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Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinė sistema ABRIS

Bendra dalis
Dokumento tikslas
Dokumentas skiriamas „Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos“ programinės įrangos
galutiniams vartotojams.

Terminai ir sąvokos
Nr.

Terminas

Paaiškinimas

1.

ABRIS

Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinė sistema

2.

DB

Duomenų bazė

3.

CDB

Centrinė duomenų bazė – duomenų bazė, kuri yra duomenų
centre

4.

LDB

Lokali duomenų bazė – tai duomenų bazė, kuri yra sukuriama
įdiegus ABRIS sistemą į kompiuterį

5.

Duomenų centras

Duomenų centras tai patalpa skirta serverių ir susijusios įrangos
(telekomunikacijų, duomenų archyvavimo) talpinimui

6.

VIISP

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

7.

Ekraninė forma, forma

Užduotis paleidžiama pasirenkant kažkurį meniu punktą. Ekraninė
forma susideda iš vieno ar daugiau langų matomų ekrane

8.

Pirminė apylinkė

Apylinkė, kuriai yra priskirtas rinkėjas

9.

VRK

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

10.

OS

Kompiuterio operacinė sistema

11.

Blokas

Ekrane matomų laukų prasminė grupė, dažniausia įrėminta į
atskirą rėmelį atskirianti vieno bloko laukus nuo kitų

Kas pateikiama šiame vartotojo vadove
Šiame vartotojo vadove pateikiama kaip naudotis sistema apylinkės darbuotojams:
- kaip naudotis rinkėjų paieška centrinėje duomenų bazėje;
- kaip naudotis rinkėjų paieška lokalioje duomenų bazėje;
- kaip pažymėti rinkėjo apsilankymo rinkimuose faktą;
- kaip suformuoti paklausimą kitai apylinkei apie rinkėją;
- kaip suformuoti atsakymą į paklausimą;
- kaip sinchronizuoti nesinchronizuotus rinkėjų apsilankymo faktus su centrine duomenų
baze;
- kaip, nesant ryšiui su centrine duomenų baze, eksportuoti nesinchronizuotus rinkėjų
apsilankymo faktus į duomenų failą.
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ABRIS sistemos reikalavimai

Naršyklės reikalavimai
ABRIS skirta naršyklėms:
 Google Chrome 37 versija arba naujesnė
 Mozilla Firefox 32 versija arba naujesnė
 Microsoft Internet Explorer 10 versija arba naujesnė

Informacija tinklų administratoriams
Darbo vietose, kuriose įdiegta ABRIS turi turėti galimybę jungtis į:
https://org.rinkejopuslapis.lt
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ABRIS sistemos režimai
Su ABRIS galima dirbti dviem režimais:
 CDB režimas. Tai režimas kai sistema dirba tiesiogiai su CDB (centrine duomenų baze) ir
LDB (lokalia duomenų baze). Šiame režime visi atliekami veiksmai pirma fiksuojami CDB ir
po to LDB. Jei dėl ryšio problemų nepavyksta išsaugoti atliekamo veiksmo CDB, pakeitimai
neišsaugomi ir LDB. Vartotojas apie tai yra informuojamas klaidos pranešimu ekrane, dėl
kokios priežasties nepavyko atlikti (išsaugoti) veiksmo. Šiuo režimu prie ABRIS galima
prisijungti per elektroninius valdžios vartus, dar kitaip vadinama VIISP priemonėmis.
 LDB režimas, tai kai visi atliekami veiksmai atliekami tik lokalioje duomenų bazėje. Norint,
kad visi šiuo režimu atlikti veiksmai pasiektų CDB, reikės prisijungti prie ABRIS CDB režimu ir
atlikti sinchronizavimo veiksmą1. Jūs galėsite dirbti tik su savos apylinkės rinkėjais,
negalėsite atlikti veiksmų kurie yra susiję su CDB baze (pvz. gauti duomenis apie kitos
apylinkės ar net apygardos rinkėją, formuoti paklausimą).
Dėmesio: pirmą kartą paleidus ABRIS galima prisijungti tik CDB režimu.

