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1. Bendroji informacija
Dokumento paskirtis – pateikti informaciją apie apylinkės darbo vietoje galimas atlikti rinkimų dienos
funkcijas: apylinkės protokolų pildymas, peržiūra ir tvirtinimas, pirmumo balsų protokolų pildymas, peržiūra
ir tvirtinimas.

1.1. Mygtukų reikšmės
1.

2.

- mygtuką galima rasti eilutės gale. Paspaudus šį mygtuką atsidaro papildomas
meniu, iš kurio galite atlikti papildomus veiksmus: Peržiūrėti, Redaguoti ir
Pašalinti.
- skirtas greitam perėjimui prie redagavimo (atsidaro įrašo įvedimo arba
redagavimo forma).

3.

- išvalo duomenų laukus.

4.

- mygtukas skirtas grįžti į prieš tai buvusią formą (žingsnį).

5.

- mygtukas skirtas grįžti į pagrindinę rinkimų dienos Vedlio formą.

6.

- mygtukas skirtas išsaugoti duomenis ir pereiti į naują Vedlio žingsnį (jei tai buvo
paskutinis etapo žingsnis nukreipiama į pagrindinį Vedlio langą.
- mygtukas skirtas išsaugoti teisingai užpildytos formos informaciją, vartotojas lieka
toje pačioje formoje.
- čia matote kiek įrašų buvo atrinkta ir kiek jų galite matyti šiame puslapyje. Šį
skaičių galima keisti.
- mygtukas leidžia rūšiuoti duomenis abėcėlės tvarka arba pagal datą, skaičių
mažėjančiai ar didėjančiai, priklausomai nuo to, prie kurio parametro buvo
paspaustas.

7.
8.
9.

1. Jeigu duomenys suvesti klaidingai, paspaudus mygtuką ,,Išsaugoti“ sistema pateiks klaidos pranešimą,
kuriame bus parašyta klaidos informacija.
2. Kai kurie mygtukai gali būti matomi arba nematomi priklausomai nuo naudotojui priskirtų teisių.
3. Kai kurie laukai gali būti užpildomi arba neredaguojami priklausomai nuo naudotojui suteiktų teisių.
4. Privalomi laukai – laukai kuriuos privaloma užpildyti, kitaip nebus galima atlikti veiksmo (išsaugoti, ieškoti
ir pan.). Privalomi laukai formoje pažymėti žvaigždute *.
5. Neprivalomų laukų pildyti nebūtina, bet patartina.
6. Pabrauktas mėlynas (violetinis) tekstas (pvz.: mygtukai) yra nuoroda. Tam, kad nuoroda veiktų, reikia
paspausti klaviatūros mygtuką CTRL ir, laikant jį, užvesti pelės kursorių „ant“ teksto – kursorius pasikeis į
„rankytę“ . Dabar paspauskite ant teksto ir būsite nukreipti į atitinkamą dokumento vietą.

1.2. Prisijungimas.
Prisijungti galima šiomis teisėmis: VRK darbuotojo, Apygardos arba Apylinkės darbuotojo. Pasirinkus vieną iš
teisių, būsite nukreipiami į langą iš kurio galima pasirinkti prie kokios formos norima pereiti.

Pav. 1 Meniu punktas.
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Paspaudus meniu punktą „Rinkimų dienos meniu“ galima pereiti prie šių formų:
 Rinkimų dienos vedlys;
 Rinkimų dienos vedlys (užsienis);
 Rinkimų dienos vedlys (užsienis) – papildomas;
 Apygardos darbo vieta;
 VRK darbo vieta.

1.3. Rinkimų dienos Vedlio „offline“ režimas.
Rinkimų dienos išvakarėse būtina sudaryti sąlygas dirbti „offline“ režimu rinkimų dieną: prisijunkite prie
ABRIS ir i) parsisiųskite lokalios duomenų bazės duomenis (duomenys parsiunčiami automatiškai); ii)
išsisaugokite kompiuteryje ataskaitą „Darbuotojų sąrašas“. Šioje ataskaitoje pateikiami apylinkės
darbuotojų prisijungimo vardai ir slaptažodžiai, skirti prisijungti prie ABRIS nesant interneto ryšio.
Posistemėje ABRIS yra skirtukas „Vedlys“, kuris nukreipia į rinkimų dienos Vedlį. Jei rinkimų dieną nėra
interneto ryšio, dirbti „offline“ režimu galima, jei atsisiųsti abeji – ABRIS ir rinkimų dienos Vedlio –
duomenys.
PASTABA: Apygardų rinkimų komisijos turi užtikrinti, kad visos apylinkių rinkimų komisijos rinkimų dienos
sulauktų jau atlikusios aukščiau nurodytus veiksmus.
Lokali duomenų bazė (toliau – LDB) pasiekiam formoje ,,Lokali duomenų bazė“. Atsidarę formą turite
pasirinkti aktualius rinkimus ir paspausti mygtuką ,,Atsisiųsti apylinkės duomenis į LDB“.

