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REIKALAVIMAI RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS
APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMAS
Rinkimų komisijų nariai nuo atvykimo į balsavimo patalpą iki išvykimo iš balsavimo
patalpos turi dėvėti veidą dengiančias medicinines veido kaukes arba respiratorius ir vienkartines pirštines (toliau – medicininės apsaugos priemonės). Rinkimų
komisijų nariai medicinines veido kaukes arba respiratorius turi užsidėti kruopščiai,
kad jos ( jie) visiškai dengtų burną ir nosį.
Rinkimų komisijų nariams, dėvintiems jiems skirtas medicinines veido kaukes arba
respiratorius, rekomenduojama neliesti jų rankomis, o tik savo dėvimos medicininės
veido kaukės arba respiratoriaus raištelius.
Nusiėmus medicinines veido kaukes arba respiratorius arba jas ( juos) palietus,
būtina nusiplauti rankas.
Rekomenduojama pakeisti medicinines apsaugos priemones naujomis pagal gamintojo instrukcijas.
Medicininės apsaugos priemonės negali būti pakartotinai naudojamos, panaudotos po kiekvieno naudojimo išmetamos.
Apsaugos priemonės

Asmenų kategorijos

Medicininės veido kaukės arba respiratoriai

Rinkimų komisijų nariai

Nosį ir burną dengiančios apsaugos Rinkimų stebėtojai, rinkėjai, savanoriai
priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar
kitos priemonės)
Rankų higiena (plovimas ir dezinfekavimas) Rinkimų komisijų nariai, rinkimų stebėtojai,
rinkėjai, savanoriai
Vienkartinės pirštinės

Rinkimų komisijų nariai, rinkėjai, savanoriai

Apsauginiai kostiumai ir kitos priemonės

Rinkimų komisijų nariai, dalyvaujantys organizuojant balsavimą namuose, specialiuose
punktuose ir kitose vietose

Rinkimų komisijos pirmininkas turi užtikrinti, kad:
- į balsavimo patalpą nebūtų įleidžiami rinkimų komisijų nariai, stebėtojai ir savanoriai, turintys akivaizdžių ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių
(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) (toliau – ūmios
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai);
- balsavimo iš anksto ir balsavimo rinkimų dieną metu dirbtų tik rinkimų komisijų
nariai, kuriems nėra taikomas izoliavimas ir kurie neturi ūmios viršutinių kvėpavimo
takų infekcijos požymių;
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REIKALAVIMAI RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAMS
- būtų nuolat stebima rinkimų komisijų narių sveikata. Rinkimų komisijų nariai,
kuriems pasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai, privalo
nedelsdami nusišalinti arba būti nušalinti nuo darbo, paskambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
- būtų reguliuojamas rinkėjų, patenkančių į balsavimo patalpas, srautas ir, atsižvelgiant į balsavimo patalpos plotą, balsavimo patalpoje ir už jos ribų, užtikrinti, kad
tarp rinkėjų (išskyrus artimuosius giminaičius, sutuoktinius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) būtų išlaikomas ne mažesnis negu vieno metro atstumas ir kad
rinkėjai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
- vienu metu prie rinkėjų registracijos stalo, kur nustatoma rinkėjo tapatybė ir elektroniniame rinkėjų sąraše pažymimas jo atvykimas, būtų aptarnaujamas ne dau
giau kaip vienas rinkėjas;
- atėjimo į balsavimo patalpą ir išėjimo iš jos vietos būtų aiškiai pažymėtos, ir pagal
galimybes, būtų vengiama rinkėjų maišymosi, rinkėjų srautų susikirtimo;
- rinkėjai lauktų prie įėjimo į balsavimo patalpą durų, jeigu balsavimo patalpoje
yra leistinas rinkėjų skaičius. Tam, kad būtų užtikrinta, jog rinkėjai būtų saugiai, ne
mažesniu negu vieno metro atstumu atitolę vienas nuo kito stovėdami eilėje, rinkėjų judėjimo kryptys / saugūs atstumai balsavimo patalpoje, kurioje įmanoma, turi
būti pažymėti specialiais ženklais.

Rinkimų komisijos nariai, esantys balsavimo patalpoje, privalo:
- reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.) valyti ir dezinfekuoti dažnai liečiamus pavir
šius (balsavimo kabinas, rašymo priemones, prietaisus, balsadėžes ir kitus daiktus,
kuriuos lietė rinkėjai) naudodami valymo ir dezinfekavimo priemones;
- kiekvieną kartą rinkėjams pasinaudojus rinkėjų sąrašų antdėklu, jį nuvalyti ir
dezinfekuoti;
- užtikrinti, kad rinkėjams, neturintiems savo rašymo priemonės, ji būtų išduodama
balsavimo patalpoje. Jeigu naudojama daugkartinio naudojimo rašymo priemonė,
kitam rinkėjui ji gali būti perduota tik nuvalyta (dezinfekuota);
- reguliariai organizuoti balsavimo kabinoje rinkėjams iškabintų kandidatų sąrašų
paviršių valymą ir dezinfekavimą;;
- atlikti rankų higieną prieš pradedant darbą balsavimo patalpoje; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines ( jei jos naudojamos); pakeitus medicininę
veido kaukę, pertraukėlių metu, pabaigus dezinfekcijos darbus, pavalgius, nusičiau
dėjus ir kt.
Rinkimų dieną rinkimų komisijų nariams draudžiama atvykusiems balsuoti rinkėjams dalinti Vyriausiosios rinkimų komisijos išleistus popierinius leidinius.
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3. BALSAVIMAS IŠ ANKSTO
3.1. IŠANKSTINIO BALSAVIMO PROCEDŪRA
Skirta apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų nariams, kurie vykdo balsavimą iš
anksto savivaldybėse, specialiuose balsavimo punktuose ir namuose, bei balsavimo organizavimo grupių nariams, kurie vykdo balsavimą užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose.

IŠANKSTINIO BALSAVIMO DOKUMENTAI
1. Išankstinio balsavimo lakštas (toliau – lakštas) – dokumentas, kurį rinkėjui,
balsuojančiam ne rinkimų dieną, atspausdina komisija iš Vyriausiosios rinkimų
komisijos informacinės sistemos (VRKIS). Balsuojant ne rinkimų dieną, lakštas yra
būtinas, atitinkama komisija privalo jį pateikti rinkėjui.

IŠANKSTINIO BALSAVIMO LAKŠTAS
2020 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

IŠANKSTINIO BALSAVIMO LAKŠTAS

0551

ŠAKIŲ

2020-10-07

VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
GOTLYBIŠKIŲ

64
31

130

2020 M. SPALIO 11 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI

BALSAVIMO VOKO PRIĖMIMO KVITAS

2020 m. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimai

BALSAVIMO VOKO PRIĖMIMO KVITAS
VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
64
GOTLYBIŠKIŲ
31

INFORMACINIS RINKĖJO LAPELIS

INFORMACINIS RINKĖJO LAPELIS
130

ŠAKIŲ

SŪDUVOS - ŠIAURINĖ

64

GOTLYBIŠKIŲ

31
BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI
VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS

Lakštą sudaro trys dalys.
Pirmojoje dalyje pateikiama informacija apie rinkėją ir jam išduotus balsavimo dokumentus. Ši dalis po balsavimo saugoma komisijoje.
Antroji dalis – užpildyto išorinio balsavimo voko priėmimo kvitas, išduodamas
rinkėjui, jam pateikus po balsavimo užklijuotą išorinį voką.
Trečioji dalis – informacinis rinkėjo lapelis, kartu su balsavimo dokumentais atiduo
damas rinkėjui, balsuodamas jis jį įdeda į išorinį balsavimo voką.
Komisijos narys, balsavimo metu pridėjęs liniuotę, atplėšia lakšto dalis – pirmiausia
atplėšiama trečioji dalis (informacinis rinkėjo lapelis), po to – antroji.
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IŠANKSTINIO BALSAVIMO PROCEDŪRA

IŠORINIS BALSAVIMO VOKAS

VIDINIS BALSAVIMO VOKAS
1

BALSAVIMO
BIULETENIS
(-iai)

VIDINIS
BALSAVIMO
VOKAS

2
UŽKLIJUOTI

3
4

2. Vidinis balsavimo vokas yra skirtas rinkėjui įdėti balsavimo biuletenį
(biuletenius).

3. Išorinis balsavimo vokas yra skirtas
rinkėjui įdėti informacinį rinkėjo lapelį ir
vidinį balsavimo voką su jame esančiu
biuleteniu (biuleteniais).

