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Ataskaitos/įforminimas
Galutinis rinkėjų sąrašas (S4)
Iki rinkimų spalio 9 d. apylinkės turi pasiruošti galutinius rinkėjų sąrašus įvertinant pasikeitimus, t.y.:
 atsispausdinti „Išbrauktų iš sąrašų rinkėjų sąrašas“ ataskaitą. Filtre reikia nurodyti spalio
3 d. datą;
 Iš galutinio rinkėjų sąrašo (popierinio) išbraukti su F5 forma po galutinių sąrašų sudarymo po spalio 2
d. 16 val., iškeltus rinkėjus;
 atsispausdinti apylinkėje papildomai po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo įrašytų rinkėjų ataskaitą
(S4) – Galutinio rinkėjų sąrašo papildymas. Filtre reikia nurodyti spalio 2 d. datą arba sekantį (po
paskutinio) rinkėjo kortelės numerį, kuris yra popieriniuose galutiniuose rinkėjų sąrašuose (S4).

Rinkėjo paieška
Jei rinkėjo nėra apylinkės rinkimų sąrašuose reikia atlikti rinkėjų paiešką centrinėje duomenų bazėje.
Jei dėl kitų nežinomų priežasčių rinkėjas išbrauktas iš rinkėjų sąrašo balsavimas negalimas. Programoje
nerasite mirusių, netekusių teisės balsuoti rinkėjų jie iš el. rinkėjų sąrašo išbraukiami automatiškai. Kadangi
El. rinkėjų sąrašas yra aktualesnis sąrašas, nei popierinis. Jei atvykęs rinkėjas randamas popieriniame sąraše,
bet el. rinkėjų sąraše – ne, tuomet reikia vadovautis el. rinkėjų sąrašu.
Rinkėjų sąraše nerasite ir tų asmenų, kurie pagal LR Seimo rinkimų įstatymą, neturi teisės dalyvauti
rinkimuose (pvz. ne Lietuvos Respublikos piliečiai, nepilnamečiai).
Situacijos ką daryti rinkimų dieną, jei į Jūsų apylinkę atvyko rinkėjas neįtrauktas į apylinkės sąrašus:
Eil.
Nr.

Rinkėjas

Veiksmas

Leisti
balsuoti ar
ne

Rinkėjas iš Jūsų
Apygardos kitos
apylinkės

Rinkėjo paieška CDB > PAKLAUSIMAS

2

Rinkėjas iš Kitos
Apygardos

Informuojate , kad turi balsuoti savos apygardos
apylinkėje arba pristatyti GRT pažymą, jog jo
deklaruota vieta Jūsų apygardoje (pristačius pažymą
galima įtraukti per F5 formą)

Ne

3

Rinkėjas tvirtina, jog
jis turėtų būti įrašytas
į Jūsų apylinkę

Jeigu rinkėjas tvirtina, jog jis turėtų būti įrašytas į
Jūsų apylinkę patikrinkite ar jam nėra užpildyta F5
forma. Tai galite padaryti RINKĖJAI (iki rinkimų
dienos) programos Rinkėjo paieškoje skiltyje F5

Ne

1

Taip

P.S. nepamiršti pažymėti
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Eil.
Nr.

Rinkėjas

Veiksmas

Leisti
balsuoti ar
ne

formos. Jeigu F5 forma yra, o rinkėjas nieko apie tai
nežino, praneškite tolimesniam tyrimui policijai.
4

Rinkėjas iš tos
savivaldybės, kuriai
priklauso Jūsų
apylinkė, 999
apylinkės

Rinkėjo paieška CDB > Įtraukimas į sąrašus

Taip

P.S. nepamiršti pažymėti kad atvyko balsuoti
Šiuo atveju rinkėjas gali būti įrašomas į apylinkės
rinkėjų sąrašus iki 20 val. be apygardos patvirtinimo.
1 Pvz. Vilniaus 999 rinkėjai gali būti įtraukti į bet kurią
Vilniaus sav. apylinkę be apygardos patvirtinimo (1-12
ir 58 apygardos 3-ys apylinkės).
2 Pvz. Molėtų 999 rinkėjai gali būti įtraukti į MolėtųŠirvintų Nr.54 apygardos apylinkes, kurios yra Molėtų
r. savivaldybėje

