
 

 

 

2021 M. 

GEGUŽĖS 6 D.

LONDONO MERO IR 
LONDONO ASAMBLĖJOS 
RINKIMAI

Pasižymėkite tai 
dienorraštyje. Vėl.
2021 m. gegužės 6 d. Londonas balsuoja. 
Sužinokite, kaip galite dalyvauti 
londonelects.org.uk

Pareikškite savo nuomonę.



 

 

2021 m. gegužės 6 d. Londone gyvenantys žmonės gali rinkimuose 
balsuoti už Londono merą ir 25 Londono asamblėjos narius. 

Mero darbas – padaryti Londoną geresne vieta visiems, kurie lankosi, 
gyvena ar dirba šiame mieste. 

Tai apima politikos formavimą, biudžetų sudarymą, pagrindinių programų 
priežiūrą ir Londono puoselėjimą visame pasaulyje – visa tai atitinka 
mero viziją ir Londono bei Londono gyventojų interesus. 

Londono asamblėją sudaro 25 nariai – 11 narių atstovauja visai sostinei, 
o 14 narių renka Londono rinkimų apygardos. 

Asamblėja yra londoniečių „akys ir ausys“ miesto rotušėje. Nariai 
įpareigoja merą atsiskaityti nagrinėdami mero veiklos strategijas, 
sprendimus ir veiksmus, kad įsitikintų, jog jie atitinka visuomenės 
interesus.

KADA BALSUOTI 
2021 m. gegužės 6 d. rinkimų apylinkės veiks nuo 7 val. iki 22 val. 
Pasilikite pakankamai laiko, kad galėtumėte balsuoti.

Jei balsuojate paštu, balsavimo biuletenius gausite prieš rinkimus. Būtinai 
juos grąžinkite iki 2021 m. gegužės 6 d. 22 val.

KAS GALI BALSUOTI 
Balsuoti gali asmenys:
�	 2021 m. gegužės 6 d. sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys,
�	 Londone gyvenantys Britanijos, ES arba reikalavimus atitinkantys 

Sandraugos piliečiai,
�	 užsiregistravę balsuoti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 19 d. asmenys.

Norėdami balsuoti, galite užsiregistruoti adresu www.gov.uk/register-to-
vote arba kreipkitės į vietinę tarybą.

www.gov.uk/register-to


KUR BALSUOTI 
Galite balsuoti trimis būdais.

1 Savo rinkimų apylinkėje:

�	 Iki gegužės 6 d. jums bus išsiųsta „rinkėjo kortelė“ su informacija 
apie jūsų rinkimų apylinkę.

�	 Galite balsuoti tik šioje kortelėje nurodytoje apylinkėje.
�	 Jei reikia, rinkimų apylinkės darbuotojai gali padėti jums suprasti 

balsavimo biuletenius.
�	 Jums nereikia su savimi pasiimti savo rinkėjo kortelės į rinkimų 

apylinkę, bet ji būtų naudinga darbuotojams.

Ko galima tikėtis rinkimų apylinkėje:

Gegužės 6 d. rinkimų apylinkės bus saugios balsuoti. Nebalsuokite 
asmeniškai, jei blogai jaučiatės. Štai ką galite padaryti, kad 
apsaugotumėte save ir kitus:
�	 dėvėkite veido kaukę, išskyrus atvejus, kai jums taikoma išimtis;
�	 nusivalykite rankas – bus galima naudotis pateikiamomis rankų 

dezinfekavimo priemonėmis;
�	 Išlaikykite socialinę distanciją ir stebėkite vienkrypčio judėjimo 

nuorodas;
�	 atsineškite savo rašiklį arba pieštuką.