Pav. 2 Offline meniu.
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Kai duomenys bus atsiųsti, informacinė sistema apie tai informuos pranešimu ir atsiras papildomas langas
,,Apylinkės LDB duomenys“.

Pav. 3 Duomenų atsiuntimas offline režimui

Taip pat gausite pranešimą „LDB duomenys yra atsiųsti. Esant poreikiui, galima dirbti OFFLINE režimu.“

Pav. 4 Atsiųsti offline duomenys.

Atsidarius formą ,,Rinkimų dienos vedlys“ turi būti matomas pranešimas „LDB duomenys yra atsiųsti.
Esant poreikiui, galima dirbti OFFLINE režimu“. Instaliavus LDB, jei dirbant su informacine sistema online
režimu, dingsta interneto ryšys, darbas automatiškai tęsiamas su buvusias duomenimis, t.y. iš naujo
prisijungti nereikia.
Taikomi apribojimai darbui offline režimu:
1. Apribojimas naršyklei:
 Chrome 37 versija arba naujesnė;
 Mozilla Firefox 32 versija arba naujesnė;
 Internet Explorer 10 versija arba naujesnė;
2. Apribojimas kompiuteriui:
 kompiuteryje turi būti ne mažiau nei 100 MB laisvos vietos.
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2. Rinkimų dienos Vedlys.
2.1. Rinkimų dienos Vedlio etapai.
Formos paskirtis – peržiūrėti ir vykdyti sugrupuotas rinkimų dienos užduotis (etapus) apylinkėje.

Pav. 5 Pagrindinė rinkimų dienos Vedlio forma

Vedlys susideda iš 8 etapų, kurie skirti atlikti rinkimų dienos operacijas nustatyta tvarka. Kiekvieno etapo
paskirtis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etapas – apskaityti iš rinkimų apygardos gautus ir balsavimo namuose biuletenius;
Etapas – atlikti komisijos nariams išduotų ir grąžintų biuletenių apskaitą;
Etapas – užregistruoti apylinkės stebėtojus ir jų veiksmus;
Etapas – atlikti biuletenių apskaitos užbaigimą pasibaigus rinkimų dienai;
Etapas – suskaičiuoti biuletenius balsadėžėje ir užregistruoti rezultatus;
Etapas – suskaičiuoti biuletenius gautus vokais ir užregistruoti jų rezultatus;
Etapas – spausdinti ir tvirtinti rinkimų protokolus;
Etapas – suvesti ir tvirtinti pirmumo balsų skaičiavimo protokolus.
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2.2. Rinkimų dienos Vedlio užrakinimas.

Formos paskirtis – režimo pasirinkimas, kuriame norėsite dirbti – redagavimo ar peržiūros. Jei pasirinksite
redagavimo režimą, kiti vartotojai negalės keisti jokių rinkimų Vedlio duomenų. Atrakinti Vedlį gali
apygardos rinkimų komisijos darbuotojas.

3. Rinkimų dienos Vedlio etapai.
3.1. ETAPAS 1. Iki apylinkės atidarymo. Išduotų balsuoti namuose biuletenių
apskaita
Formos paskirtis – užfiksuoti iš rinkimų apygardos komisijos gautų biuletenių skaičių visiems, vienu metu
vykdomiems, rinkimams.

Pav. 6 1 Etapas. Iki apylinkės atidarymo. Išduotų balsuoti namuose biuletenių apskaita

Šis etapas turi būti pradėtas pildyti rinkimų dienos išvakarėse, nurodant: gautų biuletenių skaičių, balsuoti
namuose išdalintų ir sugadintų biuletenių skaičius ir kt.
Laukai ,,2. Iš apygardos rinkimų komisijos gautų biuletenių skaičius“ ir ,,2.1. Iš jų balsuoti namuose“
užpildomi, o į kitus laukus informacija automatiškai yra sistemos įkeliama.