5

6

Rinkėjas iš kitos
savivaldybės, kuriai
nepriklauso Jūsų
apylinkės, 999
apylinkės

Informuojate, kad turi balsuoti <Matysite, kurios
apygardos> apylinkėje arba pristatyti GRT pažymą,
jog jo deklaruota vieta Jūsų apygardoje

Rinkėjas su pažyma
apie deklaruotą
gyvenamąją

Rinkėjo paieška CDB > F5 forma (iš Rinkimų dienos
programos yra nukreipimas suvesti F5 kitoje RINKĖJAI
aplikacijoje)> Apygardos patvirtinimas>
Sinchronizavimas

Ne

Patarkite balsuoti apylinkėje, nurodytoje Baltosios
knygos 90 psl.
Taip (su
apygardos
leidimu)

P.s. nepamiršti pažymėti kad atvyko balsuoti.
7

Rinkėjas, deklaravęs
išvykimą į užsienį

Rinkėjas pateikia pareiškimą, kuriame nurodo, kad
nėra balsavęs užsienyje nei kitoje apylinkėje, pildo
prašymą (F5 formą) dėl įtraukimo į rinkėjų sąrašą
pagal faktinę gyvenamąją vietą. Apygarda priims
sprendimą dėl tokių prašymų (tvirtinti/netvirtinti) ir
tai pažymės sistemoje RINKĖJAI.

Taip (su
apygardos
leidimu)

8

Rinkėjas, įrašytas į
Užsienio Nr.72
apygardą

Susisiekti su VRK užsienio grupės atstovu Mindaugu
Skačkausku 864059711 ir informuoti. Nustačius, kad
rinkėjas nebalsavo užsienyje jis bus įtrauktas į

Ne
Taip (su
VRK
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Eil.
Nr.

Rinkėjas

Veiksmas

apylinkės rinkėjų sąrašą (įtrauks VRK).

Leisti
balsuoti ar
ne
leidimu)

Prisijungimas esant interneto ryšiui ir kai jo nėra
Video instrukciją apie apylinkės darbą paskutinį 6-ienį iki rinkimų dienos ir rinkimų dieną esant interneto ryšiui
ir kai jo nėra.

https://youtu.be/Ph6pJMDTnsw
Taip pat informuojame apie tiesioginį ABRIS ir Vedlio prisijungimą aplenkiant Rinkėjo puslapį, kuris esant
dideliam prisijungimų srautui gali sulėtėti.

Darbui skirta aplinka: https://org.rinkejopuslapis.lt/abris-web/login.html. Išsisaugokite šią nuorodą, nes tik
per ją pasieksite programą, dingus interneto ryšiui.

Rinkėjų sąrašų tikslinimas
Rinkėjų sąrašų tikslinimas galimas tik rinkimų apylinkėm dirbant oline (CDB režimu)!
Paklausimai
Apylinkė gavusi paklausimą dėl rinkėjo
turi:
1. patikrinti ar rinkėjų sąraše nėra įrašo (rinkėjo parašo), kad jis balsavo jūsų ar kitoje rinkimų apylinkėje;
2. rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše padaryti įrašą „balsavo kitoje apylinkėje“ apie šio rinkėjo atvykimą
balsuoti į kitą rinkimų apylinkę;
3. patvirtinti, kad rinkėjo balsas, jeigu bus gautas balsavimo voke, nebus skaičiuojamas;
4. atspausdinti pažymą „Dėl rinkėjo balsavimo kitoje rinkimų apylinkėje“, kurią pasirašo apylinkės
rinkimų komisijos pirmininkas
5. nusiųsti teigiamas (neigiamas) atsakymas apylinkės rinkimų komisijai, pateikusiai pranešimą, ir
duodamas sutikimas, kad rinkėjas gali (negali) balsuoti rinkimų apylinkėje, į kurią yra atvykęs
Apylinkė siuntusi paklausimą dėl rinkėjo
turi:

1. nustatyti, kad atvykęs balsuoti rinkėjas yra tos pačios savivaldybės kitos rinkimų apylinkės rinkėjų
sąraše;
2. posistemėje „RINKĖJAI“ suformuoti ir išsiųsti pranešimą rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašus yra
įrašytas atvykęs balsuoti rinkėjas, rinkimų komisijai apie rinkėjo atvykimą;
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3. suformuoti ir atspausdinti prašymą balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje, kurį pasirašo rinkėjas, apylinkės
pirmininkas, priėmęs sprendimą dėl biuletenio išdavimo ir komisijos narys, išdavęs rinkėjui balsavimo
biuletenį
4. pasirašytą prašymas pridėti prie galutinių rinkėjų sąrašų (įtraukti į papildomus rinkėjų sąrašus
nereikia, nes II ture rinkėjas liks savo apylinkės sąrašuose);
5. pažymėti elektroniniame rinkėjų sąraše, kad rinkėjas atvyko balsuoti;
Įtraukti į sąrašus
Paieškoje radus rinkėją iš apygardos 999, apylinkė turi:





Pildyti popierinės F5 formos nereikia;
spausti „Įtraukti į sąrašus“;
atspausdint sugeneruotą ataskaitą ir pasirašyti;
pažymėti rinkėją atvykusiu balsuoti.

F5 forma
Rinkimų dieną rinkėjai su GRT pažyma (deklaravę po 2016 rugsėjo 13 d.) gali būti įrašytas į rinkėjų sąrašus.
Apylinkės darbuotojas turi:








užpildyti F5 popierinę formą
pasirinkti F5 formą >>iškviečiama RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) programa;
užpildyti F5 formos duomenis, priimti sprendimą;
sulaukti apygardos sprendimo (jei tai rinkėjas ne iš 999apylinkės);
sinchronizuoti duomenis RINKĖJAI (rinkimų dienos) programoje;
pažymėti rinkėją atvykusiu balsuoti;
Įtraukti į popierinius papildomus rinkėjų sąrašus arba atspausdinti iš programos RINKĖJAI (iki rinkimų
dienos ataskaitą „Pagalbinis rinkėjų sąrašas (S3)“.

VRK sprendimai:





2016 m. birželio 9 d. VRK sprendimas Sp-89 "Dėl rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų
komisijos informacinės sistemos posistemėje „Rinkėjai" tvarkos aprašo patvirtinimo"
2016 m. gegužės 18 d. VRK sprendimas Nr. Sp-55 „Dėl rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo,
pranešimų apie aptiktus netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2016 m. spalio 9 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo"
Rinkėjų sąrašų sudarymo atmintinė

Klaidų taisymas
Klaidingai pažymėto rinkėjo klaidos taisymas
Apylinkė RINKĖJAI (rinkimų dienos) programoje klaidingai pažymėjusi rinkėją, apylinkė turi susisiekti su
apygarda ir informuoti apie padarytą klaidą.
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Apygarda turi RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) programoje atlikti Rinkėjo paieška pagal asmens kodą,
dokumento numerį arba rinkėjo kortelės numerį ir nužymėti požymį, jog rinkėjas apsilankė rinkimuose
išsaugoti pakeitimus (žalia varnelė).

Apylinkė turi sinchronizuoti duomenis (mygtukas sinchronizuoti) RINKĖJAI (rinkimų dienos programoje ir
patikrinti ar žymėjimas nuimtas.
Pažymėto rinkėjo būseną: atvyko į apylinkę / balsavo vokais gali pakeisti apylinkės darbuotojas. Tai gali
padaryti po 20 val.

Pagalbos linija dėl sistemos sutrikimų
Informacinės sistemos sutrikimų klausimais prašome kreiptis žemiau nurodytais
kontaktais:
Priskirtos apygardos
nuo Nr.1 iki 17
nuo Nr. 18 iki 35
nuo Nr. 36 iki 53
nuo Nr. 54 iki 71
balsavimo komisijoms (užsienyje)

Telefonas
E-paštas
+370 639 968 56 rinkis2@itreegroup.eu
+370 641 837 59 rinkis3@itreegroup.eu
+370 636 932 19 rinkis4@itreegroup.eu
+370 636 716 20 rinkis5@itreegroup.eu
+370 699 334 63 rinkis6@itreegroup.eu

Nurodytais telefonais konsultacijos teikiamos 8:00-18:00, o rinkimų dieną – neribotai.

