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2023 m. kovo 5 d. Vyriausioji 
rinkimų komisija organizuoja 
savivaldybių tarybų ir merų 
rinkimus. 

Vyriausioji rinkimų komisija yra 
valstybės įstaiga. 
Mūsų valstybė yra Lietuva. 
Vyriausioji rinkimų komisija yra 
atsakinga už visų
Lietuvos Respublikos rinkimų 
organizavimą. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
organizuoja rinkimus pagal
Rinkimų kodeksą. 
Rinkimų kodeksas yra svarbiausias 
Lietuvos rinkimų organizavimo 
įstatymas. 

2023 m. kovo 5 d. vyks 
savivaldybių tarybų ir merų 
rinkimai. 

INFORMACIJA APIE RINKIMUS 
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Lietuvos Respublikos teritorija yra 
padalyta į 60 savivaldybių. 
Savivaldybė yra Lietuvos teritorijos 
dalis.
Kiekvienoje savivaldybėje yra
1 savivaldybės taryba ir 1 meras. 

Meras yra savivaldybės vadovas.
Meras vadovauja savivaldybei kartu 
su savivaldybės taryba.

Savivaldybės tarybą sudaro 
savivaldybės tarybos nariai.
Savivaldybės tarybos nariai yra 
žmonių grupė, kuri sprendžia 
savivaldybės reikalus.

Savivaldybės tarybos narių 
skaičius priklauso nuo konkrečioje 
savivaldybėje gyvenančių žmonių 
skaičiaus. 

Pavyzdžiui, Vilniuje gyvena
daugiau kaip pusė milijono 
gyventojų. 



4

Vilniaus miesto savivaldybėje bus 
renkamas 51 savivaldybės tarybos 
narys.

Pavyzdžiui, Birštone gyvena mažiau 
kaip 5 tūkstančiai gyventojų. 
Birštone bus renkama
15 savivaldybės tarybos narių. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
leidinyje pateikta informacija
apie savivaldybių tarybų ir
merų rinkimus.  

Atidžiai perskaitykite šį leidinį. 
Ateikite balsuoti savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose. 
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INFORMACIJA APIE RINKĖJUS 
Savivaldybių tarybų narius ir merus 
renka rinkėjai. 

Jūs esate rinkėjas, jeigu: 
• esate Lietuvos Respublikos
  pilietis;
• esate kitos valstybės pilietis
  nuolat gyvenantis Lietuvoje;
• rinkimų dieną Jums yra 18 metų
  arba daugiau. 

Asmuo negali dalyvauti rinkimuose, 
kai teismas pripažino asmens 
neveiksnumą.
Neveiksnumas yra asmens 
negalėjimas suprasti savo
veiksmus ir juos valdyti. 
Neveiksnumą pripažįsta tik 
teismas.

Lietuvos Respublikos pilietis yra 
asmuo, gyvenantis Lietuvoje ir 
turintis teises ir pareigas. 
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Kitų valstybių piliečiai šiuose 
rinkimuose gali dalyvauti, jei turi:
• asmens tapatybės dokumentą;
• leidimą gyventi Lietuvoje.

Balsavimas rinkimuose yra rinkimo 
būdas.
Rinkėjai balsuodami išrenka savo 
atstovus rūpintis savivaldybių 
reikalais. 

Kiekvienas rinkėjas turi po 1 balsą. 
Visų rinkėjų balsai yra lygūs.
 
Į Lietuvos Respublikos rinkėjų 
sąrašą yra įrašomi:
• visi rinkimų teisę turintys
  Lietuvos piliečiai;
• užsienio piliečiai, kurie turi
  leidimą gyventi Lietuvoje. 

Rinkėjų sąrašas sudaromas pagal 
Lietuvos gyventojų registro 
duomenis. 
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Registras yra sąrašas. 
Jame surašyti visi Lietuvoje 
gyvenantys žmonės.  
Rinkėjai balsuoja rinkimų 
apylinkėje.
Rinkimų apylinkė yra konkreti 
balsavimo vieta. 

Rinkėjai gali balsuoti tik už savo 
savivaldybės tarybos narius ir merą.

SVARBU!
Savivaldybės tarybos narius ir merą 
gali rinkti tik rinkėjai:
• kurie gyvena toje savivaldybėje;
• joje gyvena bent 60 dienų iki
  rinkimų. 

Pavyzdžiui, rinkėjas gyvena Kaune.
Jis 2023 m. sausio 3 d. pranešė, 
kad persikraustė į Vilnių.
Rinkėjas turės balsuoti Vilniuje.  