3.2. ETAPAS 2. Biuletenių apskaita rinkimų dieną.
3.2.1. 1 žingsnis. Komisijos nariams išduotų biuletenių apskaita.
Formos paskirtis – komisijos nariams išduotų biuletenių apskaita.
Komisijos nario vardas ir pavardė užpildomi automatiškai, pagal apylinkei priskirtus komisijos narius.
Galimi veiksmai:



Išduoti (ar) grąžinti biuletenius – paspaudus mygtuką prie pasirinkto komisijos nario.
Istorijos peržiūra – paspaudus mygtuką ,,Istorija“, suformuojama ataskaita Biuletenių išdavimo
istorija, kurioje pateikiama informacija apie apylinkėje išduotus komisijos nariams biuletenius.
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Pav. 7 2 Etapas. 1 žingsnis. Komisijos nariams išduotų biuletenių apskaita

3.2.2. 2 žingsnis. Biuletenių išdavimas (grąžinimas)
Formos paskirtis – biuletenių išdavimas ir (arba) grąžinimas komisijos nariui. Forma skirta pasirinktam
komisijos nariui įvesti išduotų / grąžintų biuletenių šaknelių numeriams.

Pav. 8 2 Etapas. 2 žingsnis. Biuletenių išdavimas

Norint užregistruoti naują biuletenių išdavimą, grąžinimą ar sugadinimą spaudžiama nuoroda „Sukurti
naują“ ir žemiau atsivėrusioje naujoje eilutėje įvedama reikiama informacija apie biuletenius. Suklydus
įvedant šaknelių numerius ir norint pašalinti klaidingai įvestą eilutę, spaudžiama ,,Pašalinti“.
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Laukas ,,Priežastis“ – privalomas, jei užpildomas laukas „Sugadinimai“. Biuleteniai gali būti sugadinti dėl šių
priežasčių:
 Rinkėjui, prieš įmetant biuletenį į balsadėžę, buvo išduotas kitas balsavimo biuletenis vietoje
sugadinto;
 Išduodant biuletenius rasta biuletenių, kurių šaknelės nenumeruotos ar su tuo pačiu numeriu;
 Biuletenis sugadintas atplėšiant jį nuo šaknelės;
 Kitos nenumatytos priežastys.
Sistemos daromi tikrinimai:
Šaknelės numerio tikrinimas – informacinė sistema patikrinama, ar grąžinami biuleteniai patenka į komisijos
nariui išduotų biuletenių aibę. Jei nepatenka, sistema neleidžia tokių biuletenių grąžinti, nes grąžinti galima
tik pirma išduotus atitinkamus biuletenius komisijos nariui).

3.3. ETAPAS 3. 7:00–20:00. Stebėtojų apskaita.
3.3.1. 1 žingsnis. Stebėtojų apskaita
Formos paskirtis – pateikti stebėtojų sąrašą. Rodomi visi stebėtojai, kurie yra priskirti apylinkei ar naujai
pridėti. Šioje formoje galima:
 Paspaudus mygtuką ,,Pridėti stebėtoją“, atsidaro forma ,,Stebėtojų informacijos įvedimas“.
 Paspaudus redagavimo ženklą (ikonėlę su pieštuku), nukreipiama į stebėtojų redagavimo formą.

Pav. 9 3 Etapas. 1 žingsnis. Stebėtojų apskaita

3.3.2. 2 žingsnis. Stebėtojų informacijos įvedimas
Formos paskirtis – įvesti į informacinę sistemą atvykusį stebėtoją. Norint tai padaryti, būtina įvesti stebėtojo
vardą, pavardę ir jo atvykimo į rinkimų apylinkę laiką.

Pav. 10 3 Etapas. 2 žingsnis. Stebėtojų informacijos įvedimas
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3.4. ETAPAS 4. Iki balsadėžės atidarymo.
3.4.1. 1 Žingsnis. Biuletenių apskaitos užbaigimas.
Formos paskirtis – biuletenių apskaitos užbaigimui.

Šis skaičius automatiškai
perkeliamas iš VRK IS
posistemės ABRIS.

Pav. 11 4 Etapas. 1 Žingsnis. Biuletenių apskaitos užbaigimas

Paspaudus ,,Išsaugoti“ arba ,,Tęsti“ atliekami patikrinimai. Jei yra neatitikimų, sistema apie tai informuoja
pateikdama klaidos pranešimą.
DĖMESIO!

