
Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkim  statymai. 

Tre iuoju skaitymu Valstyb s Tarybos priimta 1919 m. spali  m n. 30 d. 
 

I DALIS. 
 

1 str. Lietuvos Steigiamojo Seimo atstovai renkami yra visuotinu, tiesiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu, saugojant proporcional  sistem . 

2. Rinkimuose dalyvauja vis  tik jim  ir taut  Lietuvos pilie iai, vyrai ir moters, kuriems rinkik  
s rašus statyti pradedant su jo 21 metai. 

Pastaba: Karininkai, mobilizuotieji karo valdininkai ir kareiviai atstov  nerenka, bet patys 
atstovais renkami gali b ti. 
3. Rinkikas turi tik viena bals , kur  privalo pats paduoti be joki  tarpinink . 
4. Negali nei rinkti, nei b ti išrinktais: 
a) tie, kieno už t vyn s išdavim  arba kit  koki  sunki  kalt  teismo yra atimtos teis s, 

išskiriant iš šio skai iaus svetim  valstybi  teism  nuteistuosius už visokius politikos srities 
nusikaltimus; 

b) tie, kurie yra teismo nubausti už nusikaltim , kuris žmogaus garb  pl šia, kaip antai: 
vagyst , prigavim , svetimo turto pasisavinim , vogt  daikt  pirkim  arba sl pim , kyši  mim , 
slapt  degtin s varym , nusikaltim  prieš Rinkim  Laisv s Apdraudimo statymo §§ 2, 5 ir 6, jei, jiems 
bausm  atlikus, 3 metai dar nepra jo. 

5. Renkamas gali b ti Lietuvos pilietis ir piliet , kuris (kuri) paskutin  kandidat  s rašams 
duoti skirt  dien  bus pabaig s (-usi) 24 metus, neatsižvelgiant  tai, kurioje rinkim  apylink je jis (ji) 
gyvena ir ar yra jis (ji) trauktas (-ta)  rinkik  s raš , ar ne. 

Pastaba: a) Karo Komendantas, apskrities viršininkas, milicijos vadas negali b ti renkami 
toje vietoje, kuri  apima j  valdžia; b) išrinktieji  Steigiam j  Seim  Valstybes valdininkai ir 
kariškiai St. Seimo laiku išeina iš savo užimam  viet . 
6. Steigiamojo Seimo atstov  skai ius nustatomas toks, kad penkiolikai t kstan i  gyventoj  

tekt  vienas atstovas. Jei kurioje rinkim  apygardoje, taip skaitant, liks ne mažiau kaip 8 t kstan iai 
gyventoj , tada tai apygardai pridedamas dar vienas atstovas. 

Pastaba: Apygard  s rašas skyrium pridedamas prie šio. 
7. Valstyb s Prezidentas skelbia rinkim  dienas, veiz damas, kad prieš jas b t  ne mažiau 

kaip du m nesiu laiko. 
 

II DALIS. 
 

8. Rinkimams  Steigiam j  Seim  rengti ir tvarkyti daromos yra šios komisijos: a) Vyriausioji 
Rinkim  Komisija, b) apygard  komisijos ir c) apylinki  komisijos. 

9. Vyriausioji Rinkim  Komisija sudaroma iš Pirmininko ir keturi  nari , pristatom  Ministeri  
Kabineto ir tvirtinam  Valstyb s Prezidento. 

10. Vyriausiosios Rinkim  Komisijos žiniai priklauso: a) priži r ti vis  rinkim  tvark  ir eisen , 
b) leisti instrukcijas ir paaiškinimus, c) skirti apygard  komisij  pirmininkus, d) svarstyti ant apygard  
komisij  nutarim  paduotuosius skundus, e) nustatyti vis   Steigiam j  Seim  išrinkt j  atstov  
s raš  ir paskelbti j  vis  žiniai, f) tur ti savo žinioje Vyriausybes skiriam sias rinkimams vykinti l šas 
ir g) nustatyti kiekvienai rinkim  apygardai rinktin j  atstov  skai i  sulig šio statymo 6 straipsniu. 

