Forma F5 patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. Sp-60
5 priedas

Formos F5
registravimo
Nr.

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI Į RINKĖJŲ SĄRAŠĄ

Rinkėjo
numeris
apylinkės
rinkėjų sąraše

______________________________________ apygardos rinkimų komisijai Nr. ____
(Prašymas įteikiamas ___________________ apylinkės rinkimų komisijai Nr. ____ )

F5

Duomenys apie pilietį: vardas, pavardė ir paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys rašomi didžiosiomis raidėmis ir tik
taip, kaip jie įrašyti pase arba asmens tapatybės kortelėje.

Vardas (-ai)
Pavardė
Asmens kodas
Gimimo data

—

—

Paso serija, numeris arba asmens tapatybės
kortelės numeris
Prašau įrašyti mane į rinkėjų sąrašą dalyvauti rinkimuose. Mano adresas:
gatvė

namo Nr.

kaimas,
miestelis

seniūnija

miestas

rajonas

1. Šį adresą esu deklaravęs

buto Nr.

2. Faktiškai gyvenu šiuo adresu

Pateikite tai
pagrindžiančius paaiškinimus ir įrodymus
Rinkėjo parašas ___________________ 2021-___________

Telefono Nr.

PATVIRTINU, KAD MANO PATEIKTI DUOMENYS YRA TEISINGI.

Asmens įrašymo į rinkėjų sąrašą posistemėje RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) patikrinimas:
Asmuo yra įrašytas į rinkėjų sąrašą: rinkėjo numeris apylinkės rinkėjų sąraše __________ .
__________________________ apygardos Nr. ______ , __________________________________ rinkimų apylinkė Nr. ________
Asmuo nėra įrašytas į jokios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus (nėra deklaravęs gyvenamosios vietos).
Apylinkės rinkimų komisijos sprendimas:
____________________________________________________________________ apygardos rinkimų komisija Nr. ___________
____________________________________________________________________ apylinkės rinkimų komisija Nr. ____________
Komisija priėmė sprendimą:

A

B

C

D

Komisijos pirmininkas (narys)
___________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

(parašas)

2021-__________________
(data)

GALIMI APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMAI:

A
A.

B

C

D

Įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą.

B.

Rinkėjas yra įrašytas į kitos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą šioje savivaldybėje, bet pakeitęs adresą ir gyvena
šioje rinkimų apylinkėje. Todėl jis gali būti įrašytas į šios apylinkės rinkėjų sąrašą ir išbrauktas iš kitos rinkimų
apylinkės rinkėjų sąrašo (perkeltas sąraše savivaldybėje).

C.

Pasiūlyti rinkėjui balsuoti toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas. Rinkėjas gali balsuoti iš
anksto arba rinkimų dieną nuvykti į tą rinkimų apylinkę.

D.

Piliečio neįrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą.

Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, adresas: Gynėjų g. 8, Vilnius,
tel. (8 5) 239 6902, asmens duomenų pareigūno tel. (8 5) 239 6423. Asmens duomenys tvarkomi rinkimų
organizavimo tikslu. Išsamiau apie duomenų tvarkymą galite sužinoti www.vrk.lt/asmens-duomenu-apsauga.

