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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos  

vyriausiosios rinkimų komisijos 

2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. Sp-125 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO, KAI LIETUVOS 

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE AR JOS DALYJE LAIKINAI APRIBOJAMA ASMENŲ 

JUDĖJIMO LAISVĖ, TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje 

ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos apraše (toliau – Aprašas) 

nustatomi Seimo rinkimų organizavimo reikalavimai ir procedūros visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje arba jos dalyje paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją arba 

ekstremalųjį įvykį, kai laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė arba nustatomos kitos specialios 

situacijos valdymo sąlygos. 

2. Saviizoliacijoje esantis rinkėjas – balsavimo teisę turintis asmuo, kuriam, vadovaujantis 

kompetentingos institucijos ar pareigūno sprendimu, nustatytas privalomas įpareigojimas 14 dienų 

nuo paskutinės rizikos užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos nepalikti 

izoliavimosi vietos.    

 

II SKYRIUS 

RINKIMŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Rinkimų komisijų pirmininkai, pavaduotojai, sekretoriai, nariai (toliau visi kartu – 

Rinkimų komisijų nariai) nuo atvykimo į balsavimo patalpą iki išvykimo iš balsavimo patalpos turi 

dėvėti veidą dengiančias medicinines veido kaukes arba respiratorius ir vienkartines pirštines (toliau 

– medicininės apsaugos priemonės). Rinkimų komisijų nariai medicinines veido kaukes arba 

respiratorius turi užsidėti kruopščiai, kad jos (jie) visiškai dengtų burną ir nosį. Rinkimų komisijų 

nariams, dėvintiems jiems skirtas medicinines veido kaukes arba respiratorius, rekomenduojama 

neliesti jų rankomis, o tik savo dėvimos medicininės veido kaukės arba respiratoriaus raištelius. 

Nusiėmus medicinines veido kaukes arba respiratorius arba jas (juos) palietus, būtina nusiplauti 

rankas. Rekomenduojama pakeisti medicinines apsaugos priemones naujomis pagal gamintojo 

instrukcijas. Medicininės apsaugos priemonės negali būti pakartotinai naudojamos, panaudotos po 

kiekvieno naudojimo išmetamos.  

Apsaugos priemonės Asmenų kategorijos 

Medicininės veido kaukės arba respiratoriai Rinkimų komisijų nariai 
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Nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės 

(veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės) 

Rinkimų stebėtojai, rinkėjai, savanoriai 

Rankų higiena (plovimas ir dezinfekavimas) Rinkimų komisijų nariai, rinkimų stebėtojai, 

rinkėjai, savanoriai  

Vienkartinės pirštinės Rinkimų komisijų nariai, rinkėjai, savanoriai 

Apsauginiai kostiumai ir kitos priemonės Rinkimų komisijų nariai, dalyvaujantys  

organizuojant balsavimą namuose, 

specialiuose punktuose ir kitose vietose 

 

4. Rinkimų komisijos pirmininkas arba jo pavedimu rinkimų komisijos narys (nariai) 

rūpinasi, kad į balsavimo patalpą nebūtų įleidžiami Rinkimų komisijų nariai, stebėtojai ir 

savanoriai, turintys akivaizdžių ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) (toliau – ūmios viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos požymiai).  

5. Jeigu ne daugiau kaip 50 proc. apylinkės rinkimų komisijos narių taikomas izoliavimas, jų 

darbą atlieka likusieji tos apylinkės rinkimų komisijos nariai. Jeigu daugiau kaip 50 proc. apylinkės 

rinkimų komisijos narių taikomas izoliavimas, apygardos rinkimų komisija rūpinasi papildomais 

žmogiškaisiais ištekliais, prižiūri, kad rinkimų organizavimo procesas apylinkės rinkimų komisijoje 

vyktų sklandžiai. 

6. Rinkimų komisijų nariams rekomenduojama rankas dezinfekuoti po kontakto su 

kiekvienu rinkėju, bet ne rečiau kaip kas 2 val. plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, 

vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo 

(prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine), po kosėjimo ar čiaudėjimo nusiplauti ir (ar) 

dezinfekuoti rankas. Rankų higiena turi būti atliekama prieš pradedant darbą balsavimo patalpoje; 

prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines (jei jos naudojamos); pakeitus medicininę veido 

kaukę, pertraukėlių metu, pabaigus dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, 

nusičiaudėjus ir kt. Kiekvienoje balsavimo patalpoje turi būti pakabintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos parengtos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo.  

