
I-BALSAVIMAS: KODĖL 
NESUSITARIAM?

Pagrindinės sąvokos:

Elektroninis balsavimas (e-balsavimas) 
– balsavimas, kai bent viename iš etapų yra 
naudojamos elektroninės priemonės 
(Rec(2004)11). 

Internetinis balsavimas arba balsavimas 
internetu (i-balsavimas) – elektroninis 
balsavimas, naudojantis informacinėmis ir 
komunikacinėmis  technologijomis,  balsą     
atiduodant internetu.

2006 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo  
patvirtinta „Balsavimo internetu rinkimuose 
ir referendumuose koncepcija“, kurioje nusta-
tytas tikslas bei pagrindiniai uždaviniai, 
apibrėžti esminiai tokio balsavimo principai 
bei  principinė  jo  vykdymo s chema,  net   pre-
liminariai paskaičiuotos šios priemonės 
įgyvendinimui reikalingos lėšos ir numatytos 
reikalingos teisinės bazės korekcijos. Nepraė-
jus nė metams Lietuvos Respublikos              
Vyriausybė patvirtino balsavimo internetu              
diegimo programą.
2015 m. Lietuvoje balsavimas internetu nėra 
įteisintas. Teikiamos naujos pataisos, galu-
tinis sprendimas – nepaisant to, teigiamas ar 
neigiamas – nėra priimamas. Tad kodėl 
mums nepavyksta susitarti?

KURIANTIEMS 

Nr. 3

ATEITĮ 
Kuriantiems ateitį – trumpraštis, kurio paskirtis apžvelgti dabartines pasaulines technologines ir 
socialines tendencijas, pateikti objektyvią informaciją politikams apie galimą jų naudą bei      

kylančius iššūkius.

 



DIDESNIS RINKĖJŲ AKTYVUMAS 

GALIMYBIŲ BALSUOTI 
GERINIMAS TIK TAM TIKROMS 
VISUOMENĖS GRUPĖMS

Pagrindiniai elektroninio balsavimo būdai 
(pagal Enguehard, 2008):
1. Balsavimas rinkimų apylinkėje naudojantis 
elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui 
kompiuteriu ar specialia balsavimo mašina);
2. Balsavimas neprižiūrimose, specialiai tam 
pritaikytose viešosiose vietose esančiose 
(prekybos centrai, paštų skyriai) kabinose;
3. Balsavimas internetu (i-balsavimas) – 
balsuojama iš bet kur, naudojantis interneto 
ryšiu (kompiuteriu ar telefonu).

Šiuo metu daugiausiai diskusijų keliantis elek-
troninio  balsavimo  būdas – internetinis  bal-
savimas. Pirmieji du būdai pasaulyje buvo 
aktyviau svarstomi esant mažiau išplėtotam 
interneto ryšiui. Lietuvoje taip pat pagrindinės 
diskusijos vyksta kalbant būtent apie i-balsavi-
mą, todėl šiame trumpraštyje visas dėmesys 
bus skiriamas būtent šiam būdui.

Tam, kad diskusija apie balsavimą internetu 
įvyktų sėkmingai, pradžioje būtina visoms 
pusėms sutarti dėl tikslų, kurių siekiama 
svarstant šį balsavimo būdą.

Ar internetinis balsavimas padidina rinkėjų 
aktyvumą?  Tyrėjų  ir  ekspertų   nuomonės      
išsiskiria šiuo klausimu – vieni iš jų teigia, kad 
rinkėjų aktyvumas didėja (Tsahkna, 2013), kiti, 
jog aktyvumas reikšmingai nesikeičia 
(Bochsler, 2010). 2008 m. Lietuvoje atliktoje 
elektroninio balsavimo galimybių studijoje 

Internetinis balsavimas gali būti ne visuotinis, 
o skirtas tik specifinėms žmonių grupėms 
(esantiems kariniuose daliniuose, išeiviams, 
žmonėms su specialiaisiais poreikiais). Šiuo 
metu šioms visuomenėms grupėms yra sudary-
tos galimybės balsuoti, bet šis procesas nėra 
efektyvus ir taupus. Internetinis balsavimas, 
tikėtina, galėtų tapti patrauklia galimybe tam 
tikroms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, 

išeiviams. Tačiau siekiant užtikrinti galimybę 
internetu balsuoti kai kurioms kitoms 
grupėms, pavyzdžiui,  asmenims su specialiai-
siais poreikiais ar vyresnio amžiaus žmonėms, 
reikėtų imtis papildomų priemonių ar skirti 
gerokai daugiau laiko (dėl mažesnių                     
informacinio raštingumo įgūdžių ar techninių 
priemonių nepakankamumo toks balsavimas 
galėtų nepasirodyti jiems patrauklus).

