LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 2, 7, 9, 19, 20, 23, 25, 29, 95 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR 12, 13, 14 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS
2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-967
Vilnius

(Žin., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760)

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas
2 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Nustatant piliečiui, kuris atvyko gyventi į
Lietuvą iš kitos valstybės, nuolatinio gyvenimo faktą, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl
asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje“
nustatytas vienerių metų terminas netaikomas“ įrašyti žodžius „Nuolat gyvenančiu
Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kurio duomenys apie
gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre, arba pilietis, kuris pagal
Civilinį

kodeksą

pripažįstamas

turinčiu

nuolatinę

gyvenamąją

vietą

Lietuvos

Respublikoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs
priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25
metų bei nuolat gyvena Lietuvoje. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas
Lietuvos Respublikos pilietis, kurio duomenys apie gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos
Respublikos gyventojų registre, arba pilietis, kuris pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas
turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.“

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Apie rinkimų komisijos posėdį visuomenei paskelbiama pastate, kuriame yra
rinkimų komisijos būstinė, įrengtoje skelbimų lentoje ir šios rinkimų komisijos nariams
pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios.“

3 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

9 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių ir žodžio „0,9 iki 1,1“ įrašyti skaičius ir žodį
„0,8 iki 1,2“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama į 71
vienmandatę rinkimų apygardą, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje,
Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per
ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda
sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti
nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.
Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 95 dienoms iki rinkimų, nustato ir,
likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų, „Valstybės žiniose“ skelbia rinkimų apygardas
sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos
rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus.“

4 straipsnis. 12 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
12 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

5 straipsnis. 13 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
13 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

6 straipsnis. 14 straipsnio pripažinimas netekusiu galios
14 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„19 straipsnis. Rinkimų komisijų narių rašytinis pasižadėjimas
1. Rinkimų komisijos narys, pirmininkas pareigas rinkimų komisijoje pradeda eiti
davęs rašytinį pasižadėjimą.
2. Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių, pirmininkų rašytinio
pasižadėjimo davimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Duodantis rašytinį
pasižadėjimą asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šioje straipsnio dalyje nustatytų rašytinio
pasižadėjimo tekstų ir pagal jį duoti rašytinį pasižadėjimą. Nustatomi šie rinkimų
komisijos nario, pirmininko rašytinio pasižadėjimo tekstai:
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1) „Aš, (vardas, pavardė), pasižadu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis jos
Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir
susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises.
Tepadeda man Dievas.“;
2) „Aš, (vardas, pavardė), pasižadu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis jos
Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir
susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises.“
3. Davęs rašytinį pasižadėjimą asmuo po rašytinio pasižadėjimo tekstu pasirašo.
Rašytinio pasižadėjimo tekstas negali būti keičiamas. Rašytinis pasižadėjimas galioja visą
paskyrimo dirbti rinkimų komisijoje laikotarpį.
4. Rinkimų komisijos narių, pirmininkų rašytinius pasižadėjimus saugo juos
paskyrusios rinkimų komisijos.
5. Rinkimų komisija, skirdama rinkimų komisijos narį, nustato laiką, kada jis
privalo duoti rašytinį pasižadėjimą. Asmuo, nedavęs rašytinio pasižadėjimo per 15 dienų
nuo paskyrimo, negali pradėti eiti pareigų rinkimų komisijoje.“

8 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pakeitimas
23 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „priesaiką arba“, „priesaiką ar“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„3. Rinkimų komisijos nariui ar pirmininkui, davusiam rašytinį pasižadėjimą,
draudžiama bet kokia rinkimų agitacija ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią. Asmuo,
pažeidęs šį reikalavimą, rinkimų komisijos nario rašytinį pasižadėjimą, turi būti atleistas iš
komisijos ir gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.“

9 straipsnis. 23 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios
23 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