000000

000000

000000

4. Specialus ženklas yra skirtas išorinio balsavimo voko apsaugai. Jį sudaro trys
dalys – viena didesnė ir dvi mažesnės. Didesnė ženklo dalis klijuojama išorinio balsavimo voko atvarto viduryje, dvi mažesnės – pirmojoje ir antrojoje lakšto dalyse.
Visos dalys turi tą patį individualų numerį. Specialaus ženklo naudojimo tvarka:
ženklas nuimamas dalimis; ženklo dalis nuimama nuo silikoninio popieriaus, imant
jį už kraštelio taip, kad kuo mažiau būtų prisiliečiama prie jo antroje pusėje esančio
klijų sluoksnio, ir iš karto dedamas į tiksliai tai daliai numatytą vietą. Bet koks ženklo
priklijavimo pataisymas negalimas, nes ženklas negrįžtamai sugadinamas (sugadinus ženklą, klijuojamas naujas). Priklijavus ženklą, reikia jį iš viršaus prispausti.
5. Balsavimo biuletenis (biuleteniai) – balsavimo dokumentas, nustatytas (nustatyti) pagal atitinkamus rinkimus ar referendumą.
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3.2. BALSAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS,
BALSAVIMAS IR BALSAVIMO DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

1. Rinkėjas komisijos nariui pateikia pasą ar
kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra piliečio asmens kodas
ir nuotrauka (asmens tapatybės kortelę,
vairuotojo arba studento pažymėjimą), ir
lakštą.
2. Nustačius asmens tapatybę, dokumentas iš karto grąžinamas rinkėjui.
3. Komisijos narys, prieš išduodamas balsavimo dokumentus, atlieka tokius veiksmus:

1
2
3
4

3.1. pagal lakšto duomenis ant išorinio
balsavimo voko užrašo savivaldybės
(apygardos) ir rinkimų (referendumo)
apylinkės pavadinimus ir jų numerius;

3.2. pridėjęs liniuotę, nuplėšia informaci
nį rinkėjo lapelį.

4. Komisijos narys išduoda rinkėjui balsavimo dokumentus:
4.1. rinkimų (referendumo) komisijos
antspaudu antspauduotus balsavimo
biuletenį (biuletenius);
4.2. vidinį ir išorinį (išorinį – su užrašytais apygardos ir apylinkės pavadinimais ir jų numeriais) balsavimo vokus;
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BALSAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS,
BALSAVIMAS IR BALSAVIMO DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
4.3. informacinį rinkėjo lapelį (paaiškina,
kad lapelis įdedamas į išorinį balsavimo
voką kartu su užpildytu vidiniu balsavimo voku, arba informacinį rinkėjo lapelį
rinkėjo akivaizdoje pats įdeda į išorinį
balsavimo voką), atkreipia dėmesį į
tai, kad balsavimo procedūra raštu ir
grafiškai yra pateikta ant išorinio balsavimo voko, ir paprašo po balsavimo
grąžinti užklijuotą išorinį balsavimo
voką).

IŠORINIS BALSAVIMO VOKAS

5. Paprašo rinkėjo pasirašyti už gaunamus balsavimo dokumentus.
6. Rinkėjas balsuoja asmeniškai ir slaptai specialiai tam skirtoje vietoje.

7. Užklijuotą išorinį balsavimo voką su jame esančiu informaciniu rinkėjo lapeliu ir
užklijuotu vidiniu balsavimo
voku, kuriame yra balsavimo biuletenis (biuleteniai),
rinkėjas įteikia komisijos nariui, išdavusiam balsavimo
dokumentus.

IŠORINIS BALSAVIMO VOKAS

1
2
3
4

IŠANKSTINIO BALSAVIMO LAKŠTAS
2020 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
0551

ŠAKIŲ

2020-10-07

VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
GOTLYBIŠKIŲ

64
31

130

2020 M. SPALIO 11 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI

2020 m. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimai

BALSAVIMO VOKO PRIĖMIMO KVITAS
VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
64
GOTLYBIŠKIŲ
31

000000

000000

000000

8. Priimti iš rinkėjo neužklijuotą išorinį balsavimo voką griežtai draudžiama.
000000

000000

000000

000000

000000
000000

000000

000000

000000

9. Komisijos narys išorinio balsavimo voko atvarto viduryje užklijuoja specialų
ženklą (didesnę specialaus ženklo dalį).
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BALSAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS,
BALSAVIMAS IR BALSAVIMO DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
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10. Specialaus ženklo kitas dvi (mažesnes) dalis užklijuoja pirmojoje ir antrojoje
lakšto dalyse specialiai tam skirtose vietose.
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ŠAKIŲ
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BALSAVIMO VOKO PRIĖMIMO KVITAS
VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
64
GOTLYBIŠKIŲ
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VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
64
GOTLYBIŠKIŲ
31

000000

000000

11. Komisijos narys pasirašo pirmojoje lakšto dalyje, o balsavimo voko priėmimo
kvito (antroji lakšto dalis) dalyje jis parašo vardą, pavardę ir pasirašo.

000000

IŠANKSTINIO BALSAVIMO LAKŠTAS
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2020 m. Lietuvos
Seimo rinkimai

Respublikos

BALSAVIMO VOKO

S
PRIĖMIMO KVITA

AVIČIUS
ENIS - PAVARD
VARDENIS PAVARD
64
Ė
SŪDUVOS - ŠIAURIN
31
GOTLYBIŠKIŲ

000000
2020 m. Lietuvos
Seimo rinkimai

Respublikos

BALSAVIMO VOKO

S
PRIĖMIMO KVITA

AVIČIUS
ENIS - PAVARD
VARDENIS PAVARD
64
Ė
SŪDUVOS - ŠIAURIN
31
GOTLYBIŠKIŲ

000000

12. Komisijos narys atplėšia lakšto antrąją dalį – voko priėmimo kvitą – ir išduoda
rinkėjui.
13. Iš rinkėjo priimtas vokas įmetamas į balsadėžę (balsuojant iš anksto savivaldybėje) arba padedamas į tam skirtą saugią vietą (kitais balsavimo atvejais – namuo
se, specialiuose punktuose ar užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose).
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BALSAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS,
BALSAVIMAS IR BALSAVIMO DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
14. Po balsavimo lakštų pirmosios dalys saugomos rinkimų (referendumo) komisijoje. Balsavimą vykdę asmenys jas pateikia:

000000

IŠANKSTINIO BALSAVIMO LAKŠTAS
2020 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

0551

2020-10-07

ŠAKIŲ

VARDENIS PAVARDENIS - PAVARDAVIČIUS
SŪDUVOS - ŠIAURINĖ
GOTLYBIŠKIŲ

64
31

2020 M. SPALIO 11 D.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI

130

14.1. savivaldybių (apygardų) ir apylinkių
rinkimų (referendumo) komisijų nariai, kurie
vykdė balsavimą iš anksto savivaldybėse, –
savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkui;
14.2. apylinkių rinkimų (referendumo)
komisijų nariai, kurie vykdė balsavimą specialiuose punktuose ir namuose, – apylinkės
rinkimų (referendumo) komisijos pirmi
ninkui;
14.3. balsavimo organizavimo grupių na
riai, kurie vykdė balsavimą užsienyje esan
čiuose kariniuose vienetuose, – vadui, kuris
per organizatorių perduoda juos Vyriausiajai rinkimų komisijai.

15. Pagal lakšto pirmąją dalį, kurioje yra užklijuota specialaus ženklo antroji dalis,
komisijų pirmininkai organizuoja specialaus ženklo numerio įrašymą į elektroninį
rinkėjų sąrašą prie balsavusio rinkėjo. Tokiu būdu yra užbaigiamas išankstiniame
balsavime dalyvavusių rinkėjų elektroninis žymėjimas.
16. Komisijų pirmininkai yra atsakingi, kad tą dieną balsavusių rinkėjų specialaus
ženklo numerio įrašymas būtų atliktas iki tos pačios dienos 24 valandos, kad būtų
galima suformuoti ataskaitas apie balsavusiųjų skaičių tą dieną pagal balsavimo
būdus.
__________________________________________
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3.3. APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS ŽINGSNIAI SAUGANT,
PASKIRSTANT IR IŠSIUNČIANT RINKĖJŲ UŽPILDYTUS
IŠORINIUS VOKUS
PASKUTINIS PIRMADIENIS, ANTRADIENIS, TREČIADIENIS, KETVIRTADIENIS IR
PENKTADIENIS IKI RINKIMŲ DIENOS
PIRMADIENIS –
TREČIADIENIS
Po balsavimo rinkėjų
užpildyti išoriniai balsavimo vokai kaupiami
ir skirstomi į savo ir kitų
apygardų.