11. Steigiamajam Seimui susirinkus, Vyriausioji Komisija visus aktus duoda Seimui. 
12. Apygardos Rinkim  Komisijos pirmininku skiriamas vienas vietos taikos teis j  – arba 

apygardos teismo nari , o jos nariai renkami yra apskri i  taryb  po du iš kiekvienos apskrities. 
Apygardose, kuriose yra miest , valdom  apskrities teis mis, t  miest  tarybos renka taip pat po du 
komisijos nariu. 



13. Apygard  Komisijos privalo: a) padalyti apygard   rinkim  apylinkes, veizdint, kad 
apylink je b t  nuo 3 ligi 7 t kstan i  gyventoj  ir kad apylink s plotas atatikt , jei galima, vienam 
vals iui; b) paskirti apylinki  komisij  pirmininkus ir veizd ti, kad apylinki  Komisijos savo laiku 
prad t  ir eit  savo darb ; c) gauti ir išduoti pinigus, rinkim  reikalais asignuotus, ir d) rinkimams 
pasibaigus, pristatyti visus aktus Vyriausiajai Komisijai. Be to, apygardos komisijos atlieka ir kit  
šiuose statymuose nurodyt  darb . 

14. Apylink s rinkim  komisija steigiama kiekvienai apylinkei iš pirmininko ir ne mažiau kaip 
šeši  nari ; jos narius renka vals iaus taryba iš rinkik  skai iaus. 

15. Kada kandidat  s rašai bus duoti  Apygardos ir apylink s komisijas, žengia nuo 
padavusi j  kandidat  s rašus partij  arba kuop  po vien  nar . 

Pastaba. a) Apygardos ir apylinkes komisij  nariai iš Valstyb s Iždo atlyginimo negauna; 
b) apygard  ir apylinki  pirmininkams kreipiantis, savivaldyb  privalo duoti komisijoms 
raštininkus, bet šie komisijos balso neturi 
16. Apylinki  komisijos atlieka pa i  rinkim  darb , kaip antai: priima balsus, suskaito juos, 

balsavimui pasibaigus, ir savo protokolus teikia apygard  komisijoms. 
17. Pirmininkui negalint dalyvauti pos dyje, komisija paveda eiti pirmininko pareigas vienam 

savo nariui. 
18. Komisij  pos džiai yra teis ti, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei ir vienam komisijos 

nariui. Visus klausimus komisijos sprendžia paprasta bals  dauguma. 
19. Valdininkai, Vyriausyb s ir savivaldybi  staigos privalo pildyti rinkim  komisij  

reikalavimus. 
 

III DALIS. 
 

20. Rinkimams atlikti daroma kiekvienos apylink s rinkik  s rašai. 
21. Rinkik  s rašus paskirtu laiku daro savo l šomis vals i  arba miest  valdybos prid tu 

pavyzdžiu, dviem egzemplioriais. 
22.  apylink s rinkik  s raš  traukiami visi, kas turi teis  dalyvauti rinkimuose  Steigiam j  

Seim  ir apylink je gyvena. Kas atvyks ir apsigyvens apylink je, prad jus ruošti rinkik  s rašus, tas 
gali b ti trauktas  naujosios vietos s raš , jei pristatys rašt , kad jis išbrauktas iš senosios 
gyvenamosios vietos s rašo arba ten  s raš  ne trauktas. 

23. Rinkik  s raše rašoma ab c l s raidži  eile kiekvieno rinkiko pavard , vardas, amžius, 
užsi mimas ir gyvenamoji vieta. Rinkik  s raš  pasirašo vals iaus arba miesto valdyba. 

24. Rinkik  s rašai duodama ži r ti kiekvienam, kas nori ži r ti, ne v liau kaip 
keturiasdešimt dien  prieš rinkim  dien  tuo b du, kuriuo lengviausia jie perži r ti. Prieš šit  s raš  
atskleidim  vals iaus arba miesto valdyba skelbia visai apylinkei, kame, kokiu laiku ir b du rinkik  
s rašai galima ži r ti. 

25. Nuo s raš  atskleidimo dienos administracin s valdžios atstovas ir kiekvienas rinkikas 
septyni  dien  laiku turi teis s pareikšti susta iusiai s rašus valdybai raštu arba žodžiu, jog  s rašus 
kas ne trauktas arba trauktas neteis tai. 

