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1922 07 27 SEIMO RINKIMǏ ƲSTATYMAS
I. Rinkimǐ teisơ.
1 §.
Lietuvos Seimo atstovai renkami yra visuotinu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu
proporcingąja rinkimǐ sistema.
2 §.
Rinkimuose dalyvauja visi Lietuvos pilieþiai, vyrai ir moters, kurie pirmą rinkimǐ dieną
yra ne jaunesni kaip 21 metǐ amžiaus.
3 §.
Rinkikas turi tik vieną balsą.
4 §.
Negali nei rinkti, nei bǌti išrinkti:
a)
tie, kieno už tơvynơs išdavimą, arba kitą kokią sunkią kaltĊ teismo yra atimtos arba
susiaurintos teisơs, išskiriant iš šio skaiþiaus svetimǐ valstybiǐ teismǐ nuteistuosius už visokius
politikos srities nusikaltimus;
b)
tie, kurie yra teismo nubausti už nusikaltimą, kuris žmogaus garbĊ plơšia (kaip antai:
vagystĊ, prigavimą, svetimo turto pasisavinimą, vogtǐ daiktǐ pirkimą, arba slơpimą, kyšiǐ ơmimą ir
kitus), už slaptą degtinơs varymą, nusikaltimą prieš Rinkimǐ Laisvơs Apdraudimo Ʋstatymo §§ 2, 5 ir
6, jei, jiems bausmĊ atlikus, 3 metai dar nepraơjo;
c)
tie, kurie yra sulig teismo sprendimǐ globiami.
5 §.
Renkami Ƴ Seimą turi teisơs bǌti visi Lietuvos pilieþiai, kurie pirmą rinkimǐ dieną yra ne
jaunesni kaip 24 metǐ amžiaus.
P a s t a b a . Karo komendantas, apskrities viršininkas, milicijos vadas negali bǌti renkami
toje vietoje, kurią apima jǐ valdžia.
6 §.
Seimo rinkimuose nedalyvauja teismo nusmerkti ar teismo organǐ patraukti
atsakomybơn pilieþiai, kurie rinkimǐ metu yra laikomi namuose suimtiesiems. Bet teisơs bǌti
renkamiems Ƴ Seimą šie pilieþiai turi, jei tik ši teisơ iš jǐ nơra atimama einant šio Ƴstatymo 4 §.
II. Rinkimǐ apygardos ir apylinkơs.
7 §.
Seimo rinkimams visa Lietuva yra dalinama Ƴ rinkimǐ apygardas, o kiekviena rinkimǐ
apygarda Ƴ apylinkes.
Rinkimǐ apygardǐ sąrašas nustatomas šio Ƴstatymo priede.
8 §.
Apylinkiǐ sąrašą nustato Vidaus Reikalǐ Ministeris trejiems metams, žiǌrơdamas, kad
apylinkơs plotas atatiktǐ, jei galima, vienam valsþiui ir kad Ƴ rinkimǐ vietą rinkikui bǌtǐ ne toliau kaip
7 kilometrai.
III. Seimo nariǐ skaiþius.
9 §.
Renkamǐjǐ Seimo nariǐ skaiþius nustatomas skyrium kiekvienai rinkimǐ apygardai.
Renkamǐjǐ Seimo nariǐ skaiþius nustatomas toks, kad 25 tǌkstanþiams gyventojǐ tektǐ vienas
atstovas. Jei kurioje rinkimǐ apygardoje, taip skaitant, liks ne mažiau kaip 12 tǌkstanþiǐ ir 500
gyventojǐ, tai tada apygardai tenka dar vienas atstovas rinkti.
Kiekvienai apygardai renkamǐjǐ atstovǐ skaiþiǐ nustato Vyriausioji Rinkimǐ Komisija.
IV. Rinkimǐ diena.
10 §.
Respublikos Prezidentas skelbia rinkimą dienas veizơdamas, kad prieš jas bǌtǐ ne
mažiau kaip du mơnesiu laiko.
V. Rinkimǐ komisijos.
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11 §.
Rinkimams Ƴ Seimą rengti ir tvarkyti daromos yra šios komisijos: a) Vyriausioji
Rinkimǐ Komisija, b) apygardǐ komisijos ir c) apylinkiǐ komisijos.
12 §.
Vyriausioji Rinkimǐ Komisija sudaroma iš Pirmininko ir keturiǐ nariǐ, pristatomǐ
Ministeriǐ Kabineto ir tvirtinamǐ Respublikos Prezidento.