7. Rinkimų komisijų nariams rekomenduojama vengti nebūtino tiesioginio fizinio kontakto 

su kitais asmenimis ar jų grupėmis, išskyrus rinkėjus ir rinkimų stebėtojus, tarpusavyje laikytis 

saugaus atstumo. Jeigu Rinkimų komisijų nariams reikia ilgiau negu 15 min. kalbėti su rinkimų 

stebėtojais, rekomenduojama pokalbius tęsti ne balsavimo patalpoje.  

8. Balsavimo patalpoje prie atskirų stalų sėdintys Rinkimų komisijų nariai vienas nuo kito, 

esant galimybei, turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Tuo atveju, jeigu tarp stalų 

įrengiamos ne mažesnės kaip 90 centimetrų pločio ir 140 centimetrų aukščio pertvaros, atstumas 
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tarp stalų gali būti toks, kad tarp Rinkimų komisijų narių būtų išlaikytas ne mažesnis negu vieno 

metro atstumas. Rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti pertvarą stalo priekyje tarp Rinkimų 

komisijų narių ir rinkėjų. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti balsavimo patalpos, 

rinkėjų aptarnavimui skirto inventoriaus – stalų, kėdžių ir pan. – parengimą ir balsavimo patalpos 

aplinkos vėdinimą, valymą bei dezinfekciją. 

9. Rinkimų dieną Rinkimų komisijų nariams draudžiama atvykusiems balsuoti rinkėjams 

dalinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) išleistus popierinius 

leidinius. Balsavimo kabinoje rinkėjams iškabinami kandidatų sąrašai, kurių paviršiai turi būti 

reguliariai valomi ir dezinfekuojami.  

10. Rinkimų komisijos pirmininkas turi užtikrinti, kad balsavimo iš anksto ir balsavimo 

rinkimų dieną metu dirbtų tik Rinkimų komisijų nariai, kuriems nėra taikomas izoliavimas ir kurie 

neturi ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių. Rinkimų komisijų narių sveikata turi 

būti nuolat stebima. Rinkimų komisijų nariai, kuriems pasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos požymiai, privalo nedelsdami nusišalinti arba būti nušalinti nuo darbo, paskambinti į 

Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju 

konsultacijai.  

11. Savivaldybių administracijoms privaloma skirti patalpą, kurioje būtų galima asmeniui 

taikyti laikiną izoliaciją, jeigu jam pasireikštų ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai. 

12. Rinkimų komisijos pirmininkas turi užtikrinti, kad būtų reguliuojamas rinkėjų, 

patenkančių į balsavimo patalpas, srautas ir, atsižvelgiant į balsavimo patalpos plotą, balsavimo 

patalpoje ir už jos ribų, užtikrinti, kad tarp rinkėjų (išskyrus artimuosius giminaičius, sutuoktinius, 

įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) būtų išlaikomas ne mažesnis negu vieno metro atstumas ir 

kad rinkėjai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones) (toliau – apsaugos priemonės). Rinkimų komisijos pirmininkas turi užtikrinti, kad 

vienu metu prie rinkėjų registracijos stalo, kur nustatoma rinkėjo tapatybė ir elektroniniame rinkėjų 

sąraše pažymimas jo atvykimas, būtų aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas rinkėjas.  

13. Rinkimų komisijos turi užtikrinti, kad atėjimo į balsavimo patalpą ir išėjimo iš jos vietos 

būtų aiškiai pažymėtos, ir, pagal galimybes, būtų vengiama rinkėjų maišymosi, rinkėjų srautų 

susikirtimo.  

