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Rinkimų data
Rinkimų pavadinimas
VIENMANDATĖ RINKIMŲ APYGARDA
_______________ rinkimų apygardos Nr.______
__________________rinkimų apylinkės Nr. _______
BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS
Papildomai įrašytų rinkėjų,
atvykusių iš kitų apylinkių ir
išbrauktų, balsavusių kitose apylinkėse

–
–

+
+

1. Rinkimų apylinkės rinkėjų skaičius:
sąraše

=

papildomai įrašytų ir
išbrauktų savoje apylinkėje

galutinis

2. Iš apygardos rinkimų komisijos gautų vienmandatės rinkimų apygardos
biuletenių skaičius :
2a. Iš jų išduota balsuoti namuose :
(panaudoti, sugadinti, nepanaudoti)
3. Balsavimo dienos rinkimų dokumentų apskaita:
(liko biuletenių balsavimo dienai 2.–2a.)
Komisijos
nariui
išduotų
rinkimų
biuletenių
skaičius
3.2.

Komisijos nario
vardas ir pavardė
3.1.

Rinkėjams
išduotų
rinkimų
biuletenių
skaičius

Rinkėjų
parašų
skaičius

Atvykimo
lapelių
skaičius

Nepanaudotų
ir sugadintų
biuletenių
skaičius

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Iš viso:
3.7. Neišdalyti biuleteniai:
(2.–-2a.– 3.2. =3.7.)

4. Anuliuotų rinkimų biuletenių skaičius (2a.+3.6.+3.7.=4.)
(komisijos nariams išduoti, bet nepanaudoti, rinkėjų sugadinti (3.6.),
komisijos nariams neišdalyti biuleteniai (3.7.), panaudoti, sugadinti ir nepanaudoti balsuojant namuose (2a..)

5. Balsadėžės atidarymo laikas

_______ val. ______ min.

6. Balsadėžėje rastų negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius

7. Balsadėžėje rastų galiojančių rinkimų biuletenių skaičius
8. Rinkimų apylinkės patalpose balsavusių rinkėjų skaičius
(šis skaičius yra lygus 6. ir 7. punktuose įrašytų skaičių sumai)

Balsadėžėje rasta biuletenių daugiau, negu jų buvo išduota rinkėjams
Balsadėžėje rasta biuletenių mažiau, negu jų buvo išduota rinkėjams
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9. Skaičius balsų, paduotų už kiekvieną

kandidatą į Seimo narius
Balsų skaičius

Kandidatai į Seimo narius

balsadėžėje
rastų

balsavimo
vokais
gautų

iš viso

Iš viso:
10. Balsavimo vokais gautų išorinių vokų skaičius (balsavusių namuose ir gautų iš
apygardos rinkimų komisijos)
11.1. Antspauduotų vidinių vokų skaičius
11.2. Neantspauduotų vidinių vokų skaičius (neantspaudavimo
priežastys yra nurodytos Įstatymo 78 straipsnyje 1 dalies 3 punkte;
vokai dedami į pirmą maišą)

12. Balsavimo vokais gautų negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius
13. Balsavimo vokais gautų galiojančių rinkimų biuletenių skaičius
14. Iš viso rinkimų apylinkėje dalyvavusių rinkimuose rinkėjų skaičius
(šis skaičius lygus 8, 12, 13 punktuose įrašytų skaičių sumai)

15. Bendras rinkimų apylinkėje negaliojančių biuletenių skaičius
(šis skaičius lygus 6 ir 12 punktuose įrašytų skaičių sumai)

16. Protokolo pasirašymo laikas 2016 m. spalio ______d. _____val. _____min.
Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas
(vardas ir pavardė, parašas)

Apylinkės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas
(vardas ir pavardė, parašas)

Apylinkės rinkimų komisijos sekretorius
(vardas ir pavardė, parašas)

Apylinkės rinkimų komisijos nariai:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Pasirašyti galima
tik visiškai
užpildytą
protokolą

3

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

A.V.

(vardas ir pavardė, parašas)

Visi dokumentai sudėti į du maišus.
Pirmajame maiše yra: visi anuliuoti biuleteniai, jų nukirpti kampai, vokai,
neantspauduoti vidiniai vokai, atvykimo ir svečio lapeliai, rinkėjo kortelės ir kita
rinkimų medžiaga. Maišas užplombuotas.
Antrajame maiše yra sudėti į didžiuosius vokus galiojantys ir negaliojantys
biuleteniai, tai yra visi biuleteniai, kurie buvo suskaičiuoti skaičiuojant balsus.
Maišas užplombuotas.

Plombos
Nr.
Plombos
Nr.

Rinkimų stebėtojų protestai ir pastabos
Pildo stebėtojas
Stebėtojo vardas ir pavardė

Protestą, pastabų
raštu teikiu,

neteikiu

Pildo komisija
Protesto,
pastabų lapų
skaičius

Stebėtojo
parašas

Priedo
(protesto,
pastabų) Nr.

Pirmininko arba
sekretoriaus
parašas

Pastaba: stebėtojų protestai ir pastabos turi būti išnagrinėti tos rinkimų komisijos, kuriai jie pareikšti. Jie yra šio protokolo
neatskiriami priedai. Pirmininkas ar sekretorius juos sunumeruoja ir priedų numerius įrašo į protokolą. Jeigu stebėtojas tik įrašo
protesto ar pastabų lapų skaičių, o jų nepateikia, apie tai surašomas aktas, kurį pasirašo komisijos nariai. Šis aktas pridedamas prie
šio protokolo kaip neatskiriamas jo priedas.

Kodas
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