Naujausią informaciją apie COVID-19 ir rinkimus rasite Londono 
rinkimų svetainėje www.londonelects.org.uk/Covid 

Jei negalite asmeniškai atvykti į rinkimų apylinkę, galite teikti paraišką
balsuoti paštu arba pagal įgaliojimą.

www.londonelects.org.uk/Covid


 

Paštu:2 

�	 Jūsų rinkimo biuleteniai jums bus išsiųsti likus maždaug savaitei 
iki rinkimų dienos.

�	 Pažymėkite savo balsus ir išsiųskite juos atgal, kad jie būtų gauti 
iki 2021 m. gegužės 6 d. 22 val.

�	 Turite nepamiršti užpildyti saugumo deklaracijos su savo 
parašu ir gimimo data.

�	 Jei laiku negausime jūsų biuletenių, jūsų balsai nebus 
skaičiuojami.

�	 Jei pamiršote juos išsiųsti, galite atnešti užpildytus balsavimo 
biuletenius paštu į savo rinkimų apylinkę pateiktame voke.

Galutinis terminas naujoms balsavimo paštu paraiškoms ir esamų 
balsavimo paštu arba pagal įgaliojimą rezultatų pakeitimams 
pateikti yra 2021 m. balandžio 20 d. 17 val.



 

 
 

Pagal įgaliojimą:3 

�	 Jei negalite atvykti į rinkimų apylinkę, galite paprašyti asmens, 
kuriuo pasitikite, būti jūsų įgaliotiniu.

�	 Tai reiškia, kad jis gali balsuoti jūsų vardu, bet turėsite jam 
pasakyti, už ką norite balsuoti.

Galutinis terminas naujiems prašymams balsuoti pagal įgaliojimą 
(ne pagal įgaliojimą paštu arba pagal įgaliojimą kritiniais atvejais) 
gauti yra 2021 m. balandžio 27 d. 17 val. 

Galutinis terminas gauti prašymus suteikti įgaliojimą susiklosčius 
nepaprastajai padėčiai yra 2021 m. gegužės 6 d. 17 val.

Sužinokite daugiau adresu londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes



 

 

 

 

 

 

KAIP BALSUOTI 
Jums bus įteikti 3 balsavimo biuleteniai:

Londono meras (rožinis balsavimo biuletenis):

�	 Turite 2 pasirinkimus 
Londono merui.

�	 Pažymėkite [X] savo pirmąjį pasirinkimą 
A stulpelyje.

�	 Pažymėkite [X] kitą antrą pasirinkimą 
B stulpelyje.

�	 Turite nurodyti savo pirmąjį pasirinkimą, 
kitaip jūsų balsas nebus skaičiuojamas.

�	 Kiekvienas balsas turi būti už skirtingą 
kandidatą.

Londono asamblėjos narys 
(geltonasis balsavimo biuletenis):

�	 Pasirinkite, ką norite išrinkti atstovauti savo 
vietovei Londono asamblėjoje.

�	 Balsuokite tik už vieną kandidatą. 
�	 Pažymėkite [X] šalia savo pasirinkimo.

Viso Londono asamblėjos narys 
(oranžinis balsavimo biuletenis)

�	 Pasirinkite, ką norite išrinkti atstovauti visam 
Londonui Londono asamblėjoje.

�	 Balsuokite tik vieną kartą. 
�	 Pažymėkite [X] šalia savo pasirinkimo.



Daugiau informacijos

2021 m. balandžio mėn. visi užsiregistravę balsuoti Londone asmenys 
gaus rinkimų lankstinuką. Jame bus išvardyti visi kandidatai į Londono 
asamblėją, trumpi kandidatų į merus pasisakymai, iš šių kandidatų jums 
reikės pasirinks vieną kandidatą. Lankstinuke taip pat rasite pagrindinę 
informaciją apie tai, kur ir kaip balsuoti. Laukite jo jau netrukus.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis:
info@londonelects.org.uk

Naujausią informaciją apie COVID-19 ir rinkimus rasite Londono 
rinkimų svetainėje www.londonelects.org.uk/Covid

www.londonelects.org.uk/Covid



