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1. Įvadas
Šiame vadove informacija apie sistemos „Rinkėjai“ funkcionalumą pateikta tokia tvarka, kokia šis funkcionalumas
pasiekiamas sistemos meniu juostoje. Pavyzdžiui, meniu punktas „Pasiruošimas rinkimams  Tvarkyti apylinkių
ribas“ šiame vadove aprašytas skyriuje „Pasiruošimas rinkimams. Tvarkyti apylinkių ribas“.
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1. Pasiruošimas rinkimams. Tvarkyti apylinkių ribas
Funkcionalumas, skirtas tvarkyti apylinkių riboms.

2. Pasiruošimas rinkimams. Apygardų ir apylinkių klasifikatorius
Funkcionalumas, skirtas tvarkyti apygardų ir apylinkių klasifikatoriui.

3. Einamieji rinkimai. Keisti ribų eiliškumą
Funkcionalumas, skirtas ribų eiliškumo keitimui.

4. Einamieji rinkimai. Apygardų ir apylinkių kontaktinė informacija
Funkcionalumas, skirtas tvarkyti apygardų ir apylinkių kontaktinei informacijai.

5. Rinkėjai. F5 formos
Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> F5 formos“ atidaroma ekraninė forma su rinkėjų, užpildžiusių F5 formą, sąrašu. Su šia
forma gali dirbti VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai. Priklausomai nuo vartotojo tipo, keičiasi ir formos režimas.

Formą sudaro blokai:


Užklausos sąlygos
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Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai
Funkcijų blokas
Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas

5.1.

Blokas: Užklausos sąlygos

Šiame bloke yra filtrai suteikiantys galimybę filtruoti apylinkės rinkėjus pagal:
1.
2.
3.
4.

Asmens kodą
Vardą arba vardo pradžią
Pavardę arba pavardės pradžią
Gimimo datą

Dėmesio – norint, kad apylinkės rinkėjų sąrašas būtų pateikiamas didesne sparta, siūloma naudoti filtrus.
Optimalus variantas kai vienu kartu pateikiama iki 300 rinkėjų.
Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti paiešką iš naujo.

5.2.

Blokas: Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai

Priklausomai nuo vartotojo tipo, laukai „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“ ir „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų
apylinkės sąrašą)“ įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba ne.
1. VRK vartotojo tipas: aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas privalo pasirinkti apygardą ir apylinkę, į kurios
sąrašą bus įrašomi, arba yra įrašyti rinkėjai.
2. Apygardos vartotojo tipas : „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“. Nekeičiamas laukas. Atsidarius
šią formą reikšmė būna ištatoma automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą. Laukas „Apylinkė“ yra aktyvuotas
pasirinkimui.
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3. Apylinkės vartotojo tipas: „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų apygardos sąrašą)“ ir „Rinkėjai įrašomi į (rinkimų
apylinkės sąrašą)“ laukai nekeičiami. Reikšmės išstatomos automatiškai pagal vartotojo įdarbinimą sistemoje.
Šie du laukai yra naudojami tiek rinkėjų, užpildžiusių F5 formą filtravimui, tiek ir nustato rinkimų apygardą ir apylinkę,
į kurią bus perkeltas rinkėjas sukuriant naują F5 formą.
Kiti bloko laukai:
Filtras: išbraukiant iš (rinkimų apygardos sąrašo) – rinkėjas išbraukiamas iš atitinkamo rinkėjų sąrašo;
Filtras: išbraukiant iš (rinkimų apylinkės sąrašo) – rinkėjas išbraukiamas iš atitinkamo rinkėjų sąrašo;
Filtras: Rinkimų apylinkės sprendimas – rinkimų apylinkės sprendimas;
Filtras: Rinkimų apygardos sprendimas – rinkimų apygardos sprendimas.

5.3.

Blokas: Funkcijų blokas

Šiame bloke pateikti mygtukai, kurių pagalba galite vykdyti paiešką F5 formų sąraše, bei sukurti naują F5 formą

Mygtukas: Ieškoti – pagal nustatys kriterijus, vykdo paieška F5 formų sąraše.
Mygtukas: Išvalyti – išvalo F5 formų sąrašą bei paieškos kriterijus. Pasiruošimas naujai paieškai.
Mygtukas: Sukurti – skirtas sukurti naują F5 formą.

5.4.

Blokas: Prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas

Bloko viršuje yra mygtukų juosta, sudaryta iš:
Mygtukas:

– sukurti naują F5 formą. Dubliuoja funkcijų bloko mygtuką Sukurti.
7

Mygtukas:

- redaguoti pasirinktą F5 formą.

Mygtukas:

- atnaujinti pasirinktą F5 formą.