26. Vals iaus arba miesto valdyba, pripažinus tok  pareiškim  teisingu, patenkina j , 
traukdama praleist j  asmen   s raš  arba išbraukdama neteis tai traukt j . Išbrauktajam valdyba 
privalo apie tai suteikti žini . 

27. Atmestuosius pareiškimus ir paduotuosius skundus vals i  arba miest  valdybos per tris 
dienas turi išsi sti  apygardos komisij  su išd stytu pasiteisinimu ir apie tai pranešti tiems, kuri  
teis  gin ijama yra, ir kas padav  skund . 

28. Pra jus min toms 25-me straipsnyje septynioms dienoms, papildomasai s rašas ne 
v liau, kaip per tris dienas skelbiamas vis  žiniai, b du, nurodytu 24 str. 



29. Apygardos Komisija privalo per penkias dienas apsvarstyti gautus skundus viešame 
pos dyje. Ten paaiškinimus gali išd styti asmuo, kurio teis  dalyvauti rinkimuose gin ijama, o taip 
pat asmuo, kuris yra išk l s t  klausim , žodžiu arba raštu. Pos džio diena turi b ti jiems paskelbta. 

30. Apygardos Komisijos nutarimas per tris dienas gali b ti apsk stas Vyriausiajai Komisijai 
per Apygardos Komisij , bet skundas nestabdo nutarimo vykdinimo. 

31. Vyriausioji Komisija, gavusi skundus, privalo juos apsvarstyti per tris dienas. Jos nutarimai 
neskundžiami. 

32. Rinkik  s rašai, apygardos arba Vyriausiosios Komisij  nutarimais papildyti, turi b ti 
viešai paskelbti ne v liau kaip septyniomis dienomis prieš rinkim  dien , b du, 24 str. nurodytu. 
 

IV DALIS. 
 

33. Kiekviena partija arba kuopa ne v liau kaip trisdešimt dienu prieš rinkim  dien  gali 
duoti apygardos Komisijai s raš  t  asmen  kuriuos ji si lo Steigiamojo Seimo atstovais. Tok  
kandidat  s raš  privalo pasirašyti savo ranka ne mažiau kaip penkios dešimtys apygardos rinkik . 

34. S raše turi b ti rašyta kiekvieno kandidato pavard , vardas, amžius, užsi mimas ir 
gyvenamoji vieta kuo aiškiausiai. Prie s rašo turi b ti prid tas raštu kiekvieno kandidato pasirašytas 
sutikimas b ti renkamam. S raše gali b ti ir davusios j  partijos arba kuopos vardas. 

35. Pasirašiusieji s raš  rinkikai privalo taip pat pažym ti savo užsi mim  ir gyvenam j  viet  
ir pristatyti liudym , jog jie apygardoje yra traukt  rinkik  s raš , 

36. Partijos arba kuopos s raše kandidat  skai ius gali b ti mažesnis, negu tenk s apygardai 
atstov  skai ius ir ne daugiau didesnis, kaip per pus . 

37. Tas pats kandidatas gali b ti rašytas  s raš  ne daugiau kaip penkiose apygardose. 
38. Apygardos Komisija išduoda raštel , kuriuo patvirtina, kur  m nes , dien  ir valand  ji 

pri m  kandidat  s raš . 
39. Apygardos Komisija turi veizd ti, kad jos apygardoje tie patys asmens neb t  traukti  

kelis kandidat  s rašus, ir kad tie patys rinkikai nepasirašyt  keli  kandidat  s raš . 
40. duodama kandidat  s raš  partija arba kuopa privalo nurodyti apygardos komisijai 

asmen , kur  ji galioja atstovauti jai komisijoje visokiais reikalais. Jei galiotinis nenurodytas, tai juo 
laikomas tasai, kuris pirmas yra pasiraš s s raš . galiotinis, o jo nesant, pirmasis pasiraš s s raš  gali 
suteikti komisijai jos b vamoje vietoje savo adres , tada skelbimai siun iami  namus; nesuteikus gi 
jam savo adreso, skelbimai pakabinami komisijos bute. 

41. Rinkik  partijos arba kuopos, jei jos nori, kad j  atstovai dalyvaut  apygardos ir apylink s 
komisij  pos džiuose, privalo nurodyti asmenis, kurie turi b ti rašyti  komisij  nari  skai i . 