Dvi pagrindinės, su internetiniu balsavimu 
susijusias aspektų grupės: socialiniai ir          
politiniai bei teisiniai ir techniniai aspektai.

minima, jog remiantis Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų insti-
tuto atlikto žvalgomojo išeivių Lietuvos 
piliečių pilietinio aktyvumo tyrimo duomeni-
mis galima būtų teigti, kad apie 40% išeivių 
rinktųsi balsavimo internetu galimybę (Ra-
monaitė, 2008). 2008 m. tokie skaičiai galėjo 
reikšti 5-6% rinkėjų aktyvumo padidėjimą, o 
vertinant tokius duomenis šiandieniniame 
kontekste galima būtų tikėtis dar didesnių 
skaičių, dėl padidėjusio emigrantų skaičiaus.

Visgi, vertinti ir prognozuoti rinkėjų aktyvumą 
reikėtų atsargiai, nes šiuo metu neegzistuoja 
jokių longitudinių tyrimų duomenų, kurie 
leistų įvertinti internetinį balsavimą ilguoju 
laikotarpiu, o trumpalaikėje perspektyvoje gali 
neįvykti jokie pokyčiai arba geriausiu atveju 
rinkėjų aktyvumas gali padidėti keliais procen-
tais.

Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) vienydamas pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, 
siekia kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę.



Be jau anksčiau aptarto rinkėjų aktyvumo klau-
simo, svarbu pabrėžti, jog tyrimai rodo, kad 
internetinis balsavimas nesuteikia persvaros 
jokios pakraipos politinėms jėgoms. Estijos 
rinkimų analizė rodo (Vassil, 2014), kad vienų 
partijų rinkėjai dažniau renkasi balsuoti inter-
netu nei kitų, bet galutiniam partijos elektorato 
dydžiui tai įtakos neturi. Kitaip sakant, partijos 
iš esmės gauna tų pačių rinkėjų balsus, tik dalis 
jų, užuot ėję į savo rinkiminę apylinkę, renkasi 
balsuoti internetu.

Pasitikėjimas rinkimų sistema yra dar vienas 
svarbus aspektas. Įvairios spekuliacijos, pradė-
jus įgyvendinti tokį projektą, gali lemti                
nepasitikėjimą internetiniu balsavimu, o tai 
lems, jog žmonės nebus linkę juo naudotis arba 
jų pasitikėjimas visa rinkimine sistema bei 
rinkimų legitimumu mažės. Todėl tokiame pro-
jekte reikia užtikrinti maksimalų skaidrumo 
lygmenį bei kuo plačiau įtraukti visuomenę bei 
įvairias visuomenines organizacijas, siekiant 
išvengti galimų neigiamų pasekmių.

„Šeimyninis balsavimas“ (kuomet šeimoje ar 
darbe yra liepiama balsuoti už tam tikrą partiją 
ar kandidatą, neleidžiant laisvai apsispręsti) ar 
rinkėjų papirkinėjimas yra dar viena opi prob-

lema, egzistuojanti ir dabartiniame rinkimų 
mechanizme. Internetinis balsavimas, tinka-
mai jį įdiegus, gali leisti maksimaliai apriboti 
šias rizikas. Vienas dažniausiai taikomų spren-
dimų – pakartotinio balsavimo galimybė. Jei 
asmeniui buvo daromas spaudimas ir prižiūri-
ma, kad jis atiduotų savo balsą už tam tikrą 
politinę partiją ar kandidatą, tai padaręs ir 
patekęs į saugią aplinką jis gali balsuoti pakar-
totinai arba nuvykti balsuoti į savo rinkimų 
apylinkę gyvai. Tokiais atvejais yra užtikrina-
ma, kad būtų skaičiuojamas paskutinis atiduo-
tas asmens balsas.