Mygtukas:

- atnaujinti visas F5 formas sąraše.

Žemiau pateikiamas prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjus sąrašas, suformuotas pagal blokuose „Užklausos sąlygos“ ir
„Papildomos užklausos sąlygos ir nustatymai“ suformuotus kriterijus. Šio sąrašo pirmuose dviejuose stulpeliuose
piktogramomis atvaizduojami apylinkės ir apygardos sprendimai:
 - nėra sprendimo, bet jis privalo būti priimtas;
 - teigiamas sprendimas;
 - neigiamas sprendimas.
Jeigu rinkimų apygardos sprendimo laukelis tuščias – sprendimas nereikalingas. Užvedus pelės žymeklį ant
pasirinktos piktogramos parodomas sprendimo tekstas.
Įvykdytos F5 formos sąraše išskiriamos pilka simbolių spalva.
Nuspaudus mygtuką
yra neaktyvūs:

atskirame lange atidaroma nauja F5 forma, kurios visi laukai išskyrus lauką „Asmens kodas“

Įvedus rinkėjo asmens kodą nuspaudžiamas klavišas , arba mygtukas „Ieškoti“. Atskirame lange atidaromas
pretendentų sąrašas, šiuo atveju sudarytas iš vieno asmens:
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Nuspaudus mygtuką „Atsisakyti“ - grįžtama į formą F5. Nuspaudus mygtuką. „Pasiimti“ pasirinkto pretendento
duomenys perkeliami į formą F5:

Bloke „Gyvenamosios vietos adresas šioje rinkimų apylinkėje“ suformuojami duomenys apie naują asmens
gyvenamąją vietą. Gyvenamosios vietos adreso komponentai (pasirenkamas iš galimų reikšmių sąrašo) yra
aktyvuojami tik tuo atveju, jei jie yra netušti, o jų galimų reikšmių sąrašai yra apriboti rinkimų apylinkės ribų
reikšmėmis.
Priklausomai nuo vartotojo tipo, blokų „Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas“ ir „Apygardos (savivaldybės)
rinkimų komisijos sprendimas“ laukai – „Sprendimas“ įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba ne.
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1. VRK vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas gali pasirinkti bet kurią sprendimų
kombinaciją.
2. Apygardos vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas gali pasirinkti bet kurią sprendimų
kombinaciją.
3. Apylinkės vartotojo tipas: aktyvuojamas tik bloko „Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas“ laukas –
„Sprendimas“.
Lango F5 forma viršuje yra mygtukų juosta, susidedanti iš:
Mygtukas:

– išsaugoti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą;

Mygtukas:

– išsaugoti padarytus pakeitimus;

Mygtukas:

– sukurti naują F5 formą;

Mygtukas:

- atnaujinti F5 formą;

Mygtukas:

- ankstesnė F5 formą sąraše;

Mygtukas:

- sekanti F5 formą sąraše;

Mygtukas:

- atšaukti padarytus pakeitimus ir uždaryti langą;

10

6. Rinkėjai. Rinkėjų sąrašas
Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> Rinkėjų sąrašas“ atidaroma ekraninė forma su rinkėjų sąrašu. Su šia forma gali dirbti
VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai. Priklausomai nuo vartotojo tipo, keičiasi ir formos režimas.

Formą sudaro blokai:







Apygarda / Apylinkė
Apylinkės / Požymiai
Pasirinkti iš sąrašo
Išplėstos pasirinkimo sąlygos
Funkcijų blokas
Rinkėjų sąrašas

6.1.

Blokas: Apygarda / Apylinkė

Priklausomai nuo vartotojo tipo, laukai „Apygarda“ ir „Apylinkė“ įgauna savybę, kurios pagalba jie yra keičiami arba
ne.
VRK vartotojo tipas : aktyvuoti keitimui abu laukai. Vartotojas privalo pasirinkti apygardą ir apylinkę, su kurios
sąrašais norės dirbti.
Apygardos vartotojo tipas : „Apygarda“ nekeičiamas laukas. Atsidarius šią formą reikšmė nustatoma automatiškai
pagal vartotojo įdarbinimą. Laukas „apylinkė“ yra aktyvuotas pasirinkimui.
Apylinkės vartotojo tipas: „Apygarda“ ir „Apylinkė“ laukai nekeičiami. Reikšmės išstatomos automatiškai pagal
vartotojo įdarbinimą sistemoje.
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6.2.

Blokas: Apylinkės požymiai

Šis blokas skirtas apylinkės vartotojui pažymėti apylinkės darbo eigą :
apylinkė baigė darbą su rinkėjais, kuriuos reikia įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą (P6)1
apylinkė baigė žymėti rinkėjus, kurie balsuoja namuose2




Šie požymiai yra nustatomi konkrečiam rinkimų turui, priklausomai nuo rinkimų turo.