1. Pildant vienmandatės rinkimų apygardos ir daugiamandatės rinkimų apygardos protokolų
duomenis, jų tarpusavyje NEPAINIOTI. Pradėti vesti ir skaičiuoti vienmandatės rinkimų apygardos
biuletenius, ir tik po to – daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenius.
2. Jei suklydote, spauskite ,,Grįžti". Sugrįžus į ankstesnįjį žingsnį galėsite ištaisyti padarytą klaidą.
Būkite atidūs, ypač išduodami ir grąžindami rinkimų biuletenius, kadangi duomenis apie tai
pataisyti be Vyriausiosios rinkimų komisijos leidimo nebus galima.
TAI SVARBU:
1) Balsavimui pasibaigus, komisijos nariui išduotų biuletenių skaičius turi būti lygus rinkėjams išduotų
biuletenių skaičiui.
2) Komisijos nariui grąžinus visus likusius po balsavimo biuletenius grafoje ,,3.6. Nepanaudotų
biuletenių skaičius“ turi būti lygus nuliui.
3) Grafoje ,,3.8. Neišdalinti komisijos nariams biuleteniai“ turi būti įvedamas biuletenių skaičius, likęs
pas komisijos pirmininką.
4) Grafoje ,,3.9. Nepanaudotų ir sugadintų biuletenių skaičius“ turi būti įvedama visų komisijų narių
grąžintų ir sugadintų balsuojant namuose biuletenių suma
5) Grafoje ,,4 Nepanaudotų (anuliuotų) biuletenių skaičius“ turi būti įvedami biuleteniai, kuriems buvo
nukirptas kampas ir jie buvo priskiriami prie anuliuojamų.
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3.5. ETAPAS 5. Biuletenių, rastų balsadėžėje, skaičiavimas.
3.5.1. 1 žingsnis. Biuleteniai balsadėžėje.
Formos paskirtis – įvesti biuletenių skaičių, rastą balsadėžėje.

Pav. 12 5 Etapas. 1 žingsnis. Biuleteniai balsadėžėje (vienmandatė)

1. Jeigu vykstančių rinkimų metu išduodamas ne vienas biuletenis, grafa „Balsadėžės atidarymo laikas“
turi būti užpildoma vienodai visos rūšies biuletenių apskaitos pirmame Vedlio etape ,,Iki apylinkės
atidarymo. Išduotų balsuoti namuose biuletenių apskaita“.
2. Grafa ,,8.1 Balsadėžėje rasta biuletenių daugiau, negu jų buvo išduota rinkėjams“ turi būti skaičiuojam iš
,,8. Rinkimų apylinkės patalpose balsavusių rinkėjų skaičius, galiojančių ir negaliojančių biuletenių suma“
atėmus ,,3.3. Rinkėjams išduotų biuletenių skaičius iš viso, rinkimų dieną“ (t.y. 8.1=8-3.3). Jei rezultatas
mažesnis arba lygus 0, laukas paliekamas tuščias.
3. Grafa ,,8.2. Balsadėžėje rasta biuletenių mažiau, negu jų buvo išduota rinkėjams“ apskaičiuojamas ,,3.3.
Rinkėjams išduotų biuletenių skaičius iš viso, rinkimų dieną“ atėmus ,,8. Rinkimų apylinkės patalpose
balsavusių rinkėjų skaičius, galiojančių ir negaliojančių biuletenių suma“ (t.y. 8.2=3.3-8). Jei rezultatas
mažesnis arba lygus 0, laukas paliekamas tuščias.
4. Grafa ,,Komisijos pastabos“ turi būti pildoma, jei grafų ,,8.1 Balsadėžėje rasta biuletenių daugiau, negu
jų buvo išduota rinkėjams“ arba ,,8.2. Balsadėžėje rasta biuletenių mažiau, negu jų buvo išduota
rinkėjams“ reikšmės yra didesnės nei 0.
3.5.2. 2 žingsnis. Balsų skaičiavimas balsadėžėje.
Formos paskirtis – balsų, gautų vokais, įvedimas. Jeigu vykstančių rinkimų metu išduodamas ne vienos
rūšies biuletenis, kiekvieno jų gautų balsų skaičius, skaičiuojamas atskirai.
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Pav. 13 5 Etapas – 2 Žingsnis. Balsų skaičiavimas balsadėžėje (vienmandatė).