13 §.
Vyriausios Rinkimǐ Komisijos žiniai priklauso: a) prižiǌrơti visą rinkimǐ tvarką ir eigą,
b) leisti instrukcijas ir paaiškinimus, c) skirti apygardǐ komisijǐ pirmininkus, d) svarstyti paduotuosius
ant apygardǐ komisijǐ nutarimǐ skundus, e) nustatyti visǐ Ƴ Seimą išrinktǐjǐ atstovǐ sąrašą ir
paskelbti jƳ visǐ žiniai, f) turơti savo žinioje vyriausybơs skiriamąsias rinkimams vykinti lơšas ir g)
nustatyti kiekvienai rinkimǐ apygardai rinktinǐjǐ atstovǐ skaiþiǐ sulig šio Ƴstatymo 9 §.
14 §.
Seimui susirinkus, Vyriausioji Komisija visus aktus Ƴduoda Seimui.
15 §.
Apygardos rinkimǐ komisijos pirmininku skiriamas vienas vietos taikos teisơjǐ arba
apygardos teismo nariǐ, o jos nariai renkami yra apskriþiǐ tarybǐ po vieną iš kiekvienos apskrities.
Apygardose, kuriose yra miestǐ, valdomǐ apskrities teisơmis, tǐ miestǐ tarybos renka taip pat po
vieną komisijos narƳ.
16 §.
Apygardǐ komisijos privalo: a) paskirti apylinkiǐ komisijǐ pirmininkus ir veizdơti, kad
apylinkiǐ komisijos savo laiku pradơtǐ ir eitǐ savo darbą, b) gauti ir išduoti pinigus, rinkimǐ reikalams
asignuotus, c) rinkimams pasibaigus, pristatyti visus aktus Vyriausiajai Komisijai, d) priimti kandidatǐ
sąrašus ir paskelbti juos visǐ žiniai, e) nustatyti apygardai išrinktǐ Ƴ Seimą atstovǐ sąrašą ir paskelbti
jƳ visǐ žiniai.
Be to, apygardǐ komisijos atlieka ir kitą šiame Ƴstatyme nurodytą darbą.
17 §.
Apylinkơs rinkimǐ komisija steigiama kiekvienai apylinkei iš pirmininko ir ne mažiau
kaip keturiǐ nariǐ; jos narius renka valsþiaus ar miesto taryba iš rinkikǐ skaiþiaus.
P a s t a b a . Kariuomenơs dalims apylinkơs komisijos steigiamos iš turinþiǐ rinkimǐ teisĊ
kariǐ – pirmininko ir 4 nariǐ, kuriuos visus skiria atatinkamǐ kariuomenơs daliǐ viršininkai
(vadai).
18 §.
Po 3 dienǐ skaitant nuo paskutinơs dienos, nustatytos kandidatǐ sąrašams Ƴteikti, be
15 ir 17 §§ nariǐ, apygardos ir apylinkiǐ komisijǐ nariais turi teisơs Ƴeiti kandidatǐ sąrašus Ƴdavusiǐ
kuopǐ atstovai, po vieną atstovą nuo kuopos.
P a s t a b a . Apygardǐ ir apylinkiǐ komisijǐ nariai iš Valstybơs Iždo atlyginimo negauna.
19 §.
Apylinkiǐ komisijos atlieka paþiǐ rinkimǐ darbą, kaip antai: priima balsus, suskaito juos
balsavimui pasibaigus ir savo protokolus Ƴteikia apygardǐ komisijoms.
20 §.
Komisijos pirmininkui pavaduoti komisija išrenka iš savo nariǐ tarpo pirmininko
pavaduotoją.
21 §.
Komisijǐ posơdžiai yra teisơti, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei ir vienam komisijos
nariui.
Visus klausimus komisijos sprendžia balsǐ dauguma. Balsams suskilus lygiomis dalimis,
pirmininkaujanþio balsas nusveria.
22 §.
Valdininkai, vyriausybơs ir savivaldybiǐ Ƴstaigos privalo pildyti rinkimǐ komisijǐ
reikalavimus. Apygardǐ ir apylinkiǐ komisijǐ pirmininkams kreipiantis, savivaldybơs privalo duoti
komisijoms raštininkus, bet šie komisijose balso neturi.
23 §.
Rinkimǐ komisijǐ posơdžiai yra vieši.
24 §.
Visi pareiškimai, protestai, skundai, liudymai ir kiti raštai (aktai) rinkimǐ reikalais
žyminiu mokesniu neapmokami.