6.3.

Blokas: Pasirinkti iš sąrašo

Šiame bloke yra filtrai suteikiantys galimybę atrinkti apylinkės rinkėjus pagal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

Pagal rinkėjo kortelės numerio intervalą „nuo – iki“3
Vardą arba vardo fragmentą
Pavardę arba pavardės fragmentą
Gimimo datą
Adresą
Pasirenkamas paieškos sąrašas „RODYTI“, leidžiantis filtruoti :
Visus esančius sąraše
Visus išbrauktus iki šios dienos4
Tik išbrauktus dėl mirties ar pilietybės netekimo
Tik išbrauktus dėl kitos priežasties
Tik išbrauktus dėl F5 formos
Visus papildomai įrašytus iki šios dienos
Tik rinkėjus, kurie gyvena sodo bendrijose5
Apskaitytus6
Rinkėjus, užpildžiusius F5 prašymą, bet dar nėra sprendimo7

Laukuose, kuriuose galima filtruoti pagal fragmentą, galima nurodyti reikšmes naudojant specialią išraišką.
Pavyzdžiui: Vardas = %TIN%. Bus surasti rinkėjai, kurių varda: KRISTINA,VALENTINA,JUSTINAS ir t.t.
Dėmesio – norint, kad apylinkės rinkėjų sąrašas būtų pateikiamas didesne sparta, siūloma naudoti filtrus.
Pavyzdžiui, apsiriboti rinkėjo kortelės numerių intervalu nuo 1 iki 300 ir t.t. Optimalus atvejis – kuomet vienu
kartu pateikiama iki 300 rinkėjų.

1

Būkite atidūs - pažymėję, kad apylinkė baigė darbą su P6, visi vartotojai nebetenka galimybės įtraukti ar išbraukti rinkėjus iš
balsuojančių namuose sąrašo. Šį požymį gali panaikinti tik VRK arba apygardos vartotojai.
2
Būkite atidūs - pažymėję, kad apylinkė baigė žymėti rinkėjus balsuojančius namuose, visi vartotojai nebetenka galimybės
pažymėti arba ir panaikinti požymius rinkėjams, kurie balsavo namuose. Šį požymį gali nuimti tik VRK arba apygardos vartotojai.
3
Galima nurodyti tik „nuo“ arba „iki“ arba abu laukus.
4
Tai rinkėjai, kuriems yra atimta balsavimo teisė, mirę, F5 formos pagalba iškelti į kitą apylinkę.
5
Rinkėjai, kurių adresas gyventojų registre yra nekorektiškas ir traktuojamas , kaip sodo bendrija.
6
Rinkėjai, kurie yra apskaityti savivaldybėje pagal gyvenamąją vietą.
7
Potencialūs rinkėjai, kurie gali būti įtraukti į apylinkės sąrašą F5 formos pagalba.
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Rastų rinkėjų kiekis rodomas virš rinkėjų sąrašo bloko, dešinėje pusėje. Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti
paiešką iš naujo.
6.4.

Blokas: Išplėstos pasirinkimo sąlygos

Šiame bloke yra papildomi filtrai, skirti filtruoti apylinkės rinkėjų sąrašą.

Filtras: Rinkimų turas – priklausomai nuo rinkimų stadijos šis laukas yra keičiamas arba ne. Pvz., jei šiuo metu vyksta
antras rinkimų turas, Jūs galite pasirinkti ir peržiūrėti pirmo rinkimų turo rinkėjų požymius.
Filtras: Rinkėjų dalyvavimai rinkimuose - priklausomai nuo rinkimų ir kokiuose rinkimuose dalyvauja apylinkė
galima, filtruoti rinkėjus dalyvaujančius ar nedalyvaujančius konkrečiuose rinkimuose.
Filtras: Kortelė įteikta (NP) – atrenka rinkėjus, kuriems nėra jokio požymio apie kortelės įteikimą.
Filtras: Balsavo namuose (NP) – atrenka rinkėjus, kuriems nėra jokio požymio apie balsavimą namuose.
Pakeitus paieškos sąlygas, būtina įvykdyti paiešką iš naujo.

6.5.

Blokas: Funkcijų blokas

Šiame bloke pateikti mygtukai, su kuriais galite vykdyti paiešką rinkėjų sąraše, uždėti požymius rinkėjams.