42. S rašus gavus, apygardos komisija per tris dienas turi reikalauti iš partij  arba kuop  
galiotini  pašalinti paduot j  kandidat  s raš  tr kumus. Tie tr kumai turi b ti pašalinti, liekant ne 
mažiau kaip 21 dienai lig rinkim  dienos. Tuo pat laiku kandidatai, trauktieji  kelis apygardos 
s rašus, privalo pareikšti apygardos komisijai, kuriame s raše jie tinka pasilikti; nepareiškus, jie 
išbraukiami iš vis  s raš . 

43. Einant gin ui d l teisi  kurio kandidato, jo vieton 42-jo straipsnio laiku gali b ti statomas 
kitas kandidatas, jei tai pasi lys ne mažiau kaip pus  s raš  pasirašiusi  rinkik . Tuo pat laiku s rašas 
gali b ti papildytas naujais kandidatais sulig statym  leidžiamuoju skai ium. 

44. Tinkamuosius kandidat  s rašus apygardos komisijos numeruoja iš eil s, kaip jie buvo 
duoti, su tais numeriais pakabina apygardos komisijos bute ne v liau kaip 19 dien  prieš rinkim  
dien , suteikia juos miest  ir vals i  valdyboms, apylinki  komisijoms ir skelbia vis  žiniai. 

45. Rinkik  partijos arba kuopos, davusios savo kandidat  s rašus, gali pareikšti apygardos 
komisijai ne v liau kaip 14 dien  prieš rinkim  dien , kad jos sujungia savo kandidat  s rašus. Tokius 
pareiškimus privalo pasirašyti partij  arba kuop  galiotiniai arba s rašus pasirašiusieji rinkikai. Apie 
kandidat  s raš  susijungim  apygardos komisija tuojau skelbia vis  žiniai. Tokie susijung  s rašai 
laikomi už vien . Vienas kuris s rašas negali dalyvauti keliuose susijungimuose- 



46. Kai kandidat  s rašai ir jungtiniai s rašai paskelbti vis  žiniai, jie nebegali b ti paimti 
atgal. 

47. Jei kokioj apygardoj paduotas tik vienas kandidat  s rašas arba keli, bet juose bendras 
kandidat  skai ius n ra didesnis už tenkam j  apygardai atstov  skai i , tai balsavimo nedaroma, o 
pasi lytieji kandidatai taikomi išrinktais. 
 

V DALIS. 
 

48. Rinkimai t siasi dvi dienas; visi darbininkas ir tarnautojai rinkim  dien  yra paliuosuojami 
nuo darbo. 

49. Bals  davimo vieta, diena ir valanda turi b ti paskelbtos apylink s komisijos pirmininko 
vis  žiniai bent 15 dien  prieš rinkim  dien . 

50. Apylink s komisijos pirmininkas bent 5 dienoms prieš rinkim  dien  kvie ia komisijos 
narius atvykti  komisijos but  nustatyt  rinkim  dien  ir valand . 

51. But  rinkimams atlikti duoda vals iaus arba miesto valdyba; butas turi b ti erdvus. Stalas, 
prie kurio sus da apylink s komisija, statomas taip, kad jis b t  prieinamas iš vis  pusi . Ant to stalo 
turi b ti pastatyta keturkamp  skrynut  su nedideliu vidury dang io plyšiu kortel ms leisti; 
skrynut s toks didumas, kad  j  tilpt  vis  rinkik  kortel s, o dang io plyšys toks, kad  j  lyst  
konvertas su kortele. Skrynu i  didum  nustato apygardos komisija. Skrynut s prirengiamos miest  
ir vals i  valdyb . 

52. Rinkim  bute geidžiama dar vienas kambarys, einamas tik per rinkim  kambar  arba, jei 
tokio kambario:n ra, tai netoli komisijos stalo turi b ti pastatytas dar vienas ar du stalu, kad rinkikas 
nematomai gal t  d ti savo kortel   konvert . 