Būtini veiksmai kai pradedama dirbti LDB režimu
Vartotojas persijungęs į LDB režimą kitos apylinkės negalės formuoti Jūsų apylinkei paklausimų
apie Jūsų apylinkės rinkėjus.

Papildoma informacija
Vartotojui prisijungus prie ABRIS sistemos per „elektroninius valdžios vartus“, jei jo apylinkė buvo
atjungta nuo sistemos, iškarto tampa prijungta.
Jei vartotojas darbo eigoje persijungia iš LDB režimo į CDB režimą, o apylinkė buvo atjungta, tai
apylinkė bus prijungta automatiškai prie sistemos, tik tada kai CDB režime bent vienas rinkėjas bus
pažymėtas atvykusiu.

1

Apie duomenų sinchronizavimą aprašyta šiame vartotojo vadove.
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Darbas su sistema

Sistemos paleidimas
ABRIS yra paleidžiama interneto naršyklėje surinkus adresą
https://org.rinkejopuslapis.lt/abris-web/login.html

Vartotojui bus atidarytas ABRIS vartotojo identifikacijos langas.

(Prisijungimo langas)

Pirmą kartą jungiantis prie ABRIS bus galima jungtis tiktai per „Elektroninius valdžios vartus“. Pirmą
kartą prisijungus, bus aktyvuotas ir lokalus prisijungimas. Jei jungsitės per „Elektroninius valdžios
vartus“, Jūs prisijungsite CDB režimu, kitu atveju LDB režimu. Normaliam darbui su sistema turėtų
būti naudojamas prisijungimas per „Elektroninius valdžios vartus“, o esant ryšio sutrikimams
galima jungtis LDB režimu (jungiantis LDB režimu ne visas sistemos funkcionalumas yra
pasiekiamas).
Pastaba. ABRIS taip pat galima paleisti per „Elektroninius valdžios vartus“ prisijungus prie
https://org.rinkejopuslapis.lt

Pirmas prisijungimas prie sistemos
Prisijungimas LDB režimu yra draudžiamas, nes sistema neturi jokių duomenų apie Jūsų apylinkės
darbuotojus, bei rinkėjus. Tokiu atveju teks prisijungti naudojant CDB režimą. Prisijungus prie
sistemos bus atidarytas informacinis langelis su programos naudojimo sąlygomis.
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(susipažinimas su programos naudojimo sąlygomis)

Susipažinus su naudojimo sąlygomis, pažymėkite varnelę ir spauskite mygtuką „Sutinku“. Tuomet
prasidės Jūsų apylinkės rinkėjų, darbuotojų ir kitų duomenų atsisiuntimas į LDB. Pirmas duomenų
atsisiuntimas gali užtrukti keletą minučių, priklausomai nuo Jūsų apylinkės rinkėjų skaičiaus, CDB
apkrovimo, Jūsų ryšio (tarp CDB ir kompiuterio).

(duomenų atsisiuntimo iš CDB langas)

Šis duomenų atsisiuntimas vykdomas tik pirmą sykį kompiuteryje paleidus ABRIS sistemą, kai
bando jungtis apylinkės darbuotojas, išskyrus kelis atvejus:
 Pvz.: Jonas, kuris dirba 1-oje apylinkėje prisijungė pirmą sykį prie sistemos ir į LDP buvo
atsiųsti visi 1 apylinkės duomenys. Po to prisijungė Petras, kuris dirba 2-oje apylinkėje,
tuomet sistema perkraus Petro apylinkės duomenis į LDB (Jono apylinkės duomenys bus
pašalinti).
 Buvo užkrauti pirmo etapo apylinkės rinkėjų duomenys. Prasidėjo antras etapas: sistema
pakraus aktualius duomenis.
 Buvo užkrauti tiesiog testiniai duomenys, atėjo laikas, kai į ABRIS buvo pakrauti realūs
duomenys.2
 Yra išleista nauja sistemos versija, o pas Jus įdiegta senesnė versija.
Dėmesio: jei į ABRIS prisijungėte Jūs , o po to kitas Jūsų apylinkės darbuotojas (prie to paties
kompiuterio) tai duomenys iš CDB į LDB nebus siunčiami, nes Jūs dirbate toje pačioje apylinkėje.