Mygtukas: Ieškoti – pagal nustatytus kriterijus vykdo paiešką rinkėjų sąraše.
Mygtukas: Išvalyti – išvalo rinkėjų sąrašą bei paieškos kriterijus. Pasiruošimas naujai paieškai.
Mygtukas: Slėpti filtrus – paslepia filtravimo blokus, tuo pačiu padidėja rinkėjų sąrašo blokas, todėl atsiranda
galimybė vienu metu matyti didesnę dalį rinkėjų sąrašo. Paslėpus filtrus, aktyvuojamas mygtukas „Rodyti filtrus“.
Mygtukas: Žymėk – atidaromas papildomas langas, kuriame galima uždėti požymius rinkėjams apie kortelės įteikimą,
įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą ir t.t.8 Šis funkcionalumas aprašytas žemiau.
Mygtukas: Perkelk - atidaromas papildomas langas, kuriame galima perkelti rinkėjus į norimą apylinkę.9 Šis
funkcionalumas aprašytas žemiau.

8

Mygtukas “Žymėk“ aktyvuojamas priklausomai nuo rinkimų stadijos arba konkrečios apylinkės požymių.
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Pasirinkimo sąrašas: Pritaikyti vaizdą – pakeičia rinkėjų sąrašo bloko stulpelių išdėstymą.10
Mygtukas: Sąrašą (su spausdintuvo piktograma) – sugeneruoja atrinktų rinkėjų sąrašą į duomenų bylą, skirtą
Microsoft Office Excel programai.11
Mygtukas: Kortelę (su spausdintuvo piktograma) – sugeneruoja pasirinkto(-ų) rinkėjo(-ų) kortelę(-es) PDF formatu.12
Kaip pasirinkti, kad rinkėjo kortelės būtų sugeneruotos iškart keliems rinkėjams, skaitykite skiltyje „Rinkėjų sąrašo“
blokas.
Taip pat šio bloko dešinėje pusėje rodomas rastų rinkėjų kiekis.

6.6.

Blokas: Rinkėjų sąrašas

Šiame bloke pateikiamas rastų rinkėjų sąrašas pagal nustatytas paieškos salygas.

Taip pateikiama rinkėjo informacija ir jo požymiai.13 Norint padidinti šio bloko aukštį reikia paslėpti filtrus (mygtukas
„Slėpti filtrus“. Norint atlikti veiksmą iš karto su keletu rinkėjų (pvz. sugeneruoti rinkėjo korteles), galima naudoti
specialias klavišų ir pelės kombinacijas. SHIFT + pelės kairys klavišas, rinkėjų grupės pažymėjimui sąraše. Rinkėjų
žymėjimui / atžymėjimui po vieną – naudokite šią klavišų kombinaciją: СTRL + pelės kairys klavišas .

6.7.

Požymių suteikimas rinkėjams, naudojant mygtuką „žymėk“

Rinkėjams galima suteikti požymius:




Balsuojančių namuose sąrašas (P6):
o Įtraukti į balsuojančių namuose sąrašą
o Išbraukti iš balsuojančių namuose sąrašo
Kortelės įteikimas:

9

Mygtukas „Perkelk“ aktyvuojamas priklausomai nuo rinkimų stadijos arba konkrečios apylinkės požymių.
Patarimas – pakeitimus atlikite tada, kada rinkėjų sąrašas yra išvalytas. Priešingu atveju veiksmas gali užtrukti šiek tiek ilgiau.
11
Jeigu Jūsų naudojamos naršyklės parametruose nustatyta „iššokančių langų blokavimas“, rinkėjų sąrašo pateikimą gali blokuoti
naršyklė.
12
Jeigu Jūsų naudojamos naršyklės parametruose nustatyta „iššokančių langų blokavimas“, rinkėjų sąrašo pateikimą gali blokuoti
naršyklė.
13
Užvedus pelę ant norimo stulpelio (ne pavadinimo) rodoma info apie lauką.
10
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o Rinkėjo kortelės įteikimas
o Rinkėjo kortelės neįteikimas (nurodžius konkrečią priežastį)
o Nuimti rinkėjo kortelės įteikimo / neįteikimo faktą
Balsavimas namuose:
o Balsavo namuose
o Nebalsavo namuose (nurodžius konkrečią priežastį)
o Nuimti balsavusio / nebalsavusio namuose priežastį

Visi šiuos požymius galima priskirti, iškvietus požymių suteikimo langą mygtuko „Žymėk“ pagalba14.

Lange matomi laukai:





Pasirinktų rinkėjų sąraše rinkėjų kiekis, kuriems bus suteiki požymiai (priklausomai vieną ar rinkėjų grupę
esate pažymėjęs sąraše)
Veiksmo data
Komisijos narys, atlikęs veiksmą15
Veiksmo pasirinkimas

Jei veiksmas reikalauja priežasties, būtina pasirinkti priežastį.
Pirmą kartą atlikus veikmus su šiame lange, sistema atsimins paskutinius šio lango nustatymus ir sekantį kartą
atidarius langą bus parinktos tos pačios reikšmės.
Norit išsaugoti pakeitimus, spauskite žalią varnelę. Visi pakeitimai iš karto išsaugomi duomenų bazėje.