Rinkim  bute turi b ti taip pat prieinamoj vietoj pad ti rinkim  statymai ir rinkik  s rašai. 
53. Rinkimai atliekami, duodant d t   konvert  kortel  tik su vienu išsirinktu kandidat  

s rašu. 
54. Rinkim  kortel s ir konvertai vienokio didumo prirengiami tuoj, kaip tik kandidat  

s rašai paskelbti. J  prirengimas pavedamas apygard  rinkim  komisijoms. 
Pastaba. Balsuojant leidžiama naudotis ir partij  arba grupi  paruoštomis kortel mis, 

jeigu jos tokios pat formos, didumo ir spalvos, kaip komisijos paruoštosios kortel s. 
55. Kortel je turi b ti atspausdintas tik vienas s rašas. Užtat kiekvienam rinkikui duodama 

tiek korteli , kiek s raš  apygardoje. Kortel s duotos rinkikams prieš rinkini  dien  bent 3 dienom, 
b du, Vyriausiosios Rinkim  Komisijos paskelbtu. Kortel s negali b ti dalinamos rinkim  bute. 

Konvertai prirengianti iš nepermatomo popierio su apygardos komisijos antspaudu; jie 
duodami rinkim  bute. 

56. Kortel s ir konvertai prirengiami Valstyb s l šomis, asignuojamomis Vyriausiajai Rinkim  
Komisijai. V liau išlaidos dalinamos tarp apskri i  ir gr žinamos iš savivaldybi  l š . 

57. Rinkim  dien  komisijoj turi b ti visi apylink s komisijos nariai ir sekretorius; per 
rinkimus j  turi pasilikti bute ne mažiau kaip trys; vienu laiku negali išeiti komisijos pirmininkas ir jos 
sekretorius. 

58. Kalb  rinkim  bute ir per 30 sieksni  aplink j  tarti neleidžiama, tik komisijos nariai, 
rinkikui prašant, gali paaiškinti jam rinkim  tvark . 

59. Komisija gali pašalinti kiekvien , kuris ardo rinkim  tvark . Prireikus komisija gali kviestis 
paj gos tvarkai vesti. 

60. Rinkimai, kaip sodžiuose, taip ir miestuose prasideda paskelbt  dien  8 val. Iš ryto. 
Pirmininkas, patikrin s, jog visi komisijos nariai vietoje, skelbia, kad rinkimai prasideda, ir su nariais 
patikrin s, jog skrynut  tuš ia yra ir turi tik vien  plyš , užrakina j , prideda antspaudus ir kvie ia 
atvykusius rinkikus duoti savo balsus, saugojant eil s; po to skrynute nebegali b ti atidaroma. 

61. Rinkikas, j s  rinkim  kambar , pasako savo pavard , vard , gyvenam j  viet , parodo 
asmens paliudym  ir, raštininkui pažym jus rinkik  s raše jo pavard , ima iš komisijos nario rankos 



prie atskiro stalo konvert  su antspaudu, eina prie kito atskiro stalo (arba  atskir  kambar , jei jis yra), 
deda savo kortel  niekam nematant  konvert ; pri j s prie komisijos stalo, duoda užlipint  
konvert  pirmininkui; komisijos pirmininkas rinkiko akyse leidžia konvert   skrynut  pro plyš ; tada 
rinkikas išeina. Jei kokios k no dalies tr kumas kliudo rinkikui d ti kortel   konvert  ir duoti 
konvert  pirmininkui, tai rinkikas gali pavesti tai padaryti komisijos nariui. 

62. Kortel s, d tos  konvert  be antspaudo arba  konvert  su kokiu ženklu, yra gr žinamos. 
63. Vakare 8 val. bals  pri mimas baigiamas; po 8 val. priimami tik t  balsai, kurie  rinkim  

but  jo prieš 8 valand . 
64. Be to, pirmininkas uždengia skrynut s plyš , deda antspaud , užrakina rinkim  kambar  

(arba kambarius), visiems iš jus deda antspaud  ant dur  ir palieka sargyb . Antr  dien  iš ryto 
komisija patikrina, ar antspaudai ant dur  nesulaužyti, ir nuima juos toliau rinkimams t sti; tos dienos 
vakare deda antspaudus tuo pat b du, kaip pirm  dien . 

65. Rinkimams pasibaigus, vadinas tre i  dien , 10 val. iš ryto komisijos pirmininkas atidaro 
rinkim  buto duris ir su komisijos nariais, o taip pat rinkikais, kurie atvyko, atidaro skrynut , skaito, 
kiek konvert  d ta  skrynut , neatpl šdamas konvert ; jei konvert  skai ius skiriasi nuo pažym t  
rinkik  s raše davusi  balsus skai iaus, tad tai paaiškinama protokole, išrodant, kiek galima, to 
priežastis. 