2

Kai VRK įspės, kad galima užsikrauti realius apylinkės duomenis į LDB, nepalikit šio veiksmo rinkimų dienai, nes po
to tai gali ilgai užtrukti.
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Sistemos informacinė juosta

(sistemos informacinė juosta)

Informacinės juostos dešinėje pusėje yra nurodomas prisijungęs vartotojas, bei mygtukas
„Atsijungti“.
Kairėje pusėje yra pateikiama informacija kokiu režimu yra prisijungęs vartotojas.

(prisijungta LDB režimu)

(prisijungta CDB režimu)

(prisijungta CDB režimu, kai dingsta ryšys su CDB)

Jei vartotojas prisijungia CDB režimu, tačiau dingsta ryšys su CDB, sistema automatiškai turėtų
atstatyti ryšį dingus ryšio sutrikimams. Taip pat vartotojas gali rankiniu būdu pabandyti atstatyti
ryšį su CDB paspaudus nuorodą „Pamėginti atstatyti ryšį“.

Meniu aprašymas

(Sistemos meniu)

Informacija
Formoje pateikiama informacija apie rinkimus, prisijungusį darbuotoją, bei apylinkę / apygardą,
kurioje darbuotojas yra įdarbintas.
Apylinkės rinkėjai
Formoje galima surasti Jūsų apylinkės rinkėjus, bei pažymėti apsilankymo faktą rinkimuose.
Paieška vykdoma tik LDB.
Rinkėjo paieška CDB
Formoje galima surasti rinkėją centrinėje duomenų bazėje ir gauti duomenis apie rinkėją tiesiogiai
iš CDB.3
Paklausimai

3

Jei vartotojas dirba LDB režimu, ši forma yra neaktyvi.
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Formoje atvaizduojama informacija apie Jūsų apylinkės siųstus paklausimus kitoms apylinkėms, bei
apie Jūsų apylinkei atsiųstus paklausimus.4
Nesinchronizuoti įrašai
Formoje matomi visi nesinchronizuoti įrašai iš LDB, bei galimybė juos eksportuoti į failą.
Ataskaitos
Formoje matomos rinkėjų ataskaitos, darbuotojų sąrašo ataskaita, balsavusių rinkėjų skaičiaus
ataskaita.
Nustatymai
Formoje yra galimybė išvalyti lokalius duomenis (LDB), bei perjungti sistemos režimą iš CDB į LDB.
Mygtuko „Išvalyti lokalią duomenų bazę“ pagalba bus išvalyta Jūsų lokali duomenų bazė. Tokį
veiksmą atlikę, Jūs užtikrinsite, kad duomenys, susiję su rinkėjais, kuriuos naudojo ABRIS sistema,
bus išvalyti iš Jūsų kompiuterio.

Būtini veiksmai kuriuos reikia atlikti rinkimams pasibaigus
Dėmesio – pasibaigus rinkimams, turi būti išvalyta lokali duomenų bazė. Tai padaryti galima
formoje „Nustatymai“ paspaudus mygtuką „Išvalyti lokalią duomenų bazę“. Tokį veiksmą atlikę,
Jūs užtikrinsite, kad duomenys, susiję su rinkėjais, kuriuos naudojo ABRIS sistema, bus išvalyti iš
Jūsų kompiuterio. Šį veiksmą būtina atlikti visiems.

4

Jei vartotojas dirba LDB režimu, ši forma yra neaktyvi.
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Formos

Informacija

(ABRIS informacijos langas)

Formoje matoma informacija apie rinkimus, prisijungusį darbuotoją, apygardą ir apylinkę, kurioje
yra įdarbintas darbuotojas. Taip pat pateikiama informacija, kokiu režimu dirbama.

