
 

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Lietuvos Respublikos Seimui 
 
Tautininkų sąjungos  
S K U N D A S 
2012-10-22 

Tautininkų sąjunga, 

Atsižvelgdama  

- į masiškai fiksuotus balsų pirkimo atvejus (kaip yra skelbiama viešai, Vyriausioji rinkimų 
komisija gavo duomenų dėl daugiau kaip tūkstančio 2012 m. Seimo rinkimų tvarką nustatančio 
Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, iš kurių didžiausia dalis galimi rinkėjų balsų pirkimo atvejai);   

- į teisėsaugos institucijų vangumą, užkertant kelią masiniam balsų pirkimui bei tiriant šiuos 
atvejus; 

- į tai, kad Seimo rinkimų įstatymo 5‘ ir 91 straipsniai nustato, jog balsų pirkimas yra šiurkštus 
pažeidimas, dėl kurio neginčijamai nustatyti rinkimų rezultatai gali neleisti nustatyti esminių 
rinkimų rezultatų ir patys rinkimų rezultatai gali būti pripažinti negaliojančiais; 

- į tai, kad daugiamandatėje rinkimų apygardoje vieno mandato kvota šiuose rinkimuose buvo 
15988 rinkėjai, o dėl masinio rinkėjų balsų pirkimo (mūsų ir kitų partijų stebėtojų padaryti įrašai 
byloja, kad perkama buvo būriais, o neretai vežama ir autobusiukais, tad vidutinis nupirktų balsų 
skaičius pažeidimų vietose tikrai siektų keliasdešimt rinkėjų) yra pagrįstų abejonių, ar kandidatų 
sąrašui tenkančių mandatų  skaičius galėjo būti nustatytas ne daugiau kaip vieno mandato 
tikslumu, kaip tą nustato Seimo rinkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 punktas. (Pastebėtina, 
jog vien Darbo partijos kandidatų Ž.Pinskuvienės, V.Ždanovoč, R.Podolskio, J.Pinskaus, dėl 
kurių galimai neteisėtai gautų/pirktų balsų (tame tarpe ir pirmumo balsų sąraše) yra pradėti 
ikiteisminiai tyrimai,  gauti ir Darbo partijai priskirti pirmumo balsai sudaro 11 224. Vien 
Vilniaus - Trakų (Nr.57) ir Visagino-Zarasų (Nr.52) rinkimų apygardose už Darbo partiją galimai 
neteisėtai gautų/pirktų balsų yra arti 10000. Taigi vien už Darbo partiją paduotų ir galimai 
nupirktų balsų kiekis, kiek tai susiję su 4 kandidatais ir dviem apygardomis, sudaro ženkliai 
daugiau nei vieno mandato kvota šiuose rinkimuose); 

- į tai, kad šiuose rinkimuose vieno mandato netekimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje 
Lietuvos socialdemokratų partijai (vietoj pradžioje skaičiuotų 17 mandatų ji gavo 16) lemtų kiek 
daugiau kaip 6000 balsų, atitekusių  Darbo partijai, kuriai atitinkamai teko 17, o ne 16 mandatų. 
Tai kelia pagrįstų abejonių dėl VRK galimybių masinio balsų pirkimo fone nustatyti šių Seimo 
rinkimų rezultatą ne mažesniu kaip vieno mandato tikslumu; 
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- į tai, kad daugumoje vienmandačių rinkimų apygardų tarp kandidatų, patekusių į antrą rinkimų 
turą ir tarp nepatekusių į jį yra nedidelis skirtumas, 

- į tai, kad  šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai gali turėti esminės įtakos rinkėjų valios 
iškreipimui, politinės valdžios formavimui bei valstybės ir tautos ateičiai, o išsamus visų su šiais 
pažeidimais susijusių faktų bei aplinkybių ištyrimas gali turėti įtakos Seimo apsisprendimui dėl 
galimo kreipimosi į Konstitucinį teismą, kaip tą nustato Seimo rinkimų įstatymo 95 straipsnis, 

- į tai, kad  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalis nustato, kad Seimo nariai 
renkami visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Konstitucinis slapto 
balsavimo principas yra įtvirtintas Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato: 
,,Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. Draudžiama balsuoti už kitą asmenį arba pavesti kitam 
asmeniui balsuoti už save. Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų negali pats balsuoti, gali balsuoti 
padedamas kito asmens, kuriuo jis pasitiki, kaip tai nustatyta šio įstatymo 66 straipsnio 6 dalyje. 
Jeigu kam nors tapo žinoma kito asmens balsavimo paslaptis, draudžiama ją atskleisti.” Šio 
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad ,,kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama. Balsavimo 
metu draudžiama paveikti rinkėjo valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą ar 
kandidatų sąrašą. Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį. 
Su biuleteniu draudžiama atlikti tokius veiksmus, kurie galėtų atskleisti balsavimo paslaptį.” 

- į tai, kad  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje 
pabrėžė, kad demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, 
kartu ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. 
Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu 
rinkimai vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, 
pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras. 

- į tai, kad  Tautininkų sąjunga 2012 m. spalio 18 d. įteikė skundą Vyriausiajai rinkimų 
komisijai , kuriuo prašoma Panaikinti Seimo rinkimų daugiamandatėje bei visose 
vienmandatėse rinkimų apygardose galiojimą ir Įstatymų nustatyta tvarka skelbti 
pakartotinius Seimo rinkimus o Vyriausioji rinkimų komisija jo nenagrinėjo ir  2012 m. 
spalio 21 d. priėmė sprendimą Nr. Sp - 308“  ,, Dėl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų rezultatų vienmandatėse rinkimų apygardose ir 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje“. 

- į tai, kad  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 106 straipsnio 5 
dalyje yra Seimo teisė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl 
išvados, ar nebuvo pažeistas rinkimų įstatymas per Seimo narių rinkimus. Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad partijos, iškėlusios kandidatus į 
Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos 
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atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 
valandas po to, kai paskelbiami oficialūs rinkimų rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos 
Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas 
kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo. 

Prašo: 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, ar nebuvo 
pažeistas rinkimų įstatymas per Seimo narių rinkimus 

1. ar per 2012 metų Lietuvos Respublikos Seimo narių rinkimus daugiamandatėje 
apygardoje nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5, 5-1, 61, 67, 67-1, 84, 87 
straipsnių nuostatos, įtvirtinančios slapto balsavimo principą ir demokratines 
rinkimų procedūras, kurių laikymasis yra būtinas rinkimų rezultatų pripažinimui 
legitimiais ir teisėtais; ar tai šiurkštūs įstatymo pažeidimai. 

2. ar per 2012 metų Lietuvos Respublikos Seimo narių rinkimus vienmandatėse 
Justiniškių (Nr. 7), Šilutės-Pagėgių (Nr.32), Biržų-Kupiškio (Nr.48), Vilniaus-
Trakų (Nr.57), Kaišiadorių-Elektrėnų (Nr. 59), Jurbarko (Nr.62) apygardose 
nebuvo pažeistos Seimo rinkimų įstatymo 5, 5-1, 61, 67, 67-1, 84, 87 straipsnių 
nuostatos, įtvirtinančios slapto balsavimo principą ir demokratines rinkimų 
procedūras, kurių laikymasis yra būtinas rinkimų rezultatų pripažinimui 
legitimiais ir teisėtais; ar tai šiurkštūs įstatymo pažeidimai. 

 

Gintaras Songaila 

Tautininkų sąjungos pirmininkas 

 

869842140 

Atsakymą siųsti – Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Seimo nariui Gintarui 
Songailai, III r., kab. Nr. 525  


