Naudotojo vadovas

Apygardos darbo vieta
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1. Bendri paaiškinimai
1.1. Mygtukai

1.

- mygtuką galima rasti eilutės gale. Paspaudus mygtuką atsidaro papildomas meniu, iš kurio
galite atlikti papildomus veiksmus: Peržiūrėti, Redaguoti ir Pašalinti.

2.

- skirtas greitam perėjimui prie redagavimo (atsidaro įrašo redagavimo forma).

3.

- mygtukas skirtas grįžti į pagrindinę apygardos darbo vietos formą.

4.
pačioje formoje.
5.
galima keisti.
6.

- mygtukas skirtas išsaugoti teisingai užpildytos formos informaciją, vartotojas lieka toje

- čia matote kiek įrašų buvo atrinkta ir kiek jų galite matyti šiame puslapyje. Šį skaičių

- mygtukas leidžia rūšiuoti duomenis abėcėlės tvarka arba pagal datą, skaičių
mažėjančiai/didėjančiai, priklausomai nuo to prie kurio parametro buvo paspaustas.

1.2. Bendrai
1. Jeigu duomenis suvesti klaidingai, paspaudus mygtuką Išsaugoti sistema grąžins klaidos pranešimą
kuriame bus parašyta klaidos informacija.
2. Kai kurie mygtukai gali būti matomi arba nematomi priklausomai nuo naudotojui priskirtų teisių.
3. Kai kurie laukai gali būti užpildomi arba neredaguojami priklausomai nuo naudotojui suteiktų teisių.
4. Privalomi laukai – laukai kuriuos privaloma užpildyti, kitaip nebus galima atlikti veiksmo (išsaugoti, ieškoti
ir pan.). Privalomi laukai formoje pažymėti žvaigždute *.
5. Neprivalomų laukų pildyti nebūtina, bet patartina.
6. Ištrintų, pašalintų ar negaliojančių įrašų nebegalima redaguoti.
7. Pabrauktas mėlynas (violetinis) tekstas (pvz.: mygtukai) yra nuoroda. Tam, kad nuoroda veiktų, reikia
paspausti klaviatūros mygtuką CTRL ir, laikant jį, užvesti pelės kursorių „ant“ teksto - kursorius pasikeis į
„rankytę“ . Dabar paspauskite ant teksto ir būsite nukreipti į atitinkamą dokumento vietą.
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1.3. Prisijungimas
Prisijungti galima kaip Apygardos darbuotojas ar VRK darbuotojas, pasirinkus rolę esame nukreipiami į
langą iš kurio galima pasirinkti prie kokios formos norima pereiti.

Pav. 1 Prisijungimo meniu

Prisijungus kaip Apygardos darbuotojas, Apygardos darbo vietoje matysime tik tos apygardos informaciją,
kuriai darbuotojas yra priskirtas.
Prisijungus kaip VRK darbuotojas, matysime visų apygardų informaciją.
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2. Apygardos darbo vieta
2.1. Apygardos darbo vieta. Rinkimų protokolai.
Formos paskirtis – peržiūrėti, patvirtinti, grąžinti ar perskaičiuoti (tik pirmumo balsų) rinkimo protokolus.

Pav. 2 Apygardos darbo vieta

Formoje galimi veiksmai:






Iškviesti formą, kurioje yra bendroji apygardos dalis
Iškviesti funkciją, perskaičiuoti pirmumo balsų protokolui.
Iškviesti formą, kurioje galima peržiūrėti protokolo duomenis ir patvirtinti protokolą įvedant
protokolo žymą.
Iškviesti formą, kurioje galima peržiūrėti protokolo duomenis. Pirmumo balsai- Žiūrėti t.y. aktualus
po perskaičiavimo.
Iškviesti formą, kurioje galima peržiūrėti protokolo duomenis ir grąžinti protokolą apylinkei.
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2.2. Apygardos protokolo peržiūra ir tvirtinimas
Formos paskirtis – pateikti informaciją apie tam tikrą rinkimų tipą, jame esančių rinkėjų skaičių, rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų skaičių, galiojančių ir negaliojančių biuletenių skaičių, kurie dalyvavo rinkimuose. Taip
pat pateikiamas kandidatų į seimą sąrašas, kuriame matoma kiek balsų kandidatas gavo balsuojant vokais
ar rastus balsadėžėje.
Formoje galima atsispausdinti protokolą, bei jį patvirtinti, įvedus protokolo žymą, kuri pateikiama
atspausdinto protokolo lapų apačioje.