Laukas ,,Iš viso“ suskaičiuojamas automatiškai.

TAI SVARBU:
Radus negaliojančius ar priskiriamus kitam kandidatui biuletenius, reikia grįžti į balsų skaičiavimo formos
pradžią.
Informacinės sistemos atliekami tikrinimai:
Grafoje ,,9. Skaičius balsų, paduotų už kiekvieną kandidatą į Seimą iš viso“ nurodytas bendras balsų
skaičius (ir paduotų už kiekvieną atskirai) negali viršyti skaičiaus, nurodyto grafoje ,,7. Balsadėžėje rastų
galiojančių biuletenių skaičius“.

3.6. ETAPAS 6. Biuletenių, gautų vokuose, skaičiavimas.
3.6.1. 1 žingsnis. Biuletenių, gautų vokuose, skaičiavimas.
Formos paskirtis – gautų vokuose biuletenių skaičiaus įvedimas ir jų skaičiavimas.
Informacinės sistemos atliekami tikrinimai:
Grafa ,,10. Gautų išorinių vokų skaičius (balsavusių namuose ir gautų iš apygardos rinkimų komisijos“ turi
būti apskaičiuojama prie ,,10.1. Balsavusių namuose“ pridėjus ,,10.2. Gautų iš apygardos rinkimų
komisijos“ (t.y. 10. = 10.1 + 10.2).
Grafos ,,10. Gautų išorinių vokų skaičius (balsavusių namuose ir gautų iš apygardos rinkimų komisijos“
reikšmė turi būti mažesnė arba lygi grafų ,,11.1. Anspauduotų apylinkės antspaudu vidinių vokų skaičius“
ir ,,11.2. Neantspauduotų vidinių vokų skaičius“ reikšmei (t.y. 10. < arba = 11.1 + 11.2).
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Pav. 14 6 Etapas. 1 žingsnis. Biuletenių, gautų vokuose, skaičiavimas

3.6.2. 2 žingsnis. Balsų, gautų vokuose, skaičiavimas.
Formos paskirtis –vokuose gautų biuletenių skaičiaus įvedimas ir jų suskaičiavimas.

Pav. 15 6 Etapas. 2 žingsnis. Balsų, gautų vokuose, skaičiavimas

3.6.3. 3 žingsnis. Balsų, gautų vokais, skaičiavimas.
Formos paskirtis – balsų įvedimui, rodoma kurio protokolo balsai skaičiuojami.
Pagal pildomą protokolą suformuojama balsų skaičiavimo lentelė. Lentelės užpildymas turi atitikti
biuletenio informaciją.
Informacinės sistemos atliekami tikrinimai:
Bendras kiekvienos rūšies biuleteniuose gautų galiojančių balsų skaičius turi būti lygus grafos ,,13.
Balsavimo vidiniais vokais gautų galiojančių balsų skaičius“ reikšmei.
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Pav. 16 6 Etapas. 3 žingsnis. Balsų, gautų vokais, skaičiavimas (vienamandatė)

3.7. ETAPAS 7. Protokolų pasirašymas.
3.7.1. 1 žingsnis. Protokolų pasirašymas.
Formos paskirtis – pateikiami visi (išskyrus pirmumo balsų) einamųjų rinkimų metu rinkimų apylinkėje
pildomi protokolai (t. y. bendras protokolų sąrašas).

Pav. 17 7 Etapas. 1 žingsnis. Protokolų pasirašymas

Protokolų statuso reikšmės:
 Nepradėtas – nebuvo išsaugotas nei vienas protokolo pildymo žingsnis rinkimų dienos Vedlyje.
 Pildomas – buvo išsaugotas bent vienas protokolo pildymo žingsnis rinkimų dienos Vedlyje.
 Patvirtintas – protokolas yra patvirtintas apylinkės rinkimų komisijos.
 Patvirtintas apygardos – protokolas patvirtintas apygardos rinkimų komisijos.
 Grąžintas – protokolas grąžintas apygardos rinkimų komisijos.
3.7.2. 2 žingsnis. Protokolo patvirtinimas.
Formos paskirtis – įvesti ir patvirtinti protokolą.

Pav. 18 7 Etapas. 2 žingsnis. Protokolo patvirtinimas.