Apylinkės rinkėjai

(ABRIS pagrindinis sistemos langas)

Formos viršuje pateikiama informacija apie vykdomus paklausimus ir nesinchronizuotus įrašus LDB
ir CDB. Formos kairėje pusėje pateikiamas apylinkės rinkėjų sąrašas su galimybe jį filtruoti, o
dešinėje pusėje pateikiama informacija apie konkretų pasirinktą rinkėją iš sąrašo, bei galimybė jam
pažymėti apsilankymo faktą rinkimuose.
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Blokas – Nesinchronizuotų įrašų skaičius 5

(Nesinchronizuotų įrašų skaičius)

Šiame kompiuteryje: rinkėjų apsilankymo rinkimuose faktų kiekis, kuris yra pažymėtas tik
LDB (šie apsilankymai buvo pažymėti dirbant LDB režimu arba CDB režimu esant ryšio
sutrikimams).
Centrinėje DB: pasikeitimų kiekis apie rinkėjus CDB, skirtas Jūsų apylinkei.
Mygtukas „Sinchronizuoti“ : rankinis nesinchronizuotų įrašų sinchronizavimas. Virš
mygtuko yra vaizduojama paskutinio sėkmingo sinchronizavimo data ir laikas.
Jei Jūs dirbate apylinkėje su vienu kompiuteriu, CDB laukas dažniausiai bus lygus „0“. Tai reiškia,
kad Jūsų lokali duomenų bazė yra sinchronizuota su centrine duomenų baze. Bet jei Jūsų
apylinkėje prie kompiuterių dirba keli darbuotojai, tai šio lauko reikšmė gali kisti. Tai reiškia, kad iš
kito kompiuterio taip pat yra žymimi rinkėjų apsilankymo faktai rinkimuose.6 Šie pasikeitimai
neatkeliaus į Jūsų kompiuterį, kol nebus sinchronizuoti duomenys.
Jei Jūs dirbate LDB režimu ir žymite rinkėjų apsilankymo faktus, tai LDB laukelyje atsispindės
rinkėjų kiekis, kuris reiškia kiek yra nesinchronizuotų įrašų su CDB. Norint sinchronizuoti įrašus
būtina persijungti į CDB režimą ir sinchronizuoti duomenis. Šie duomenys nukeliaus akimirksniu į
centrinę duomenų bazę, bet rinkėjai pažymėti, kad apsilankė atsiras tik po kurio laiko (5 -10 min.).
Dirbant CDB režimu, duomenys tarp LDB ir CDB yra sinchronizuojami automatiškai nustatytu
periodiškumu, tačiau yra galimybė ir rankiniu būdu sinchronizuoti duomenis vartotojui paspaudus
mygtuką „Sinchronizuoti“. Jei automatiškai duomenų sinchronizuoti nepavyksta, tuomet
paskutinio sinchronizavimo data ir laikas yra vaizduojami raudona spalva.
Blokas – Vykdomi paklausimai 7

(Vykdomi paklausimai)

Gauti (neatsakyti): Jūsų apylinkei skirtų (bet dar neatsakytų) paklausimų kiekis. Jei yra
bent vienas gautas ir dar neatsakytas paklausimas, tuomet šis laukas vaizduojamas
raudonu fonu. Esant tokiai situacijai, Jūs turite eiti į formą „Paklausimai“ ir atsakyti į
paklausimą.
5

Dirbant LDB režimu ar esant ryšio sutrikimams, Jums užpildomas tik vienas laukas „Šiame kompiuteryje“ iš šio
bloko, nes kitų laukų reikšmes galima gauti tik dirbant CDB režimu iš centrinės duomenų bazės.
6
Gali būti, kad Jūsų apylinkėje dirba vienas kompiuteris, bet CDB laukas nelygus „0“. Priežastis – pasikeitė
informacija apie apylinkės rinkėjus ar darbuotojus, bet faktas nebuvo pažymėtas LDB.
7
Dirbant LDB režimu ar esant ryšio sutrikimams, šiame bloke informacija Jums nebus pateikiama, nes šių laukų
reikšmes galima gauti tik dirbant CDB režimu iš centrinės duomenų bazės.
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Išsiųsti (neatsakyti): Jūsų apylinkės išsiųstų, bet dar neatsakytų paklausimų kiekis.
Išsiųsti (viso): Jūsų apylinkės visų išsiųstų paklausimų kiekis.
Paklausimai (mygtukas): atidaro formą „Paklausimai“ 8.
Blokas – Apylinkės rinkėjai