14. Jeigu balsavimo patalpoje yra leistinas rinkėjų skaičius, rinkimų komisijos pirmininkas 

ar jo pavedimu kitas komisijos narys turi užtikrinti, kad rinkėjai lauktų prie įėjimo į balsavimo 

patalpą durų. Tam, kad būtų užtikrinta, jog rinkėjai būtų saugiai, ne mažesniu negu vieno metro 

atstumu atitolę vienas nuo kito stovėdami eilėje, rinkėjų judėjimo kryptys / saugūs atstumai 

balsavimo patalpoje, kurioje įmanoma, turi būti pažymėti specialiais ženklais. 
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15. Rinkimų komisijos nariai, esantys balsavimo patalpoje, privalo reguliariai (ne rečiau 

kaip kas 2 val.) valyti ir dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius (balsavimo kabinas, rašymo 

priemones, prietaisus, balsadėžes ir kitus daiktus, kuriuos lietė rinkėjai) naudodami valymo ir 

dezinfekavimo priemones.  

16. Rinkėjų sąrašų antdėklai turi būti kiekvieną kartą rinkėjams jais pasinaudojus valomi ir 

dezinfekuojami. 

17. Rinkimų komisijos turi užtikrinti, kad rinkėjams, neturintiems savo rašymo priemonės, ji 

būtų išduodama balsavimo patalpoje. Jeigu naudojama daugkartinio naudojimo rašymo priemonė, 

kitam rinkėjui ji gali būti perduota tik nuvalyta (dezinfekuota). 

18. Rinkimų komisijų narių maitinimas organizuojamas atskiroje patalpoje. 

Rekomenduojama rinkimų komisijų nariams eiti maitintis pagal iš anksto sudarytą grafiką, valgyti, 

kavos pertraukas daryti būtina kitose, nei vyksta balsavimas, patalpose.  

19. Saugiam balsavimo procesui užtikrinti, rinkėjų srautams reguliuoti gali būti pasitelkiami 

savanoriai, neturintys rinkimų komisijų narių ir rinkimų stebėtojų teisių. Savanoriams taikomi tokie 

patys draudimai, kaip ir Rinkimų komisijų nariams. Savanoriams gali būti pavedama reguliuoti 

rinkėjų srautus, nukreipti ir (ar) palydėti rinkėjus į balsavimo patalpas, padėti neįgaliems rinkėjams, 

dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius, vėdinti balsavimo patalpas ir atlikti kitus darbus, kurie 

tiesiogiai nėra susiję su balsavimo vykdymu. Savanorių darbą koordinuoja rinkimų komisijos 

pirmininkas arba jo įgaliotas rinkimų komisijos narys (nariai). Dėl savanorių pasitelkimo VRK ir 

apygardos rinkimų komisija gali kreiptis į valstybės ir savivaldybių įstaigas ir institucijas, 

nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes. Esant galimybei, savanoriai aprūpinami 

medicininėmis apsaugos priemonėmis, jeigu jie savo apsaugos priemonių neturi.  

20. Rinkimų komisijos pirmininkas rinkimų komisijos nariams, rinkimų stebėtojams ir 

savanoriams iki rinkimų dienos arba prieš balsavimo patalpos atidarymą organizuoja mokymus, 

kaip elgtis balsavimo patalpoje, kad būtų užkirstas kelias galimam COVID-19 ligos plitimui. 

 

III SKYRIUS 

BALSAVIMO PATALPŲ PARENGIMAS IR BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS 

PAPILDOMOJE BALSAVIMO VIETOJE 

 

21. Balsavimo patalpa įrengiama erdvioje patalpoje, kurioje yra galimybė užtikrinti saugų 

atstumą tarp visų balsavimo procese dalyvaujančių asmenų.  

22. Balsavimas rinkimų dieną rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą įrašytų rinkėjų 

skaičius viršija 3 000, VRK sprendimu gali vykti toje rinkimų apylinkėje papildomai parengtoje ir 

balsavimui tinkamoje patalpoje, kuri turi būti tame pačiame pastate kaip ir rinkimų apylinkės 
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balsavimo patalpa. Savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo VRK sprendimo 

įsigaliojimo privalo suteikti (išnuomoti) ir įrengti papildomą balsavimo patalpą. 