14
15

Priklausomai nuo rinkimų būsenos ir apylinkės požymių apie darbo eigą, ne visas funkcionalumas gali būti aktyvuotas.
Jei su sistema dirba apylinkės vartotojas, sistema jį nustato komisijos nariu. Esant reikalui vartotojas gali keisti komisijos narį.

15

6.8.

Požymių suteikimas rinkėjams, naudojant rinkėjų sąrašo kontekstinį meniu

Suteikti – nuimti požymius rinkėjams galima naudoti ir kontekstinį meniu iškviečiamą iš rinkėjų sąrašo bloko. Jei
rinkėjų sąrašas netuščias ir yra pasirinktas vienas rinkėjas ar rinkėjų grupė, dešiniojo pelės klavišo pagalba galima
iškviesti kontekstinį meniu.

Šio meniu pagalba galima atlikti tuos pačius veiksmus, kuriuos galite atlikti mygtuko pagalba „Žymėk“. Į šio meniu
nustatymus bus įtraukti visi nustatymai iš požymių suteikimo lango kurį iškviečiate su mygtuku „Žymėk“. Jei rinkėjui
bandote suteikti požymį, bet prieš tai nebuvote atidaręs požymių suteikimo lango, tai bus atidarytas požymių
suteikimo langas, kur turėsite patvirtinti, kad veiksmą norite atlikti už konretų darbuotoją, bei konkrečią veiksmo
datą. Jei jau naudojote požymių suteikimo langą, tai konktestiniame meniu bus nurodytas veiksmas (jei reikalinga
priežastis), data ir komisijos narys. Pavyzdžiui: Kortelės įteikimas [2015-01-28 Jurgis Jurgeris] arba Kortelės
neįteikimas – Neįsileido į namus [2015-01-28 Jurgis Jurgeris].
Suteikus / nuėmus požymius rinkėjams konktestinio meniu pagalba veiksmai yra iš karto išsaugomi duomenų
bazėje, atskiro išsaugojimo nereikia.

6.9.

Veiksmas: Perkelk

Norint perkelti rinkėją ar rinkėjų grupę į kitą apylinkę šis veiksmas iškviečiamas mygtuko pagalba “Perkelk”.16 Šis
veiksmas dažniausiai taikomas rinkėjams, kurie deklaravo savo gyvenamąją vietą sodo bendrijose ir rinkėjams, kurie
per pradinį paskirstymą po apylinkes pateko ne į savo apylinkes (pvz: ribose aprašyta, kad pagrindinė kaimo dalis
priklauso vienai apylinkei, o likusi kaimo dalis kitai apylinkei (jeigu kaimą skiria upė). Rinkėjus perkelti galima tik tos
pačios apygardos ribose.

16

Mygtukas “Perkelk” matomas iki rinkėjams nesuteikti numeriai (tam tikra rinkimų būsena).

16

Lange matomi laukai:
Perkeliama iš apygardos – iš kokios apygardos perkeliami rinkėjai
Perkeliama iš apylinkės – iš kokios apylinkės perkeliami rinkėjai
Perkeliami į apylinkę – pasirinkties laukas, į kokią apylinkę perkeliami rinkėjai
Perkeliamų rinkėjų sąrašas – priklausomai nuo to, ar pasirinkote vieną rinkėją ar rinkėjų grupę.
Norint išsaugoti pakeitimus, spauskite žalią varnelę. Jei visi rinkėjai sėkmingai perkelti, parodomas pranešimas apie
sėkmingą veiksmo atlikimą ir langas uždaromas, bei atnaujinamas rinkėjų sąrašas. Jeigu perkelti nepavyko , būsite
informuoti apie tai, kurių rinkėjų perkelti nepavyko ir dėl kokių priežasčių jie nebuvo perkelti.
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7. Rinkėjai. Rinkėjo paieška
Pasirinkus meniu „Rinkėjai-> Rinkėjo paieška“ atidaroma ekraninė forma, skirta rinkėjo paieškai pagal asmens
kodą, asmens dokumento rūšį ir numerį, arba rinkėjo kortelės numerį rinkimų apylinkėje. Ši ekraninė forma yra
atidaroma atskirame lange, kurio neuždarius visi kiti veiksmai yra blokuojami.

