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PIRMUMO BALSŲ PERSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos apraše nustatoma pirmumo balsų perskaičiavimo
tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 82 straipsnio 7 dalimi, Rinkimų
į Europos Parlamentą įstatymo 83 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų
rinkimų 77 straipsnio 6 dalimi, kuriose nustatyta, kad savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija
privalo perskaičiuoti dalies kandidatų sąrašų pirmumo balsus. Kandidatų sąrašai ir apylinkių
rinkimų komisijos parenkami burtais.
2. Savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija, naudodamasi Vyriausiosios rinkimų
komisijos informacinės sistemos dalyje „Rinkimų vedlys“ (toliau – Vedlys), burtais parenka
rinkimų apylinkę ar apylinkes bei kandidatų sąrašą ar sąrašus pirmumo balsams perskaičiuoti.
Sąrašai parenkami rinkimų naktį tik tada, kai visos tos savivaldybės (apygardos) apylinkių rinkimų
komisijos pateikia savivaldybės (apygardos) komisijai balsų skaičiavimo protokolus bei visą
rinkimų medžiagą.
3. Perskaičiuojama 5 procentai visų savivaldybėje (apygardoje) kandidatų sąrašų (1 priedas).
4. Vedlyje atsitiktine tvarka sugeneruojamas sąrašas, kuriame nurodoma rinkimų apylinkių
ir kandidatų sąrašų pavadinimai. Procedūra kartojama tris kartus. Taip sudaromi trys atsitiktiniai
sąrašai su rinkimų apylinkių ir kandidatų sąrašų pavadinimais.
5. Atsitiktine tvarka sugeneruoti sąrašai atspausdinami, atspausdinti lapai sulankstomi ar
sudedami į vokus, sumaišomi. Įpareigotas komisijos narys ištraukia vieną sąrašą iš trijų.
6. Burtų būdu ištraukus vieną iš trijų popieriuje atspausdintų sąrašų, jis pažymimas Vedlyje.
7. Vedlys burtais sugeneruoti tris sąrašus leidžia tik vieną kartą.
8. Pirmumo balsai rinkimų naktį neperskaičiuojami. Nustatomas balsų perskaičiavimo
laikas, kuris paskelbiamas kartu su perskaičiuoti atrinktais sąrašais (nurodant rinkimų apylinkes).
Perskaičiavimo pradžia gali būti ne ankstesnė kaip sekančios po rinkimų dienos 12 val. ir ne vėlesnė
kaip sekančios po rinkimų dienos 14 val. Vyriausiosios rinkimų komisijos įgalioto komisijos nario
(savivaldybės (apygardos) kuratoriaus) leidimu balsai gali būti pradėti perskaičiuoti kitu laiku, kuris
paskelbiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje internete.
9. Savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija priima sprendimą, kas perskaičiuoja balsus.
Kai perskaičiuojami balsai, turi dalyvauti 3/5 savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos narių ir
prireikus apylinkių rinkimų komisijų nariai. Rekomenduojama, kad balsus perskaičiuotų kitos
rinkimų apylinkės komisijos nariai. Balsų perskaičiuoti negali šio sąrašo balsus suskaičiavę
komisijos nariai.
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9. Už balsų perskaičiavimo organizavimą atsako

savivaldybės

(apygardos)

rinkimų

komisijos pirmininkas.
10. Galimi du pirmumo balsų perskaičiavimo būdai:
10.1. savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija Vedlio 8 etapo 5 žingsnyje atspausdina
perskaičiuojamos rinkimų apylinkės ir kandidatų sąrašo suvestų pirmumo balsų lentelę. Pagal šią
lentelę ir biuletenius sutikrina, ar lentelėje teisingai surašyti pirmumo balsai.
10.2. Vedlyje pirmumo balsai suskaičiuojami pakartotinai, kaip jie buvo skaičiuojami
rinkimų apylinkėje (žiūrėti Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų
vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pristatymo
savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijai tvarkos aprašo V skyriaus 29 punktą). Atspausdinamas
„Balsų perskaičiavimo protokolas“ F4p (2 priedas).
11. Jeigu, perskaičiavus balsus, nustatomi kitokie, negu buvo nustačiusi apylinkės rinkimų
komisija, balsų skaičiavimo rezultatai, Vedlyje perskaičiuojami visi daugiamandatės rinkimų
apygardos biuleteniai toje rinkimų apylinkėje, surašomi, pasirašomi ir Vedlyje patvirtinami nauji
balsų skaičiavimo protokolai (F4p ir F3).
12. Vedlyje atspausdinama kandidatų sąrašų balsų perskaičiavimo suvestinė (3 priedas).
______________________