IŠORINIS BALSAVIMO VOKAS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Vokai toliau kaupiami ir
skirstomi į savo ir kitų
apygardų.
Pradedami sudaryti
paketai kitoms apygardoms.
Jeigu toje apygardoje
balsavimas specialiuose
punktuose baigiamas
ketvirtadienį (penktadienį
nevyks), ketvirtadienį po
balsavimo užbaigiamas
paketų sudarymas, t. y.
paketai paruošiami perduoti paslaugų teikėjui.

Siunta-maišas paslaugų
teikėjui perduodamas
nuo 8 val. iki 18 val.

MARIŲ
Apygarda
Nr. 25

1
2
3

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

21

Apygarda
Nr. 12

VERKIŲ

65

15

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

RAUDONDVARIO
NR.

12

(IR JOS NUMERIS)

11

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

RAUDONDVARIO

Siunta-maišas sudaromas iš apygardos rinkimų
komisijos paruoštų pagal
apygardas paketų dalyvaujant paslaugų teikėjui.

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

25

(IR JOS NUMERIS)

4

AUŠROS

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

Paslaugų teikėjo atvykimo laikas suderinamas iš
anksto.

(IR JOS NUMERIS)

RAUDONDVARIO

NR.

65

5

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

NR.

65

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

Apygarda
Nr. 3

Apygarda
Nr. 21

Apygarda
Nr. ...

Paketas – specialus pakavimo vokas, kurį iš rinkėjų užpildytų išorinių balsavimo
vokų toje apygardoje sudaro tos apygardos rinkimų komisija kiekvienai konkrečiai
apygardai.
Siunta-maišas – iš paketų sudaryta siunta, kurią, dalyvaujant paslaugų teikėjui,
sudaro kiekviena apygardos rinkimų komisija.
Plomba – vienkartinis užraktas, pagamintas pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos
(toliau – VRK) nustatytus reikalavimus, su unikaliu numeriu ir užrašu, skirtas siuntai-maišui užplombuoti.
Siuntų svarstyklės – privalo turėti paslaugų teikėjas.
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APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS ŽINGSNIAI SAUGANT,
PASKIRSTANT IR IŠSIUNČIANT RINKĖJŲ UŽPILDYTUS
IŠORINIUS VOKUS
1. Paketų ir siuntos-maišo sudarymui bus naudojama:

□ specialūs plastikiniai pakavimo vokai su raudonos spalvos žyma, gauti iš VRK;
□ juodas storo brėžio markeris;
□ specialūs ženklai ( jų didesnės dalys);
□ maišas;
□ plomba.
2. Apygardos rinkimų komisija (toliau – ARK) sukauptus kitų apygardų rinkėjų
vokus suskirsto pagal apygardas.
IŠORINIS BALSAVIMO VOKAS

Apygarda
Nr. 25

1
2
3
4

Apygarda
Nr. 12

Apygarda
Nr. ...

Apygarda
Nr. 21

3. Paruošia specialiai pakavimui skirtų vokų tiek, iš kiek apygardų rinkėjų balsavo šioje apygardoje, ir užpildo pakavimo vokų antraštes.

MARIŲ

MARIŲ

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

21

21

(IR JOS NUMERIS)

(IR JOS NUMERIS)

11

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

RAUDONDVARIO

NR.

11

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

65

RAUDONDVARIO

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

NR.

65

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

Viršuje užrašo tos apygardos pavadinimą ir numerį (dideliu šriftu,
markeriu).

Apačioje – savo apygardos pavadinimą ir numerį.
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APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS ŽINGSNIAI SAUGANT,
PASKIRSTANT IR IŠSIUNČIANT RINKĖJŲ UŽPILDYTUS
IŠORINIUS VOKUS
4. Rinkėjų vokus, skirtus tai apygardai, su
skaičiuoja ir sudeda į pakavimo voką (paketą).
Apygarda
Nr. 21

MARIŲ
(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

21

BENDRAS
SKAIČIUS

Užrašo rinkėjų vokų, esančių tame
pakete, skaičių.

11

(IR JOS NUMERIS)

VOKŲ

11

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

5. Paketas (vokas) užklijuojamas.
000000

000000

Paketo atvartas papildomai (šonuo
se) dviejose vietose užklijuojamas
specialiais ženklais (specialaus
ženklo didesnė dalis).
6. Paketai paruošti.

000000

000000

000000

000000

MARIŲ

AUŠROS

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

21
(IR JOS NUMERIS)

65

15

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

RAUDONDVARIO
NR.

12

(IR JOS NUMERIS)

1

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

RAUDONDVARIO

VERKIŲ

(ARK, KURIAI SUDARYTAS PAKETAS, PAVADINIMAS)

25

(IR JOS NUMERIS)

RAUDONDVARIO

NR.

65

5

(RINKĖJŲ UŽPILDYTŲ VOKŲ
SKAIČIUS, ESANTIS PAKETE)

NR.

65

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

ARK, KURI SUDARĖ PAKETĄ PAVADINIMAS IR NUMERIS

7. Pradedamas pildyti perdavimo aktas (forma P3) (2 egz.). Pagal apygardas
įrašomas paketų skaičius, o ARK akto egzemplioriaus antrame puslapyje įrašoma paketuose esančių rinkėjų vokų skaičius ir paketų atvarte užklijuotų specialių
ženklų numeriai.
ARK aktas (2 lapai)
Paslaugų teikėjo aktas (1 lapas)
P3

P3 AKTO ANTRA DALIS

P3

P3
SIUNTŲ-MAIŠŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI
AKTAS

SIUNTŲ-MAIŠŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI
AKTAS
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APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS ŽINGSNIAI SAUGANT,
PASKIRSTANT IR IŠSIUNČIANT RINKĖJŲ UŽPILDYTUS
IŠORINIUS VOKUS
8. Sutartu laiku atvyksta paslaugos teikėjas.
Jam dalyvaujant iš paketų sudaroma siunta-maišas. Dedant paketus į siuntą-maišą,
patikrinama, ar nepažeisti specialūs ženklai ir
patys paketai, paketų skaičius tikrinamas pagal aktą.

9. Siunta-maišas užplombuojamas.
Plombos numeris įrašomas į abu akto
egzempliorius.

000000

000000

MARIŲ

(ARK, KURIAI

INIMAS)

PAVAD
PAKETAS,
SUDARYTAS

21
IS)

11

(IR JOS NUMER

VOKŲ
UŽPILDYTŲ
PAKETE)
(RINKĖJŲ
ESANTIS
SKAIČIUS,

VARIO
RAUDOND
ARK, KURI

SUDARĖ

PAKETĄ

NR.

65

PAVADINIMAS

IS

IR NUMER

10. Paslaugos teikėjas siuntą-maišą
pasveria. Svoris įrašomas į abu akto
egzempliorius.

1200 g

11. Baigiami pildyti ir pasirašomi perdavimo akto du egzemplioriai.
P3

P3 AKTO ANTRA DALIS

P3

P3
SIUNTŲ-MAIŠŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI
AKTAS

SIUNTŲ-MAIŠŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI
AKTAS

Aktas (2 lapai) lieka ARK ir bus
perduotas VRK.

Aktas (1 lapas) kartu su siunta-maišu
perduodamas paslaugų teikėjui.

Pastaba. Rinkimų dieną, priimdami iš paslaugų teikėjo siuntą, jam dalyvaujant,
patikrinti, ar siuntoje nėra kitai (ne savo) apygardai adresuotų paketų. Jeigu randamas paketas, kuris priklauso kitai apygardai, jis iš karto grąžinamas paslaugų
teikėjui (2020 m. rugsėjo 17 d. VRK sprendimas Nr. Sp-194).
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3.4. BALSAVIMAS NAMUOSE
KAS TURI TEISĘ BALSUOTI NAMUOSE?
Neįgaliuosius namuose
slaugantys ar juos
prižiūrintys asmenys
Rinkėjai su
negalia

70 metų ar
vyresni rinkėjai

Dėl ligos laikinai
nedarbingi rinkėjai

Dėl paskelbtos
specialios situacijos
saviizoliacijoje esantys
rinkėjai

PRAŠYMAS BALSUOTI NAMUOSE
Rinkėjas, turintis teisę balsuoti namuose ir norėdamas ja pasinaudoti, turi užpildyti ir pateikti rinkėjo prašymą balsuoti namuose (forma P6) iki 2020 m. spalio 7 d.
Prašymo formą galite rasti internetiniame puslapyje WWW.VRK.LT.

Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms:

elektroninį prašymą užpildžius elektroninių
paslaugų portale ,,Rinkėjo puslapis“ adresu:
WWW.RINKEJOPUSLAPIS.LT

kai rinkimų komisijos nariai atneša rinkėjui,
turinčiam teisę balsuoti namuose, pranešimą
apie rinkimus, rinkėjas gali užpildyti popierinį
prašymą ir užpildytą įteikti rinkimų komisijos
nariui. Prašymo formos galima paprašyti atvykusio rinkimų komisijos nario arba ją galima
rasti internetiniame puslapyje WWW.VRK.LT

Jei rinkėjas dėl negalios negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar
jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, jis gali pavesti šiuos veiksmus už
jį atlikti šeimos nariui, kaimynui, juo besirūpinančiam asmeniui arba
rinkimų komisijos nariui.
Šie asmenys rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę
ir asmens kodą.

Namuose balsuojama 2020 m. spalio 9–10 d. nuo 8 iki 20 val.
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BALSAVIMAS NAMUOSE
Rinkėjai, turintys teisę balsuoti namuose, pateikę nustatytos formos prašymą ir įtraukti į rinkėjų, balsuojančių namuose, sąrašus,
gali balsuoti namuose.

RINKĖJO VEIKSMAI BALSAVIMO NAMUOSE METU

1

Užpildyti rinkimų biuletenius, kuriuos įteikia atvykę į namus
rinkimų komisijos nariai;

2

Užpildytus rinkimų biuletenius įdėti į vidinį balsavimo voką;

3

Užklijuoti vidinį balsavimo voką;

4

Vidinį balsavimo voką kartu su informaciniu rinkėjo lapeliu
įdėti į išorinį balsavimo voką;

5

Užklijuoti išorinį balsavimo voką (su jame esančiais informaciniu rinkėjo lapeliu, vidiniu balsavimo voku ir jame esan
čiais rinkimų biuleteniais);

6

Užklijuotą išorinį balsavimo voką įteikti apylinkės rinkimų
komisijos nariui, išdavusiam rinkimų dokumentus. Šis, gavęs
rinkėjo įteiktą voką, rinkėjo akivaizdoje jį užklijuoja specialiu
ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.

Rinkėjas, dėl negalios negalintis savarankiškai atlikti balsavimo eigos
veiksmų, paprašo pasirinkto asmens tai atlikti už rinkėją, jo akivaizdoje
pagal jo nurodymą, išsaugojant balsavimo paslaptį.
Rinkimų stebėtojams ir apylinkių rinkimų komisijų nariams draudžiama atlikti šiuos veiksmus už rinkėją.

Namuose balsuojama 2020 m. spalio 9–10 d. nuo 8 iki 20 val.
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4. APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI IKI
RINKIMŲ DIENOS
1. Balsavimo patalpa:
□ patikrinti, ar ant pastato yra iškaba su rinkimų apylinkės pavadinimu ir numeriu;
□ išsiaiškinti, ar bus iškelta Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant pastato,

kuriame vyks balsavimas;
□ jeigu apylinkė pritaikyta asmenims su negalia, ant įėjimo durų turi būti pri
tvirtintas specialus ženklas;
□ patikrinti, ar balsavimo patalpoje, greta esančiose patalpose ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, nėra rinkimų agitacijos ar kitos
rinkėjų informavimo medžiagos, išskyrus tą, kurią išleido VRK;
□ balsavimo patalpoje ar šalia esančioje patalpoje, pro kurią praeina rinkėjai, gerai
matomoje vietoje turi būti iškabinta VRK išleista informacija rinkėjui, t. y. rinkimų ir
kandidatų plakatai, plakatai dėl savisaugos priemonių naudojimo;
□ patalpose, pro kurias praeis rinkėjai į balsavimo patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinti nukreipiamieji užrašai, rodyklės, iškabos (šalia lietuvių kalba
parašytų užrašų gali būti iškabinti užrašai ir kitomis kalbomis);
□ turėti atspausdintą rinkimų įstatymo tekstą;
□ turi būti paruošta darbo vieta stebėtojams (stalas, kortelė su aiškiai matomu
užrašu „Stebėtojai“);
□ turi būti paruoštos dezinfekavimo priemonės.

2. Komisijos narių darbo vietos:
□ virš arba ant stalų, prie kurių sėdės rinkimų komisijos nariai, registruosiantys at-

vykusius balsuoti rinkėjus, turi būti aiškiai matomi užrašai, nurodantys registracijos
vietą, bei paruošta kompiuterizuota darbo vieta;
□ virš arba ant stalų, prie kurių sėdi rinkimų komisijos pirmininkas ir sekretorius,
turi būti nurodyti užrašai su jų pareigų pavadinimu;
□ virš arba ant stalų, prie kurių sėdi rinkimų komisijos nariai, išduodantys balsavi
mo biuletenius, turi būti aiškiai matomi užrašai, pagal kuriuos rinkėjai nukreipiami
prie komisijos nario, išduodančio biuletenius.

3. Balsavimo kabinos:
□ pritvirtinti VRK išleistą lipduką, draudžiantį filmuoti ir fotografuoti;
□ patikrinti, ar veikia apšvietimas kabinose.
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APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI IKI
RINKIMŲ DIENOS
4. Kompiuterinė įranga:
□ patikrinti, ar veikia kompiuteris (-iai);
□ patikrinti, ar yra interneto ryšys kompiuteryje (-iuose);
□ patikrinti, ar veikia spausdintuvas (atsispausdinti bent vieną lapą iš prie spausdintuvo prijungto kompiuterio).

5. Programinė įranga:
□ prisijungti prie ABRIS - RINKĖJAI (rinkimų diena);
□ rinkimų dienos išvakarėse 2020 m. spalio 10 dieną aktualizuoti popierinius

galutinius rinkėjų sąrašus;
□ užpildyti rinkimų dienos Vedlio 1 etapą iki apylinkės atidarymo. Išduotų balsuoti
namuose biuletenių apskaita ir atsispausdinti „Apylinkės rinkėjų balsavusių išankstiniame balsavime (iki rinkimų dienos) sąrašą“ (Rinkimų dienos vedlys, išankstinis
balsavimas  Išankstinis balsavimas  Spec. punktai  Apylinkės rinkėjai, balsavę iš anksto  suformuojamas .pdf dokumentas).

6. Balsadėžė:
□ patikrinti, ar balsadėžė be pažeidimų ( jei balsadėžė su spyna, patikrinti, ar yra
raktai ją atrakinti);
□ jeigu ant balsadėžės nėra Lietuvos valstybės herbo lipduko, jį užklijuoti.

7. Balsavimo patalpos perdavimas saugoti policijai:
□ sudėti į seifą visą saugotiną rinkimų medžiagą;
□ užrakinti ir antspauduoti apylinkės rinkimų komisijos antspaudu seifą ar meta
linę spintą;
□ kartu su policijos pareigūnu apžiūrėti, užrakinti ir apylinkės rinkimų komisijos
antspaudu antspauduoti perduodamas balsavimo patalpas;
□ perdavus patalpas saugoti policijai, nedelsiant pranešti apie tai savivaldybės
(apygardos) rinkimų komisijai.
Jeigu pastebėjote trūkumų, imkitės priemonių jiems pašalinti arba kreipkitės į
savo apygardos rinkimų komisiją.
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5. BALSAVIMO PATALPOS ĮRENGIMAS

Balsavimo patalpa turi būti įrengiama erdvioje patalpoje, kurioje yra galimybė užtikrinti saugų atstumą tarp visų balsavimo procese dalyvaujančių asmenų, pagal
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teri
torijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio
5 d. sprendimu Nr. Sp-125 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų
judėjimo laisvė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PAPILDOMA BALSAVIMO PATALPA
Balsavimas rinkimų dieną rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą įrašytų rinkėjų
skaičius viršija 3 000, Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) sprendimu
gali vykti toje rinkimų apylinkėje papildomai parengtoje ir balsavimui tinkamoje patalpoje, kuri turi būti tame pačiame pastate kaip ir rinkimų apylinkės balsavimo
patalpa.
Balsavimą dviejose balsavimo patalpose (pagrindinėje ir papildomoje) organizuoja
ir vykdo tos apylinkės rinkimų komisija. Papildomoje balsavimo patalpoje turi būti
ne mažiau kaip 1/3 tos apylinkės rinkimų komisijos narių.
Papildomoje balsavimo patalpoje privalo būti balsadėžė, ne mažiau kaip viena balsavimo kabina, darbo vietos komisijų nariams, rinkimų stebėtojams.