10 straipsnis. 25 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas bei straipsnio papildymas
6 dalimi
1. Pakeisti 25 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Kandidatus iškėlusių partijų prašymu rinkimų agitacijos tikslais gali būti
sudaromi ir teikiami konkrečios rinkimų apygardos bendrieji rinkėjų sąrašai. Partijos,
kurios yra įregistruotos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, gali gauti
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bendruosius (elektroninėse informacijos laikmenose arba atspausdintus) rinkėjų sąrašus.
Bendruosiuose rinkėjų sąrašuose pateikiami: rinkėjo vardas, pavardė, adresas ir gimimo
metai. Šių sąrašų sudarymo faktines išlaidas apmoka juos užsakiusi partija. Jeigu rinkėjas
teisės aktų nustatyta tvarka yra pareiškęs nesutikimą, kad jo gyvenamosios vietos adresas
ar gimimo metai būtų viešai skelbiami bendruosiuose rinkėjų sąrašuose, šiuose sąrašuose
nurodomas tik jo vardas ir pavardė. Partijos negali teikti bendrųjų rinkėjų sąrašų
tretiesiems asmenims ir naudoti kitiems negu rinkimų agitacijos tikslams. Gautus
duomenis jos privalo sunaikinti per 30 dienų po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo.“
2. Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas ir vienmandačių rinkimų apygardų
rinkėjų sąrašai, kuriuos sudaro ir tvarko gyventojų registro tvarkytojas, sudaromi
elektroninėse

informacijos

laikmenose.

Rinkimų

apylinkių

rinkėjų

sąrašai

yra

spausdinami. Rinkėjų sąrašų sudarymo tvarką, formą, sudarymo būdą ir jų naudojimo
tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Sudarant rinkėjų sąrašus, naudojami šie
asmens duomenys:
1) Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo
data, pilietybę patvirtinančio asmens dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas ir
adreso įrašymo į gyventojų registrą pagrindas;
2) vienmandačių rinkimų apygardų rinkėjų sąraše: vardas, pavardė, asmens kodas,
gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir adreso įrašymo į gyventojų registrą
pagrindas;
3) rinkimų apylinkių rinkėjų sąraše: vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos
adresas. Rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų adresas būtų skelbiamas rinkimų
apylinkės rinkėjų sąraše, adresas nurodomas tik rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede ir
rinkėjo pažymėjime.“
3. Papildyti 25 straipsnį 6 dalimi:
„6. Kiekvienas rinkėjas turi teisę nesutikti, kad jo gyvenamosios vietos adresas
būtų viešai skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, taip pat kad jo gyvenamosios
vietos adresas ir gimimo metai ar kuris nors iš jų būtų nurodomi bendruosiuose rinkėjų
sąrašuose, kurie teikiami partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija kartu su gyventojų
registro tvarkytoju sudaro sąlygas rinkėjui įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad jo
gyvenamosios vietos adresas būtų skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, taip pat
kad gyvenamosios vietos adresas ir gimimo metai būtų skelbiami bendruosiuose rinkėjų
sąrašuose.“
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11 straipsnis. 29 straipsnio papildymas
Papildyti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„29 straipsnis. Rinkėjų sąrašų paskelbimas ir susipažinimas su rinkėjų
sąrašais
1. Likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki rinkimų, apylinkės rinkimų komisija,
diplomatinė atstovybė sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su rinkimų apylinkės rinkėjų
sąrašu. Rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priedo duomenys teikiami rinkėjams tik apie
juos pačius. Draudžiama daryti rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašų kopijas ar kitu būdu
dauginti ar platinti šiuos sąrašus. Prie įėjimo į rinkimų komisijos patalpas turi būti
nurodytas komisijos narių budėjimo laikas, taip pat paskelbti telefonai, kuriais rinkėjai gali
pasitikslinti, ar jie yra įrašyti į rinkėjų sąrašą. Pasibaigus šiame įstatyme nustatytam
laikotarpiui įteikti rinkėjo pažymėjimus, apylinkės rinkimų komisijos budėjimo laikas, jos
telefonai taip pat turi būti paskelbti daugiabučių namų laiptinėse. Diplomatinėje
atstovybėje, prie įėjimo į rinkimų komisijos patalpas, turi būti nurodytas laikas ir vieta šiai
rinkėjų teisei įgyvendinti.
2. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas ir vienmandačių rinkimų apygardų rinkėjų
sąrašai viešai neskelbiami, tačiau rinkėjui duomenys apie jo įrašymą į rinkėjų sąrašus gali
būti teikiami ir telefonu.“

12 straipsnis. 95 straipsnio 7 dalies pripažinimas netekusia galios
95 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis Įstatymas, išskyrus 10 ir 11 straipsnius, įsigalioja nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS
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