BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO ATMINTINĖ
Rinkimų proceso organizavimo ir vykdymo dalyviams, viešojo administravimo subjektams, atsakingiems už tinkamą balsavimo patalpų įrengimą

NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.
2.

Rinkėjų skaičius rinkimų apylinkėje
iki 499

500–1 499

1500–2 499

2 500–3 499

3 500–5 000

Rinkimų komisijos narių minimalus skaičius

5–6

5–8

7–10

9–12

10–14

Balsavimo patalpos plotas, ne mažesnis kaip (m2)

20

40

80

120

160

3.

Slapto balsavimo kabinos

2–3

3–4

4–8

6–12

7–15

4.

Kompiuteris su interneto ryšiu

1

2

2

2–3

3

5.

Spausdintuvas

1

6.

Balsadėžė

1

7.

Seifas (metalinė spinta) balsavimo patalpoje arba kitoje
pastato, kuriame vyksta balsavimas, patalpoje

1

8.

Lietuvos valstybės vėliava

1

9.

Europos Sąjungos vėliava

tik rinkimų į Europos Parlamentą metu

10.

Iškaba su rinkimų apylinkės pavadinimu ir numeriu prie
įėjimo

1

Savivaldybių administracijos privalo parinkti ir laiku suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, reikalingą įrangą, kompiuterinę
techniką, užtikrinti interneto ryšį rinkimams rengti ir vykdyti.
Jeigu savivaldybės administracija nesuteikia tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei ir balsavimo patalpoms, tam Vyriau
siosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimu panaudojamos valstybės biudžeto lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patal
poms ir inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų VRK ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.

REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS
Rekomenduotina, kad balsavimo patalpos
būtų įrengiamos valstybės arba savivaldybių
institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių
bei viešosios paskirties pastatų pirmajame
aukšte.

Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgalie
siems, senyvo amžiaus rinkėjams bei numatyta
galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į
balsavimo patalpas.
Balsavimo patalpa turi atitikti patalpų apsaugai
keliamus reikalavimus, priešgaisrinės saugos,
sanitarijos bei higienos normų reikalavimus.
Parenkant patalpas, rekomenduotina, kad joje
būtų tik rinkėjams skirtas įėjimas/ išėjimas.

Prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsa
vimas, rinkimų dieną turi būti iškelta Lietuvos
valstybės vėliava. Jeigu rinkimų dieną kartu
iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename
aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio.

Rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią turinčių ir senyvo am
žiaus rinkėjų poreikiams privalo įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios paskirties pastatų pritaikymą specia
liesiems poreikiams.

KITI REIKALAVIMAI
Rinkimų biuletenius išduodančių komisijos narių darbui, balsavimo kabinoms ir balsadėžei turi būti parinktos tokios vietos, kad
rinkėjui, gavusiam rinkimų biuletenį, būtų patogu patekti į balsavimo kabiną, po to prieiti prie balsadėžės, įmesti į ją biuletenį ir
išeiti iš balsavimo patalpos.

4.
5.

3.
2.

1.

Žymėjimų reikšmės:
1. Apylinkės rinkimų komisijos narių, regis
truojančių rinkėjus, darbo vietos.
2. Apylinkės rinkimų komisijos narių, išduo
dančių rinkėjams biuletenius, darbo vietos.
3. Stebėtojų darbo vietos.
4. Balsavimo kabinos.
5. Balsadėžė.
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BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMO ATMINTINĖ
Slapto balsavimo kabinos turi būti
įrengtos taip, kad rinkėjui būtų pa
togu užpildyti rinkimų biuletenį tie
siogiai, niekieno nevaržomam, už
tikrinant slapto balsavimo principą.
Balsavimo kabinos turi būti: 1) at
skirtos viena nuo kitos pertvaromis;
2) pakankamai šviesios ir patogios
sėdint arba stovint užpildyti rinkimų
biuletenį, jose turi būti staliukas ar
kitokia atrama ir rašiklis; 3) bent
viena pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų
biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje; 4) tokios, kad
rinkėjas negalėtų matyti greta esančioje kabinoje kito rinkėjo
pildomo biuletenio; 5) be užuolaidų ir įrengtos taip, kad rinkimų
komisijų nariai ir stebėtojai galėtų matyti, ar rinkėjas neatlieka
neteisėtų veiksmų, tačiau negalima būtų matyti, kokias žymas
biuletenyje rinkėjas daro. Bent viena balsavimo kabina turi būti
su užuolaida.
Balsavimo kabinoje: 1) turi būti iškabinta rinkėjų informavimo
medžiaga: informacija, kaip užpildyti rinkimų biuletenį, plakatas
ar leidinys su kandidatų sąrašais, su sąrašams bei kandidatams
suteiktais rinkimų numeriais; 2) turi būti VRK išleista informaci
ja, kuria rinkėjas raginamas balsuoti slaptai ir neatlikti neteisėtų
veiksmų; 3) draudžiama daryti žymas iškabintoje informacinėje
medžiagoje ar ant kabinoje esančio inventoriaus, filmuoti, fo
tografuoti, palikti kitus su balsavimu nesusijusius daiktus.