ATSTUMŲ LAIKYMASIS
Rekomenduojama stalus, prie kurių patikrinama balsuoti atvykusių rinkėjų tapatybė, įrengti su organinio stiklo atitvarais. Tarp stalų, prie kurių sėdi rinkimų komisijų
nariai, rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti ne žemesnes negu 1,4 metro
aukščio pertvaras, atskiriančias tiek rinkimų komisijų narius, tiek eilėje laukiančius
rinkėjus.
Balsavimo patalpoje prie atskirų stalų sėdintys rinkimų komisijų nariai vienas nuo
kito, esant galimybei, turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Tuo atveju, jeigu tarp stalų įrengiamos ne mažesnės kaip 90 centimetrų pločio ir 140
centimetrų aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad tarp rinkimų
komisijų narių būtų išlaikytas ne mažesnis negu vieno metro atstumas. Rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti pertvarą stalo priekyje tarp rinkimų komisijų
narių ir rinkėjų. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti balsavimo patalpos,
rinkėjų aptarnavimui skirto inventoriaus – stalų, kėdžių ir pan. – parengimą ir balsavimo patalpos aplinkos vėdinimą, valymą bei dezinfekciją.
Balsavimo kabinas, pagal galimybes, rekomenduojama įrengti ne mažesniu kaip 2
metrų atstumu viena nuo kitos.
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SRAUTŲ VALDYMAS
Jeigu yra galimybė, balsavimas turi būti organizuojamas taip, kad rinkėjai į balsavimo patalpą įeitų ir iš jos išeitų per skirtingus įėjimus / išėjimus, arba judėjimas
balsavimo patalpoje būtų organizuojamas ratu prieš ar pagal laikrodžio rodyklę,
priklausomai nuo balsavimo patalpos išdėstymo.
Rinkimų komisijos turi užtikrinti, kad atėjimo į balsavimo patalpą ir išėjimo iš jos
vietos būtų aiškiai pažymėtos ir, pagal galimybes, būtų vengiama rinkėjų maišymosi, rinkėjų srautų susikirtimo.
Balsavimo patalpoje turi būti įrengiami specialūs ženklai, skirti išlaikyti bent vieno
metro atstumą tarp rinkėjų, išskyrus šeimos narius, artimuosius giminaičius, įtė
vius, sutuoktinius, globėjus ir rūpintojus.

APSAUGOS PRIEMONĖS
Rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai skirtos priemonės turi būti kabinamos prie įėjimo
į balsavimo patalpą ir, pagal galimybes, kitose gerai matomose vietose (pavyzdžiui,
pritvirtinamos prie laiptų, lifto ar įėjimo į pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa).
Kiekvienoje balsavimo patalpoje turi būti pakabintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
Balsavimo patalpoje gerai matomose vietose turi būti iškabinta ir (ar) skelbiama informacija garsiniu būdu, rekomenduojanti rinkėjams itin atidžiai laikytis ne
mažesnio negu vieno metro atstumo nuo kitų asmenų, naudoti apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, bei informacija, kad
asmenys, turintys ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių, neitų į bendras patalpas ir informuotų apie tai rinkimų komisijos narius.
Balsavimo patalpoje, matomoje vietoje, turi būti padėta rinkėjams skirtų apsaugos
priemonių.
Dėžutės, skirtos panaudotoms apsaugos priemonėms išmesti, dedamos prie išėjimo iš balsavimo patalpos.
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NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI
Pavadinimas

Rinkėjų skaičius rinkimų apylinkėje
iki 499

500–1 499

1 500–2 499

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

Slapto balsavimo kabinos

2–3

3–4

4–8

6–12

7–15

Kompiuteris su interneto
ryšiu

1

2

2

2–3

3

Spausdintuvas

1–2

Balsadėžė

1–2

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

1

Lietuvos valstybės vėliava
(vykstant rinkimams į
Europos Parlamentą
papildomai ir Europos
Sąjungos vėliava)

1

Iškaba su rinkimų
apylinkės pavadinimu ir
numeriu prie įėjimo

1

Savivaldybių institucijos privalo parinkti ir laiku suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, reikalingą įrangą, kompiuterinę techniką, užtikrinti interneto ryšį rinkimams rengti ir vykdyti.
Jeigu savivaldybė nesuteikia tinkamų patalpų ar inventoriaus savivaldybės ir
apylinkių rinkimų komisijų būstinėms ir balsavimo patalpoms, su tuo susijusias
išlaidas apmoka Vyriausioji rinkimų komisija iš jai skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir inventoriui per 2 mėnesius
po rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.
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REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS
Balsavimo patalpa privalo būti įrengta savivaldybių, valstybės
arba savivaldybių institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių
bei viešosios paskirties pastatų pirmame aukšte.
Prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, 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.
Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgaliesiems, senyvo
amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas.
Balsavimo patalpa turi atitikti patalpų apsaugai keliamus reikalavimus, gaisrinės saugos, sanitarijos bei higienos normų reikalavimus. Parenkant patalpas, rekomenduotina, kad joje būtų tik
rinkėjams skirtas įėjimas / išėjimas.

BALSAVIMO PATALPOS PRITAIKYMO REIKALAVIMAI
Rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą negalią turinčių ir
senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams privalo įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos
už viešosios paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams. Tokiam įvertinimui
atlikti gali būti pasitelkiamos nevyriausybinės organizacijos.
Jeigu arčiausiai rinkėjo su negalia gyvenamosios vietos esanti rinkimų apylinkė yra
nepritaikyta asmenims su negalia, rinkimų komisija tokius rinkėjus informuoja, kurioje artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje jie gali balsuoti. Informacija apie
rinkimų apylinkes, pritaikytas asmenims su negalia, yra skelbiama VRK svetainėje ir portale „Rinkėjo puslapis“.
Įėjimas į pastatą, balsavimo patalpas turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia
nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato (patalpą) vidų. Jei prie įėjimo yra laiptai, greta
jų turi būti įrengtas pandusas. Panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis
nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjų, judančių neįgaliųjų vežimėliais,
patekimui į pastatą (patalpą).
Balsavimo patalpoje viena balsavimo kabina turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia ir
skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje. Neįgaliesiems
pritaikytos kabinos matmenys: 1 200 x 1 200 x 2 000 mm. Neįgaliesiems pritaikytoje
kabinoje įrengiamo stalviršio atstumas nuo grindų – 70–80 cm, stalviršio plotis – 400 mm,
kabinos plokštumas dengiančio audinio ilgis nuo balsavimo kabinos viršaus – 1,7 m.
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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.

5.
4.
3.
1.

2.

2m

2m

2m

2m

2m

Žymėjimų reikšmės:
1. Apylinkės rinkimų komisijos narių, registruojančių rinkėjus, darbo vietos.
2. Apylinkės rinkimų komisijos narių, išduodančių rinkėjams biuletenius, darbo vietos.
3. Stebėtojų darbo vietos.
4. Balsavimo kabinos.
5. Balsadėžė.

Slapto balsavimo kabinos turi būti įrengtos taip, kad rinkėjui būtų patogu užpildyti rinkimų biuletenį tiesiogiai, niekieno nevaržomam, užtikrinant slapto balsavimo
principą.
Balsavimo kabinos turi būti: 1) atskirtos
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
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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.
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
informacija (lipdukas), kuria rinkėjas raginamas balsuoti slaptai ir neatlikti neteisėtų
veiksmų; 3) draudžiama daryti žymas iškabintoje informacinėje medžiagoje ar ant
kabinoje esančio inventoriaus, filmuoti, fotografuoti, palikti kitus su balsavimu nesusijusius daiktus.
Visi su rinkimais susiję
nukreipiamieji užrašai, rodyklės ir iškabos prie pastato ir jo viduje turi būti aiškiai
matomose vietose ir parašyti
valstybine lietuvių kalba. Šalia
užrašų valstybine lietuvių
kalba gali būti pateikiami
nukreipiamieji užrašai ir kito
mis kalbomis. Balsavimo patalpoje arba gretimoje patalpoje, pro kurią rinkėjai
eina į balsavimo patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinta VRK išleista
informacija rinkėjui: rinkimų ir kandidatų plakatai, informacija rinkėjui, kaip užpildyti rinkimų biuletenį, partijų kandidatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, koalicijų
sąrašų ir kandidatų rinkimų numeriai.