Internetinis balsavimas gali būti ne visuotinis, 
o skirtas tik specifinėms žmonių grupėms 
(esantiems kariniuose daliniuose, išeiviams, 
žmonėms su specialiaisiais poreikiais). Šiuo 
metu šioms visuomenėms grupėms yra sudary-
tos galimybės balsuoti, bet šis procesas nėra 
efektyvus ir taupus. Internetinis balsavimas, 
tikėtina, galėtų tapti patrauklia galimybe tam 
tikroms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, 

išeiviams. Tačiau siekiant užtikrinti galimybę 
internetu balsuoti kai kurioms kitoms 
grupėms, pavyzdžiui,  asmenims su specialiai-
siais poreikiais ar vyresnio amžiaus žmonėms, 
reikėtų imtis papildomų priemonių ar skirti 
gerokai daugiau laiko (dėl mažesnių                     
informacinio raštingumo įgūdžių ar techninių 
priemonių nepakankamumo toks balsavimas 
galėtų nepasirodyti jiems patrauklus).

Dvi pagrindinės, su internetiniu balsavimu 
susijusias aspektų grupės: socialiniai ir          
politiniai bei teisiniai ir techniniai aspektai.

Ypatingai dažnai diskutuojama apie balsavimo 
slaptumo (tai viena svarbiausių demokratinių 
rinkimų sąlygų) bei visos balsavimo sistemos 
saugumo aspektus. Šiose diskusijose egzistuoja 
daugybė techninių argumentų, kuriems  
išvardinti reikėtų atskiro trumpraščio, todėl 
apsiribosime lakonišku konstatavimu, jog 
teoriškai visos sistemos yra nulaužiamos, bet 
praktiškai yra įmanoma sukurti tokią sistemą, 
kurios nulaužimui reikėtų labai daug išteklių ir 
laiko. Norinčius labiau įsigilinti į teisinius ir 
techninius i-balsavimo iššūkius bei galimus jų 
sprendimus kviečiame skaityti šiemet parengtą 
I. Rubiko ir S. Valadkevičiaus darbą „Balsavi-
mas internetu. Geriausios užsienio praktikos ir 
taikymo Lietuvoje galimybės“.   

SOCIALINIAI IR POLITINIAI ASPEKTAI TEISINIAI IR TECHNINIAI ASPEKTAI
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Būtina neatidėliojant priimti politinį 
sprendimą – arba nutraukti diskusijas šia 
tema ir prie jos sugrįžti po kelerių metų 
(įvertinti užsienio valstybių praktikas), 
arba nustatyti iki kada ir kokia apimtimi 
turi būti pradėta diegti internetinio 
balsavimo sistema;

1.

Sėkmingam projektui įgyvendinimui 
būtinas platus politinių partijų sutari-
mas, dėl esminių jo dalių bei įsipareigo-
jimas šio projekto įgyvendinimo metu 
nespekuliuoti nepagrįsta informacija, 
kuri galėtų sukelti neigiamų pasekmių 
visuomenei;

2.

Pasirengimas internetiniam balsavimui 
yra ilgai trunkantis ir daug išteklių reika-
laujantis procesas, todėl įgyvendinant 
i-balsavimo projektą Lietuvoje, pilotinį 
balsavimą reikėtų surengti ne anksčiau 
nei 2019 m. savivaldos arba Europos 
Parlamento rinkimuose;

3.

Susikurti aiškų planą, kuris būtų           
prieinamas ir suprantamas (pateiktas 
paprasta, specialaus išsilavinimo nerei-
kalaujančia kalba) visiems Lietuvos 
piliečiams (prieš pradedant daryti turi 
būti  susitarta  dėl  aiškių tikslų,  jų   pa-
siekimui matuoti skirtų tarpinių ir galu-
tinių rodiklių, turi būti parengti grėsmių 
valdymo planai, aiškiai pasidalintos 
atsakomybės ir t.t.);

4.

Užtikrinti maksimalų   projekto     
įgyvendinimo skaidrumą. Tai padaryti 
gali padėti visuomenės bei visuomeninių 
organizacijų įtraukimas į visus procesus, 
išorinių nuolatinių auditų numatymas, 
tarptautinių ekspertų nepriklausomi 
vertinimai ir pan.

5.

Šis projektas buvo �nansuotas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšomis, pagal paramos 
sutartį nr. 266649.
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