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Jūsų gimimo data (DD MM MMMM)

        

Jei nežinote savo gimimo datos, pažymėkite atitinkamą langelį:

  Jaunesnis (-ė) nei 18     18–70      Vyresnis (-ė) nei 70

Jūsų vardas, pavardė ir adresas
Vardas (-ai)  
  

Pavardė 
 

Jūsų adresas 

       Pašto kodas

Ar gyvenate kitu adresu?

 Ne     Taip

Jei mes atspausdinome neteisingą 
informaciją, išbraukite ją ir parašykite 
teisingai. 

 Jei jūs taip pat gyvenate kitu 
adresu, nenurodykite šio adreso 
dabar, bet vėliau mes paprašysime 
papildomos informacijos.

Kontaktinė informacija 
Telefono numeris (-iai)

Elektroninio pašto adresas (jei tokį turite) DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Jūs neprivalote nurodyti savo 
kontaktinės informacijos, tačiau jei 
tai padarysite, tai gali padėti mums 
susisiekti su jumis dėl registracijos. 

 Jūsų tautybė

       

Jei turite daugiau nei vieną 
tautybę, nurodykite jas visas. 
Užsiregistruoti balsavimui Jungtinėje 
Karalystėje galite tik tuo atveju, 
jei turite leidimą čia gyventi.  Prieš 
įtraukdami į rinkimų registrą, mes 
patikrinsime jūsų imigracijos statusą 
Vidaus reikalų ministerijoje.

Ar pakeitėte gyvenamąją vietą per pastaruosius 
12 mėnesių?

 Ne     Taip
Jei taip, nurodykite savo ankstesnį adresą, kur jūs gyvenote pastaraisiais 
metais.

       Pašto kodas

Jei šis adresas buvo užsienyje, ar buvote užsiregistravęs Jungtinėje 
Karalystėje kaip galintis balsuoti asmuo? 

 Ne     Taip

Ar per pastaruosius 12 mėnesių keitėte savo 
vardą, pavardę?

 Ne     Taip

Jei taip, nurodykite savo ankstesnį vardą ir pavardę. 

Nurodykite datą, kada pakeitėte savo vardą ar pavardę (DD MM MMMM).

        

 Pavyzdžiui, ištekėjote.

Deklaracija
Mano žiniomis šioje formoje pateikta informacija yra teisinga. Suprantu, kad 
mano šioje formoje pateikta informacija bus panaudota rinkimų registre.
Suprantu, kad jei nepateiksiu prašymo registracijai, kai tą reikia padaryti, 
man gali būti paskirta 80 svarų sterlingų bauda. 
Suprantu, kad sąmoningas klaidingos informacijos šioje formoje 
pateikimas yra laikomas nusikaltimu  ir man gali būti paskirta bauda iki 
5 000 svarų sterlingų ir (arba) laisvės atėmimas iki  
šešių mėnesių.
Parašas  Data (DD MM MMMM)

   

Dabar pasirašykite ir 
grąžinkite formą.
Formą išsiųskite iš anksto 
apmokėtame voke – arba šios formos 
1 puslapyje nurodytu adresu.   

Atviras registras
  Nenoriu, kad mano vardas, pavardė ir adresas būtų įtraukti į atvirąjį registrą.

Daugiau informacijos apie atvirtąjį 
registrą rasite šios formos 4 puslapyje. 
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Ar negalite balsuoti asmeniškai?
Jei negalite atvykti į balsavimo vietą asmeniškai rinkimų dieną, 
pasirinkite, kaip norėtumėte balsuoti ir mes atsiųsime jums formą.  

 Paštu 

 Pagal įgaliojimą (kažkas balsuos jūsų vardu) 

Prašymo formą taip pat galite atsisiųs-
ti adresu www.aboutmyvote.co.uk.

 Jūsų valstybinio socialinio draudimo numeris
Numeris nurodytas ant atlyginimo lapelio arba oficialiuose dokumentuose 
dėl mokesčių, pensijų ar pašalpų. 

Pildykite  
internetu

Šią formą galite  
užpildyti adresu  
www.gov.uk/register-to-vote

Nežinote savo gimimo datos, tautybės ar  
valstybinio socialinio draudimo numerio? 
Nurodykite, kodėl.

       

Individuali registracijos forma  

Užsiregistruokite, kad galėtumėte balsuoti
Naudojantis šia forma užsiregistruoti balsavimui gali tik vienas 
asmuo. 
Rašykite juodu rašikliu ir DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS  
arba apsilankykite interneto svetainėje adresu  
www.gov.uk/register-to-vote

Nežinote savo tikslios gimimo datos? 
Nurodykite gimimo datą, kurią 
pateikiate kituose oficialiuose 
dokumentuose (pavyzdžiui, pase 
ar vairuotojo pažymėjime) arba 
pažymėkite vieną iš langelių.
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Jei negalite nurodyti savo 
valstybinio socialinio draudimo 
numerio, jūsų prašysime įrodyti 
savo tapatybę. Mes susisieksime su 
jumis, todėl jūsų prašymas gali būti 
tvarkomas ilgiau.
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