RINKIMŲ DIENOS ,,VEDLYS“
ATMINTINĖ
Rinkimų dienos Vedlys padės užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Popierinius balsų skaičiavimo protokolus pildyti GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. Tuo tarpu rinkimų dieną
bandant taikyti „savus“ balsų skaičiavimo metodus bus susidurta su nepatogumais.
1. Rinkimų dienos išvakarėse, šeštadienį, (2016 m. spalio 8 d. ir, jei vyks pakartotinis
balsavimas, š. m. spalio 22 d.):
a. būtina sudaryti sąlygas dirbti „offline“ režimu rinkimų dieną: prisijunkite prie ABRIS
ir i) parsisiųskite lokalios duomenų bazės duomenis (duomenys parsiunčiami
automatiškai); ii) išsisaugokite kompiuteryje ataskaitą „Darbuotojų sąrašas“. Šioje
ataskaitoje pateikiami apylinkės darbuotojų prisijungimo vardai ir slaptažodžiai,
skirti prisijungti prie ABRIS nesant interneto ryšio. ABRIS yra skirtukas „Vedlys“,
kuris nukreipia į rinkimų dienos Vedlį. Jei rinkimų dieną nėra interneto ryšio, dirbti
„offline“ režimu galima, jei atsisiųsti abeji – ABRIS ir rinkimų dienos Vedlio –
duomenys.
b. užpildykite rinkimų dienos Vedlio I-ąjį etapą: gautų biuletenių skaičius, balsuoti
namuose išdalintų ir sugadintų biuletenių skaičius ir kt.
PASTABA: Apygardų rinkimų komisijos turi užtikrinti, kad visos apylinkių rinkimų komisijos rinkimų
dienos sulauktų jau atlikusios aukščiau nurodytus veiksmus.
2. Rinkimų dieną komisija pradeda dirbti nuo rinkimų dienos Vedlio II-ojo etapo. Prieš tai
patikrinkite, ar visa reikiama informacija buvo suvesta ir išsaugota.
3. Jei rinkimų komisijoje nėra interneto ryšio, GALIMA prisijungti per ABRIS į rinkimų dienos
Vedlį ir jame dirbti ,,offline“ režimu.
4. Pildant vienmandatės rinkimų apygardos ir daugiamandatės rinkimų apygardos protokolų
duomenis, jų tarpusavyje NEPAINIOTI. Pradėti vesti ir skaičiuoti vienmandatės rinkimų apygardos
biuletenius, ir tik po to – daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenius.
5. Atkreipti dėmesį, kad dirbant iš kelių kompiuterių, vienas komisijos narys turi redagavimo
teises, tačiau kiti – tik stebėtojų. Suvedant pirmumo balsus, vienu metu su skirtingais kandidatų
sąrašais gali dirbti keli komisijų nariai su keliais skirtingais kompiuteriais.
6. Užpildžius balsų skaičiavimo protokolą, turi būti NUOSEKLIAI (t.y. tik atlikus i veiksmą,
galima atlikti ii veiksmą) atliekami šie veiksmai:
i) protokolas išsaugomas ir atspausdinamas;
ii) pasirašomas;
iii) rinkimų dienos Vedlyje pažymima, kas pasirašė protokolą ir patvirtinimui įvedamas
keturių simbolių kodas („hash“ kodą).
7. Patvirtinus balsų skaičiavimo protokolą, apylinkės rinkimų komisija jo keisti NEGALĖS.
8. Turibūti pasirašomi 14 daugiamandatės rinkimų apygardos protokolo antrųjų dalių skyrių
(pirmumo balsų), t.y.net tuomet, jei kažkuri politinė partija ar koalicija gaus ,,0“ pirmumo balsų).
9. Jei suklydote, spauskite ,,Grįžti". Sugrįžus į ankstesnįjį žingsnį galėsite ištaisyti padarytą
klaidą. Būkite atidūs, ypač išduodami ir grąžindami rinkimų biuletenius, kadangi šių duomenų
apylinkės pačios pataisyti negalės.

Sėkmės darbe!