Pav. 3 Apygardos protokolo peržiūra ir tvirtinimas

2.3. Apygardos protokolo patvirtinimas
Formos paskirtis – įvesti protokolo žymą iš atspausdinto protokolo ir tą protokolą patvirtinti, jeigu jis neturi
blokuojančių klaidų. Klaidos pateikiamos atspausdinto protokolo viršutiniame bloke, taip pat nėra
pateikiama protokolo žyma.
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Pav. 4 Apygardos protokolo patvirtinimas
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2.4. Apylinkės protokolo peržiūra, tvirtinimas, grąžinimas
Formos paskirtis – pateikti pilną informaciją apie pasirinktą rinkimų tipo protokolą, ją peržiūrėti,
atspausdinti, patvirtinti, naudojant protokolo žymą, ar grąžinti pakartotinam pildymui/ tikrinimui.

Pav. 5 Apylinkės protokolo peržiūra, tvirtinimas, grąžinimas
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Visų laikų informacija yra paimtą iš atitinkančių rinkimų vedlio etapų, kai kurie laukai yra suminiai.
Darbuotojas gali pasirinkti komisijos narius ar stebėtojus, bei pažymėti reikiamą papildomą informacija apie
jų dalyvavimą protokolo pildyme.

2.5. Apylinkės pirmumo balsai
2.5.1. Pirmumo balsų perskaičiavimo protokolai

Perskaičiavimo protokolus galima kurti tik tada jei yra patvirtinta pirmumo balsų skaičiavimo protokolų
bendroji dalis (Apylinkės protokolas).
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2.5.2. Pirmumo balsų perskaičiavimo protokolų parinkimas

Sąraše rodomos visos apygardos apylinkės ir visi rinkimuose dalyvaujantys kandidatų sąrašai.
Mygtukas Parinkti perskaičiavimo variantus - Atsitiktine tvarka sugeneruojami trys variantai (pažymima
"Taip") sąrašų kuriems reikės perskaičiuoti pirmumo balsus. Tokių sąrašų turi būti 5% nuo bendro skaičiaus.
Mygtukas Spausdinti perskaičiavimo variantus - Spausdinami visi trys variantai.
2.5.3. Pirmumo balsų suvestinė
Paspaudus mygtuką Balsų perskaičiavimo suvestinė virš formos Pirmumo balsų perskaičiavimo
protokolai sugeneruojama ataskaita kurioje pateikiami balsų perskaičiavimo duomenys.
2.5.4. Pirmumo balsų perskaičiavimo protokolų parinkimas
Paspaudus mygtuką Perskaičiuoti atrinktus protokolus virš formos Pirmumo balsų perskaičiavimo
protokolai atsidaro formą Pirmumo balsų perskaičiavimo protokolų parinkimas su užpildytų apylinkių
sąrašų ir kita informacija.
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2.5.5. Perskaičiavimo protokolo pildymas
Forma pasiekiama per:
Apylinkės informacijos eilutės gale, stulpelyje Pirmumo balsai, papildomam meniu pasirinkti Tvirtinti,
patenkama į formą Apylinkės pirmumo balsų skaičiavimo protokolo tvirtinimas. Čia paspausti Žiūrėti,
tačiau eilutės statusas turi būti NE Nepradėtas, o pvz. Pildoma. Paspaudus Žiūrėti atsidaro forma Pirmumo
balsų perskaičiavimo peržiūra ir tvirtinimas, čia reikia paspausti ant „pieštuko“ eilutės gale ir tada
patenkama į formą Perskaičiavimo protokolo pildymas.
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Formos paskirtis – pirmumo balsų įvedimui iš biuletenių. Įvedami 5 pirmumo balsai iš biuletenio.
Papildoma navigacija tarp laukų, galima vykdyti naudojant TAB mygtuką, pereinama iš vieno pildomo lauko į
kitą. Pasiekus paskutinį biuletenio pildymo lauką, paspaudus TAB mygtuką, pereinama į kitą biuletenį.

2.5.6. Pirmumo balsų perskaičiavimo peržiūra ir tvirtinimas

Forma pasiekiama paspaudus mygtuką Žiūrėti ant apylinkės informacijos eilutės Pirmumo balsų
perskaičiavimo protokolų formoje.
Įvedus kandidato numerį ir paspaudus Ieškoti galima rasti to kandidato duomenys.
Paspaudus Spausdinti perskaičiavimo protokolą sugeneruojama ataskaita, kurioje pateikiami balsų
skaičiavimo protokolo duomenys.
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2.5.7. Apylinkės pirmumo balsų protokolo tvirtinimas

Forma pasiekiama paspaudus Tvirtinti meniu, kuris yra Apylinkės informacijos eilutės gale (stulpelis
Pirmumo balsai).
Čia paspaudus Žiūrėti pasiekiama forma Pirmumo balsų perskaičiavimo peržiūra ir tvirtinimas.
Mygtukas Spausdinti balsų skaičiavimo protokolo II dalį sugeneruoja ataskaita su balsų skaičiavimo
protokolo informacija.
Mygtukas Grąžinti apylinkės pirmumo balsų protokolus inicijuoja protokolų grąžinimą.
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