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Tiešsaistē

Reģistrējieties balsošanai

Ātri un viegli aizpildīt šo veidlapu
gov.uk/register-to-vote
Reģistrēšanās balsošanai
Reģistrēties balsošanai jūs varat, ja esat:

Turklāt jums jābūt:

• Rezidents (parasti dzīvojat) AK un vismaz

16 gadus vecs (bet balsot jūs nevarēsit līdz
18 gadu vecumam).

• Lielbritānijas, Īrijas vai Eiropas Savienības pilsonim vai
• Sadraudzības pilsonim, kuram ir iebraukšanas vai uzturēšanās atļauja
AK vai kuram šāda atļauja nav vajadzīga.

Tas prasīs tikai dažas minūtes, un tiešsaistē to izdarīt var ātrāk un vieglāk.
Jānorāda visa veidlapā prasītā informācija (ja nav norādīts citādi), citādi jūsu pieteikuma izskatīšana var kavēties.

1

Jūsu vārds un adrese
Vārds(-i)
Uzvārds
Jūsu adrese

Indekss
Vai dzīvojat citā adresē?

Nē

Jā

Ja jā, tagad jums tā nav jānorāda, bet vēlāk mēs varam lūgt vairāk informācijas.
Tālruņa num. (neoblig.)
E-pasts (neoblig.)
Jūsu e-pasts mums ļaus ātrāk un vieglāk ar jums sazināties pieteikumu sakarā.

Nepareiza informācija
Ja esam iedrukājuši nepareizu informāciju, lūdzu, pārsvītrojiet to un ierakstiet pareizo.

2

Jūsu pilsonība
Ja jums ir vairākas pilsonības, lūdzu, norādiet tās visas.
(Nezināt savu pilsonību? Lūdzu, skatiet 7. punktu.)

3

(vairāk informācijas 4.lpp.)

Mainījāt dzīvesvietu pēdējo 12 mēnešu laikā?
Nē

Jā

Ja jā, lūdzu, norādiet dzīvesvietu pēdējā gada laikā, citādi pieteikuma izskatīšana var kavēties.

Indekss
Ja šī adrese ir ārzemēs, vai bijāt reģistrējies AK kā balsotājs ārzemēs?

Nē

Jā

( Barcode goes here )
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4

Vai pašreizējā adresē esat vienīgā vismaz 16 gadus vecā persona? (neobligāts)
Jā, es esmu vienīgā vismaz 16 gadus vecā persona šajā adresē.

5

(vairāk informācijas 4.lpp.)

Jūsu dzimšanas datums
Ja nezināt savu dzimšanas datumu, lūdzu, norādiet savu vecumu:
D D

6

M M

G G G G

Jaunāk par 18 gadiem

18-75

76+

(Nezināt savu dzimšanas datumu? Lūdzu, skatiet 7. punktu.)

(vairāk informācijas 4.lpp.)

Jūsu nacionālās apdrošināšanas numurs (National Insurance number)
To varat atrast savā algas lapiņā vai oficiālās vēstulēs par nodokļiem, pensiju vai pabalstiem.
(Nezināt savu nacionālās apdrošināšanas numuru? Lūdzu, skatiet 7. punktu.)

7

Nezināt savu pilsonību, dzimšanas datumu vai nacionālās apdrošināšanas numuru? Lūdzu, norādiet kāpēc
Ja nevarat norādīt šo informāciju, mēs varbūt lūgsim jums uzrādīt kādus apliecinošus dokumentus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu.

8

Esat mainījis vārdu vai uzvārdu?
Lūdzu, norādiet savu iepriekšējo vārdu, uzvārdu (neoblig.).

Lūdzu, norādiet vārda, uzvārda maiņas datumu (neoblig.).
D D

9

M M

G G G G

(vairāk informācijas 4.lpp.)

Nevaru balsot personīgi
Ja nevarat vēlēšanu dienā personīgi doties uz balsošanas iecirkni, lūdzu, izvēlieties, kā vēlaties balsot, un mēs nosūtīsim
jums balsošanas veidlapu, vai arī varat to lejuplādēt yourvotematters.co.uk

Pa pastu

Ar pilnvarnieku (kāds cits balso jūsu vārdā)

10 Atklātais reģistrs
Atklātais reģistrs ir izraksts no vēlēšanu reģistra, bet to neizmanto vēlēšanām. To var nopirkt
katrs brīvprātīgais, un to bieži izmanto, lai noskaidrotu personas vārdu un adresi.
(vairāk informācijas 4.lpp.)

Lūdzu, atzīmējiet, ja nevēlaties, lai jūsu vārds un adrese tiktu iekļauts atklātajā reģistrā.

11 Deklarācija
Es patlaban dzīvoju šajā adresē. Ciktāl man zināms, šajā veidlapā norādītā informācija ir patiesa.
Es saprotu, ka manis norādīto informāciju izmantos vēlēšanu reģistrā.
Es saprotu, ka, ja neiesniegšu pieteikumu, ja man ir pienākums to darīt, man var piespriest naudas sodu £80. Es saprotu, ka
apzināti nepatiesas informācijas šajā veidlapā sniegšana ir pārkāpums un par to draud brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem
un/vai neierobežots naudas sods.
Paraksts

Šodienas datums
D D

M M

G G G G

Ja jums vajadzīga palīdzība veidlapas aizpildīšanā, lūdzu,
sazinieties ar mums, izmantojot 1.lpp. sniegto informāciju.