(Apylinkės rinkėjai)

Šiame bloke yra pateikiamas apylinkės rinkėjų sąrašas. Sąraše yra matoma ši informacija:
 Rinkėjo kortelės numeris (Kortelės Nr.);
 Rinkėjo vardas (Vardas);
 Rinkėjo pavardė (Pavardė);
 Rinkėjo gimimo data (Gimimo data);
 Požymis, kaip balsavo rinkėjas - atvyko į apylinkę ar balsavo paštu (Balsavo).
Rinkėjų sąrašą galima filtruoti (atlikti paiešką) pagal: kortelės Nr., vardą, pavardę ir balsavimo
požymį. Filtravimas atliekamas įvedant reikšmes į lentelės viršuje esančius laukus (pažymėta
raudonai) ir paspaudžiant klaviatūros „Enter“ klavišą.
Vienu metu yra rodomi ne visi apylinkės rinkėjai, o tik dalis jų (sąrašas yra sudarytas iš kelių
puslapių). Po lentele yra pateikiama informacija (pažymėta raudonai) kelintas puslapis yra
rodomas, kiek iš viso yra įrašų, bei kiek įrašų yra rodoma puslapyje. Pereiti iš vieno puslapio į kitą
galima spustelėjus nuorodas „ankstesnis“ ir „kitas“.
Sąrašas pagal nutylėjimą yra rūšiuojamas pagal rinkėjo kortelės numerį. Tačiau, jei filtravimo lauke
yra įvedamas pavardės fragmentas, tuomet sąrašas yra rūšiuojamas pagal pavardę.

8

Lygiai toks pat veiksmas, jei Jūs pasirinktumėte menių punktą „Paklausimai“.
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Balsavimo ataskaita – virš rinkėjų sąrašo lentelės yra nuoroda „Balsavusių rinkėjų skaičius LDB“,
kurią paspaudus yra suformuojama ataskaita apie rinkimų apylinkėje balsavusiųjų rinkėjų skaičių.
Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys iš LDB.
Blokas – Daugiau apie rinkėją, žymėjimas

(Konkretaus rinkėjo informacija)

Šiame bloke pateikiama konkretaus pasirinkto apylinkės rinkėjo informacija – rinkėjo adresas,
pirminė rinkėjo apygarda, apylinkė, bei rinkimų sąrašas, kuriuose dalyvauja rinkėjas.
Mygtukai:
 Atvyko – iškviečia rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimo formą. Mygtukas gali būti
neaktyvus, jei rinkėjas jau yra balsavęs, perkeltas į kitą apylinkę, ar yra kita priežastis
draudžianti rinkėjui balsuoti.
 Keisti balsavimo būdą – mygtukas yra skirtas pakeisti rinkėjo balsavimo tipą (atvyko į
apylinkę ar balsavo paštu) ir yra matomas tiktai balsavusiems rinkėjams, pasibaigus
rinkimams apylinkėse (rinkimų dieną po 20 valandos).
Žymėti visus, kad balsavo paštu – pažymėjus šią varnelę, visiems rinkėjams automatiškai bus
uždedamas požymis „balsavo paštu“ rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimo formoje.
Taip pat šiame bloke yra pateikiama papildoma informacija, kai rinkėjas jau yra balsavęs, perkeltas
į kitą apylinkę, ar rinkėjui yra draudžiama balsuoti dėl kokios nors priežasties.
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(Rinkėjas jau yra balsavęs)

(Rinkėjas perkeltas į kitą apylinkę)
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(Rinkėjui draudžiama balsuoti dėl kokios nors priežasties)
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Rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimas

(Rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimas)

Ši forma iškviečiama iš formos „Apylinkės rinkėjai“ paspaudus mygtuką „Atvyko“ arba „Keisti
balsavimo būdą“. Forma yra skirta įsitikinti, kad tikrai pasirinktas reikiamas rinkėjas, ir pažymėti jo
apsilankymo faktą rinkimuose. Šioje formoje galima keisti tik požymį „Balsavo paštu“.9 Požymį, kad
rinkėjas balsavo paštu, galima pažymėti tik pasibaigus rinkimams apylinkėse (rinkimų dieną po 20
valandos).
Kai dirbama LDB režimu, ar esant ryšio sutrikimams, pažymėjus rinkėjo apsilankymo faktą
rinkimuose yra parodomas pranešimas, kad rinkėjas pažymėtas sėkmingai LDB, tačiau šis
pažymėjimas nėra sinchronizuotas su centrine duomenų baze.