23. Balsavimą dviejose balsavimo patalpose (pagrindinėje ir papildomoje) organizuoja ir 

vykdo tos apylinkės rinkimų komisija. Papildomoje balsavimo patalpoje turi būti ne mažiau kaip 

1/3 tos apylinkės rinkimų komisijos narių. Rinkėjas, įėjęs į pastatą, kuriame vykdomas balsavimas, 

pateikia rinkimų komisijos nariui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rinkimų komisijos 

narys jį pažymi elektroniniame rinkėjų sąraše, įteikia atvykimo lapelį ir nurodo rinkėjui, į kurią 

balsavimo patalpą (pagrindinę ar papildomą) eiti.    

24. Papildomoje balsavimo patalpoje privalo būti balsadėžė, ne mažiau kaip viena balsavimo 

kabina, darbo vietos komisijų nariams, rinkimų stebėtojams. Iki balsavimo patalpos (pagrindinės ir 

papildomos) atidarymo rinkėjams rinkimų komisijos nariai patikrina, ar balsadėžės tuščios, jas 

antspauduoja arba užplombuoja ir vieną balsadėžę nuneša į papildomą balsavimo patalpą. 

Pasibaigus balsavimo laikui papildomoje balsavimo patalpoje, balsadėžė užantspauduojama ar 

užplombuojama ir pernešama į pagrindinę balsavimo patalpą. Rinkimų komisijos nariai, vykdę 

balsavimą papildomoje balsavimo patalpoje, grįžta į pagrindinę balsavimo patalpą ir kartu su visais 

rinkimų komisijos nariais atlieka biuletenių apskaitą, skaičiuoja balsus ir surašo apylinkės balsų 

skaičiavimo protokolą, kaip tai nurodyta Seimo rinkimų įstatymo 76–80 straipsniuose (abi 

balsadėžės atidaromos vienu metu ir iš abejų balsadėžių biuleteniai sudedami ant stalų). 

25. Balsavimo patalpos vėdinimas, valymas ir liečiamų paviršių dezinfekavimas pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas atliekamas ne 

vėliau kaip iki balsavimo atitinkamoje balsavimo patalpoje pradžios likus 12 val., taip pat 

pasibaigus balsavimui, prieš pradedant skaičiuoti balsus. Pabaigus patalpų vėdinimo, valymo ir 

dezinfekavimo procedūras, į balsavimo patalpą iki balsavimo pradžios negali būti įleidžiami jokie 

pašaliniai asmenys, išskyrus Rinkimų komisijų narius ir rinkimų stebėtojus. Balsavimo patalpos 

vėdinimu, valymu ir dezinfekavimu rūpinasi savivaldybių administracijos.  

26. Balsavimo patalpoje esantys dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, kėdės ir porankiai, 

stalviršiai, šviesos jungikliai, vieši sanitariniai mazgai, laiptų turėklai, liftų mygtukai ir pan.) turi 

būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami. Rinkimų komisijų nariai yra atsakingi už balsavimo 

patalpoje esančių dažnai liečiamų paviršių (stalviršių, priemonių, skirtų rinkimų vykdymui, rašymo 

priemonių, antdėklų) valymą ir dezinfekavimą, o savivaldybės administracija – už pačios patalpos 

(laiptų turėklų, sanitarinių mazgų ir kt.) dezinfekavimą. 

27. Rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai skirtos priemonės turi būti kabinamos prie įėjimo į 

balsavimo patalpą ir, pagal galimybes, kitose gerai matomose vietose (pavyzdžiui, pritvirtinamos 

prie laiptų, lifto ar įėjimo į pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa). 
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28. Rekomenduojama stalus, prie kurių patikrinama balsuoti atvykusių rinkėjų tapatybė, 

įrengti su organinio stiklo atitvarais. Tarp stalų, prie kurių sėdi Rinkimų komisijų nariai, 

rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti ne žemesnes negu 1,4 metro aukščio pertvaras, 

atskiriančias tiek Rinkimų komisijų narius, tiek eilėje laukiančius rinkėjus. 

29. Balsavimo kabinas, pagal galimybes, rekomenduojama įrengti ne mažesniu kaip 2 metrų 

atstumu viena nuo kitos.  

30. Jeigu yra galimybė, balsavimas turi būti organizuojamas taip, kad rinkėjai į balsavimo 

patalpą įeitų ir iš jos išeitų per skirtingus įėjimus / išėjimus, arba judėjimas balsavimo patalpoje 

būtų organizuojamas ratu prieš ar pagal laikrodžio rodyklę, priklausomai nuo balsavimo patalpos 

išdėstymo.  

