Forma F5 patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
2018 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. Sp-173
8 priedas

Formos F5
registravimo
Nr.
Rinkėjo
kortelės
Nr.

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI Į APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠĄ
............................................................................................ savivaldybės

F5

rinkimų komisijai Nr. ..............

(Prašymas įteikiamas ...............................................................apylinkės rinkimų komisijai Nr. ............. )

Duomenys apie pilietį: vardas, pavardė ir paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys rašomi didžiosiomis raidėmis ir tik taip, kaip jie įrašyti
pase arba asmens tapatybės kortelėje.

Vardas(ai)
Pavardė
Asmens kodas
—

Gimimo data

—

Paso serija, numeris arba asmens tapatybės
kortelės numeris
Prašau įrašyti mane į rinkėjų sąrašą dalyvauti rinkimuose. Mano adresas:
gatvė

namo Nr.

kaimas,
miestelis

seniūnija

miestas

rajonas

1. Šį adresą esu deklaravęs

buto Nr.

2. Faktiškai gyvenu šiuo adresu
Žymėjimo pavyzdys –

3. Kita

Rinkėjo parašas

Telefonas

................................................

2019-......................................

Asmens įrašymo į rinkėjų sąrašą posistemėje RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) patikrinimas:
Asmuo yra įrašytas į rinkėjų sąrašą: rinkėjo kortelės numeris Nr. ......
savivaldybės Nr. ....... , ................................................................................ rinkimų apylinkė Nr. ............
Asmuo nėra įrašytas į jokios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus (nėra deklaravęs gyvenamosios vietos)

......................................................

Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas:
.............................................................................................................................................

savivaldybės rinkimų komisija Nr. ......................

apylinkės rinkimų komisija Nr. ............................
C
D

.............................................................................................................................................

Komisija priėmė sprendimą :

A

B

Komisijos pirmininkas
2019-.............................

...............................................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

(data)

Kompiuterininko žymos apie rinkimų komisijos pavedimo vykdymą:

Data
1. Rinkėjo duomenys rasti šios savivaldybės rinkėjų sąraše ir pakeitimai pagal šį prašymą rinkėjų sąraše padaryti.
2. Rinkėjas rastas kitos savivaldybės rinkėjų sąraše ir pakeitimai pagal šį prašymą rinkėjų sąraše padaryti.
3. Piliečio duomenų nerasta. Reikia tikslinti rinkėjo duomenis

Informatiko parašas

Padarius pakeitimus rinkėjų sąraše įteikiama rinkėjų kortelė

GALIMI APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMAI:

A

B

C

D

Žymėjimas –

A. Įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. Sp-155 patvirtinto Rinkėjų sąrašų
sudarymo, tikslinimo, pranešimų apie aptiktus netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2019 m.
kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose tvarkos aprašo 2, 3, 23-32 punktais.
B. Rinkėjas yra įrašytas į kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą šioje savivaldybėje, bet pakeitęs
adresą ir gyvena šioje rinkimų apylinkėje. Todėl jis gali būti įrašytas į šios apylinkės rinkėjų sąrašą ir
išbrauktas iš kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo (perkeltas sąraše savivaldybėje), vadovaujantis 2018 m.
lapkričio 27 d. sprendimu Nr. Sp-155 patvirtinto Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo, pranešimų apie aptiktus
netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimuose tvarkos aprašo 2, 3, 23-32 punktais.
C. Pasiūlyti rinkėjui balsuoti toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas. Rinkėjas
gali balsuoti iš anksto arba rinkimų dieną nuvykti į tą rinkimų apylinkę. Rinkimų komisija ar pats rinkėjas
pasirūpina gauti rinkėjo kortelę per savivaldybės rinkimų komisiją arba internetu.
D. Piliečio neįrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą.
Pastaba. Forma F5 naudojama tik išankstinių rinkėjų sąrašų tikslinimo metu, iki patvirtinant galutinius
rinkėjų sąrašus (2019-02-24).
Po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo forma F5 gali būti naudojama tik kaip pagalbinė priemonė
tvarkant rinkėjo informaciją. Į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, po galutinių sąrašų patvirtinimo,
rinkėjai gali būti įrašyti vadovaujantis Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo, pranešimų apie aptiktus
netikslumus perdavimo ir rinkėjų sąrašų naudojimo 2019 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimuose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m.
lapkričio 27 d. sprendimu Nr. Sp-155.