(Rinkėjo sėkmingas pažymėjimas LDB)

Kai dirbama CDB režimu, pažymėjus rinkėjo apsilankymo faktą rinkimuose parodomas pranešimas,
kad rinkėjas pažymėtas sėkmingai.

(Sėkmingas rinkėjo pažymėjimas)

Jei žymint rinkėją centrinėje duomenų bazėje yra gaunama klaida, ji yra parodoma vartotojui ir
rinkėjas nėra pažymimas balsavusiu nei CDB, nei LDB.

9

Jei žymint rinkėją, nuolat žymimas požymis „Balsavo paštu“ – skaitykite „Apylinkės rinkėjai“ formos aprašymą.
Lapas 16 / 25

Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinė sistema ABRIS

Rinkėjo paieška CDB

(Rinkėjo paieška CDB)

Ši forma skirta rinkėjų paieškai CDB. Jei atvyko rinkėjas, kurio nėra Jūsų apylinkės sąrašuose, šios
formos pagalba galite surasti ir gauti visus duomenis apie rinkėją. Rinkėjo paieška gali būti
vykdoma tik pagal pilną asmens kodą. Forma yra aktyvi tik prisijungus CDB režimu.
Taip pat šioje formoje yra pateikiama papildoma informacija, jei rinkėjui yra suformuotas
paklausimas, jei rinkėjas jau yra balsavęs, perkeltas į kitą apylinkę, ar rinkėjui yra draudžiama
balsuoti dėl kokios nors priežasties.

(rinkėjui buvo suformuotas paklausimas ir atsakymas 10)

10

Jei rinkėjui nebūtų suformuotas atsakymas, laukai apie atsakymą būtų neužpildyti ir šalia atsakymo laukų raudonai
užrašyta „Atsakymas dar nesuformuotas“
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(Rinkėjas jau yra balsavęs)

(Rinkėjui buvo suformuotas paklausimas ir gautas teigiamas atsakymas, todėl rinkėjas buvo perkeltas į kitą apylinkę)

(Rinkėjui atimta teisė balsuoti)
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Jei VRK nustatytos taisyklės leidžia, surastam rinkėjui galima atlikti šiuos veiksmus:
 Įtraukti rinkėją į sąrašus – jei rinkėjas yra registruotas toje pačioje apygardoje ar fiktyvioje
999-ojoje rinkiminėje apylinkėje, jį galima įtraukti į savo apylinkės rinkėjų sąrašus.
Įtraukus rinkėją į savo apylinkės sąrašus, vartotojo bus paprašyta atsispausdinti dokumentą
dėl rinkėjo perkėlimo į kitą apylinkę. Vartotojas privalo atsispausdinti šį dokumentą. Jei per
klaidą nepavyko atsispausdinti šio dokumento, tuomet šį dokumentą bus galima surasti ir
atsispausdinti formoje „Ataskaitos > Rinkėjų ataskaitos“.

(Dokumento, dėl rinkėjo perkėlimo į kitą apylinkę, spausdinimas)




Jei, įtraukus rinkėją į savo apylinkės sąrašus, nerandate jo „Apylinkės rinkėjai“ sąraše,
tuomet pamėginkite sinchronizuoti duomenis (rinkėjas sinchronizavimo metu turėtų būti
įrašytas į apylinkės rinkėjų sąrašą).
Pildyti F5 formą – rinkėjui galima pildyti F5 formą, jei rinkėjas deklaravo gyvenamąją vietą
Jūsų apylinkėje ir su savimi turi deklaravimo pažymą.
Formuoti paklausimą – jei rinkėjas priklauso Jūsų apygardos kitai apylinkei, tuomet bus
leidžiama formuoti paklausimą.

