Forma S4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
2021 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. Sp-166

TVIRTINU
A.V.
Išduoti apylinkės rinkimų komisijai
Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas
________
________________
Parašas

Vardas, pavardė

2021-

2021 M. SPALIO 10 D. NAUJI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMAI
GALUTINIS RINKIMŲ APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠAS
.......... savivaldybės rinkimų komisija Nr. ....
........................………………rinkimų apylinkė Nr. ……
Puslapis ... . Iš viso puslapių .... .

Atspausdinta .........

(data)

1. Išankstiniame šios apylinkės rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius ________.
2. Tikslinant išankstinį rinkėjų sąrašą išbrauktų rinkėjų skaičius ________ papildomai įrašytų rinkėjų skaičius ________.
3. Rinkėjų skaičius galutiniame rinkėjų sąraše (2021-10-03) ____________.
Pridedama atspausdinta informacija apie išankstinių rinkėjų sąrašų tikslinimo metu išbrauktus rinkėjus ir apie papildomai įrašytus rinkėjus.
Sąrašas sudarytas pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą, jį patikslinus. Sąrašą sudarė savivaldybės (apylinkės) rinkimų komisijos narys _______________________

____________

Vardas, pavardė

Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas
_________
Parašas
A. V.
Apylinkės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas _________

________________________________________________________

Apylinkės rinkimų komisijos sekretorius

________________________________________________________

Parašas

_________
Parašas

Parašas

Vardas, pavardė

________________________________________________________
Vardas, pavardė
Vardas, pavardė

4. Po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo ir rinkimų dieną į papildomą sąrašą įrašyta rinkėjų: ______________________________ ;
(nuo 2021-10-03 iki 2021-10-10)

5. Po galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo ir rinkimų dieną galutiniame rinkėjų sąraše buvo pažymėta (išbraukta) rinkėjų, kurie balsavo kitoje rikimų apylinkėje, buvo įrašyti į papildomą kitos apylinkės rinkėjų sąrašą, mirė, skaičius:
_____________________________________ .
(nuo 2021-10-03 iki 2021-10-10)

6. Nuo 2021-10-11 iki pakartotinių rinkimų dienos 2021-10-24 į papildomą rinkėjų sąrašą įrašyta rinkėjų: _________________________________.
(nuo 2021-10-11 iki 2021-10-24)

7. Nuo 2021-10-11 iki pakartotinio balsavimo dienos (2021-10-24) galutiniame rinkėjų sąraše buvo pažymėta (išbraukta) rinkėjų, kurie balsavo kitoje rinkimų apylinkėje, buvo įrašyti į papildomą kitos apylinkės rinkėjų sąrašą, mirė,
skaičius:
_______________________________ .
(nuo 2021-10-11 iki 2021-10-24)

-

........................................ savivaldybės rinkimų komisija Nr. ........................………rinkimų apylinkė Nr.

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

sąraše

Rinkėjo
numeris

Balsavimas

apylinkės
rinkėjų
sąraše

I
1053

PAVARDENIS Vardenis

2045

Rinkėjų parašų skaičius :
Balsavusiųjų vokais skaičius:
Psl. ...Psl. ... , iš viso psl.: ....

Iš viso lape rinkėjų:

Pastaba. Įrašo pavyzdys formoje nespausdinamas.

Adresas
komisijos nario
parašas

II

Kranto g. 70-2, Trakai

komisijos nario
parašas