31. Patalpos turi būti reguliariai vėdinamos / kondicionuojamos. Balsavimo patalpa turi būti 

vėdinama ne rečiau kaip kas valandą ir ne trumpiau kaip 15 min., priklausomai nuo oro sąlygų. Oro 

cirkuliacija iš išorės į balsavimo patalpą gali vykti nuolat (pavyzdžiui, atidarant langus), tačiau tai 

neturi trukdyti darbui. Tuo metu balsavimo patalpoje turi būti Rinkimų komisijų nariai ir rinkimų 

stebėtojai. Rinkėjai į balsavimo patalpą gali būti neįleidžiami.  

32. Jeigu nėra patalpų ventiliacijos įrengimų arba jų nepakanka, savivaldybių 

administracijoms rekomenduojama patikrinti, ar nėra galimybės įrengti laikinų ventiliavimo 

sistemų, sumontuoti reikiamą įrangą ar tokią įrangą išnuomoti. Po vėdinimo / ventiliacijos dažnai 

liečiami patalpų paviršiai, pagal poreikį ir galimybes, turi būti valomi dezinfekciniu skysčiu pagal 

gamintojo instrukcijas. 

33. Balsavimo patalpoje turi būti įrengiami specialūs ženklai, skirti išlaikyti bent vieno 

metro atstumą tarp rinkėjų, išskyrus šeimos narius, artimuosius giminaičius, įtėvius, sutuoktinius, 

globėjus ir rūpintojus.  

34. Balsavimo patalpoje gerai matomose vietose turi būti iškabinta ir (ar) skelbiama 

informacija garsiniu būdu, rekomenduojanti rinkėjams itin atidžiai laikytis ne mažesnio negu vieno 

metro atstumo nuo kitų asmenų, naudoti apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis 

kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, bei informacija, kad asmenys, turintys ūmios viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos požymių, neitų į bendras patalpas ir informuotų apie tai rinkimų komisijos narius. 

35. Balsavimo patalpoje, matomoje vietoje, turi būti padėta rinkėjams skirtų apsaugos 

priemonių.  

36. Dėžutės, skirtos panaudotoms apsaugos priemonėms išmesti, dedamos prie išėjimo iš 

balsavimo patalpos. 

 

IV SKYRIUS 

RINKĖJAI 
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37. Rinkėjams, patenkantiems į rizikos grupę, rekomenduojama atvykti balsuoti į rinkimų 

apylinkes nuo 7 val. iki 9 val. ryto. 

38. Balsuoti atvykę rinkėjai privalo dėvėti apsaugos priemones visą buvimo balsavimo 

patalpoje laiką. 

39. Į balsavimo patalpą rinkėjams rekomenduojama eiti po vieną, išskyrus artimuosius 

giminaičius, sutuoktinius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Nerekomenduojama į balsavimo 

vietas vestis / lydėti asmenis, kurie toje balsavimo patalpoje nebalsuoja.  

40. Rekomenduojama iš anksto pasirengti balsavimui, siekiant užtrukti kuo trumpesnį laiką 

(pasirengti dokumentus, turėti rašiklį ir kt.). Rinkėjams rekomenduojama patiems atsinešti savo 

rašymo priemonę.  

41. Privaloma dezinfekuoti rankas prieš patenkant į balsavimo patalpas (rinkėjai patys 

dezinfekuojasi arba Rinkimų komisijų nariai rinkėjams rankas nupurškia dezinfekciniu skysčiu). 

42. Rekomenduojama rinkėjams prie rinkimų komisijos nario priartėti ne mažesniu kaip 

vieno metro atstumu.  

43. Asmens tapatybei nustatyti rinkėjas rinkimų komisijos nariui turi parodyti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. Rinkimų komisijos nariui kilus abejonių dėl rinkėjo tapatybės, jis 

gali paprašyti rinkėjo laikinai nusiimti apsaugos priemones. Tačiau tai turi trukti ne ilgiau kaip iki 

10 sekundžių.  