Kol yra blokuojančių klaidų, patvirtinti protokolo neįmanoma. Blokuojančias klaidas galima peržiūrėti
atsispausdinus norimą patvirtinti protokolą. Klaidos pateikiamos viršutiniame protokolo lauke.
Protokolo pasirašymo procedūra:
1. Patikrinti, ar pažymėti visi dalyvavę skaičiavime stebėtojai.
2. Patikrinti, ar pažymėti visi pasirašę protokolą stebėtojai.
3. Patikrinti, ar pažymėti visi pasirašę protokolą komisijos nariai.
4. Įrašomas pasirašymo laikas.
5. Protokolas išsaugomas.
6. Spausdinimas protokolas.
7. Atspausdintas protokolas pasirašomas.
14

8. Paspaudžiamas mygtukas ,,Patvirtinti protokolą“.
9. Protokolo patvirtinimui įvedama protokolo žyma.
10. Protokolas patvirtinimas.

11. Pav. 19 7 Etapas. 2 žingsnis. Protokolų tvirtinimas (vienmandatė).

Visi šios formos laukai yra užpildomi sistemos automatiškai (vieni duomenys yra perkeliami iš anksčiau
užpildytų rinkimų dienos Vedlio formų, kitur yra suskaičiuojami automatiškai.
Mygtukų reikšmės:
Paspaudus ,,Spausdinti protokolą“ bus atidaroma protokolo versija spausdinimui, kuri atitinka paskutinę
įvestą viso protokolo informaciją. Jei protokolas neturi klaidų, protokole rodomas protokolo HASH kodas.
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Paspaudus ,,Patvirtinti protokolą“ atsidarys papildomas langas protokolo žymos įvedimui ir protokolo
patvirtinimui. Protokolo žyma yra sugeneruotas unikalus HASH kodas, sudarytas iš mažųjų raidžių ir skaičių.
Ši grafa rodoma, tik po protokolo patvirtinimo.

3.8. ETAPAS 8. Pirmumo balsų skaičiavimas.
Šis skyrius yra aktualus tik tuomet, kai vyksta visuotiniai Seimo rinkimai, savivaldybių tarybų ir rinkimai į
Europos Parlamentą.
3.8.1. 1 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimo protokolai.
Formos paskirtis – einamųjų rinkimų (pavyzdžiui, Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento)
pirmumo balsų suskaičiavimas, nurodant visą bendrą informaciją (balsų skaičius, statusas ir t.t.).

Pav. 20 8 Etapas. 1 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimo protokolai.

Mygtukų reikšmės:
Paspaudus ,,Spausdinti balsų skaičiavimo protokolo II dalį“ – spausdinama pilna II dalies protokolo versija.
Paspaudus ,,Tvirtinti balsų skaičiavimo protokolo II dalį“ ir įvedus protokolo žymą, patvirtinama II dalies
protokolas.
Paspaudus mygtuką ,,Pildyti“ gali būti pildomas (redaguojamas) protokolas. Redaguoti galima tik
nepatvirtintus protokolus.
3.8.2. 2 žingsnis. Komisijos narių parinkimas.
Formos paskirtis – pasirenkami komisijos nariai, kurie skaičiuos pirmumo balsus.

Pav. 21 8 Etapas. 2 žingsnis. Komisijos narių parinkimas.

Informacinės sistemos atliekami tikrinimai:
1. 1. Komisijos narys negali skaičiuoti pirmumo balsų partijos , kuris jį delegavo į rinkimų komisiją.
2. 2. Negali būti parinktas vienas ir tas pats apylinkės rinkimų komisijos narys į laukus „Komisijos narys 1“ ir
„Komisijos narys 2“. Skaičiuoti turi du asmenys.
3.8.3. 3 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimas.
Formos paskirtis – peržiūrai ir įvedimui biuletenių be pirmumo balsų skaičiui.
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Pav. 22 8 Etapas. 3 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimas.

3.8.4. 4 žingsnis. Pirmumo balsų įvedimas.
Formos paskirtis – pirmumo balsų iš biuletenių įvedimas.
Formoje judėti nuo vieno lauko iki kito galima naudojantis kompiuterio klaviatūros ,,TAB“ (tarpo) mygtuką.
Suvedus į sistemą duomenis iš suvedamo biuletenio paskutiniojo pirmumo balsų lauko ir paspaudus
kompiuterio klaviatūros ,,TAB“ mygtuką, pereinama į kitą biuletenį.

Pav. 23 8 Etapas. 4 žingsnis. Pirmumo balsų įvedimas.