VI. Rinkikǐ sąrašai.
25 §.

Rinkimams atlikti daroma kiekvienos apylinkơs rinkikǐ sąrašai.
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26 §.
Rinkikǐ sąrašus paskirtu laiku daro savivaldybiǐ lơšomis valsþiǐ ar miestǐ valdybos
dviem egzemplioriais.
27 §.
Ʋ apylinkơs rinkikǐ sąrašą Ƴtraukiami visi, kas turi teisơs dalyvauti rinkimuose Ƴ Seimą ir
apylinkơje gyvena. Kas atvyks ir apsigyvens apylinkơje pradơjus ruošti rinkikǐ sąrašus, tas gali bǌti
Ƴtrauktas Ƴ naujosios vietos sąrašą, jei pristatys valsþiaus ar miesto valdybos raštą, kad jis išbrauktas
iš senosios gyvenamosios vietos sąrašo arba ten Ƴ sąrašą neƳtrauktas. Vienas ir tas pats asmuo
tegali bǌti Ƴrašytas Ƴ rinkikǐ sąrašus tik vienoje apylinkơje.
28 §.
Rinkikǐ sąraše rašoma kiekvieno rinkiko pavardơ, vardas, amžius, užsiơmimas ir
gyvenamoji vieta. Rinkikǐ sąrašą pasirašo valsþiaus arba miesto valdyba.
Kiekvienam rinkikui, Ƴtraukiant jƳ Ƴ rinkikǐ sąrašą, turi bǌti išduota kortelơ su pažymơjimu jo
pavardơs, vardo ir eilinio rinkikǐ sąraše numerio. Rinkikǐ sąrašai gali bǌti paruošiami skyrium
kiekvienam kaimui, sodžiui, gatvei ir t. t.
29 §.
Rinkikǐ sąrašai ne vơliau kaip šešioms savaitơms prieš rinkimǐ dieną atskleidžiami
žiǌrơti kiekvienam, kas nori žiǌrơti, tuo bǌdu, kuriuo lengviausia jie peržiǌrơti. Prieš šitǐ sąrašǐ
atskleidimą valsþiaus arba miesto valdyba skelbia visai apylinkei, kame, kokiu laiku ir bǌdu rinkikǐ
sąrašai galima žiǌrơti, ir tame pat skelbime nurodo terminus ir tvarką skundams duoti dơl netikro
sąrašǐ sustatymo.
30 §.
Nuo sąrašǐ atskleidimo dienos administracinơs valdžios atstovas ir kiekvienas
rinkikas dviejǐ savaiþiǐ laiku turi teisơs pareikšti sustaþiusiai sąrašus valdybai raštu arba žodžiu, jog
Ƴ sąrašus kas neƳtrauktas arba Ƴtrauktas neteisơtai.
31 §.
Valsþiaus arba miesto valdyba, pripažinus tokƳ pareiškimą teisingu, patenkina jƳ,
Ƴtraukdama praleistąjƳ asmenƳ Ƴ sąrašą arba išbraukdama neteisơtai ƳtrauktąjƳ. Išbrauktajam valdyba
privalo apie tai pranešti.
32 §.
Atmestuosius pareiškimus ir paduotuosius skundus valsþiǐ arba miestǐ valdybos
privalo ne vơliau kaip už 3 savaiþiǐ prieš rinkimǐ dieną su savo nuomone prisiǐsti Taikos Teisơjui ir
apie tai pranešti tiems, kuriǐ teisơ ginþijama yra, ir tiems, kas padavơ skundą.
33 §.
Praơjus minơtoms 30 § dviem savaitơms, papildomasai sąrašas ne vơliau kaip per tris
dienas skelbiamas visǐ žiniai nurodytu 29 § bǌdu.
34 §.
Taikos Teisơjas privalo apsvarstyti gautus skundus ne ilgiau kaip už 2 savaiþiǐ prieš
rinkimǐ dieną ir apie tai pranešti atatinkamoms valsþiǐ ar miestǐ valdyboms.
35 §.
Rinkikǐ sąrašai Taikos Teisơjo nutarimais papildyti, turi bǌti viešai paskelbti ne vơliau
kaip septyniomis dienomis prieš rinkimǐ dieną nurodytu 29 § bǌdu.
36 §.
Išơjus minơtoms 30 § dviem savaitơms, pareiškimai dơl neteisơto sąrašǐ sustatymo
nebepriimami.
