Lietuvoje būna keturių rūšių rinkimai: Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų-merų
bei Europos parlamento.
Teisę dalyvauti rinkimuose turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18
metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, teismo pripažinti neveiksniais.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Seimo nariai renkami ketveriems metams. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos
metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.

Respublikos Prezidento rinkimai
Respublikos Prezidentas renkamas penkeriems metams. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi
paskutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. Rinkimus
skiria Lietuvos Respublikos Seimas.

Savivaldybių tarybų rinkimai
Savivaldybių tarybų nariai renkami ketveriems metams. Savivaldybių tarybų rinkimus skiria Seimas. Teisę
rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (rinkėjai).

Rinkimai į Europos Parlamentą
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta kas 5 metus visoje Europos Sąjungoje pagal
visuotinę rinkimų teisę. Rinkimai sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai visose Europos Sąjungos
valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas
ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki nurodyto laikotarpio sekmadienio.
Artimiausi numatomi rinkimai yra šie:
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
2023 m. pavasarį savivaldybių tarybų
2024 m. gegužę Respublikos Prezidento

2024 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą

Balsavimas gyvenant užsienyje
Lietuvos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, yra aktualūs balsavimo tvarkos pakeitimai. Iki 2014 metų
rinkimuose dalyvavusiems rinkėjams diplomatinės atstovybės paprastu paštu siųsdavo rinkėjo registracijos
anketas, kurias rinkėjai užpildydavo ir siųsdavo atgal atstovybėms ir taip būdavo įtraukiami į rinkėjų
sąrašus. Nuo 2014 metų prezidento rinkimų tvarka kiek pasikeitė. Visi rinkėjai, gyvenantys ar laikinai
esantys užsienyje, turi elektroniniu būdu registruotis rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninės
registracijos sistemoje.
Rinkėjo registracijos prašyme nurodysite, kokiu būdu pageidaujate balsuoti: paprastu paštu (registracijos
prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųsti rinkimų biuleteniai)
ar atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis
dienomis ir laiku. Registracijos procedūra trunka vos kelias minutes ir rinkėjui tereikia turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Registruotis reikia kiekvieniems rinkimams atskirai. Užpildytas ir patvirtintas elektroninis prašymas
automatiškai atsiras Lietuvos atstovybės, kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsistojęs
valstybėje, kurioje nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, kurioje rinkėjas
šiuo metu gyvena, ir sistema automatiškai parinks artimiausią Lietuvos atstovybę, kurioje bus galima
balsuoti paštu.
Ši sistema pradėjo veikti 2016 m. LR Seimo rinkimuose.

Gyvenu užsienyje, bet rinkimų laikotarpiui grįžau į Lietuvą
Jei per rinkimus sugrįžote į Lietuvą ir norite balsuoti čia, rinkimų dieną reikia kreiptis į rinkimų apylinkę,
kurios teritorijoje esate apsistoję. Apylinkės rinkimų komisija praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai, o ši
patikrina, ar nurodytas pilietis nebalsavo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje (konsulinėje
įstaigoje). Apylinkės rinkimų komisija įrašo rinkėją į papildomą sąrašą ir išrašo rinkėjo kortelę, kuri jums leis
balsuoti už norimus kandidatus.
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