44. Jeigu rinkėjams išduodamos apsaugos priemonės, prieš išeinant iš balsavimo patalpos, 

rekomenduojama jas nusiimti ir išmesti. 

45. Rinkėjui, turinčiam ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių, 

rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba paskambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono 

numeriu 1808. 

 

V SKYRIUS 

RINKIMŲ STEBĖTOJAI 

 

46. Rinkimų stebėtojais negali būti asmenys, turintys ūmios viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos požymių arba kuriems taikomas privalomas izoliavimas. 

47. Visiems balsavimo patalpoje esantiems rinkimų stebėtojams privaloma dėvėti apsaugos 

priemones, reguliariai plauti ir dezinfekuoti rankas. Rinkimų stebėtojai patys turi pasirūpinti 

apsaugos priemonėmis, dezinfekciniu skysčiu. Rinkimų stebėtojai apsaugos priemones turi dėvėti 

nuo atvykimo į balsavimo patalpą iki išvykimo iš balsavimo patalpos. Į balsavimo patalpą rinkimų 

stebėtojai, nedėvintys apsaugos priemonių, neįleidžiami. Balsavimo specialiuose punktuose ir 

namuose metu rinkimų stebėtojams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir balsavimo iš anksto 

savivaldybėje ar rinkimų dieną rinkimų apylinkėje metu. Į balsavimą namuose ar specialiuose 
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punktuose rinkimų stebėtojai turi vykti atskiru transportu ir turi dėvėti medicinines apsaugos 

priemones. 

48. Rinkimų stebėtojai balsavimo procesus turi stebėti esant galimybei ne mažesniu kaip 2 

metrų atstumu nuo rinkėjų ir rinkimų komisijų narių. 

49. Rinkimų stebėtojams rekomenduojama nesant poreikio nekontaktuoti / nekomunikuoti 

su kitais asmenimis. Jeigu rinkimų stebėtojas nori pasisakyti, turi klausimų ar nori reikšti 

prieštaravimus, jis turi kelti ranką arba pastabas išreikšti laikydamasis saugaus atstumo. 

50. Rekomenduojama balsavimo patalpoje rinkimų stebėtojams skirtas kėdes sustatyti 

saugiu atstumu, o jeigu tokios galimybės nėra, užtikrinti, kad rinkimų stebėtojai sėdėtų tik ant kas 

antros kėdės. Sėdimos vietos, naudojamos priemonės, daiktai turi būti nuvalomi paviršiams valyti 

skirtu dezinfekciniu skysčiu. 

 

VI SKYRIUS 

BALSAVIMO NAMUOSE IR IŠ ANKSTO ORGANIZAVIMAS 

 

51. Rinkimų komisijų nariams, įteikiantiems rinkėjams pranešimus apie rinkimus, privaloma 

dėvėti medicinines apsaugos priemones, su savimi nešiotis dezinfekcinį skystį ir po kiekvieno 

apsilankymo pas rinkėjus dezinfekuoti rankas.  

52. Į balsavimą namuose vykstantys Rinkimų komisijų nariai turi dėvėti medicinines 

apsaugos priemones. Į balsavimą namuose vykstantys rinkimų stebėtojai turi dėvėti medicinines 

apsaugos priemones. Rinkimų komisijų nariai po apsilankymo pas rinkėjus, balsuojančius namuose, 

turi dezinfekuoti visas balsavimo metu naudotas priemones (rašymo priemones ir kt.). 

53. Rinkėjams, balsuojantiems namuose, dokumentai gali būti įteikiami ir prie rinkėjų 

gyvenamosios patalpos durų, o balsavimas gali būti vykdomas ir lauke ar daugiabučio gyvenamojo 

namo laiptinėje.  

54. Namuose balsuojantys rinkėjai privalo dėvėti apsaugos priemones, laikytis kitų saugumo 

priemonių. 

55. Balsavimas iš anksto savivaldybėse vyksta paskutinį trečiadienį ir ketvirtadienį iki 

rinkimų dienos nuo 8 iki 20 val. VRK sprendimu balsavimas iš anksto savivaldybėse gali vykti 

paskutinį pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos nuo 7 iki 20 val. iš 

anksto parengtose ir balsavimui tinkamose patalpose ir kitoje papildomai įrengtoje patalpoje. 