Bet jei kuris rinkikas išrodys ne iš savo kaltơs praleidĊs terminą pareiškimui ar skundui duoti, tai
tokiam rinkikui valsþiaus ar miesto valdyba, kur yra rinkiko gyvenamoji vieta, turi teisơs duoti
liudymą, patikrinanti jo teisĊ rinkti. Šiuo liudymu rinkikui leidžiama balsuoti savo gyvenamosios
vietos apylinkơje.
VII. Kandidatǐ sąrašai.
37 §.
Kiekviena partija arba kuopa ne vơliau kaip 5 savaitơms prieš rinkimǐ dieną gali Ƴduoti
apygardos komisijai sąrašą tǐ asmenǐ, kuriuos ji siǌlo Seimo atstovais. TokƳ kandidatǐ sąrašą
privalo pasirašyti savo ranka ne mažiau kaip penkios dešimtys apygardos rinkikǐ.
P a s t a b a . Kandidatai siǌlomi neatsižvelgiant Ƴ tai, kurioje rinkimǐ apylinkơje jie gyvena ir
ar yra jie Ƴtraukti Ƴ rinkikǐ sąrašą ar ne.
38 §.
Vienas rinkikas turi teisơs pasirašyti tik vieną kandidatǐ sąrašą.
Jei kuris rinkikas bus pasirašĊs kelis kandidatǐ sąrašus, tai jo parašas laikomas teisơtas tam
sąrašui, kurs yra paduotas pirmutinis.
39 §.
Sąraše turi bǌti Ƴrašyta kiekvieno kandidato pavardơ, vardas, amžius, užsiơmimas ir
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gyvenamoji vieta kuo aiškiausiai. Prie sąrašo turi bǌti pridơtas raštu kiekvieno kandidato
pasirašytas sutikimas bǌti renkamam. Sąraše gali bǌti ir Ƴdavusios jƳ partijos ar kuopos vardas.
40 §.
Pasirašiusieji sąrašą rinkikai privalo taip pat pažymơti savo užsiơmimą ir gyvenamąją
vietą ir pristatyti liudymą, jog jie apygardoje yra Ƴtraukti Ƴ rinkikǐ sąrašą.
41 §.
Partijos arba kuopos sąraše kandidatǐ skaiþius gali bǌti mažesnis, negu tenkąs
apygardai atstovǐ skaiþius, ir ne daugiau didesnis, kaip per pusĊ.
Jei kandidatǐ skaiþius yra didesnis kaip per pusĊ, negu tenkąs apygardai atstovǐ skaiþius, tai
neteisơtai pasiǌlytieji išbraukiami.
42 §.
Vienas ir tas pats kandidatas vienoje apygardoje gali bǌti Ƴrašytas tik Ƴ vieną kandidatǐ
sąrašą.
Tas pats kandidatas gali bǌti Ƴrašytas Ƴ sąrašą ne daugiau kaip penkiose apygardose.
43 §.
Apygardos komisija išduoda raštelƳ, kuriuo patvirtina, kurƳ mơnesƳ, dieną ir valandą ji
priơmơ kandidatǐ sąrašą.
44 §.
Ʋduodama kandidatǐ sąrašą, partija arba kuopa privalo nurodyti apygardos komisijai
asmenƳ, kurƳ ji Ƴgalioja atstovauti jai komisijoje visokiais reikalais. Jei Ƴgaliotinis nenurodytas, tai juo
laikomas tasai, kuris pirmas yra pasirašĊs sąrašą. Ʋgaliotinis, o jo nesant, pirmasis pasirašĊs sąrašą
gali suteikti komisijai jos buvamoje vietoje savo adresą, tada skelbimai siunþiami Ƴ namus;
nesuteikus gi jam savo adreso, skelbimai pakabinami komisijos bute.
45 §.
Rinkikǐ partijos arba kuopos, jei jos nori, kad jǐ atstovai dalyvautǐ apygardos ir
apylinkơs komisijǐ posơdžiuose, privalo nurodyti asmenis, kurie turi bǌti Ƴrašyti Ƴ komisijǐ nariǐ
skaiþiǐ.
46 §.
Sąrašus gavus, apygardos komisija per tris dienas turi reikalauti iš partijǐ arba kuopǐ
Ƴgaliotiniǐ pašalinti paduotǐjǐ kandidatǐ sąrašǐ trǌkumus. Tie trǌkumai turi bǌti pašalinti, liekant ne
mažiau kaip 4 savaitơms ligi rinkimǐ dienos. Tuo pat laiku kandidatai, Ƴtrauktieji Ƴ kelis apygardos
sąrašus, privalo pareikšti apygardos komisijai, kuriame sąraše jie tinka pasilikti; nepareiškus, jie
išbraukiami iš visǐ sąrašǐ.
