
PARAŠŲ RINKĖJO už „100 tūkstančių Referendumą“  

ĮSIPAREIGOJIMAS/ĮGALIOJIMAS 

  

 Rinkti  parašus  už  privalomojo  referendumo  dėl  LR  Konstitucijos  9-ojo straipsnio 3-ioje dalyje ir 147-ajame straipsnyje numatyto reikalavimo 

surinkti 300 tūkstančių pritarimą referendumo surengimui liudijančių parašų pakeitimo, sumažinant reikalavimą iki 100 000  rinkimų  teisę turinčių 

piliečių parašų; 

 pagal  išgales  įtraukti į visuotinos piliečių apklausos rengimą kitus turinčius rinkimo teisę Lietuvos piliečius; 

 pastoviai, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pranešti parašų rinkimo lapus man išdavusiam visuotinos apklausos rengėjui apie savo, kaip 

visuotinos apklausos rengėjo veiklos eigą. 

 

Prieš priimdamas parašų rinkimo lapus ir įsipareigojimus, su atmintinės turiniu, esančiu kitoje rašto pusėje, susipažinau.  

 

Pavardė Vardas Asmens dokumento numeris 

(paso serija ir nr. arba asmens 

tapatybės kortelės nr.) 

Gimimo data Gyvenamoji vieta parašas data 

          
 

    

 

Gavau : Grąžinau: 

Nuo lapo Nr. 
      

 

Viso: 

Iki lapo Nr. 
      

 

   
 

 

Nuo lapo Nr. 
      

 

 

Viso: 

Iki lapo Nr. 
      

 

 

   
 

 

Data 
2 0 2 1 -   -   

 

 

Parašas 

 

Data 
2 0 2 1 -   -   

 

 

parašas 

 

 

Papildomi duomenys susisiekimui:  telefono numeris     +370  6 __ __   __ __ __ __ __       elektroninis paštas  __________________________ 

 

Referendumo rengėjas išdavęs parašų rinkimo lapus (pavardė) ________________  (vardas) ___________________ parašas _______________ 

 

Referendumo  rengėjas priėmęs parašų rinkimo lapus (pavardė) _______________  (vardas) ___________________ parašas _______________ 

  

Telefono numeris + 370 6__ __   __ __ __ __ __ elektroninis paštas ___________________________________ 

 



 

Atmintinė referendumo rengėjui ir (arba) parašų rinkėjui. 

 

• Per 6-is kalendorinius mėnesius, t. y. nuo 2021-07-21 iki 2022-01-21 reikia surinkti ne mažiau 300 tūkstančių balsavimo teisę turinčių Lietuvos 

piliečių reikalavimų surengti privalomąjį referendumą; 

• rinkimų teisę turintis pilietis savo reikalavimą surengti privalomąjį referendumą gali pareikšti dviem būdais. Pirmas būdas – pasirašydamas LR VRK 

išduotame griežtos atskaitomybės „PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPE“. Antrasis būdas – tinklalapyje 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798 . Pilietis savo valią surengti referendumą gali pareikšti tik vieną kartą ir tik vienu iš 

pasirinktų būdų. Antrą ar daugiau kartų pareiškus savo valią, visi pareiškimai bus neužskaitomi; 

• PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS negali būti glamžomas, plėšomas ar kitokiu būdu sąmoningai niokojamas, naikinamas. Tokie veiksmai 

užtraukia administracinę ir baudžiamąją atsakomybę pagal LR „Referendumo įstatymo“, ATPK ir BK nuostatas. Šis raštas (dokumentas) gali būti 

sulenktas. Tyčinio arba netyčinio parašų rinkimo lapo suniokojimo arba sunaikinimo įvykį būtina įregistruoti policijoje; 

• vadovaujantis LR „Asmens duomenų apsaugos įstatymo“ nuostatomis draudžiama daryti „PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPŲ“ nuorašus (kopijas) 

arba kitokiu būdu kaupti ir apdoroti surinktus duomenis, nei numatyta „Referendumo įstatyme“. Parašų rinkėjas ir referendumo rengėjas privalo 

saugoti pasirašiusių piliečių asmens duomenų paslaptį. Lapai turi būti saugomi taip, kad su jais negalėtų susipažinti pašaliniai tam neįgalioti asmenys; 

• parašus rinkti gali tik pilnametystės sulaukę piliečiai; 

• parašų rinkėjai užpildo numatyto turinio įsipareigojimą tik susipažinę su šios atmintinės nuostatomis ir įsipareigodami jas vykdyti. Pildomi du 

įsipareigojimo lapai (vienas lieka lapus išdavusiam rengėjui, antras parašų rinkėjui); 

• duomenys parašų rinkimo lape pildomi tik rašikliu, tik valstybine kalba ir jos raidėmis, aiškiai ir įskaitomai; 

• duomenis į parašų rinkimo lapą įrašo tik pats pilietis mėlynu, violetiniu arba juodu rašikliu (ne peštuku). Piliečių parašų klastojimas užtraukia 

baudžiamąją atsakomybę; 

• pageidautina užpildyti visą lapą ir tik po to pradėti pildyti naują. Derėtų vengti ilgam užlaikyti pas save neužpildytus ir(arba) nenumatomus užpildyti 

lapus. 

• referendumo rengėjui grąžinant pradėtą pildyti arba užpildytą lapą, parašų rinkėjas asmeniškai privalo užpildyti antroje lapo pusės pabaigoje esančius 

duomenis kiek galiojančių reikalavimų pavyko surinkti ir patvirtinti tai savo parašu. Kitas asmuo gali baigti užpildyti parašų rinkimo lapą tik tuo 

atveju, jei pilnai pasitiki pirmuoju rinkėju ir gali prisiimti atsakomybę už duomenų tikrumą; 

• Renkant parašus pageidautina išaiškinti piliečiams, kad taip išreiškiamas tik jų sutikimas reikalauti surengti referendumą, o dėl pilietinės valios 

pareiškimo pritariant arba prieštaraujant bus balsuojama referendumo metu; 

• LR įstatymai leidžia parašus už visuotinos apklausos surengimą rinkti visose viešose vietose ir gyvenamosiose patalpose. Pastaruoju atveju patartina 

gauti būsto savininko pakvietimą (sutikimą); 

 

„100 tūkstančių Referendumo“ teisinės pagalbos ir patarimų tarnybos telefonas +370 6 ... ... ... ... ... ... ... ...  

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798