Paklausimo formavimas

(Paklausimo formavimo langas)

Formoje matomas pasirinktas rinkėjas bei kokiai apylinkei bus formuojamas paklausimas. Tik
įsitikinus, jog pasirinktas reikiamas rinkėjas, galima formuoti paklausimą. Išsiuntus paklausimą bus
parodytas pranešimas, kad paklausimas sėkmingai išsiųstas.

Lapas 19 / 25

Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinė sistema ABRIS

Paklausimai

(Vykdomų paklausimų forma)

Šioje formoje vaizduojami Jūsų apylinkės gauti neatsakyti ir Jūsų apylinkės išsiųsti paklausimai.
Mygtukas „Atnaujinti“ yra skirtas rankiniu būdu atnaujinti paklausimų sąrašą iš CDB.
Į gautus neatsakytus paklausimus, turi atsakyti Jūsų apylinkė. Norint atsakyti į gautą paklausimą,
reikia spausti mygtuką „Atsakyti“. Tuomet bus atidaryta forma leidžianti atsakyti į paklausimą.
Į išsiųstus paklausimus, turi atsakyti apylinkė, kuriai yra adresuoti paklausimai. Sąraše yra matomi
tiek atsakyti, tiek neatsakyti paklausimai. Jei į paklausimą yra atsakyta ir rodomos reikšmės „Taip“
arba „Ne“, tuomet patį paklausimą galite atsispausdinti mygtuko „Spausdinti“ pagalba. Jei į
paklausimą yra atsakyta teigiamai, ir rinkėjui nėra pažymėtas apsilankymo faktas rinkimuose,
tuomet tai galima padaryti mygtuko „Atvyko“ pagalba.
Tiek gautų, tiek išsiųstų paklausimų sąrašus galima atsispausdinti mygtukų pagalba:
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(Paklausimų ataskaitų mygtukai)

Paklausimo atsakymo formavimas

(Paklausimų atsakymo forma)

Šios formos pagalba galite atsakyti į gautą paklausimą teigiamai arba neigiamai. Jei atsakymas į
paklausimą yra neigiamas, tuomet turėtumėte pastabos laukelyje nurodyti priežastį, kodėl buvo
priimtas neigiamas atsakymas.
Formoje matoma informacija apie rinkėją ir informacija, kuri apylinkė pateikė paklausimą, ir į kurią
bus perkeltas rinkėjas, jei į paklausimą bus atsakyta teigiamai.
Atsakius į paklausimą (nesvarbu ar atsakymas yra teigiamas, ar neigiamas), vartotojo bus
paprašyta atsispausdinti dokumentą dėl rinkėjo perkėlimo į kitą apylinkę. Vartotojas privalo
atsispausdinti šį dokumentą. Jei per klaidą nepavyko atsispausdinti šio dokumento, tuomet šį
dokumentą bus galima surasti ir atsispausdinti formoje „Ataskaitos > Rinkėjų ataskaitos“.
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(Dokumento, dėl rinkėjo perkėlimo į kitą apylinkę, spausdinimas)
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Rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimas gavus paklausimo atsakymą

(Rinkėjo apsilankymo fakto tvirtinimas)

Forma yra skirta pažymėti rinkėjo, kuris buvo perkeltas į Jūsų apylinkę po teigiamo atsakymo į
paklausimą, apsilankymo faktą rinkimuose.
Žymint rinkėjo apsilankymo faktą galima gauti pranešimą, jog rinkėjas nerastas apylinkės rinkėjų
sąraše. Tuomet reikėtų rankiniu būdu sinchronizuoti duomenis formoje „Apylinkės rinkėjai“ ir
tuomet pabandyti dar kartą pažymėti rinkėjo apsilankymo faktą.

