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Individuāla reģistrācijas veidlapa

Reģistrējieties, lai balsotu

Izmantojot šo veidlapu, balsošanai var reģistrēties tikai viena
persona.
Rakstiet ar melnu tinti un AR LIELAJIEM BURTIEM vai arī
reģistrējieties tiešsaistē vietnē www.gov.uk/register-to-vote

Jūsu vārds un adrese
Vārds(-i)		

Reģistrējieties
tiešsaistē
Jūs varat aizpildīt šo
veidlapu vietnē
www.gov.uk/register-to-vote
Ja mūsu norādītā informācija ir
nepareiza, lūdzu, izsvītrojiet to un
norādiet pareizu informāciju.

Uzvārds

Jūsu adrese

							Pasta indekss
Vai dzīvojat kādā citā adresē?
Nē

Jā

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā esat mainījis vārdu?
Nē

Jā

Ja dzīvojat arī kādā citā adresē,
tad nenorādiet to tagad; tomēr mēs
varam lūgt sniegt papildu informāciju
vēlāk.
Piemēram, pēc laulību
noslēgšanas.

Ja jā, lūdzu, norādiet savu iepriekšējo vārdu.

Lūdzu, norādiet vārda mainīšanas datumu (DD MM GGGG).

		

		

				

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā esat pārcēlies?
Nē

Jā

Ja jā, lūdzu, norādiet jebkuru iepriekšējo adresi, kurā jūs dzīvojāt
pagājušā gada laikā.

							Pasta indekss
Ja tā ir adrese ārzemēs, vai jūs bijāt reģistrēts Apvienotajā Karalistē kā
vēlētājs ārzemēs?
Nē

Jā

Jūsu dzimšanas datums (DD MM GGGG)
		

		

				

Ja nezināt savu dzimšanas datumu, lūdzu, atzīmējiet lodziņu, ja esat:
< 18
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18–70

> 70

Vai nezināt savu precīzu
dzimšanas datumu?
Lūdzu, norādiet to pašu dzimšanas
datumu, ko citos oficiālos
dokumentos (piemēram, pasē vai
autovadītāja tiesībās), vai atzīmējiet
vienu no lodziņiem.
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Jūsu pavalstniecība

Ja jums ir vairākas
pavalstniecības, lūdzu, norādiet
tās visas. Jūs varat reģistrēties
balsošanai Apvienotajā Karalistē tikai
tad, ja jums ir uzturēšanās atļauja.
Pirms jūsu iekļaušanas vēlētāju
reģistrā mēs varam pārbaudīt jūsu
imigrācijas statusu Iekšlietu ministrijā.

							

Jūsu sociālās apdrošināšanas numurs
Jūs varat to atrast uz darba samaksas aprēķina vai oficiālām vēstulēm par
nodokļiem, pensijām vai pabalstiem.

Vai jūs nezināt savu dzimšanas datumu,
pavalstniecību vai sociālās apdrošināšanas numuru?

Ja nevarat mums norādīt savu
sociālās apdrošināšanas numuru,
tad mums var būt nepieciešams kāds
jūsu identitātes apliecinājums.
Mēs ar jums par to sazināsimies, un
tādēļ jūsu pieteikuma izskatīšana var
būt ilgāka.

Lūdzu, paskaidrojiet to.
							

Kontaktinformācija
Tālruņa numurs(-i)

E-pasta adrese (ja jums tāda ir) ar LIELAJIEM BURTIEM

Visiem pieejams reģistrs
Es
 nevēlos sava vārda un adreses iekļaušanu visiem pieejamā reģistrā.

Jums nav obligāti jānorāda sava
kontaktinformācija, tomēr, ja to
darīsiet, tas mums palīdzēs ar jums
sazināties, ja radīsies jautājumi par
jūsu reģistrāciju.

Plašāka informācija par visiem
pieejamo reģistru ir sniegta šīs
veidlapas 4. lapā.

Vai nevarat balsot klātienē?
Ja nevarat ierasties vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī, tad, lūdzu,
izvēlieties, kā jūs vēlaties balsot, un mēs nosūtīsim jums veidlapu.
Pa pastu

Jūs varat lejupielādēt
pieteikuma veidlapu arī vietnē
www.aboutmyvote.co.uk.

Ar pilnvaru (kāds nobalsos jūsu vietā)

Deklarācija
Cik man zināms, šajā veidlapā norādītā informācija ir patiesa.
Es saprotu, ka šajā veidlapā norādītā informācija tiks izmantota vēlētāju
reģistrā.
Es saprotu, ka, ja es neiesniegšu pieteikumu reģistrācijai, kad tas tiek
prasīts, varu tik sodīts ar naudas sodu 80 £ apmērā.
Es saprotu, ka apzināta nepatiesas informācijas norādīšana šajā veidlapā
ir pārkāpums, par kuru varu tik sodīts ar naudas sodu 5000 £ apmērā
un/vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
Paraksts		

Datums (DD MM GGGG)
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Tagad parakstiet un
nosūtiet atpakaļ šo
veidlapu
Nosūtiet parakstīto veidlapu, ievietojot
to iepriekš apmaksātajā aploksnē vai
uz aploksnes uzrakstot šīs veidlapas
1. lapā norādīto adresi.
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