Atidarius šią ekraninę formą pirmą kartą ji yra nustatyta rinkėjo paieškai pagal asmens kodą (kaip parodyta aukščiau
esančiame paveikslėlyje. Įvedus asmens kodą ir nuspaudus klavišą , arba mygtuką „Ieškoti“ atliekama rinkėjo
paieška ir sėkmės atveju pateikiama informacija apie rinkėją. Norint atlikti rinkėjo paiešką pagal asmens dokumento
rūšį ir numerį reikia bloko „Rinkėjas“ apačioje pasirinkti „Ieškoti pagal“ DOK ir įvesti asmens dokumento numerį, bei
pasirinkti jo rūšį:

O norint ieškoti pagal rinkėjo kortelės numerį rinkimų apylinkėje reikia bloko „Rinkėjas“ apačioje pasirinkti „Ieškoti
pagal“ KOR ir įvesti rinkėjo kortelės numerį, bei pasirinkti rinkimų apygardą ir apylinkę:

18

Radus rinkėją, lango apačioje atskirame skirtuke yra pateikiama informacija apie rinkėją (visada):

ir įvykdytų F5 formų sąrašas (jeigu tokių yra):

8. Ataskaitos. Ataskaitų formavimas
Funkcionalumas, skirtas ataskaitų formavimui.

9. Ataskaitos. Ataskaitų protokolai
Funkcionalumas, skirtas vykdytų ataskaitų protokolų formavimui.

10. Ataskaitos. Ataskaitų klasifikatorius
Funkcionalumas, skirtas tvarkyti ataskaitų klasifikatoriui.

19

11. Papildomos funkcijos. Sužymėti rinkėjus neveiksniais
Šis funkcionalumas galimas tik VRK naudotojams, skirtas pažymėti rinkėjus neveiksniais. Šios formos veikimo
principai labai panašūs į meniu punkto „Pakrauti rinkėjus iš failo, kortelių spausdinimui“.

12. Papildomos funkcijos. Sužymėti rinkėjus neįgaliais
Šis funkcionalumas galimas tik VRK naudotojams, skirtas pažymėti rinkėjus neįgaliais. Šios formos veikimo principai
labai panašūs į meniu punkto „Pakrauti rinkėjus iš failo, kortelių spausdinimui“ .

13. Papildomos funkcijos. Importuoti rinkėjų failą, kortelių spausdinimui
Šio funkcionalumo pagalba galite atsispausdinti rinkėjų korteles grupei rinkėjų, kurie pakraunami į sistemą iš
duomenų bylos. Duomenų byla turi būti csv tipo. Šis funkcionalumas dažniausiai naudojamas tada, kada įkalinimo
įstaigos, ligonės ir pan. pateikia sąrašą rinkėjų, kuriems reikia atspausdinti rinkėjų korteles.
Duomenų bylos struktūrą sudaro: AMENS KODAS; VARDAS; PAVARDĖ, įrašai atskiriami kabliataškiais. Žemiau
pateikiamas duomenų struktūros pavyzdys:
34507010231;NERIJUS POVILAS;KONTRIMOVIČIUS
34702100255;HILARDAS DONATAS;MERŽVINSKAS
34702140008;STASYS ALEKSAS;KARENAUSKIS
34804290042;PETRAS POVILAS;MUČANIN
Šiuo funkcionalumu gali naudotis tik VRK, apygardų ir apylinkių vartotojai.
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Ekraninės formos vaizdas:

Ekraninę formą sudaro du blokai:



Pakrautos duomenų bylos
Pakrauti asmenys iš duomenų bylos

13.1.

Blokas: Pakrautos duomenų bylos

Šiame bloke atvaizduojamos darbuotojo pakrautos duomenų bylos.17 Pakrovimo data ir laikas, bylos vardas, bei
skaičius rinkėjų, kurių asmenvardžiai nurodyti byloje, nesutampa su asmenvardžiais rinkėjų sąraše.

13.2.

Blokas: Pakrauti asmenys iš duomenų bylos

Šiame bloke rodomi pakrauti rinkėjai spausdinimui. Šį bloką gali sudaryti kelios kortelės (lentelės) , priklausomai nuo
duomenų „kokybės“:






17

Identifikuoti – tai asmenys, kurie yra identifikuoti ir jiems galima spausdinti rinkėjo korteles.
Neatitinka asmenvardis – tai asmenys, kurie rasti pagal asmens kodą rinkėjų sąraše, tačiau nesutampa
asmenvardžiai. Prie asmenvardžio nurodomas asmenvardis laužtiniuose skliaustuose iš rinkėjų sąrašo. Tokius
rinkėjus reikia įdentifikuoti atskirtu veiksmu. Identifikuotus rinkėjus pažymėkite varnele (laukas „VP“), bei
išsaugokite pakeitimus. Jie bus perkelti į identifikuotų rinkėjų kortelę.
Neidentifikuoti – asmenys, kurių rinkėjų sąraše nėra
Blogas formatas – tai įrašo eilutės, kurių negalėjo iššifruoti sistema