Pavyzdžiui, rinkėjas gyvena Kaune. 
Jis 2023 m. sausio 5 d. pranešė, 
kad persikraustė į Vilnių.
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Rinkėjas turės balsuoti Kaune. 
Kurios savivaldybės rinkėjų sąraše 
esate, galite sužinoti: 
• paskambinę trumpuoju telefono
  numeriu 1855; 
• interneto svetainėje
  www.rinkėjopuslapis.lt;
• interneto svetainėje www.vrk.lt. 

Internetas yra pasaulinis tinklas.
Jis jungia kompiuterius. 
Interneto svetainė yra vieta,
kur skelbiama informacija.
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INFORMACIJA APIE KANDIDATUS 

Kandidatas yra asmuo, kuris gali 
būti išrinktas savivaldybės tarybos 
nariu ar meru.
Kandidatus gali kelti
politinės organizacijos.
Arba kandidatas gali išsikelti pats.

Politinės organizacijos yra:
• politinės partijos;
• politiniai komitetai.

Politinės organizacijos kandidatus 
kelia į savivaldybių tarybų narius.

Į merus kandidatą gali kelti 
politinės organizacijos.
Arba kandidatas gali išsikelti pats.

30 dienų iki rinkimų Vyriausioji 
rinkimų komisija paskelbia 
rinkimuose dalyvaujančių politinių 
organizacijų ir kandidatų į merus 
sąrašus.
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2023 m. kovo 5 d.
savivaldybių tarybų ir merų 
rinkimuose dalyvauja:
• 16 politinių partijų; 
• 32 politiniai komitetai;
• 9 asmenys, kurie į merus
  išsikėlė patys;
• 5 politinių partijų koalicijos.
Koalicija yra dviejų ar kelių
politinių partijų sąjunga. 

Rinkėjai kandidatus renka 
balsuodami.
Balsavimas yra balsų pateikimas.
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KAIP VYKSTA BALSAVIMAS? 

2023 m. kovo 5 d. savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose
balsavimas vyksta tik Lietuvos 
teritorijoje.

Savivaldybių tarybų nariai ir merai 
renkami ketveriems metams. 

Kiekvienas Lietuvos arba kitos 
šalies pilietis gali būti renkamas 
savivaldybės tarybos nariu arba 
meru. 
Svarbu, kad jis būtų 18 metų arba 
vyresnis ir nuolat gyventų toje 
savivaldybėje.  

Kandidatus į savivaldybės tarybos 
narius ir merus gali kelti politinės 
organizacijos. 
Politinės organizacijos yra:
• politinės partijos;
• politiniai komitetai. 
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SVARBU! 
Balsuojant būtina turėti asmens 
tapatybės dokumentą. 
Asmens tapatybės dokumentas yra 
dokumentas su rinkėjo nuotrauka ir 
asmens kodu. 
Pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė, 
pasas, pensininko pažymėjimas ir 
panašiai. 

Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į
rinkimų vietą, parodo savo
asmens tapatybės dokumentą.

Kitos valstybės piliečiai turi 
parodyti savo asmens tapatybės 
dokumentą ir leidimą gyventi 
Lietuvoje.

Pagal rinkėjo asmens tapatybės 
dokumentą sąraše surandama 
rinkėjo pavardė.

Tada kiekvienam rinkėjui įteikiami
2 rinkimų biuleteniai.
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Biuletenis yra nustatytos formos 
dokumentas su politinių 
organizacijų pavadinimais ir 
kandidatų pavardėmis.

Pirmasis biuletenis skirtas balsuoti 
už savivaldybių tarybų narius. 
Antrasis biuletenis skirtas balsuoti 
už merus.

Biuletenių pavyzdžius ir formas 
nustato Vyriausioji rinkimų komisija. 

Kiekvienuose rinkimuose 
biuleteniai yra skirtingi.

Vyriausioji rinkimų komisija yra 
valstybės įstaiga. 
Ji organizuoja ir vykdo visus 
Lietuvos Respublikos rinkimus. 
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BALSAVIMO BŪDAI 

Rinkėjai gali balsuoti keliais būdais. 

1 BALSAVIMO BŪDAS
Balsavimas rinkimų dieną
 
Balsavimas savivaldybių tarybų 
ir merų rinkimuose vyks 2023 m. 
kovo 5 dieną nuo 7 iki 20 valandos.

Balsavimo metu rinkėjai gauna
2 biuletenius.
 
Pirmasis biuletenis skirtas balsuoti 
už savivaldybių tarybų narius. 
Antrasis biuletenis skirtas balsuoti 
už merus.