47 §.
Einant ginþui dơl teisiǐ kurio kandidato, jo vieton 46 § laiku gali bǌti statomas kitas
kandidatas, jei tai pasiǌlys ne mažiau kaip pusơ sąrašą pasirašiusiǐjǐ rinkikǐ. Tuo pat laiku sąrašas
gali bǌti papildytas naujais kandidatais ligi Ƴstatymǐ leidžiamojo skaiþiaus.
48 §.
Tinkamuosius kandidatǐ sąrašus apygardos komisijos numeruoja iš eilơs, kaip jie
buvo Ƴduoti, su tais numeriais pakabina apygardos komisijos bute ne vơliau kaip 3 savaitơms prieš
rinkimǐ dieną, suteikia juos miestǐ ir valsþiǐ valdyboms, apylinkiǐ komisijoms ir skelbia visǐ žiniai.
49 §.
Rinkikǐ partijos arba kuopos, Ƴdavusios savo kandidatǐ sąrašus, gali pareikšti
apygardos komisijai ne vơliau kaip 14 dienǐ prieš rinkimǐ dieną, kad jos sujungia savo kandidatǐ
sąrašus. Tokius pareiškimus privalo pasirašyti partijǐ arba kuopǐ Ƴgaliotiniai arba sąrašus
pasirašiusieji rinkikai. Apie kandidato sąrašǐ susijungimą apygardos komisija tuojau skelbia visǐ
žiniai. Tokie susijungĊ sąrašai laikomi už vieną. Vienas kuris sąrašas negali dalyvauti keliuose
susijungimuose.
50 §.
Kai kandidatǐ sąrašai ir jungtiniai sąrašai paskelbti visǐ žiniai, jie nebegali bǌti paimti
atgal.
51 §.
Jei kokioj apygardoj paduotas tik vienas kandidatǐ sąrašas arba keli, bet juose
bendras kandidatǐ skaiþius nơra didesnis už tenkamąjƳ apygardai atstovǐ skaiþiǐ, tai balsavimo
nedaroma, o pasiǌlytieji kandidatai laikomi išrinktais.
VIII. Rinkimai.
52 §.
Rinkimai tĊsiasi dvi dienas. Rinkikams darbininkams ir tarnautojams turi bǌti duota
liuoso laiko dalyvauti rinkimuose ar rinkimǐ komisijose, neišlaikant už tą laiką iš algos ar atlyginimo.
53 §.
Balso Ƴdavimo vieta, diena, valanda ir tvarka turi bǌti paskelbtos apylinkơs komisijos
pirmininko visǐ žiniai bent 15 dienǐ prieš rinkimǐ dieną.
54 §.
Butą rinkimams atlikti duoda valsþiaus arba miesto valdyba, butas turi bǌti erdvus.
Stalas, prie kurio susơda apylinkơs komisija, statomas taip, kad jis bǌtǐ prieinamas iš visǐ pusiǐ. Ant
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to stalo turi bǌti pastatyta keturkampơ skrynutơ su nedideliu vidury dangþio plyšiu kortelơms Ƴleisti;
skrynutơs toks didumas, kad Ƴ ją tilptǐ visǐ rinkikǐ kortelơs, o dangþio plyšys toks, kad Ƴ jƳ lystǐ
konvertas su kortele. Skrynuþiǐ didumą nustato apygardos komisija. Skrynutơs prirengiamos miestǐ
ir valsþiǐ valdybǐ.
55 §.
Rinkimǐ bute geidžiama dar vienas kambarys, Ƴeinamas tik per rinkimǐ kambarƳ, arba,
jei tokio kambario nơra, tai netoli komisijos stalo turi bǌti pastatytas dar vienas ar du stalu, kad
rinkikas nematomai galơtǐ Ƴdơti savo kortelĊ Ƴ konvertą.
Rinkimǐ bute turi bǌti taip pat prieinamoj vietoj padơti rinkimǐ Ƴstatymai ir rinkikǐ sąrašai.
56 §.
Rinkimai atliekami, Ƴduodant Ƴdơtą Ƴ konvertą kortelĊ tik su vienu išsirinktu kandidatǐ
sąrašu.
57 §.
Rinkimǐ kortelơs ir konvertai vienokio didumo prirengiami tuoj, kaip tik kandidatǐ
sąrašai paskelbti. Jǐ prirengimas pavedamas apygardǐ rinkimǐ komisijoms.