3.8.5. 5 žingsnis. Pirmumo balsų peržiūra ir tvirtinimas.
Formos paskirtis – rodoma visų suskaičiuotų biuletenių informacija.
Mygtukų reikšmės:
Paspaudus mygtuką ,,Spausdinti protokolą“ yra spausdinamas F3 D dalis, skirta suskaičiuotam rinkimų
sąrašui.
Paspaudus mygtuką ,,Tvirtinti pirmumo balsų protokolą“ – bus patvirtintas pirmumo balsų skaičiavimo
protokolas. Patvirtinimui reikės įvesti atspausdinto protokolo žymą. Protokolo žyma yra sugeneruotas
unikalus HASH kodas, sudarytas iš mažųjų raidžių ir skaičių. Ši grafa rodoma, tik po protokolo patvirtinimo.
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Pav. 24 Etapas. 5 žingsnis. Pirmumo balsų peržiūra ir tvirtinimas.

3.8.5.1. 1 žingsnis. Protokolo tvirtinimas.
Formos paskirtis – įvedus protokolo žymą, protokolo patvirtinimas.

Pav. 25 8 Etapas. 5.1 Žingsnis. Protokolo tvirtinimas.

TAI SVARBU: Kol bus blokuojančių klaidų, patvirtinti protokolo nebus galima. Blokuojančias klaidas galima
peržiūrėti atsispausdinus norimą patvirtinti protokolą. Klaidos pateikiamos viršutiniame protokolo lauke.
3.8.6. Pirmumo balsų perskaičiavimas.
3.8.6.1. 1 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimo protokolai.
Pirmumo balsų perskaičiavimo protokolus užpildyti galima pasirinkus ,,Pirmumo balsų skaičiavimo
protokolai“ ir paspaudus ant nuorodos „Pildyti“.

Pav. 26 8 Etapas. 1 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimo protokolai

3.8.6.2. 2 žingsnis. Komisijos narių parinkimas.
Formos paskirtis – pasirenkami komisijos nariai, kurie perskaičiuos pirmumo balsus.
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Pav. 27 8 Etapas. 2 žingsnis. Komisijos narių parinkimas.

3.8.6.3. 3 žingsnis. Pirmumo balsų perskaičiavimas.
Formos paskirtis – peržiūrai ir įvedimui perskaičiuojamų biuletenių be pirmumo balsų skaičiui.

Pav. 28 8 Etapas. 3 žingsnis. Pirmumo balsų skaičiavimas.

3.8.6.4. 4 žingsnis. Pirmumo balsų įvedimas.
Formos paskirtis – įvesti pirmumo balsus iš perskaičiuojamųjų biuletenių.
Šioje formoje judėti nuo vieno lauko iki kito galima naudojantis kompiuterio klaviatūros ,,TAB“ (tarpo)
mygtuką. Įvedus į sistemą duomenis iš suvedamo biuletenio paskutiniojo pirmumo balsų lauko ir paspaudus
kompiuterio klaviatūros ,,TAB“ mygtuką, pereinama į kitą biuletenį.

Pav. 29 8 Etapas. 4 žingsnis. Pirmumo balsų įvedimas.

3.8.6.5. 5 žingsnis. Pirmumo balsų peržiūra ir tvirtinimas.
Formos paskirtis – rodoma visų suskaičiuotų biuletenių informacija.
Mygtukų reikšmės:
Paspaudus ,,Spausdinti protokolą“ – spausdinamas F4p protokolas.
Paspaudus ,,Tvirtinti pirmumo balsų perskaičiavimo protokolą“ yra patvirtinamas pirmumo balsų
perskaičiavimo protokolas. Patvirtinimui reikia įvesti atspausdinto protokolo žymą.
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Pav. 30 Etapas. 5 žingsnis. Pirmumo balsų perskaičiavimo peržiūra ir tvirtinimas

3.8.6.5.1. 1 žingsnis. Protokolo tvirtinimas.
Formos paskirtis – protokolo patvirtinimui, įvedant protokolo žymą.

Pav. 31 8 Etapas. 5.1 Žingsnis. Protokolo tvirtinimas.

TAI SVARBU: Kol bus blokuojančių klaidų, patvirtinti protokolo nebus galima. Blokuojančias klaidas galima
peržiūrėti atsispausdinus norimą patvirtinti protokolą. Klaidos pateikiamos viršutiniame protokolo lauke.
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