66. T  darb  atlikus, konvertai atpl šiami ir skaitoma, kiek bals  paduota už kiekvien  
kandidat  s raš . 

67. Pripaž stamos netikromis kortel s: 
a) kurios yra paženklintos. 
b) kuriose kas nors parašyta už arba prieš kandidatus. 
c) kuriose nurodyta visai kitos, negu kandidat  s raše, pavard s. 
d) kuri  yra dvi ar daugiau su vairiomis kandidat  pavard mis. 
e) kuriose yra ne visos kurio nors kandidat  s rašo pavard s. 
f) kuriose rinkikas yra pasiraš s. 
g) kuriose yra kas išskusta arba pataisyta. 

68. Klausimai d l korteli  tikrumo svarstomi apylinkes komisijos; jos nari  balsams 
pasidalinus lygiai, pirmininko baisas nusveria. 

69. Visam apylink s komisijos darbui nuo pradžios ligi pabaigos rašomas protokolas, 
kurtame turi b ti rašyta: pirmininko sakymai, rinkik  pasiskundimai, komisijos nutarimai, stojusi j  
rinkik  skai ius, kiekvieno kandidat  s rašo gautas bals  skai ius, pripažint  netikromis korteli  
skai ius. Protokol  pasirašo apylink s komisija ir kurie nori rinkikai. Protokolo pavyzdys pridedamas 
skyrium. 

70. Apylink s komisijos protokolas leidžiamas tuojau, bet ne v liau kaip tre i  dien  
Apygardos Komisijai su prid tomis atskiruose, iš eil s sunumeruotuose, konvertuose rinkik  
kortel mis, kuri  tikrum  ar netikrum  svarstyti tur jo apylink s komisija ir savo nutarim  protokole 
išd st . Nepridedamas prie protokolo kitas korteles, ir kandidat  s rašus apylink s komisija sudeda  
k  patogiau, prideda savo antspaud  ir laiko, ligi rinkimai bus pripažinti tikrais. 

71. Apygardos Komisija, viešame pos dyje, ne v liau kaip per tris dienas, perži r jus prid tas 
prie apylink s komisijos protokolo korteles, galutinai sprendžia, kurios kortel s tikros, kurios 
netikros, ir suskaito, kiek kiekvienoje apylink je paduota bals  už kiekvien  kandidat  s raš . 
 

VI DALIS. 
 

72. Nustatydama atstov  skai i  kiekvienam s rašui apygardos komisija suskaito, kiek bals  
gavo kiekvienas kandidat  s rašas visose rinkim  apylink se, o paskui imdama dom n apygardos 
Steigiamojo Seimo atstov  skai i , padalina j  tarp paskelbt j  kandidat  s raš  proporcingai 
gautiems kiekvieno s rašo balsams ir apie tat skelbia vis  žiniai. 



73. Skirstant Steigiamojo Seimo atstovus kandidat  s rašams, daroma taip: bals  skai ius, 
paduotas visoje apygardoje už kiekvien  kandidat  s raš , dalinama iš eil s  1, 2, 3, 4, 5 ir toliau; iš 
rast j  dalmen  užrašomi didesnieji, pradedant nuo didžiausiojo, iš viso tiek, kiek apskrityje turi b ti 
išrinkta Steigiamojo Seimo nari ; skaitoma po atstov  didesniems delmenims pradedant nuo 
didžiausiojo. Jei dviej  s raš  b t  rasti tie patys skai iai, tai traukiama burta, katram s rašui tenka 
atstovas. Skai iavimo pavyzdys pridedamas skyrium. 

74. Jei kuriam s rašui tekt  didesnis atstov  skai ius, negu jo kandidat  skai ius, tai 
atliekantis nuo to s rašo atstov  skai ius dalinamas yra tarp kit  kandidat  s raš . 

75. Susijungusieji kandidat  s rašai laikomi yra už vien  s raš ; užtat atstov  skai ius 
skiriama jiems, atsižvelgiant  gaut j  bals  skai i . Tarp susijungusi j  s raš  atstov  skai ius 
skirstomas b du, nurodytu 73 str., jei tarp susijungusi j  grupi  n ra kitokios sutarties. 