P a s t a b a . Balsuojant leidžiama naudotis ir partijǐ arba grupiǐ paruoštomis kortelơmis,
jeigu jos tokios pat formos, didumo ir spalvos, kaip komisijos paruoštosios kortelơs.
58 §.
Kortelơje turi bǌti atspausdintas tik vienas kandidatǐ sąrašas. Užtat kiekvienam
rinkikui Ƴduodama tiek korteliǐ, kiek sąrašǐ apygardoje. Kortelơs turi bǌti Ƴduotos rinkikams prieš
rinkimǐ dieną bent 5 dienomis, Vyriausiosios Rinkimǐ Komisijos paskelbtu bǌdu. Kortelơs negali bǌti
dalinamos rinkimǐ bute. Konvertai parengiami iš nepermatomo popierio su apygardos komisijos
antspaudu; jie duodami rinkimǐ bute.
59 §.
Kortelơs ir konvertai prirengiami Valstybơs lơšomis, asignuojamomis Vyriausiajai
Rinkimǐ Komisijai.
60 §.
Rinkimǐ dieną komisijoj turi bǌti ne mažiau kaip pusơ apylinkơs komisijos nariǐ; per
rinkimus jǐ turi pasilikti bute ne mažiau kaip trys, jǐ tarpe pirmininkas arba jo pavaduotojas.
61 §.
Kalbǐ rinkimǐ bute ir per 60 metrǐ aplink jƳ tarti neleidžiama, tik komisijos nariai,
rinkikui prašant, gali paaiškinti jam rinkimǐ tvarką.
62 §.
Komisija gali pašalinti kiekvieną, kuris ardo rinkimǐ tvarką. Prireikus, komisija gali
kviestis pajơgos tvarkai Ƴvesti.
63 §.
Rinkimai, kaip sodžiuose, taip ir miestuose, prasideda paskelbtą dieną 8 valandą iš
ryto. Pirmininkas, patikrinĊs, jog komisijos nariai vietoje, skelbia, kad rinkimai prasideda, ir su nariais
patikrinĊs, jog skrynutơ tušþia yra ir turi tik vieną plyšƳ, užrakina ją, prideda antspaudus ir kvieþia
atvykusius rinkikus duoti savo balsus, saugojant eilơs; po to skrynutơ nebegali bǌti atidaroma.
64 §.
Rinkikas, ƳơjĊs Ƴ rinkimǐ kambarƳ, pasisako savo pavardĊ, vardą, gyvenamąją vietą,
parodo asmens liudymą ir gautąją einant 28 § kortelĊ; raštininkui pažymơjus rinkikǐ sąraše jo
pavardĊ, ima iš komisijos nario rankos prie atskiro stalo konvertą su antspaudu, eina prie kito atskiro
stalo (arba Ƴ atskirą kambarƳ, jei jis yra) Ƴdeda savo kortelĊ niekam nematant Ƴ konvertą; priơjĊs prie
komisijos stalo, Ƴduoda užlipintą konvertą pirmininkui; komisijos pirmininkas rinkiko akyse Ƴleidžia
konvertą Ƴ skrynutĊ pro plyšƳ; tada rinkikas išeina.
P a s t a b a . Kiekvienas privalo paduoti balsą pats be jokiǐ tarpininkǐ. Jei kokios kǌno
dalies trǌkumas kliudo rinkikui Ƴdơti kortelĊ Ƴ konvertą ir Ƴduoti konvertą pirmininkui, tai rinkikas
gali pavesti tai padaryti komisijos nariui.
65 §.
Kortelơs, Ƴdơtos Ƴ konvertą be antspaudo arba Ƴ konvertą su kokiu ženklu, yra
grąžinamos.
66 §.
Vakare 8 val. balsǐ priơmimas baigiamas; po 8 val. priimami tik tǐ balsai, kurie Ƴ
rinkimǐ butą Ƴơjo prieš 8 valandą.
67 §.
Po to, pirmininkas uždengia skrynutơs plyšƳ ir deda antspaudą, užrakina rinkimǐ
kambarƳ (arba kambarius), visiems išơjus deda antspaudą ant durǐ ir palieka sargybą. Antrą dieną iš
ryto komisija patikrina, ar antspaudai ant durǐ nesulaužyti, ir nuima juos toliau rinkimams tĊsti; tos
dienos vakare deda antspaudus tuo pat bǌdu, kaip pirmą dieną.
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68 §.