RINKĖJO PAVARDĖ
nuo M iki R

RINKĖJO PAVARDĖ
nuo S iki Ž

2m
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Virš arba ant stalų, prie kurių
sėdi rinkimų komisijos nariai, turi
būti užrašai, kuriuose nurodomi
gatvių, kaimų pavadinimai arba
lietuvių kalbos abėcėlės raidės,
jeigu rinkėjų sąrašai sudaryti pagal abėcėlę.
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Balsadėžė turi būti: 1) aiškiai matomoje
vietoje, kad ją galėtų matyti rinkimų
komisijos nariai ir stebėtojai; 2) matinė,
tvirto pagrindo, turėti angą viršuje rinkimų
biuleteniams įmesti, ant jos priekio turi
būti Lietuvos valstybės herbas ir ji turi būti
tokio dydžio, kad tilptų visų balsuojančių
rinkėjų rinkimų biuleteniai.
Balsadėžė turi būti tokia, kad nesimatytų
jos turinys. Jei turima balsadėžė yra skaidri, ji turi būti apklijuota matine plėvele.
KOMISIJOS
PIRMININKAS

STEBĖTOJAI

2m

REGISTRACIJA

2m

Balsavimo patalpoje turi būti parengtos Balsavimo patalpoje rinkimų dieną
darbo vietos stebėtojams.
rinkėjams turi būti prieinami atitinkamų
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 reikalavimus:
• operacinė sistema – Windows 7 arba naujesnė šios operacinės sistemos versija.
Naudoti tik legalią programinę įrangą, skirtą tik darbo funkcijoms atlikti;
• nuolatinis interneto ryšys, kurio rekomenduojama sparta ne mažesnė nei 1 Mb/s;
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• interneto naršyklės: Chrome 37, Firefox 32, IE 10 arba naujesnės šių naršyklių
versijos;
• uždrausti: visą trečioms šalims priklausančią programinę įrangą, nesusijusią su
kompiuterio saugumu ir darbo funkcijų atlikimu;
• naudoti programinę įrangą kenkėjiškam kodui atpažinti ir nenaudoti USB laikmenų, nesusijusių su darbo tikslų atlikimu.
SVARBU: 1) kompiuterio, skirto dirbti rinkimų dieną, testavimus ir bandymus
būtina atlikti ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki rinkimų dienos; 2) paskutinį šeštadienį, ne vėliau 15 val. iki rinkimų dienos, kompiuterizuota darbo vieta turi būti
įrengta rinkimų apylinkėje (patikrintas interneto ryšys, išbandytas spausdintuvas,
prisijungta prie rinkimų dienai skirtų programų, sinchronizuoti rinkimų apylinkės
rinkėjų sąrašo duomenys), interneto ryšys turi būti nuolatinis; 3) rinkimų dieną
balsų skaičiavimo protokolo duomenų įrašymą, protokolo surašymą bei perdavimą,
atvykusių balsuoti rinkėjų žymėjimą būtina atlikti iš to paties kompiuterio darbo
vietos rinkimų apylinkėje; 4) apylinkėse, kuriose mobiliojo ryšio signalas silpnesnis
ir nenuolatinis, naudoti anteninius stiprintuvus.
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6. RINKIMŲ DIENA
6.1. BALSADĖŽĖS PARUOŠIMAS

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS

Rinkėjai savo rinkimų biuletenius įdeda į vokus, juos užklijuoja ir pateikia komisijos nariams arba įmeta į balsadėžę savarankiškai (tose vietose, kur jos yra).

RINKIMŲ DIENA
Prieš balsavimo pradžią komisijos nariai turi patikrinti, ar balsadėžė
tuščia, ir ją antspauduoti ar plombuoti.

Balsadėžė turi būti:
– matinio paviršiaus;
– antspauduota ar plombuota;
– su Lietuvos valstybės herbu;
– su anga viršuje biuleteniams įmesti;
– tokio dydžio, kad tilptų visų balsuojančių rinkėjų biuleteniai.
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6.2. APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI
RINKIMŲ DIENĄ IKI BALSADĖŽĖS ATIDARYMO

□ Atrakinti balsavimo patalpą ir patikrinti, ar balsavimo patalpose nėra pažeidimų,

ar iškelta Lietuvos valstybės vėliava.
□ Antspauduoti komisijos nariams išduodamus rinkimų biuletenius ir atvykimo lapelius bei patikrinti, ar išduodami dokumentai antspauduoti tinkamai.
□ Patikrinti, ar veikia interneto ryšys, jeigu veikia – prisijungti prie ABRIS ir
Rinkimų dienos vedlio. Nesant ryšiui prie ABRIS jungiamasi naudotojo vardu ir
slaptažodžiu, kuriuos susikūrėte pirmojo prisijungimo prie VRKIS metu. Slaptažodį
galima pasikeisti prisijungus prie https://org.rinkejopuslapis.lt savo profilyje. Tiesio
ginė prisijungimo prie ABRIS nesant interneto ryšiui nuoroda:
https://org.rinkejopuslapis.lt/abris-web/login.html
□ Registruoti stebėtoją (-us) Vedlio 3 etape, jeigu jis ( jie) atvyko iki balsavimo
pradžios.
□ Patikrinti, ar susirinko ne mažiau kaip 3/5 apylinkės rinkimų komisijos narių
(komisiją sudaro ____, 3/5 komisijos yra ____).
□ Išdalinti rinkėjų sąrašą komisijos nariams bei išduoti antspauduotus rinkimų biu
letenius (komisijos nariai pasitikrina, ar gauna tinkamai antspauduotus dokumentus) ir registruoti komisijos nariams išduotus rinkimų biuletenius Vedlio 2 etape,
nurodant biuletenių šaknelių numerius.
□ Patikrinti, ar balsadėžė yra tuščia, ir balsadėžės uždarymo vietoje ją antspauduoti apylinkės rinkimų komisijos antspaudu ar plombuoti.
□ 7 val. paskelbti balsavimo pradžią ir atidaryti balsavimo patalpą rinkėjams.

Nuo 7 val. iki balsavimo pabaigos

□ Atvykę balsuoti rinkėjai žymimi ABRIS posistemėje.
□ Papildomai į rinkėjų sąrašą įtraukti rinkėjai įrašomi į papildomą rinkėjų sąrašą,
kuriame jie pasirašo už gautą biuletenį.
□ Vedlio 3 etape registruojami atvykę ir išvykę stebėtojai.
□ Vedlio 2 etape registruojami komisijos nariams išduodami rinkimų biuleteniai.
□ Priimami iš savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos gauti išoriniai balsavimo
vokai.
□ 20 val. skelbiama balsavimo pabaiga ir uždaroma balsavimo patalpa, bet leidžiama balsuoti iki uždarymo į patalpą įėjusiems rinkėjams.
□ Patikrinama, ar yra ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.
□ Užklijuojamas ir antspauduojamas balsadėžės plyšys.
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APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI
RINKIMŲ DIENĄ IKI BALSADĖŽĖS ATIDARYMO
Komisijos veiksmai

Veiksmai Vedlyje

□ Komisijos pirmininkas trumpai primena įstatymo nustatytus balsų skaičiavimo reikalavimus.

□ Komisijos pirmininkas praneša, kiek biuletenių

Patikrinama, ar šie duomenys, užpildyti Vedlio 1
etape rinkimų dienos išvakarėse, suvesti teisingai. 2.1 punktuose: panaudotų, sugadintų, nepa
naudotų biuletenių skaičius, rašykite faktinius,
realius duomenis.

□

Baigiamas pildyti Vedlio 2 etapas:
2 žingsnis. Biuletenių išdavimas (grąžinimas)
– prie kiekvieno komisijos nario suvedamas jo
grąžinamų biuletenių skaičius ir įvedami rinkimų
biuletenių šaknelių numeriai;
– prie kiekvieno komisijos nario suvedamas sugadintų biuletenių skaičius (nurodomas tik skaičius,
šaknelių numeriai nevedami).

buvo gauta iš savivaldybės (apygardos) rinkimų
komisijos, kiek biuletenių buvo skirta balsavimui
namuose ir kiek iš jų panaudota, grąžinta bei
sugadinta.
Baigiama komisijos nariams išduotų biu
letenių apskaita – iš kiekvieno komisijos nario atskirai surenkami:
• nepanaudoti biuleteniai;
• sugadinti biuleteniai.

Pildomas Vedlio 4 etapas:
1 žingsnis. Biuletenio apskaitos užbaigimas
– prie kiekvieno nario nurodomas rinkėjams
išduotų biuletenių skaičius (3.3.)

□ Kiekvienas komisijos narys suskaičiuoja rinkė-

Pildomas Vedlio 4 etapas:
1 žingsnis. Biuletenio apskaitos užbaigimas
– prie kiekvieno nario žymimas rinkėjų parašų
skaičius sąraše, įskaitant ir papildomą sąrašą
(3.4.)

□ Kiekvienas komisijos narys suskaičiuoja savo

Pildomas Vedlio 4 etapas:
1 žingsnis. Biuletenio apskaitos užbaigimas – prie
kiekvieno nario žymimas atvykimo lapelių skai
čius (3.5.)

jų parašų skaičių savo rinkėjų sąrašo dalyje.

gautų atvykimo lapelių skaičių.

□

Jeigu nesutampa komisijos nario rinkėjams
išduotų biuletenių skaičius su rinkėjų parašų
skaičiumi ir/arba atvykimo lapelių skaičiumi,
komisija išsiaiškina tokio neatitikimo priežastis.