56. Jeigu VRK priima sprendimą balsavimą iš anksto organizuoti ir kitoje papildomai 

įrengtoje patalpoje, savivaldybės administracija privalo suteikti ir įrengti papildomą balsavimo 

patalpą. Papildomoje balsavimo patalpoje privalo būti įrengtos darbo vietos Rinkimų komisijų 

nariams, rinkimų stebėtojams, balsavimo kabinos, balsadėžė. Rinkėjų balsavimą iš anksto 

papildomoje balsavimo patalpoje organizuoja apygardos rinkimų komisija. 
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VII SKYRIUS 

BALSAVIMO ORGANIZAVIMAS UŽSIENYJE 

 

57. Užsienio valstybėje susiklosčius situacijai, dėl kurios balsavimas būtų negalimas toje 

užsienio valstybėje esančioje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje 

ar papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar 

konsulinės įstaigos, užsienio reikalų ministro motyvuotu teikimu balsavimas toje užsienio 

valstybėje VRK sprendimu organizuojamas tik paštu, siunčiant paštu rinkėjui rinkimų biuletenį 

(biuletenius) arba siunčiant paštu rinkėjams elektroninio balsavimo kodą, leidžiantį rinkėjui balsuoti 

VRK interneto svetainėje.  

58. Užsienio valstybėse organizuojant balsavimą diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose jų 

darbuotojams ir į minėtas įstaigas balsuoti atvykstantiems rinkėjams galioja atitinkamos valstybės 

nustatyti reikalavimai dėl asmens apsaugos priemonių (veido kaukių, vienkartinių pirštinių ir kt.) 

dėvėjimo, patalpos dezinfekcijos, socialinės distancijos laikymosi ir kt. 

 

VIII SKYRIUS 

BALSAVIMO SPECIALIUOSE BALSAVIMO PUNKTUOSE ORGANIZAVIMAS 

 

59. Balsavimo laivuose, kariniuose vienetuose, bausmių vykdymo ir kitose įstaigose 

saugumą užtikrina laivų kapitonai, šių įstaigų vadovai.  

60. Sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigose 

įsteigtuose specialiuose balsavimo punktuose balsavimo patalpa turi būti įrengiama pirmame 

pastato aukšte arba ten, kur gali būti užtikrinama pakankama patalpos ventiliacija, ir, pagal 

galimybes, turi turėti atskirą įėjimą ir išėjimą iš patalpos.  

61. Specialių balsavimo punktų administracijos turi užtikrinti, kad patalpa, kurioje 

vykdomas balsavimas, būtų išvėdinta, išvalyta ir dezinfekuota, joje būtų dezinfekcinio skysčio ir 

medicininių apsaugos priemonių. Į balsavimo patalpą specialiame punkte įleidžiami tik rinkėjai, 

dėvintys apsaugos priemones.  

62. Specialių balsavimo punktų administracijos turi sudaryti galimybę Rinkimų komisijų 

nariams, atvykusiems į balsavimą specialiuose punktuose, pasitikrinti kūno temperatūrą. Nustačius, 

kad komisijos nario kūno temperatūra didesnė negu 37,3 ℃, jis apylinkės komisijos pirmininko 

sprendimu nedelsiant turi būti keičiamas kitu komisijos nariu ir balsavimas atitinkamame 

specialiame punkte turi būti tęsiamas.  

63. Rinkėjams, kuriems įtariama arba nustatyta COVID-19 liga, gydymo įstaigose 

įrengiamos atskiros balsavimo patalpos. 
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64. Specialiuose balsavimo punktuose rinkėjai privalo eiti balsuoti po vieną.  

65. Specialiame balsavimo punkte balsuojantys rinkėjai naudojasi asmenine rašymo 

priemone, o jeigu jos neturi, – rinkimų komisijos duota, kuri po kiekvieno panaudojimo turi būti 

dezinfekuojama.  