Darbuotojai mato tik tas bylas, kurias patys pakrauna.
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Kiekvienoje kortelėje prie kiekvieno įrašo yra nurodytas numeris - tai eilutės numeris iš duomenų bylos. Atsidarę bylą
su tekstinio redaktoriaus programa ar Microsoft Office Excel programa galite susirasti konkrečią eilutę.
Norint atsispausdinti rinkėjo korteles, reikia atsidaryti kortelę „Identifikuoti“ ir spausti mygtuką „Rinkėjų kortelių
spausdinimas“.18

14. Papildomos funkcijos. Importuoti duomenų failus iš ABRIS3
Šis funkcionalumas skirtas importuoti duomenis apie rinkėjų apsilankymą rinkimuose iš ABRIS3 sistemos.19
Importuoti failus galima, tik tuos kurie yra sugeneruoti ABRIS3 sistemos. Bylos praplėtimas yra „.abr“. Jei bandysite
importuoti sistemai nesuprantamą bylą, ne tiems rinkimams (atsižvelgiama į aktyvius rinkimus) ar ne tam rinkimų
turui - būsite informuoti atskiru klaidos pranešimu. Sėkmingai importavus bylą, importuotų bylų sąraše matysite
pakrautą bylą. Prie sėkmingai pakrautos bylos požymis turi būti „T“, jei „N“ vadinasi sistema dėl tam tikrų priežasčių
negali apdoroti tos bylos ir bus nurodyta klaida. Tokiu atveju prašome kreiptis į VRK.20 Sėkmingai pakrauti duomenys
apie apsilankiusius rinkėjus, sistemoje „Rinkėjai“ turėtų būti perduoti kelių minučių bėgyje.

15. Valdymas. Nustatymai
Skirta darbuotojo pareigų pasirinkimui / nustatymui.

16. Valdymas. Klasifikatoriai
Klasifikatorių tvarkymo funkcionalumas.

17. Valdymas. Monitoringas
Šio funkcionalumo pagalba galite stebėti priešrinkiminio laikotarpio apylinkių darbo eigą – rezultatus. Monitoringo
duomenys yra pateikiami priklausomai nuo prisijungusio vartotojo tipo:




VRK vartotojai gali matyti visas apygardas ir apylinkes
Apygardos vartotojai gali matyti tik savo apygardos bendrus duomenis ir tai apygardai priklausančių
apylinkių duomenis
Apylinkės darbuotojai, gali matyti tik savo apylinkės duomenis

Ekraninę formą sudaro du blokai:


Apygardos

18

Jeigu Jūsų naudojamos naršyklės parametruose nustatyta „iššokančių langų blokavimas“, rinkėjų sąrašo pateikimą gali blokuoti
naršyklė.
19
Meniu puntas aktyvus tik VRK ir apygardų vartotojams.
20
Kreipiantis į VRK būtina nurodyti tikslų bylos vardą, vartotojo asmens vardą ir pavardę bei apygardą.
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Apylinkės

Monitoringo duomenys yra atnaujinami vidutiniškai kas 1 valandą.21 Jei vaizdas ekrane nesikeis daugiau nei 1
valandą, paskutinius sugeneruotus duomenis iš duomenų bazės galima gauti paspaudus atnaujinimo mygtuką
.
VRK vartotojai turi galimybę papildomo mygtuko pagalba sugeneruoti duomenis, nelaukiant kol tą automatiškai atliks
sistema.22

17.1.

Blokas: Apygardos

Šiame bloke pateikiami apygardų duomenys:







Apygardos numeris ir pavadinimas
Apylinkių skaičius apygardoje
Apylinkių, per paskutines 24 valandas keitusių duomenis, skaičius.
Apylinkių, suvedusių visus duomenis apie kortelių įteikimą (arba liko suvesti mažiau nei nei 5 korteles),
skaičius.
Apylinkių, kurios sudarė balsuojančių namuose sąrašus (baigė darbą su P6), skaičius
Apylinkių, kurios baigė sudaryti balsavusių namuose sąrašus, skaičius

17.2.