Jei 2023 m. kovo 5 d. balsavimo 
metu neišrenkamas meras, 
organizuojamas pakartotinis 
balsavimas.
Jis vyksta po dviejų savaičių.
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Pakartotinis balsavimas vyks 
2023 m. kovo 19 dieną
nuo 7 iki 20 valandos.

Pakartotinio balsavimo metu 
rinkėjai gauna 1 biuletenį. 
Meru išrenkamas daugiausia 
rinkėjų balsų surinkęs kandidatas. 

Rinkimų dieną balsuoti galima bet 
kurioje Jūsų savivaldybės rinkimų 
apylinkėje. 
Rinkimų apylinkė yra balsavimo 
vieta. 

2 BALSAVIMO BŪDAS
Balsavimas iki rinkimų dienos 
savivaldybės pastate

Rinkimų dieną negalintys balsuoti 
rinkėjai turi teisę balsuoti anksčiau.

Rinkėjai turi balsuoti savivaldybės 
pastate.
Arba kitoje su savivaldybe 
suderintoje vietoje. 
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Balsavimas iki rinkimų dienos vyks 
2023 m. vasario 28, kovo 1 ir 2 d. 
nuo 7 iki 20 valandos. 

Pakartotinis balsavimas
iki rinkimų dienos vyks
2023 m. kovo 14, 15 ir 16 d.
nuo 7 iki 20 valandos. 

SVARBU! 
Balsuojant būtina turėti
asmens tapatybės dokumentą. 
Asmens tapatybės dokumentas yra 
dokumentas su rinkėjo nuotrauka ir 
asmens kodu.
Pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė, 
pasas, pensininko pažymėjimas ir 
panašiai. 

Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į
rinkimų vietą, parodo savo
asmens tapatybės dokumentą.

Kitos valstybės piliečiai turi parodyti 
savo asmens tapatybės dokumentą 
ir leidimą gyventi Lietuvoje.
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3 BALSAVIMO BŪDAS
Balsavimas specialiuose punktuose

Specialūs punktai yra
balsavimo vietos įvairiose įstaigose. 
Balsuoti specialiuose punktuose 
turi teisę: 
• sveikatos priežiūros įstaigose
  esantys rinkėjai;
 
• socialinės rūpybos ar globos
  įstaigose gyvenantys rinkėjai;  
Žmonės, kai nebegali patys savimi 
pasirūpinti, gyvena įstaigose.
Tos įstaigos vadinasi socialinės 
rūpybos ar globos įstaigomis. 

• tarnaujantys ar dirbantys
  kariuomenėje rinkėjai;  
Kariuomenė yra valstybės 
ginkluotosios pajėgos.
 
• atliekantys valstybės tarnybą ir
  tarnybą misijose rinkėjai; 
Misija yra laikinas ir
labai atsakingas darbas užsienyje. 



18

• arešto ar laisvės atėmimo bausmę
  atliekantys rinkėjai ir esantys
  areštinėse, tardymo izoliatoriuose
  rinkėjai; 
Areštas yra trumpalaikis asmens 
laisvės apribojimas.
Laisvė apribojama, kai jis pažeidžia 
Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Areštinė ir tardymo izoliatorius yra 
specialios vietos. 
Jose būna asmenys, pažeidę 
Lietuvos Respublikos įstatymus. 
 
Į specialius balsavimo punktus 
atvažiuoja du ar daugiau rinkimų 
komisijų narių.  
Jie organizuoja balsavimą.
 
Specialiuose balsavimo punktuose 
dirbantiems rinkimų komisijos 
nariams yra draudžiama balsuoti už 
rinkėją.
Rinkėjas balsuoja pats.
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Turintis negalią rinkėjas gali prašyti 
pagalbos: 
• pasako, už ką balsuoti,
  asmeniui, kuris jam padeda; 
• rinkėjui padedantis asmuo
  užpildo biuletenį rinkėjui matant;  
• rinkėjui padedantis asmuo
  saugo balsavimo paslaptį. 

Balsavimas specialiuose punktuose 
vyks 2023 m. kovo 1, 2 ir 3 d.
specialių punktų darbo valandomis. 

Pakartotinis balsavimas 
specialiuose punktuose vyks
2023 m. kovo 15, 16 ir 17 d. 
specialių punktų darbo valandomis. 

SVARBU! 
Balsuojant būtina turėti
asmens tapatybės dokumentą. 
Asmens tapatybės dokumentas yra 
dokumentas su rinkėjo nuotrauka ir 
asmens kodu.
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Pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė, 
pasas, pensininko pažymėjimas ir 
panašiai. 

Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į
rinkimų vietą, parodo savo
asmens tapatybės dokumentą.