76. trauktieji  s raš  kandidatai eina  Steigiamojo Seimo narius iš eil s, pradedant nuo 
pirmojo. 

Išrinktiesiems atstovams apygardos komisija išduota tam tikr  liudym . 
77. Vyriausioji Rinkim  Komisija, patyrusi, jog tas pats asmuo išrinktas Steigiamojo Seimo 

nariu keliose apygardose, klausia jo, kurios apygardos atstovu jis nori b ti. Jei paklaustasai per tris 
dienas neatsakys, tad jis skaitomas išrinktu toje apygardoje, kur daugiau bals  gavo. 
 

VII DALIS. 
 

78. Apygardos komisijai paskelbus išrinkt j  atstov  pavardes, kiekvienas rinkikas, o taip pat 
apskri i  viršininkai gali paduoti tai komisijai per 7 dienas protestus d l rinkim  tr kum  ir j  
pasekmi . 

79. Apygardos komisija, ištyrin jusi, kiek galima greitu laiku protest , tuojau leidžia j  su savo 
nuomone Vyriausiajai Rinkim  Komisijai. 

80. Jei Vyriausioji Komisija pripažins, jog koks atstovas neteis tai trauktas  išrinkt j  s raš , 
tai išbraukia j  ir sako apygardos komisijai išbrauktojo vieton statyti kit  iš kandidat  s raš . 

81. Jei Vyriausioji Komisija iš duot  žini  patirs, kad per rinkimus buvo imtasi papirkimo, 
prievartos, prigavimo ir kit  nusikalstam  darb , arba jeigu rinkim  statymai nebuvo saugojami ir 
jeigu tod l rinkim  rezultatai buvo iškreipti, tad ji atšaukia rinkimus ir sako taisyti naujus rinkimus 
tais pa iais s rašais ne v liau kaip per 20 dien . 

82. Vis  rinkim  teis tum  svarsto ir sprendžia Steigiamasis Seimas. 
83. Jei kas nustos buv s Steigiamojo Seimo nariu, tai jo vieton stoja kitas iš to paties s rašo, 

kaip eina eil  kandidat . Nesant s raše kandidat , Steigiamojo Seimo nario vieta lieka neužimta. 
 

VIII DALIS. 
 

84. Steigiamasis Seimas renkasi ne v liau kaip m nesiui pra jus po rinkim  dien . J  šaukia ir 
susirinkti dien  skiria Valstyb s Prezidentas. 

85. Steigiamojo Seimo pos džiai prasideda suvažiavus ne mažiau kaip pusei ir vienam jo 
nariu, neskaitant t  viet , kuriose rinkimai negal jo vykti. 

86. Steigiam j  Seim  atidaro Valstyb s Prezidentas. 
87. Pr s  Lietuva renka atstovus  Steigiam j  Seim  laikydamasi išd styt  šiuose 

statymuose bendr  d sni , tik rinkim  diena gali b ti jai skirta ir kita. 
88. Atskyrus savivaldyb s paskirt sias išlaidas, kitos rinkim  išlaidos imamos iš Valstyb s 

Iždo. 
 

A. Smetona St. Ši l ingas 
Valstyb s Prezidentas. Valstyb s Tarybos Pirmininkas. 
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Priedas 1. 
Rinkini  apygard  s rašas. 

 
I apygard  sudaro šios apskritys: Mariampol s, Sein , Suvalk  ir Alytaus; centras Mariampol . 
II  „     Šaki , Vilkaviškio, Kauno miesto Kauno apskrities ir Trak  – Kaišedori ; centras Kaunas. 

III  „    Raseini , Taurag s ir K daini  apskr.; centras Raseiniai. 
IV  „    Telši , Kretingos ir Mažeiki  apskr.; centras Telšiai. 
V  „    Šiauli , Birž  ir Panev žio apskr.: centras Panev žys. 

VI  „    Rokiškio, Ežer n , Utenos ir Ukmerg s apskr.; centras Utena. 
VII  „    Vilniaus miesto ir apskrities ir Šven ioni  apskrities; centras Vilnius. 

