Respublikos Prezidento rinkimai
Respublikos Prezidentas renkamas penkeriems metams. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi
paskutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos
pabaigos. Artimiausi Prezidento rinkimai vyks 2024 m. gegužę.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Seimo nariai renkami ketveriems metams. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos
metais spalio mėnesio antrą sekmadienį. Artimiausi Seimo rinkimai vyks 2020 m. spalio 11 d.
Savivaldybių tarybų rinkimai
Savivaldybių tarybų nariai renkami nariai renkami ketveriems metams. Artimiausi savivaldybių tarybų
rinkimai vyks 2023 m. pavasarį. Savivaldybių tarybų rinkimai - vieninteliai rinkimai, kuriuose galima
balsuoti tik Lietuvoje (užsienyje gyvenantys lietuviai balsuoti negali). Šiuose rinkimuose gali dalyvauti
Lietuvos Respublikos piliečiai, teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintys kitos Europos Sąjungos
valstybės narės piliečiai ir kiti asmenys, kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę
patvirtinantį dokumentą.
Rinkimai į Europos Parlamentą
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai
visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Artimiausi rinkimai į
Europos Parlamentą vyks 2024 m. birželį.

Ką daryti, norint balsuoti užsienyje?
1. Pirmiausia privaloma elektroniniu būdu užsiregistruoti Rinkėjo Puslapyje. Užsiregistravę
rinkėjai bus įtraukti į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės rinkėjų sąrašus. Registruotis
reikia kiekvieniems rinkimams atskirai, net ir tiems rinkėjams, kurie nuolat gyvena užsienyje ir
jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar
referendumuose.
Rinkėjams, kurie registravosi balsavimui užsienyje ankstesniuose rinkimuose ir nurodė savo
el. pašto adresus, VRK elektroniniu paštu išsiųs informaciją apie registraciją balsavimui kituose
rinkimuose.

Rinkėjo registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja balsuoti – paštu
ar atvyks į diplomatinę atstovybę nustatytu laiku. Jei rinkėjas apsistojęs valstybėje, kurioje
nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, kurioje rinkėjas
gyvena ar yra laikinai, ir sistema automatiškai parinks artimiausią Lietuvos atstovybę, kurioje
bus galima balsuoti paštu.
Jeigu rinkimuose vyks antrasis turas, o balsavimui užsiregistravote prieš pirmąjį turą,
pakartotinai registruotis nereikia.
2. Balsuoti:
LR diplomatinėje atstovybėje. Rinkimų dieną su asmens dokumentu atvykite į
atstovybę, kurioje balsuoti užsiregistravote. Nepamirškite atstovybės puslapyje
pasitikrinti balsavimo laiko; arba
Paštu. Jei rinkimų dieną negalite atvykti į LR atstovybę, galite balsuoti paštu,
tačiau tai būtina nurodyti registruojantis balsavimui. Adresu, kurį pateikėte
užsiregistruodami, gausite rinkimų biuletenį. Jį užpildę nedelsdami išsiųskite
nurodytos diplomatinės atstovybės adresu.
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