KAS GALI BALSUOTI?
Balsuoti galite, jei:
 2016 m. gegužės 5 d. esate 18 metų
amžiaus ar vyresni;
 esate Britanijos, Europos Sąjungos ar
Britanijos tautų sandraugos pilietis;
 gyvenate Londone;
 esate užsiregistravę balsuoti iki 2016 m.
balandžio 18 d.
Balsuoti galite užsiregistruoti internetu
www.gov.uk/register-to-vote arba
kreipkitės į vietos savivaldybę.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Balandžio mėnesį kiekvienas balsuoti Londone
užsiregistravęs asmuo gaus lankstinuką apie
rinkimus. Jame bus nurodyti visi kandidatai
į Londono asamblėją, trumpi kandidatų į
mero postą pasisakymai bei paaiškinama,
kaip balsuoti.
Laukite lankstinuko paštu.

KAIP BALSUOTI?
Jūs gausite 3 balsavimo biuletenius.

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice1st
choice

Column B
2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

Londono meras (rožinis balsavimo
biuletenis)
 Galite pasirinkti 2 kandidatus į mero
postą.
 Už pirmąjį kandidatą balsuokite A
stulpelyje kryželiu [X] pažymėdami
savo pasirinkimą.
 Už antrąjį kandidatą balsuokite B
stulpelyje kryželiu [X] pažymėdami
savo pasirinkimą.

Viso Londono asamblėjos narys
(oranžinis balsavimo biuletenis)
Pasirinkite narį, kuris norėtumėte, kad
atstovautų visam Londono miestui
Londono asamblėjoje.
Pažymėkite kryželiu [X] tik šalia vieno
kandidato, už kurį norite balsuoti.

LONDONO MERO
IR LONDONO
ASAMBLĖJOS
RINKIMAI

KETVIRTADIENIS

GEGUŽĖS

5 D.

Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

Jei turite klausimų, kreipkitės:
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444

BALSAVIMO
VADOVAS
Londono asamblėjos rinkimų apygardos
narys (geltonas balsavimo biuletenis)
Pasirinkite narį, kuris norėtumėte, kad
atstovautų Jūsų vietiniam rajonui Londono
asamblėjoje.
Pažymėkite kryželiu [X] tik šalia vieno
kandidato, už kurį norite balsuoti.

2016 m. gegužės 5 d. Londono gyventojai
galės balsuoti už Londono merą bei
25 Londono asamblėjos narius.
Meras yra atsakingas už metinį 17 mlrd.
svarų sterlingų biudžetą, kuris naudojamas
užtikrinti svarbių tarnybų darbą Londone,
pvz., policijos, ugniagesių ir transporto.
Biudžetas taip pat skiriamas miesto
savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčiui.
Londono asamblėją sudaro 25 žmonės, kurie
stebi mero darbą Londono gyventojų vardu.
Be to, asamblėja reguliariai apklausia merą
bei nagrinėja aktualias Londono problemas.

KADA BALSUOTI?
Pasistenkite atvykti anksčiau. Pagal
įstatymą, jei nesate registruoti balsavietėje
arba nelaukiate eilėje savo biuletenio iki
22.00 val., Jūs negalėsite balsuoti.
Jei balsuojate paštu, balsavimo biuletenį
gausite prieš rinkimus. Balsavimo biuletenį
turite grąžinti iki gegužės 5 d. 22.00 val.

KUR BALSUOTI?
Balsuoti galite 3 būdais.

1

Jūsų balsavietėje
Iki gegužės 5 d. gausite balsavimo kortelę,
kurioje bus pateikta informacija apie Jūsų
balsavietę.
Balsuoti galite tik šioje kortelėje
nurodytoje balsavietėje.
Balsavietės darbuotojai Jums padės
suprasti balsavimo biuletenius, jei reikės.
Jūs neprivalote neštis balsavimo kortelės
į balsavietę, tačiau darbuotojams bus
lengviau, jei ją turėsite.
Jei negalite nuvykti į balsavietę asmeniškai,
galite užsiregistruoti balsuoti paštu arba
pagal įgaliojimą.

2

Paštu
Balsavimo biuleteniai Jums bus atsiųsti
likus maždaug savaitei iki rinkimų dienos.
Pažymėkite kandidatus ir atsiųskite
užpildytus balsavimo biuletenius iki 2016
m. gegužės 5 d. 22.00 val.
Nepamirškite užpildyti saugumo
deklaracijos, pasirašyti ir nurodyti gimimo
datą.
Jei laiku negausime Jūsų balsavimo
biuletenio, jo neskaičiuosime.
Jei pamirštumėte paštu išsiųsti užpildytą
balsavimo biuletenį, jį galite nunešti į savo
balsavietę pateiktame voke.
Prašymą dėl balsavimo paštu turite grąžinti
į vietos savivaldybės rinkimų registracijos
biurą iki balandžio 19 d. 17.00 val.

3

Balsavimas pagal įgaliojimą
Jei negalite atvykti į balsavietę, galite
paprašyti asmens, kuriuo pasitikite,
kad pabūtų Jūsų įgaliotiniu.
Tai reiškia, kad jis galės balsuoti Jūsų
vardu, tačiau turėsite jį informuoti, už ką
norite balsuoti.
Prašymą dėl balsavimo pagal įgaliojimą
turite grąžinti į vietos savivaldybės
rinkimų registracijos biurą iki balandžio
26 d. 17.00 val.
Išsamesnė informacija
www.londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