□ Nepanaudoti ir sugadinti rinkimų biuleteniai

anuliuojami nukerpant viršutinį dešinįjį kampą bei
sudedami į specialiai tam skirtus
biuletenių pakavimo vokus.

□ Biuletenių pakavimo vokai antspauduojami.
□ Balsavimo patalpa paruošiama balsadėžės

atidarymui – nuo balsų skaičiavimo stalo pašalinami visi dokumentai bei rašymo priemonės,
paliekami tik juodi grafitiniai pieštukai, rinkimų
biuletenių skaičiavimo skirtukai, skaičiuotuvai.
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6.3. APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI
RINKIMŲ DIENĄ PO BALSADĖŽĖS ATIDARYMO
Komisijos veiksmai

Veiksmai Vedlyje

□

Apylinkės rinkimų komisija, dalyvaujant ne
mažiau kaip 3/5 jos narių, apžiūri apylinkės
rinkimų balsadėžę ir įsitikina, kad ji nebuvo
pažeista.

□ Balsadėžė atidaroma.

Pildomas Vedlio 5 etapas:
nurodomas balsadėžės atidarymo laikas (5.).

□ Komisija suskaičiuoja visus balsadėžėje rastus
biuletenius.

□

Biuleteniai surūšiuojami į galiojančius ir
negaliojančius. Jeigu skirstant biuletenius nėra
aišku, kuriai grupei (galiojančių ar negaliojančių)
juos priskirti, neaiškūs biuleteniai dedami atskirai.
Baigus skirstyti biuletenius į grupes, dėl kiekvieno
negaliojančio ir neaiškaus biuletenio balsuojama
atskirai.

Pildomas Vedlio 5 etapas:
– nurodomas balsadėžėje rastų negaliojančių
biuletenių skaičius (6.);
– nurodomas balsadėžėje rastų galiojančių biu
letenių skaičius (7.).

Pildomas Vedlio 5 etapas:
jeigu balsadėžėje buvo rasta daugiau (8.1.) ar
mažiau (8.2.) biuletenių,
negu jų buvo išduota rinkėjams, skiltyje Komisijos
pastabos nurodomi
komisijos narių paaiškinimai, kokios priežastys
lėmė neatitikimus.

□

Galiojantys biuleteniai suskirstomi į grupes Pildomas Vedlio 5 etapas:
pagal juose rinkėjų padarytas žymas ir suskai užpildoma lentelė (9.), kurioje nurodomas skai
čius balsų, paduotų už kiekvieną kandidatą
čiuojami kiekvienos grupės rezultatai.

Gautų balsavimo vokų skaičiavimas
Komisijos veiksmai

Veiksmai Vedlyje

Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas
pateikia neatplėštus išorinius balsavimo vokus,
gautus iš savivaldybės (apygardos) rinkimų
komisijos, ir namuose balsavusių šios rinkimų
apylinkės rinkėjų išorinius balsavimo vokus. Vokai
suskaičiuojami.

Pildomas Vedlio 6 etapas:
– suvedamas iš namuose balsavusių rinkėjų
gautų išorinių balsavimo
vokų skaičius (10.1.);
– suvedamas iš savivaldybės (apygardos) rinkimų
komisijos gautų
išorinių balsavimo vokų skaičius (10.2.).

□

□ Iš savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos

Pildomas Vedlio 5 etapas:
gauti išoriniai vokai ir balsuojant namuose gauti nurodomas balsadėžės atidarymo laikas (5.).
išoriniai vokai sumaišomi.

□ Išoriniai vokai po vieną atplėšiami.
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APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS VEIKSMAI
RINKIMŲ DIENĄ PO BALSADĖŽĖS ATIDARYMO

□

Iš išorinio voko išimama rinkėjo kortelė, ABRIS – Rinkėjai (rinkimų diena) pažymima, kad
garsiai perskaitoma rinkėjo pavardė ir rinkėjo rinkėjas balsavo
kortelės numeris. Šie duomenys sutikrinami su paštu.
popierinio apylinkės rinkėjų sąrašo duomenimis,
patikrinama, ar rinkėjas nebalsavo rinkimų dieną
ir jeigu nebalsavo, pažymima, kad rinkėjas balsavo paštu.

□

Vidinis balsavimo vokas antspauduojamas Pildomas Vedlio 6 etapas:
rinkimų apylinkės antspaudu ir įmetamas į bal- 11.1 punkte nurodomas antspauduotų apylinkės
antspaudu vidinių
sadėžę.
vokų skaičius.

□ Jeigu yra sąlygos vidinį balsavimo voką pripažinti netinkamu, jis neantspauduojamas.

Pildomas Vedlio 6 etapas:
11.2 punkte nurodomas neantspauduotų vidinių
vokų skaičius.

□

Atidaroma balsadėžė ir atplėšiami antspau
duoti vidiniai vokai.

□

Vokuose rasti balsavimo biuleteniai suskirstomi į galiojančius ir negaliojančius.
Dėl negaliojančių biuletenių balsavimas vyksta
tik tada, kai surūšiuojami visi balsadėžėje rasti
biuleteniai.

Pildomas Vedlio 6 etapas:
nurodomi balsavimo vidiniais vokais gautų
negaliojančių (12.) ir galiojančių (13.) balsų
skaičius.

□

Biuleteniai suskirstomi į grupes pagal juo Pildomas Vedlio 6 etapas:
se rinkėjų padarytas žymas ir suskaičiuojami užpildoma lentelė 9. Skaičius balsų, paduotų už
kiekvieną kandidatą.
kiekvienos grupės rezultatai.
Pildomas Vedlio 7 etapas:
Patikrinamas ir patvirtinamas protokolas. Protokolas pasirašomas Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadove nustatyta tvarka.
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7. BENDRAVIMAS SU RINKĖJAIS,
TURINČIAIS NEGALIĄ
BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
• Prie įėjimo į pastatą nurodyti asmens, kuris galėtų atvykti pasitikti rinkėją, telefono numerį.
• Kalbėkite pagarbiai.
• Jei rinkėjui sunku valdyti rankas, pasisiūlykite savo pagalbą prilaikyti popierių, kol
rinkėjas pasirašys.
• Neklauskite rinkėjo, ar jis gali balsuoti.
• Jei rinkėjas atvyko lydimas kito žmogaus, bendraukite pirmiausia su pačiu rinkėju.
• Jeigu rinkėjui, turinčiam negalią, reikalinga pagalba, kitas asmuo gali palydėti jį iki
balsavimo kabinos ir būti kartu, kol bus užpildytas rinkimų biuletenis.
• Jeigu rinkėjas, turintis negalią, negali savarankiškai atlikti balsavimo veiksmų, jo
prašymu rinkimų biuletenį užpildo ir į balsadėžę įmeta pasirinktas kitas asmuo. Tai
daroma rinkėjo, turinčio negalią, akivaizdoje pagal jo nurodymą.
• Rinkimų komisijų nariams, rinkimų stebėtojams ir atstovams rinkimams draudžiama atlikti balsavimo veiksmus už rinkėjus.

SU TURINČIAIS REGĖJIMO SUTRIKIMŲ
• Pasitikite rinkėjus prie įėjimo į pastatą, prisistatykite.
• Pasiteiraukite, ar rinkėjui reikalinga kokia nors pagalba.
• Gavus rinkėjo sutikimą suteikti jam pagalbą, galite paimti jo ranką ir padėti ten,
kur rinkėjas susipažintų su aplinka (kėdės atlošu, stalo kampu, rinkėjo sąrašo vie
ta, kurioje rinkėjas turi pasirašyti ir kt.), nusakykite daiktų buvimo vietą, garsiai
apibūdinkite atiekamus veiksmus.
• Įteikdami biuletenį ar kitus daiktus, įvardinkite, ką norite perduoti. Šiems rinkėjams
pagal galimybes turi būti įteikta Brailio raštu išspausdinta įmautė, į kurią komisijos
narys turi įdėti rinkimų biuletenį.
• Silpnaregiams kartu su biuleteniu turi būti pasiūlytas didinamasis stiklas (lupa),
kurį jie gali pasiimti į balsavimo kabiną.
• Nepalikite rinkėjo su regėjimo sutrikimais, neįspėję, kad išeinate. Nuveskite jį netoli objekto, padėsiančio orientuotis patalpoje.
• Lydėdami regėjimo sutrikimų turinčius rinkėjus:
1. Pasiūlykite įsikibti į parankę, negriebkite patys ir netempkite rinkėjų prieš save;
2. Pro duris ar siaurą vietą eikite pirmi, tada padėkite eiti rinkėjui;
3. Apibūdinkite kliūtis, jų vietą.
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BENDRAVIMAS SU RINKĖJAIS,
TURINČIAIS NEGALIĄ
SU TURINČIAIS JUDĖJIMO NEGALIĄ
• Pasiteiraukite, ar rinkėjui reikalinga kokia nors pagalba.
• Gavus rinkėjo sutikimą suteikti jam pagalbą, pasikalbėkite su juo, kaip tai padary
ti, netrikdant jo pagalbinės priemonės (neįgaliojo vežimėlio, ramentų, vaikštynės ir
kt.).
• Esant fiziniam kontaktui, būkite atidūs ir atsargūs, kad nepakenktumėte rinkėjui.
• Nelieskite, nestumdykite, nesiremkite ar neprilaikykite neįgaliojo pagalbinių priemonių be reikalo.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad judėjimo negalią turintis rinkėjas nesukluptų ant
slidžių grindų ar laiptų.