Rinkimams pasibaigus, vadinas treþią dieną 10 val. iš ryto, komisijos pirmininkas
atidaro rinkimǐ buto duris ir su komisijos nariais, o taip pat rinkikais, kurie atvyko, atidaro skrynutĊ,
skaito kiek konvertǐ Ƴdơta Ƴ skrynutĊ, neatplơšdamas konvertǐ; jei konvertǐ skaiþius skiriasi nuo
pažymơtǐ rinkikǐ sąraše Ƴdavusiǐjǐ balsǐ skaiþiaus, tad tai paaiškinama protokole, išrodant, kiek
galima, to priežastis.
69 §.
Tą darbą atlikus, konvertai atplơšiami ir skaitoma, kiek balsǐ paduota už kiekvieną
kandidatǐ sąrašą.
70 §.
PripažƳstamos netikromis kortelơs:
a)
kuriose kas nors parašyta už arba prieš kandidatus,
b)
kuriose nurodyta visai kitos, negu kandidatǐ sąraše, pavardơs,
c)
kuriǐ yra dvi ar daugiau su Ƴvairiomis kandidatǐ pavardơmis,
d)
kuriose yra ne visos kurio nors kandidatǐ sąrašo pavardơs,
e)
kuriose rinkikas yra pasirašĊs.
71 §.
Klausimai dơl korteliǐ tikrumo svarstomi apylinkơs komisijos; jos nariǐ balsams
pasidalinus lygiai, pirmininko balsas nusveria.
72 §.
Visam apylinkơs komisijos darbui nuo pradžios ligi pabaigos rašomas protokolas,
kuriame turi bǌti Ƴrašyta: pirmininko Ƴsakymai, rinkikǐ pasiskundimai, komisijos nutarimai, stojusiǐjǐ
rinkikǐ skaiþius, kiekvieno kandidatǐ sąrašo gautas balsǐ skaiþius, pripažintǐ netikromis korteliǐ
skaiþius. Protokolą pasirašo apylinkơs komisija ir kurie nori rinkikai.
73 §.
Apylinkơs komisijos protokolas leidžiamas tuojau, bet ne vơliau kaip treþią dieną
apygardos komisijai su pridơtomis atskiruose, iš eilơs sunumeruotuose, konvertuose rinkikǐ
kortelơmis, kuriǐ tikrumą ar netikrumą svarstyti turơjo apylinkơs komisija ir savo nutarimą protokole
išdơstơ. Nepridedamas prie protokolo kitas korteles ir kandidatǐ sąrašus apylinkơs komisija sudeda Ƴ
ką patogiau, prideda savo antspaudą ir laiko, ligi rinkimai bus pripažinti tikrais.
74 §.
Apygardos komisija viešame posơdyje, ne vơliau kaip per tris dienas, peržiǌrơjus
pridơtas prie apylinkơs komisijos protokolo korteles, galutinai sprendžia, kurios kortelơs tikros, kurios
netikros, ir suskaito, kiek kiekvienoje apylinkơje paduota balsǐ už kiekvieną kandidatǐ sąrašą.
IX. Rinkimǐ rezultatai.
75 §.
Nustatydama atstovǐ skaiþiǐ kiekvienam sąrašui, apygardos komisija suskaito, kiek
balsǐ gavo kiekvienas kandidatǐ sąrašas visose rinkimǐ apylinkơse o paskui, imdama domơn
apygardos atstovǐ Ƴ Seimą skaiþiǐ, padalina jƳ tarp paskelbtǐjǐ kandidatǐ sąrašǐ proporcingai
gautiems kiekvieno sąrašo balsams ir apie tai skelbia visǐ žiniai.
76 §.
Skirstant atstovus kandidatǐ sąrašams, daroma taip: balsǐ skaiþius paduotas vienoje
apygardoje už visus kandidatǐ sąrašus dalinama Ƴ apygardos atstovǐ skaiþiǐ: gautasai dalmuo yra
„renkamasai skaiþius“; paduotǐ už kiekvieną kandidatǐ sąrašą balsǐ skaiþius dalinamas Ƴ „renkamąjƳ
skaiþiǐ“ (be trupmenǐ); gautieji iš šio pastarojo dalinimo skaiþiai parodys, kiek nariǐ išrinkta iš
kiekvieno kandidatǐ sąrašo. Jei padalinus neprisirinks pilnas rinktinǐ atstovǐ skaiþius, tai antrojo
dalinimo likuþiai reikia surašyti iš eilơs pagal jǐ didumą, pradedant nuo didžiausiojo, ir sąrašams,
gavusiems didžiausiu likuþiǐ, duodama po vieną atstovą, ligi tuo bǌdu bus sudarytas pilnas rinktiniǐ
atstovǐ skaiþius.