Blokas: Apylinkės

Šiame bloke pateikiami apylinkių duomenys:












Apylinkės numeris ir pavadinimas
Rinkėjų skaičius apylinkėje
Požymis apie duomenų nekeitimą daugiau kaip 24/48/27 valandas.
Ar apylinkė baigė darbą su kortelių įteikimais
Apylinkės rinkėjų, kuriems nėra duomenų apie kortelių įteikimą, skaičius
Požymis apie darbo su P6 pabaigą
Balsuojančių namuose rinkėjų skaičius (P6)
Požymis apie balsavusių namuose rinkėjų žymėjimo pabaigą
Balsavusių namuose rinkėjų skaičius
Rinkėjų, kurie įrašyti į apylinkę F5 formos pagalba, skaičius
Rinkėjų, kurie išbraukti iš apylinkės F5 formos pagalba, skaičius

Pelės dešiniojo klavišo pagalba galima iškviesti kontekstinį meniu:

21
22

Ekraninės formos viršuje yra pateikiama paskutinio bei sekančio duomenų atnaujinimo data ir laikas.
Patarimas – labai dažnai nenaudokitšio funkcionalumo, kad neapkrauti duomenų bazės serverio.
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Šio meniu pagalba galite iškviesti papildomą ekraninės formos funkcionalumą.
Abiejuose blokuose galima rūšiuoti duomenis pagal pasirinkto stulpelio reikšmes.

18. Valdymas. Rinkimų dienos monitoringas
Šio funkcionalumo pagalba galite stebėti rinkimų dienos apylinkių darbo eigą – rezultatus. Monitoringo duomenys
pateikiami priklausomai nuo prisijungusio vartotojo tipo:




VRK vartotojai gali matyti visas apygardasir apylinkes
Apygardos vartotojai gali matyti tik savo apygardos bendrus duomenis ir tai apygardai priklausančių
apylinkių duomenis
Apylinkės darbuotojai gali matyti tik savo apylinkės duomenis

Ekraninę formą sudaro du blokai:



Apygardos
Apylinkės

Monitoringo pateikiami duomenys - aktualūs. Mygtuko

18.1.

pagalba galite atsinaujinti duomenis.

Blokas: Apygardos

Šiame bloke pateikiami apygardų duomenys:








Apygardos numeris ir pavadinimas
Apylinkių skaičius apygardoje
Apylinkių, kurios atsisiuntė duomenis su programa, skirta žymėti rinkėjo apsilankymą rinkimuose, skaičius
Aktyvių apylinkių skaičius23
Apygardos rinkėjų skaičius
Pažymėtų apsilankusiais rinkimuose rinkėjų skaičius apygardos ribose
Pažymėtų per paskutines minutes (rodomos stulpelio pavadinime) rinkėjų skaičius.

23

Apylinkė laikoma neaktyvi, jei ji buvo neprisijungusi ilgiau kaip 10 minučių prie programos, skirtos rinkėjų žymėjimui apie
apsilankymą rinkimuose. Taip pat su ja neatliko jokių veiksmų ilgiau kaip 10 minučių.

24

18.2.















Blokas: Apylinkės

Apylinkės numeris ir pavadinimas
Ar apylinkė atsisiuntė rinkėjų duomenis su programa, skirta žymėti rinkėjo apsilankymą rinkimuose
Ar apylinkė aktyvi.24
Rinkėjų skaičius
Rrinkėjų, pažymėtų su programa, skirta žymėti rinkėjo apsilankymą rinkimuose, skaičius
Per paskutines minutes (rodomos stulpelio pavadinime) pažymėtų rinkėjų skaičius.
Apylinkės iššiųstų paklausimų skaičius
Apylinkės išsiųstų paklausimų ir gautų atsakymų skaičius
Apylinkės išsiųstų paklausimų, į kuriuos negauta atsakymų 10 minučių, skaičius
Apylinkės išsiųstų paklausimų, į kuriuos negauta atsakymų ilgiau kaip 10 minučių, skaičius
Apylinkės gautų paklausimų skaičius
Apylinkės gautų ir atsakytų paklausimų skaičius
Apylinkės gautų ir neatsakytų paklausimų per 10 minučių skaičius
Apylinkės gautų ir neatsakytų paklausimų ilgiau nei 10 minučių skaičius

Pelės dešiniojo klavišo pagalba galima iškviesti kontekstinį meniu:

Šio meniu pagalba galite iškviesti papildomą ekraninės formos funkcionalumą.
Abiejuose blokuose galima rūšiuoti duomenis pagal pasirinkto stulpelio reikšmes.

19. Kita. Informacija
Rodoma informacija apie prisijungusį darbuotoją.

20. Kita. Pagalba
Sistemos “Rinkėjai” naudotojo vadovo atsisiuntimas (PDF byla).
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Apylinkė laikoma neaktyvi, jei ji buvo neprisijungusi ilgiau kaip 10 minučių prie programos, skirtos rinkėjų žymėjimui apie
apsilankymą rinkimuose. Taip pat su ja neatliko jokių veiksmų ilgiau kaip 10 minučių.
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21. Kita. Apie RSTS
Nenaudojama.

22. Kita. Grįžti į pradžią
Grįžti į pradinį langą.
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