Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė registracija
1. Prisijungę (https://www.rinkejopuslapis.lt/elektronine-registracija) prie Rinkėjų, balsuojančių
užsienyje, elektroninės registracijos, įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, Lietuvos
Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės numerį ir spauskite PATIKRINTI bei SUTIKITE
su informaciniu pranešimu apie asmens duomenų tvarkymą.
 Savo vardą ir pavardę įrašykite taip, kaip nurodyta Jūsų asmens dokumente, t.y. naudodami
lietuviškus rašmenis (lietuviškas raides galite nukopijuoti iš sąrašo, esančio lango apačioje);
 Jei esate Lietuvos Respublikos pilietis, galite įvesti ir dokumento, kurio galiojimas yra pasibaigęs,
numerį.

2. Prisijungę matysite, į kuriuos rinkėjų sąrašus Jūs šiuo metu esate įrašytas. Spauskite „Naujas
prašymas".

3. Užpildykite Rinkėjo registracijos prašymą
 Įrašykite arba pasirinkite iš sąrašo užsienio valstybės (JAV), kurioje gyvenate ar esate laikinai,
pavadinimą (SVARBU: rašydami valstybę rašykite JAV, o ne Jungtinės Amerikos Valstijos).
Pasirinkite atstovybę (pavyzdžiui, generalinį konsulatą Los Andžele), į kurios rinkėjų sąrašą
būsite įtrauktas ir kurioje galėsite balsuoti atvykę asmeniškai arba paštu. Lietuvos generaliniame
konsulate Los Andžele gali balsuoti gyvenantys JAV Kalifornijos, Oregono, Vašingtono,
Nevados, Jutos, Arizonos, Havajų ir Aliaskos valstijose.
 Įrašykite tikslų savo nuolatinės ar laikinos gyvenamosios vietos JAV adresą, kuriuo, pasirinkus
balsavimo paštu būdą, Jums bus išsiųsti balsavimo dokumentai. Adresą rašykite pagal šį
pavyzdį: 11766 Wilshire Blvd., Suite 560, Los Angeles, CA 90403, USA
 Būtinai nurodykite savo kontaktinius duomenis (tel. Nr. ir/ar el. pašto adresą) tam, kad iškilus
klausimams dėl Jūsų pateiktų duomenų Atstovybės balsavimo komisijos nariai galėtų su Jumis
susisiekti. Telefono numerį rašykite su JAV tarptautiniu kodu pagal šį pavyzdį:
+(1)4244659901. Papildomų skyrybos ženklų (brūkšnelių, skliaustelių) nedėkite!
 Nurodykite, kokiu būdu pageidaujate balsuoti 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento
rinkimuose ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą (bei galimo pakartotinio
balsavimo Respublikos prezidento rinkimuose) metu (balsavimo būdas kiekvienuose rinkimuose
gali skirtis):
o PAŠTU (prašyme nurodytu adresu Jums bus išsiųsti rinkimų biuleteniai). Jeigu JAV rinkimų

dienomis apsistosite laikinai (pavyzdžiui, kelionės/komandiruotės metu) susisiekite iš anksto
su atitinkama diplomatine atstovybe konsuline įstaiga ir pasiteiraukite, ar bus spėta paštu
išsiųsti Jums rinkimų dokumentus ir gauti juos iš jūsų atgal laiku.

o ar ATVYKSITE ASMENIŠKAI į ambasadą ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.
Balsavimas asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą Los Andžele vyks:
 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai: gegužės 9-10 d. 10.00-12.00
ir 14.00-16.00 val. bei gegužės 12 d. 7.00-10.00 val. ryto.
 2019 m. gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą ir galimas pakartotinis
balsavimas 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimuose: gegužės 2324 d. 10.00-12.00 val. ir 14.00-16.00 val. ir gegužės 26 d. 7.00-10.00 val. ryto.

4. Užpildę Rinkėjo registracijos prašymą ir patikrinę duomenis, spauskite nuorodą PATEIKTI
EL. DOKUMENTĄ. Sulauksite patvirtinimo, kad duomenys perduoti, arba gausite pranešimą apie
padarytą klaidą. Jeigu Rinkėjo registracijos prašyme nurodėte savo el. pašto adresą, tuomet
gausite pranešimą el. paštu apie Jūsų registracijos būseną. Jūsų Rinkėjo registracijos prašymo
duomenys bus perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir atitinkamai Lietuvos Respublikos
diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kuri patikrinusi Jūsų prašyme pateiktus duomenis,
patvirtins, kad esate įtraukti į rinkėjų sąrašus. Vėliau galėsite pasitikrinti apie Jūsų įrašymą į rinkėjų
sąrašus bei peržiūrėti Jūsų prašyme pateiktus duomenis. Jeigu pageidaujate pakeisti Jūsų jau
pateiktame Rinkėjo registracijos prašyme nurodytus duomenis (pavyzdžiui, patikslinti
gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje ir pan.) arba jeigu norite balsuoti kitoje
valstybėje, anuliuokite anksčiau pateiktą prašymą ir pateikite naują prašymą.