Virš arba ant stalų, prie kurių sėdi
rinkimų komisijos nariai, turi būti
užrašai, kuriuose nurodomi gatvių,
kaimų pavadinimai, rinkėjų korte
lių numeriai arba lietuvių kalbos
abėcėlės raidės, jeigu rinkėjų sąrašai
sudaryti pagal abėcėlę.

Balsadėžė turi būti: 1) aiškiai ma
tomoje vietoje, kad ją galėtų matyti
rinkimų komisijos nariai ir stebėto
jai; 2) tvirto pagrindo, turėti angą
viršuje rinkimų biuleteniams įmes
ti, ant jos priekio turi būti Lietu
vos valstybės herbas ir ji turi būti
tokio dydžio, kad tilptų visų balsuo
jančių rinkėjų rinkimų biuleteniai.
Rekomenduotina, kad balsadėžė būtų skaidri.

Visi su rinkimais susiję nukreipian
tieji užrašai, rodyklės ir iškabos
prie pastato ir jo viduje turi būti
aiškiai matomose vietose ir parašy
ti valstybine lietuvių kalba. Šalia
užrašų valstybine lietuvių kalba
gali būti pateikiami nukreipiantie
ji užrašai ir kitomis kalbomis.
Balsavimo patalpoje arba gretimoje
patalpoje, pro kurią rinkėjai eina į
balsavimo patalpą, gerai matomo
je vietoje turi būti iškabinta VRK išleista informacija rinkėjui:
rinkimų ir kandidatų plakatai, informacija rinkėjui, kaip užpildyti
rinkimų biuletenį, partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų kan
didatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, visuomeninių rin
kimų komitetų, koalicijų sąrašų ir kandidatų rinkimų numeriai.

Balsavimo patalpoje turi būti pa
rengtos darbo vietos stebėtojams.

Balsavimo patalpoje rinkimų dieną
rinkėjams turi būti prieinami atitin
kamų rinkimų įstatymai.

REIKALAVIMAI, TAIKOMI KOMPIUTERIZUOTAI DARBO VIETAI
Balsavimo patalpoje prie įėjimo turi būti įrengta kompiuterizuota
darbo vieta (kompiuteris su interneto ryšiu ir spausdintuvas), skirta
užtikrinti galimybę patikrinti, ar atvykęs balsuoti rinkėjas yra įrašytas
į elektroninį apylinkės rinkėjų sąrašą, ir pažymėti apie jo atvykimą
balsuoti.
Kompiuterizuota darbo vieta turi atitikti šiuos minimalius reikala
vimus:
● operacinė sistema – Windows 7 arba naujesnė šios operacinės
sistemos versija;
● nuolatinis interneto ryšys, kurio rekomenduojama sparta ne ma
žesnė nei 1 Mb/s
● interneto naršyklės: Chrome 37, Firefox 32, IE 10 arba naujesnes
šių naršyklių versijos.
Rekomenduotina: 1) balsavimo patalpoje su rinkimų dienai skirtu
kompiuteriu atlikti Rinkimų dienos vedlio (toliau – Vedlys) ir Atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimo sistemos (toliau – ABRIS) testavi
mus ir bandymus, taip pat ir generalinės repeticijos užduotį; 2) paskutinį penktadienį iki rinkimų dienos įrengti kompiuterizuotą
darbo vietą (toliau – KDV), įsitikinti, ar yra interneto ryšys ir ar veikia spausdintuvas, taip pat prisijungti prie ABRIS ir atsisiųsti
rinkėjų sąrašo duomenis. KDV privalo būti parengta ir ABRIS duomenys atsisiųsti iki šeštadienio 18 val.; 3) paskutinį šeštadienį iki
rinkimų dienos prisijungti prie Vedlio ir užpildyti 1-ąjį etapą; 4) apylinkėse, kuriose mobiliojo ryšio signalas silpnesnis ir ne nuola
tinis, naudoti anteninius stiprintuvus.
Iškilus klausimų, galite kreiptis:
RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS, Tomas Jakutis tel. 8 5 239 6968, el. p. tomas.jakutis@vrk.lt
KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS, Darius Gaižauskas tel. 8 5 239 6976, el. p. darius.gaizauskas@vrk.lt
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