66. Į kiekvieną specialų balsavimo punktą vykstantys Rinkimų komisijų nariai turi dėvėti 

medicinines veido kaukes arba respiratorius ir vienkartines pirštines bei kitas, esant poreikiui su 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais ir epidemiologais suderintas 

apsaugos priemones, įvertinant rizikos pobūdį. Rinkimų komisijų narių naudojamos medicininės 

apsaugos priemonės turi būti užsidedamos prieš įeinant į įstaigą, nusiimamos – išėjus. Panaudotos 

medicininės apsaugos priemonės sudedamos į maišus, kurie užrišami ir šalinami kaip buitinės 

atliekos po vizitų į įstaigas arba šalinami kaip medicininės atliekos, kai balsuojama ligoninėse. Prieš 

ir po kiekvieno apsilankymo pas rinkėjus Rinkimų komisijų nariai turi plauti ir dezinfekuoti rankas. 

Balsavimo metu turi būti vengiama tiesioginio fizinio kontakto. Rinkimų komisijų nariai viso 

balsavimo specialiame balsavimo punkte metu turi išlaikyti socialinę distanciją nuo rinkėjų, t. y. 

būti ne arčiau kaip vieno metro atstumu nuo rinkėjo. Balsavimo procesą specialiame balsavimo 

punkte stebintys rinkimų stebėtojai privalo laikytis 2 metrų socialinės distancijos nuo rinkėjo ir 

Rinkimų komisijų narių. Organizuojant balsavimą specialiuosiuose balsavimo punktuose, kuriuose 

yra rinkėjų, kuriems įtariama arba patvirtinta COVID-19 liga, rinkimų komisijos nariai turi dėvėti 

su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais ir epidemiologais suderinto lygio 

apsaugines priemones.  

67. Specialiame balsavimo punkte balsavimo proceso metu rinkimų komisijų narių ir rinkėjų 

naudojama įranga ir (ar) priemonės (pavyzdžiui, stalų paviršiai, durų rankenos, rašymo priemonės ir 

pan.) turi būti valomos ir dezinfekuojamos tiek prieš balsavimą, tiek ir pasibaigus balsavimui.  

 

IX SKYRIUS 

BALSŲ SKAIČIAVIMAS 

 

68. Prieš balsų skaičiavimą balsavimo patalpa išvėdinama ir, esant galimybei, 

išdezinfekuojama (dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai ir pan.). Savivaldybių administracijos 

turi užtikrinti, kad būtų patikrintos visos balsavimo patalpoje esančios vėdinimo sistemos. 

69. Balsų skaičiavimo metu visi balsavimo patalpoje esantys asmenys (Rinkimų komisijų 

nariai, rinkimų stebėtojai) turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones).  

70. Balsai skaičiuojami dideliuose atviruose plotuose, kad visi asmenys, esantys balsų 

skaičiavimo patalpoje, galėtų tolygiai pasiskirstyti, būtų išlaikytas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų 

atstumas tarp Rinkimų komisijų narių ir rinkimų stebėtojų. 
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71. Siekiant išlaikyti saugų atstumą tarp Rinkimų komisijų narių ir rinkimų stebėtojų, 

balsavimo patalpoje atliekamas ženklinimas.  

72. Balsų skaičiavimo metu, pagal galimybes, rekomenduojama reguliariai daryti pertraukas 

balsavimo patalpai išvėdinti ir Rinkimų komisijų narių liečiamiems paviršiams dezinfekuoti arba 

valyti. Konkretų pertraukų poreikį ir trukmę nustato apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas. 

Asmenims, palikusiems balsavimo patalpą, į ją sugrįžti nebeleidžiama.  

73. Balsų perskaičiavimui apygardos rinkimų komisijoje ar VRK taikomi tokie patys 

reikalavimai, kaip ir skaičiuojant rinkėjų balsus rinkimų apylinkėje.  

74. Apylinkės rinkimų komisijų nariai rinkimų biuletenius ir kitus rinkimų dokumentus 

apygardos rinkimų komisijai, o apygardos rinkimų komisija – VRK, pristato konkrečiu, iš anksto 

suderintu laiku. Rinkimų komisijų nariai rinkimų dokumentų pristatymo tiek į apygardos rinkimų 

komisiją, tiek į VRK metu turi dėvėti medicinines apsaugos priemones. Dokumentus turi pristatyti 

ne daugiau kaip du rinkimų komisijos nariai.  

_________________________________________ 

 


