Rinkimų data ir pavadinimas
rinkimų apygardos Nr. ___
RINKIMŲ APYLINKĖS Nr. ___

F3

BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS
(II dalies bendrasis skyrius)
1.

Pirmumo balsų skaičiavimo pradžia 2016 m. spalio ___ d. _____ val. ____ min.

2.

Pirmumo balsų skaičiavimo vietos adresas

3.

Kandidatų pirmumo balsus skaičiavo ir šį protokolą užpildė

(kai skaičiuojama kitą kartą)

rinkimų apylinkės Nr. ______ komisija

4.

Dokumentai gauti maiše, kuris užplombuotas plomba Nr.
Plombos numeris įrašomas tik tuo atveju, jei pirmumo balsai skaičiuojami kitą kartą.

5.

Didžiųjų vokų (paketų) su skaičiuojamais biuleteniais skaičius

6.

Biuletenių ir balsų pasiskirstymas pagal kandidatų sąrašus

Kandidatų sąrašo
rinkimų numeris

Lentelė pildoma tam tikra seka pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą tvarką

Kandidatų sąrašo pavadinimas

6.1

6.2.

Gautų balsų
skaičius
(perkeliamas iš
protokolo I dalies 9
punkto stulpelio
„iš viso“)
6.3.

Skaičiuojamų
biuletenių
skaičius
(nustatomas
perskaičiavus
balsus pagal
didžiųjų vokų turinį)
6.4.

Iš viso:

Suskaičiavus pirmumo balsus visi biuleteniai sudėti į didžiuosius vokus, didieji
vokai antspauduoti rinkimų apylinkės Nr. ________ antspaudu ir sudėti į maišą.
Maišas užplombuotas.
Plombos Nr.

Gautų balsų ir
biuletenių
Biuletenių be
skaičių
pirmumo
skirtumas

Gautų
pirmumo
balsų suma

6.5. = 6.3.-6.4.

balsų
skaičius

(perkelta iš
pirmumo balsų
skaičiavimo lapų
F5D)

6.5.

6.6.

6.7.

7.

2016 m. spalio _____d. ________ val. ______min.

F3

Apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas
Apylinkės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas
Apylinkės rinkimų komisijos sekretorius
Apylinkės rinkimų komisijos nariai:

A.V.

Vardas ir pavardė, parašas

Rinkimų stebėtojų protestai ir pastabos dėl pirmumo balsų skaičiavimo:
Pildo komisija

Pildo stebėtojas
Stebėtojo vardas ir pavardė

Protestą, pastabų
raštu teikiu,

neteikiu

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.