77 §.
Jei kuriam sąrašui tektǐ didesnis atstovǐ skaiþius, negu jo kandidatǐ skaiþius, tai
atliekantis nuo to sąrašo atstovǐ skaiþius dalinamas yra tarp kitǐ kandidatǐ sąrašǐ.
78 §.
Susijungusieji kandidatǐ sąrašai laikomi yra už vieną sąrašą; užtat atstovǐ skaiþius
skiriama jiems, atsižvelgiant Ƴ jǐ gautǐjǐ balsǐ skaiþiǐ sumą. Tarp susijungusiǐjǐ sąrašǐ atstovǐ
skaiþius skirstomas bǌdu, nurodytu 76 §, jei tarp susijungusiǐjǐ grupiǐ nơra kitokios sutarties.
79 §.
Ʋtrauktieji Ƴ sąrašą kandidatai eina Ƴ Seimo narius iš eilơs, pradedant nuo pirmojo.
Išrinktiesiems atstovams apygardos komisija išduoda tam tikra liudymą.
80 §.
Vyriausioji Rinkimǐ Komisija patyrusi, jog tas pats asmuo išrinktas Seimo nariu keliose
apygardose, klausia jo, kurios apygardos atstovu jis nori bǌti. Jei paklaustasai per tris dienas
neatsakys, tai jis skaitomas išrinktu toje apygardoje, kur daugiau balsǐ gavo.
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X.
81 §.
Apygardos komisijai paskelbus išrinktǐjǐ atstovǐ pavardes, kiekvienas rinkikas, o taip
pat apskriþiǐ viršininkai gali paduoti tai komisijai per 7 dienas protestus dơl rinkimǐ trǌkumǐ ir jǐ
pasekmiǐ.
82 §.
Apygardos komisija, ištyrinơjusi, kiek galima greitu laiku protestą, tuojau leidžia jƳ su
savo nuomone Vyriausiajai Rinkimǐ Komisijai.
83 §.
Jei Vyriausioji Komisija pripažins, jog koks atstovas neteisơtai Ƴtrauktas Ƴ išrinktǐjǐ
sąrašą, tai išbraukia jƳ ir Ƴsako apygardos komisijai išbrauktojo vieton statyti kitą iš kandidatǐ sąrašǐ.
84 §.
Jei Vyriausioji Komisija iš duotǐ žiniǐ patirs, kad per rinkimus buvo imtasi papirkimo,
prievartos, prigavimo ir kitǐ nusikalstamǐ darbǐ, arba jeigu rinkimǐ Ƴstatymai nebuvo saugojami ir
jeigu todơl rinkimǐ rezultatai buvo iškreipti, tad ji atšaukia rinkimus ir Ƴsako Ƴtaisyti naujus rinkimus
tais paþiais sąrašais ne vơliau kaip per 20 dienǐ.
85 §.
Visǐ rinkimǐ teisơtumą svarsto ir sprendžia Seimas.
86 §.
Išrinktieji Ƴ Seimą Valstybơs valdininkai ir kariškiai Seimo laiku išeina iš savo užimamǐ
vietǐ.
87 §.
Jei kas nustos buvĊs Seimo nariu, tai jo vieton stoja kitas iš to paties sąrašo, kaip eina
eilơ kandidatǐ. Nesant sąraše kandidatǐ, Seimo nario vieta lieka neužimta.
XI.
88 §.
Seimas renkasi ne vơliau kaip mơnesiui praơjus po rinkimǐ dienǐ. JƳ šaukia ir susirinkti
dieną skiria Respublikos Prezidentas.
89 §.
Seimo posơdžiai prasideda suvažiavus ne mažiau kaip pusei ir vienam jo nariǐ,
neskaitant tǐ vietǐ, kuriose rinkimai negalơjo Ƴvykti.
90 §.
Seimą atidaro Respublikos Prezidentas.
91 §.
Atskyrus savivaldybơms paskirtąsias išlaidas, kitos rinkimǐ išlaidos imamos iš
Valstybơs Iždo.
A. Stulginskis
E. Respublikos Prezidento Pareigas
Steigiamojo Seimo Pirmininkas.
Galvanauskas
Ministeris Pirmininkas.
Kaunas, 1922 m. liepos mơn. 27 d.
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