
1. Per  3 mėn privaloma surinkti ne mažiau 300 tūkst. balsavimo teisę  
turinčių piliečių  duomenis ir parašus  (nuo 08-29 iki 11-29d.). 

2. Lapų išduota  6000 (450 tūkst. parašų)  Vienas lapas A3 formato dydžio 
suskirstytas į 70 -im eilučių ( 1- am žmogui – viena eilutė)  

3. Parašų rinkimo lapo negalima glamžyti, plėšyti. Lapas gali būti sulenktas.    

4. Kopijuoti parašų rinkimo lapus  yra draudžiama. 

5. Piliečiai, renkantys parašus referendumui turi būti pilnamečiai .  

6. Piliečiai, norintys rinkti parašus privalo užpildyti įsipareigojimą, jį 
pasirašo lapą paėmęs rinkikas ir jį išdavęs koordinatorius (2 egz.). 

7. Įrašai daromi tik valstybine kalba, aiškiai ir įskaitomai.  

8. Duomenys į parašų rinkimo lapus turi būti įrašomi tik  paties piliečio 
mėlynu arba juodu tušinuku. 

 

 

 

 

VRK darbuotojos komentaras: „Dėl gramatinių klaidų tikrai parašas bus įskaitytas. Svarbu yra užpildyti visas 
grafas. Nesvarbu, ar spausdintomis raidėmis, ar rašytinėmis. Nesvarbu, ar pilietis įrašys pirma vardą, paskui 
pavardę. Jei suklydo, galima perbraukti ir užpildyti nauja eilute arba užtepti korektoriumi. Jei žmogus dėl fizinių 
trūkumų negali pats užpildyti ir pasirašyti, parašų rinkimo lape yra parodyta, kaip tai reikia padaryti. Parašų lapo 
antros pusės apačioje yra informacija, kurią būtinai turi užpildyti parašų rinkikas . Jei nėra užpildyta ši informacija, 
tai VRK nariai, tikrindami paraušus, gali neužskaityti viso parašų lapo (t.y. to lapo, po kuriuo nėra parašų rinkimo 
pasirašyta ir neužpildyta kita informacija‘‘ http://www.vrk.lt/lt/naujienos/parasu-rinkimo-lapo-pildymo-
metodiniai-nurodymai.html  

Sudėtingesniais klausimasi kreiptis į  Pranciškų   Šliužą    869802118   kita  info:  

www.referendumailietuvos.info   www.zemesvardu.lt     referendumailt@gmail.com  

9. Privaloma saugoti asmens duomenų paslaptį. Neužpildytus ir užpildytus piliečių parašų rinkimo lapus 
saugoti  taip, kad su jais negalėtų susipažinti pašaliniai tam neįgalioti asmenys. 

10. Pilnus lapus privaloma grąžinti kuo anksčiau. Nebūtina užpildyti visą lapą, bet pageidautina. Svarbu 
nelaikyti tuščio lapo, jei matote, kad nesiseka.  Kitas rinkikas turės galimybę tai padaryti.Jei rinkikas 
nusprendė daugiau parašų nerinkti, jis privalo gražinti lapą ir užrašyti, kiek tame lape yra galiojančių 
parašų,  

11. Kitas asmuo baigti pildyti nebaigtą lapą galėtų tik tuo atveju, jei visiškai pasitiki abiejų tarpusavio 
sąžiningumu,  nes baudžiamoji atsakomybė tenka pasirašiusiam rinkimo lapą.  

12. Piliečiai, renkantys parašus,  privalo  elgtis pagarbiai kreipiantis į asmenį, kurio parašo prašys ir 
teirautis, ar yra pasirašęs už šią iniciatyvą, ar ne. Negėdinti, neįžeidinėti, neauklėti, įkyriai 
neperkalbėnėtiti, jei žmogus nenori pasirašyti.  

13. Būtina pakomentuoti, kad parašas tai ne galutinis sprendimas, o tik teisė surengti referendumą.  

14. Nepageidautina rinkikui leistis į politinius ir  religinius debatus. Tikslas - istorinis įvykis - tautos 
iniciatyva paskelbtas  REFERENDUMAS,  bent vienas per 23 nepriklausomybės metus (bandyta 
daugiai nei 20 kartų įvairiais klausimais ) . 

15. Piliečių parašai gali būti renkami viešose vietose ir gyvenamosiose patalpose. 

16. Rinkimų lapo pabaigoje  turi būti parašus rinkusio piliečio vardas ir pavardė, piliečio paso arba 
asmens tapatybės kortelės numeris, gyvenamoji vieta, parašas, tel. numeris.  

17. Parašų rinkimo lapuose piliečiai pasirašo tik savo  noru , atlyginti piliečiams už pasirašymą draudžiama. 

18. Jei pilietis  tuo pačiu klausimu pasirašo du ar daugiau kartų, visi jo parašai neįskaičiuojami. 

19. Privaloma lapo vagystės, gaisro atveju  registruoti  įvykį policijoje.  

20. Už piliečių parašų klastojimą yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. 

21. Pagal administracinę atsakomybę,  nustatyta bauda už piliečių parašų rinkimo lapų praradimą. 

22. Visus lapus (užpildytus ir neužpildytus)  privaloma  grąžinti koordinatoriui. Pageidautina  
periodiškai kas savaitę  informuoti  koordinatorių kiek parašų surinkta.  

 

 

 