( Barcode goes here )
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Jūsu pilsonība
Ja jums ir vairākas pilsonības, lūdzu, norādiet tās visas. Balsošanai AK reģistrēties jūs varat tad, ja esat Lielbritānijas, Īrijas vai
Eiropas Savienība pilsonis, vai arī Sadraudzības pilsonis, kuram ir iebraukšanas vai uzturēšanās atļauja vai arī kuram tāda nav
vajadzīga. Iespējams, mums vajadzēs papildu pierādījumus pilsonībai, vai arī mēs pārbaudīsim jūsu pilsonības vai imigrācijas
statusu valdības rīcībā esošajā informācijā.

Vai pašreizējā adresē esat vienīgā vismaz 16 gadus vecā persona?
Atbilde uz šo jautājumu nav obligāta. Tomēr katru gadu vēlēšanu reģistrācijas iestāde sūta vēstules uz visām saimēm, lai nodrošinātu,
ka balsošanai tiek reģistrētas atbilstošas personas. Ja informēsit vēlēšanu reģistrācijas iestādi, ka esat vienīgā vismaz 16 gadus vecā
persona jūsu pašreizējā dzīvesvietā, iestādei nevajadzēs tuvākajā nākotnē sūtīt šīs vēstules.

Jūsu dzimšanas datums
Ja nezināt savu dzimšanas datumu, lūdzu, norādiet to datumu, ko rakstāt oficiālajos dokumentos (piemēram, savā pasē vai
autovadītāja apliecībā), vai arī atzīmējiet vienu no rūtiņām. Jūsu dzimšanas datums ļauj identificēt jūs un jūsu tiesības balsot, un to
var izmantot, lai izsauktu pildīt zvērināto pienākumu.

Esat mainījis vārdu vai uzvārdu?
Piemēram, jūs apprecējāties un mainījāt savu vārdu. Jums nav obligāti jānorāda ziņas par vārda vai uzvārda maiņu, taču tas
palīdzēs jūs identificēt. Ja nesniegsit šo informāciju, iespējams, jums būs jāuzrāda papildu apliecinoši dokumenti.

Atklātais reģistrs
Ir divi reģistri. Kāpēc? No iedzīvotājiem saņemto informāciju reģistrācijas iestāde izmanto divu reģistru –
vēlēšanu reģistra un atklātā reģistra (ko dēvē arī par rediģēto reģistru) uzturēšanai.
Vēlēšanu reģistrs
apkopo visu to personu vārdus un adreses, kuras ir reģistrētas
balsošanai vispārīgajās vēlēšanās.
Šo reģistru izmanto vēlēšanu vajadzībām, piemēram,
lai nodrošinātu, ka balsošanai tiek pielaistas tikai tās personas,
kurām ir tiesības balsot. To var lietot arī citām likumā noteiktām
vajadzībām, piemēram:
• noziegumu (piem., krāpšanas) izmeklēšanai;
• izsaucot zvērināto pienākuma pildīšanai;
• pārbaudot kredīta pieteikumus.

Atklātais reģistrs
Atklātais reģistrs ir izraksts no vēlēšanu reģistra, bet to
neizmanto vēlēšanām. Ikviena persona, uzņēmums vai
organizācija var to iegādāties. Piemēram, uzņēmumi un
labdarības organizācijas to izmanto, lai noskaidrotu iedzīvotāju
vārdu un adresi. Jūsu vārds un adrese tiek iekļauti atklātajā
reģistrā, ja vien nelūgsit tos izņemt. Datu izņemšana no atklātā
reģistra neietekmē jūsu tiesības balsot.

Ja baidāties, ka jūsu vārda vai adreses reģistrēšanas vajadzība var ietekmēt jūsu drošību, jums var pieejamas citas iespējas.
Noteiktos gadījumos jūs varat reģistrēties, bet reģistrā jūsu vārds un adrese nebūs redzami. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties
ar savu vēlēšanu reģistrācijas iestādi. Tās adresi varat atrast šīs veidlapas 1. lpp. Vairāk informācijas par abiem reģistriem un to
lietošanu pieejama gov.uk/register-to-vote

Privātuma paziņojums
Jūsu sniegto informāciju mēs izmantosim tikai vēlēšanu vajadzībām. Mēs rūpēsimies par personīgās informācijas drošību un
ievērosim datu aizsardzības likumus. Personīgo informāciju par jums vai jūsu sniegto citu personu personīgo informāciju mēs
dosim citām personām vai organizācijām tikai tad, ja to nosaka likums.
Likumīgais pamats vākt šajā veidlapā minēto informāciju ir nepieciešamība veikt sabiedrības interesēm vajadzīgu uzdevumu
un pildīt oficiālas darbības, ko Vēlēšanu reģistrācijas iestādei uzdod veikt Tautas pārstāvības likums (1983) un ar to saistītie
noteikumi.
Daļa no šajā veidlapā sniegtās informācijas tiek klasificēta kā īpašas kategorijas personas dati. Tos apstrādā būtisku sabiedrības
interešu vajadzībām saskaņā ar Tautas pārstāvības likumu (1983) un ar to saistītajiem noteikumiem. Lai apstrādātu šādu
informāciju, attiecīgajam daru pārzinim nepieciešama atbilstoša politika, kurā noteikta šādas informācijas izmantošanas kārtība.
Vēlēšanu reģistrācijas iestāde ir datu pārzinis: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Vairāk informācijas par personas datu apstrādi skatiet Privātuma paziņojumā <<web>>.

Problēmas ar veidlapu?

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai saprastu vai aizpildītu šo veidlapu, vai jums vajadzīga šī veidlapa lielākiem burtiem vai citā
formātā, sazinieties ar savu Vēlēšanu reģistrācijas speciālistu. Tās adresi varat atrast šīs veidlapas 1. lpp.
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