VIII „    Ašmenos, Lydos ir Volkovisko apskritis.; centras Lyda. 
IX  „    Bieloviežo, Bielsko ir Baltstog s apskr.; centras Baltstog . 
X  „    Sokolkos, Gardino miesto ir apskrities ir Augustavo apskr.; centras Gardinas. 

 
V. Petrulis 

Valstyb s Tarybos Sekretorius. 
 

Priedas 2. 
Rinkik  s rašas. 

……………………………………………………………………. Vals iaus. 
………………………………………………………………….… apskrities. 

Ei
l

s 
N

r. 

Vardas ir pavard  

Gimim
o diena 

arba 
amžius 

Užsi mimas 
Gyvenamoji 

vieta 
Pastaba 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Abraitis Jonas 
Adomaitis Jurgis 
Baranauskas Motiejus 
Birbilas Adomas 
Ciplys Andrius 

ervinskas Petras 
Draugila Jonas 

37 
met  
45 „ 
28 „ 
41 „ 
36 „ 
43 „ 
29 „ 

kinink. 
Bernas 
Mokyt. 

kinink. 
Kalvis 
Pirklys 
Daržin. 

Šilu i  sodž. 
  „  „ 
Salant  m. 
Vaini n  s. 
  „  „ 
Salant  m. 
  „  „ 

 

 
V. Petrulis 

Valstyb s Tarybos Sekretorius. 
 

Priedas 3. 
Bals  skai iaus pavyzdys. 

 



Tegul apygarda turi išrinkti 8 atstovus, kandidat  s raš  paduota 5. Pirmas s rašas gavo 24 
t kstan ius bals , antras 16 t kstan i , tre ias 18 t kstan i , ketvirtas 12 t kstan i  ir penktas 10 
t kstan i . 

Šitos skaitlin s dalinama  1, 2 ,3, 4 ir toliau. 
 

 1 s rašas 2 s rašas 3 s rašas 4 s rašas 5 s rašas 
Dalinant  1 
  „   2 
  „   3 

24.000 
12.000 
8.000 

16.000 
8.000 
5.333 

18.000 
9.000 
6.000 

12.000 
6.000 
4.000 

10.000 
5.000 
3,333 

 
Mažiausias dalmuo bus 8.000. visi s rašai gauna po vien  atstov ; pirmas ir tre ias dar po 

vien . Pirmame ir antrame s raše randame po 8.000; kuriam j  turi tekti atstovas, sprendžia 
traukiama burta. 

V. Petrulis 
Valstyb s Tarybos Sekretorius. 

 
Priedas 4. 

……………………………………………………………….. apylink s komisijos 
 

PROTOKOLAS 
 

19….. met  …………..………… m n. ……… d. …………………. apylink s komisija ……….……… 
……………………………. rinkim  apygardos, dalyvaujant pirmininkui ………………………………………... nariams 
…………………………………………………………………………………………………………………………… kuop  (ir toki ) 
………………………………………………………………………………………………………….…….. partij  atstovams (tokiems) 
………………………………………………………………………………….……………. einant ………………………………………. 
sekretoriaus pareigas …………………………………………………….. prad jo savo pos d  8 val. iš ryto 
………………………………. sodžiuje …………………...…….. namuose. Patikrinusi, jog viskas yra taip taisyta kaip 
to reikalauja St. Seimo rinkim  statym  straipsniai 50, 51, 59 ir 60, komisija prad jo priimin ti rinkik  
balsus. Nepriimta korteli  .........……………….......... 1) d l ……………………… 2) d l ………………..……. 3) d l 
……………………………. Pašalinta kuop  (arba partij ) atstov  ……………………. d l ši  priežas i  
…………………….………….  
rinkim  tvarka buvo suardyta ……………… val. Balsai priimti pabaigta ………………… val. vakaro. Balsus 
davusi  skai ius buvo ………………………… iš skrynut s išimta korteli  ……..…… korteli  daugiau (arba 
mažiau), negu stojusi j  balsuoti, tod l ............................... pripažinta netikr  korteli : 1) d l 
.......…...................... 2) d l ………….…..……… 3) d l ……..………..…… teko bals  s rašui Nr. 1 ….…………. Nr. 2 
……….…….. Nr. 3 …….……….. Nr. 4 ……….…….. Nr. 5 ….……………. 
 

V. Petrulis 
Valstyb s Tarybos Sekretorius. 
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