Kitos valstybės piliečiai turi parodyti 
savo asmens tapatybės dokumentą 
ir leidimą gyventi Lietuvoje.

4 BALSAVIMO BŪDAS 
Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali: 
• negalią turintys rinkėjai; 
Negalia yra, kai žmogus negali 
atlikti darbų dėl savo sveikatos 
būklės. 

• neįgaliuosius namuose slaugantys
  ar juos prižiūrintys artimieji;

• dėl ligos laikinai nedarbingi
  rinkėjai;
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• vyresni negu 70 metų rinkėjai; 

• rinkėjai, esantys saviizoliacijoje. 
Saviizoliacija yra buvimas namuose 
savo noru, sergant užkrečiama liga.

Tokiems rinkėjams rinkimų komisijų 
nariai atneša į namus pranešimą 
apie rinkimus.
 
Tuo pat metu paklausia, ar rinkėjas 
nori balsuoti namuose.
Rinkėjas gali pasakyti, kad nori 
balsuoti namuose.

Tada rinkimų komisijos narys turi 
paduoti rinkėjui prašymą balsuoti 
namuose. 
Prašymą rinkėjas turi užpildyti.
Tik tada pas jį į namus atvyks 
komisijos nariai.
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Rinkėjas, turintis teisę balsuoti 
namuose, prašymą gali pateikti ir: 
• telefonu 1855;
• savivaldybės rinkimų komisijos
  elektroniniu paštu; 
• interneto svetainėje
  www.rinkejopuslapis.lt.

Prašymą balsuoti namuose reikia 
pateikti iki 2023 m. kovo 1 d. 

Rinkimų komisijos nariai atvyksta 
pas rinkėją nurodytomis balsavimo 
namuose dienomis. 
Jie atneša balsavimo biuletenius.
Užpildytus pasiima su savimi. 

Balsavimas namuose vyks
2023 m. kovo 3 ir 4 d.
nuo 8 iki 20 valandos.

Pakartotinis balsavimas namuose 
vyks 2023 m. kovo 17 ir 18 d.
nuo 8 iki 20 valandos.  
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SVARBU! 
Balsuojant būtina turėti asmens 
tapatybės dokumentą. 
Asmens tapatybės dokumentas yra 
dokumentas su rinkėjo nuotrauka ir 
asmens kodu.
Pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė, 
pasas, pensininko pažymėjimas ir 
panašiai. 

Kiekvienas rinkėjas, atėjęs į
rinkimų vietą, parodo savo
asmens tapatybės dokumentą.

Kitos valstybės piliečiai turi parodyti 
savo asmens tapatybės dokumentą 
ir leidimą gyventi Lietuvoje.
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RINKIMŲ BIULETENIAI

 Savivaldybės mero rinkimų
biuletenio pavyzdys
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Savivaldybės tarybos rinkimų
biuletenio pavyzdys 
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RINKIMŲ BIULETENIO UŽPILDYMAS  

Kaip užpildyti savivaldybės mero 
rinkimų biuletenį?

• Biuletenyje yra pateiktas sąrašas
  kandidatų į Jūsų savivaldybės
  merus. 
• Kandidatai yra surašyti
  abėcėlės tvarka. 
• Iš šio sąrašo pasirinkite 1 kandidatą. 
• Pažymėkite pasirinktą kandidatą. 
• Pasitikrinkite, ar biuletenį
  užpildėte, kaip norėjote. 
• Užpildytą biuletenį perlenkite ir
  įmeskite į balsadėžę. 

Netyčia sugadinote biuletenį? 
Nieko baisaus.
Jūs turite teisę gauti naują 
biuletenį:
• Pasakykite rinkimų komisijos
  nariui apie sugadintą biuletenį. 
• Paprašykite naujo. 
• Sugadintą biuletenį atiduokite
  rinkimų komisijos nariui.
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• Naują biuletenį atidžiai
  užpildykite, kaip norėjote. 
• Užpildytą biuletenį perlenkite ir
  įmeskite į balsadėžę.  

Kaip užpildyti savivaldybės tarybos 
narių rinkimų biuletenį?

• Biuletenyje yra visų savivaldybių
  tarybų rinkimuose dalyvaujančių
  politinių organizacijų sąrašas. 
Politinės organizacijos yra politinės 
partijos ir politiniai komitetai.
Politinės organizacijos kelia
kandidatų sąrašus į savivaldybės
tarybos narius.

Kandidatų sąrašai yra surašyti
pagal jiems suteiktus rinkimų
numerius. 
Rinkimų numeriai politinėms 
organizacijoms suteikiami burtų 
būdu.