SU TURINČIAIS INTELEKTO NEGALIĄ
• Bendraudami vartokite trumpus aiškius žodžius ir sakinius.
• Būkite kantrūs, supratingi, venkite perteklinės informacijos, įsitikinkite, kad rinkėjas jus suprato.
• Skirkite rinkėjui pakankamai laiko pagalvoti.

SU TURINČIAIS KALBOS IR (AR) KLAUSOS SUTRIKIMŲ
• Kalbėkite lėtai, trumpais ir aiškiais sakiniais, darykite pauzes.
• Jeigu yra keli žmonės, kalbėkite tik po vieną.
• Nepertraukinėkite, nesistenkite pabaigti sakinių už kalbantįjį.
• Pakartokite, ką išgirdote, kad rinkėjas galėtų patikslinti tai, ką jis sakė.
• Rinkėjai kartu su gestų kalbos vertėjais gali paskambinti rinkimų komisijų nariams
„Skype“ ar kitomis bendrauti vaizdo galimybę suteikiančiomis programomis.
• Bendraudami pasitelkite veido išraišką, gestus, kūno kalbą ir kitus neverbalinės
komunikacijos būdus. Kalbėdami neužsidenkite burnos, neatsukite nugaros, stenkitės nevaikščioti.
• Jeigu nepavyksta susikalbėti, informaciją užrašykite spausdintomis raidėmis ant
popieriaus lapo, telefono, kompiuterio ekrane, palydėkite rinkėją, kur reikia eiti.
• Jeigu turite nutraukti pokalbį, praneškite apie tai rinkėjui.
• Nešaukite ir nekalbėkite labai garsiai su rinkėjais, kurie turi klausos aparatus.
Aparatai priima tik įprasto garso stiprumo informaciją.
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8. RINKIMŲ STEBĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
RINKIMŲ DIENĄ

1

Į rinkimų apylinkės patalpas turi teisę atvykti kartu su rinkimų
komisijos nariais.

2

Prisistato komisijos pirmininkui pateikdamas savo stebėtojo
pažymėjimą. Komisijos sekretorius pažymi stebėtojo atvykimą
Rinkimų Vedlio 3 etape.

3

Kartu su komisijos nariais apžiūri balsadėžę ir įsitikina, kad ji
tuščia, nepažeista, stebi balsadėžės plombavimo eigą.

4

Įsitikina, kad stebėtojams skirta darbo vieta tinkama: ar apžvelgiama visa rinkimų apylinkės patalpa (gerai matomas įėjimas,
rinkėjų atvykimo balsuoti registracijos vieta, rinkimų komisijos
nariai, išduodantys rinkėjams biuletenius, balsavimo kabinos, balsadėžė), ar stebėtojų dislokacijos vieta pažymėta užrašu „Stebėtojai“, ar yra pakankamas kiekis kėdžių.

5

Pastebėjęs nesklandumus ar įstatymo pažeidimus stebėtojas
kreipiasi į komisijos pirmininką, gali pateikti rašytinį pastebėto
pažeidimo vertinimą.

6

Stebėtojas informuoja komisijos sekretorių rinkimų dienos metu
išvykdamas iš balsavimo patalpos ir vėl atvykęs po pertraukos.

7

Stebėtojas netrukdydamas komisijos nariams gali stebėti visas
rinkimų procedūras: biuletenių išdalinimą, grąžinimą po balsavimo, jų anuliavimą.

8

Stebėtojas netrukdydamas komisijos nariams gali stebėti balsadėžės apžiūrą po balsavimo, biuletenių išėmimą iš balsadėžės,
visas balsadėžės turinio ir gautų vokais biuletenių apskaitos ir
skaičiavimo procedūras. Stebėtojas turi teisę vieną kartą pareikalauti dar kartą perskaičiuoti biuletenius pastebėjęs skaičiavimo
nesklandumus. Stebėtojas neturi teisės kartu su komisijos nariais
skaičiuoti biuletenių.

9

Atspausdinus balsų skaičiavimo protokolą, stebėjęs skaičiavimo
procedūrą stebėtojas turi teisę pasirašyti protokolą, pridėti prie jo
savo pastabas.
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9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio
tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai
galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių
arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės,
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Rinkimų komisijų nariai ir darbuotojai su asmens duomenimis gali pradėti dirbti
tik pasirašę Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį, kurio formą rasite
https://www.vrk.lt/asmens-duomenu-apsauga.
Rinkimų komisijų nariai ir darbuotojai privalo:
saugoti asmens duomenų paslaptį visą darbo rinkimų komisijoje
laikotarpį, taip pat jam pasibaigus;
užtikrinti kompiuterinių įrenginių (kompiuterių, planšečių, išmaniųjų telefonų), kuriuose yra asmens duomenys, kontrolę ir apsaugą;
neatskleisti slaptažodžių ir (ar) neperduoti jų neįgaliotiems asmenims;
rinkimuose naudojamus asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek tai
reikalinga tarnybinėms funkcijoms atlikti;
užtikrinti rinkimų komisijos veiklos dokumentų ir jų turinio fizinę
apsaugą;
pateikti rinkėjų sąrašuose esančią informaciją tik pačiam rinkėjui
apie jį patį. Su kitų rinkėjų asmens duomenimis jis susipažinti neturi teisės;
neperduoti jų valdomų kandidatų asmens duomenų tretiesiems
asmenims;
rinkimų dieną rinkėjų sąrašuose esančią informaciją saugoti naudojant ANTDĖKLĄ, kuris skirtas rinkėjui matyti tik savo asmens
duomenis rinkėjų sąrašuose.
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ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Rinkimų stebėtojai turi teisę susipažinti su rinkėjų sąrašais ir kitais rinkimų komisijų
veiklos dokumentais, jeigu jie yra pasirašę Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų
paslaptį.
Pasibaigus rinkimams visi dokumentai su asmens duomenimis saugiai perduodami Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka apygardų rinkimų komisijoms
ir Vyriausiajai rinkimų komisijai, o kompiuteriniuose įrenginiuose (kompiuteriuose,
planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose) esanti tarnybinė informacija turi būti ištrinama.
Jeigu kyla pavojus asmens duomenų saugumui ar konfidencialumui, apie tai nedel
siant turi būti pranešta rinkimų komisijos pirmininkui, taip pat Vyriausiosios rinkimų
komisijos asmens duomenų apsaugos pareigūnui.
Asmens duomenų pareigūnas
Rokas Stabingis, tel. +370 5 2396423, el. paštas: rokas.stabingis@vrk.lt.
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10. RINKIMŲ MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS
GRĄŽINIMUI
MAIŠE NR. 1
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ APRAŠAS

□ Anuliuoti biuleteniai.
□ Anuliuotų biuletenių nukirpti kampai.
□ Panaudoti balsavimo vokai (vidiniai, išoriniai).
□ Nepanaudoti vokai (po II turo).
□ Išankstinio balsavimo lakštų pirmosios dalys.
□ P6 prašymai (užpildyti ir likusios formos, po II turo).
□ Balsavimo namuose sąrašai (po II turo).
□ Atvykimo lapeliai.
□ Išankstiniai rinkėjų sąrašai (naudoti iki rinkimų dienos).
□ Išankstiniai-pagalbiniai rinkėjų sąrašai Apylinkės rinkimų komisijos posėdžių
protokolai ( jeigu nebuvo skundų).

SVARBU. Kitus dokumentus (pagalbinius išankstinius rinkėjų sąrašus, F5, P6
užpildytus prašymus, balsuojančių namuose sąrašus, komisijų posėdžių protokolus
ir kita, kas bus reikalinga pakartotiniam balsavimui) pasilikite, juos sudėsite į maišą
Nr. 1 po pakartotinio balsavimo.

MAIŠE NR. 2
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ APRAŠAS

□ Galiojantys biuleteniai.
□ Negaliojantys biuleteniai.
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