Nesinchronizuoti įrašai

(Nesinchronizuotų įrašų forma)

Ši forma reikalinga, sukurti nesinchronizuotų duomenų bylai. Nesinchronizuoti duomenys – tai
duomenys apie rinkėjus, kurių atvykimo faktą Jūs pažymėjote dirbdami LDB režimu ar esant ryšio
sutrikimams ir įrašai nebuvo sinchronizuoti iš formos „Apylinkės rinkėjai“.
Mygtuko „Eksportuoti“ pagalba galima išsaugoti visus nesinchronizuotus įrašus į duomenų bylą ir
ją išsaugoti lokalioje darbo vietoje (kompiuteryje). Šią duomenų bylą privalote perduoti apygardos
darbuotojui arba VRK darbuotojams. Jie turi priemones įkelti šią duomenų bylą į sistemą.
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Dėmesio: sukūrus ir atidarius antrą sykį šią formą, vėl bus gautas tas pats nesinchronizuotų rinkėjų
sąrašas.11 Yra palikta galimybė eksportuoti šiuos duomenis kiek norite kartų (gal buvo prarasta
byla ar sugadinta laikmena). Jei Jūs sukūrėte šią bylą ir perdavėte apygardos darbuotojui, o po to
sinchronizavote duomenis per formą „Apylinkės rinkėjai“, tai ne problema. Jūs būsite 100%
garantuoti, kad duomenys pateko į CDB. Jei bylą bandys po to įkelti apygardos darbuotojas,
sistema atpažins, kad rinkėjai jau yra sinchronizuoti.
Šį veiksmą rekomenduojama atlikti, kai pilnai baigėte dirbti su sistema, kai visi rinkėjai jau
sužymėti. Jei visi įrašai sėkmingai sinchronizuoti, šia forma pasinaudoti nereikės.

Ataskaitos

(Ataskaitų forma)

Ataskaitos:
Rinkimų apylinkėje balsavusiųjų rinkėjų skaičius – ataskaita apie rinkimų apylinkės bendrą rinkėjų
skaičių, įrašytų / išbrauktų rinkėjų skaičių, balsavimo statistika. Duomenys šiai ataskaitai yra
gaunami iš CDB.
Balsavusių rinkėjų skaičius LDB – ataskaita apie rinkimų apylinkės bendrą rinkėjų skaičių, bei jų
balsavimo statistika. Duomenys šiai ataskaitai yra gaunami iš LDB.
Darbuotojų sąrašas – apylinkėje įdarbintų darbuotojų sąrašas. Sąraše pateikiama informacija apie
darbuotojų prisijungimo vardus ir slaptažodžius prie ABRIS sistemos LDB režimu.
Blokas – Rinkėjų ataskaitos
Šiame bloke pateikiamos visos rinkėjų ataskaitos. Jas galima atsispausdinti paspaudus mygtuką
„Spausdinti“. Rinkėjų ataskaitos yra matomos tik dirbant CDB režimu.

11

Sąrašas gali ir padidėti jei dar žymėjote rinkėjus dirbdami su sistema LDB režimu ar esant ryšio sutrikimams.
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Nustatymai

(Nustatymų forma)

Ši forma skirta pakeisti sistemos režimui iš darbo su CDB į darbą su LDB. Taip pat šioje formoje
galima išvalyti visą lokalią duomenų bazę.
Mygtukai:
Įjungti LDB režimą – mygtukas pakeičia sistemos darbo režimą iš darbo su centrine duomenų baze
(CDB) į darbo režimą su lokalia duomenų baze (LDB). Šis mygtukas yra matomas, kai sistema dirba
CDB režimu ir turėtų būti naudojamas tik atsiradus ryšio sutrikimams su CDB. Pakeitus sistemos
režimą į iš CDB į LDB, atgal pakeisti sistemos režimo negalima - norint vėl dirbti CDB režimu reikia
atsijungti ir prisijungti per el. valdžios vartus.
Išvalyti lokalią duomenų bazę – mygtukas išvalo lokalioje duomenų bazėje esančius įrašus.
Duomenys turi būti išvalyti pasibaigus rinkimams. Rinkimų eigoje šio mygtuko naudoti nereikėtų.
Išvalius lokalius duomenis, Jūs būsite atjungti nuo sistemos ir reikės iš naujo prisijungti per el.
valdžios vartus.
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