• Pasirinkite 1 kandidatų sąrašą ir jį 
pažymėkite.
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• Jeigu norite, iš šio sąrašo
  išsirinkite 5 norimus kandidatus.
 
• Kandidatų numerius surašykite
  į apatinėje biuletenio dalyje
  esančius langelius. 
Numerių eiliškumas nėra svarbus.

• Pasitikrinkite, ar biuletenį
  užpildėte, kaip norėjote.
 
• Užpildytą biuletenį perlenkite ir
  įmeskite į balsadėžę. 

Netyčia sugadinote biuletenį? 
Nieko baisaus.
Jūs turite teisę gauti naują biuletenį:
• Pasakykite rinkimų komisijos
  nariui apie sugadintą biuletenį.
• Paprašykite naujo. 
• Sugadintą biuletenį atiduokite
  rinkimų komisijos nariui.
• Naują biuletenį atidžiai
  užpildykite, kaip norėjote. 
• Užpildytą biuletenį perlenkite ir
  įmeskite į balsadėžę.
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RINKĖJŲ PAPIRKIMAS 

Bandymas paveikti rinkėjo valią yra 
vadinamas rinkėjų papirkimu.
Rinkėjų papirkimas taip pat yra ir 
rinkėjo sutikimas būti papirktam. 
Rinkėjų papirkimas yra 
draudžiamas.

SVARBU!
Jus bando papirkti, jeigu siūlo: 
• dovanas; 
• įvairų atlygį; 
• pinigus; 
• buities reikmenis; 
• atlikti darbus; 
• suteikti paslaugų; 
• bilietus į koncertus; 
• bilietus į kultūrinius renginius; 
• ir kita. 

Rinkėjų papirkimu nelaikoma:  
• politinės organizacijos ar
  kandidato veiklos programa; 
• rinkimų programa; 
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• biografija (biografija yra gyvenimo
  aprašymas); 
• kiti informaciniai leidiniai; 
• kalendoriai; 
• atvirukai; 
• lipdukai.
 
Kandidatai gali dalinti spausdintą 
medžiagą rinkėjams.
 
Kandidatų parengta informacija yra 
politinė reklama.
 
Politinė reklama turi būti pažymėta 
pagal taisykles.

Pavyzdžiui, užrašas 
„Politinė reklama, parengta 
kandidato ir apmokėta kandidato 
lėšomis“. 
Šis užrašas turi būti įrašytas 
juoduose rėmeliuose.
 
Politinė reklama taip žymima, kad 
rinkėjui būtų aiškiau. 
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Kam pranešti, jei jus bandoma 
papirkti? 
• Paskambinti bendruoju pagalbos
  telefono numeriu 112. 
• Paskambinti Vyriausiajai rinkimų
  komisijai telefono numeriu 1855. 
• Parašyti elektroninį laišką
  Vyriausiajai rinkimų komisijai
  elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt. 

Kas gresia už rinkėjų papirkimą? 

Už rinkėjų papirkimą gali būti 
skiriama bauda.
Baudą teks sumokėti:
• jeigu balsuosite papirktas;
• jeigu papirksite kitus rinkėjus. 

Baudos dydis gali būti
nuo 300 iki 560 eurų. 
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LABAI SVARBI INFORMACIJA
APIE RINKIMUS

Balsavimas savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimuose vyks
rinkimų apylinkėse
2023 m. kovo 5 dieną 
nuo 7 iki 20 valandos.

Jei 2023 m. kovo 5 d. 
neišrenkamas meras, 
organizuojamas pakartotinis 
balsavimas. 

Pakartotinis balsavimas vyks 
rinkimų apylinkėse
2023 m. kovo 19 dieną
nuo 7 iki 20 valandos.

Jei turite klausimų, skambinkite 
trumpuoju Vyriausiosios rinkimų 
komisijos telefono numeriu 1855.

Šiuo numeriu nuo 2023 m.
vasario 9 d. galite skambinti 
kasdien nuo 7 iki 20 val. 
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Trumpuoju telefono numeriu 1855 
galima skambinti tik iš Lietuvoje 
veikiančių operatorių tinklų. 

Papildomų mokesčių nebus. 

Naujausia informacija 
apie rinkimus skelbiama 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
interneto svetainėje
www.vrk.lt.
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Leidinio tekstą parengė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 
bendradarbiaudama su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“,
Kareivių 2C-1, 08221 Vilnius

Leidinio tekstą tikrino bendrijos „Vilniaus viltis“ socialinių dirbtuvių lankytojai
Panerių g. 37-304, 03208 Vilnius

Leidinio iliustracijas parengė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Išleido Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius

Spausdino UAB „Lodvila“
www.lodvila.lt
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