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Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos pavadinimas (įrašo atstovybė arba konsulinė įstaiga)

Prašome atsiųsti į Atstovybę iki 2019 m. gegužės d.
(Gavimo Atstovybėje datą nustato ir įrašo kiekviena Atstovybė )

2019 M. GEGUŽĖS 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ IR
2019 M. GEGUŽĖS 26 D. RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ
RINKĖJO REGISTRACIJOS
PRAŠYMAS
Prašome duomenis įrašyti didžiosiomis raidėmis pagal Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį
dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę).
VARDAS (-AI) ………………………….............. PAVARDĖ (-ĖS) ........................................................................
ASMENS KODAS
ASMENS DOKUMENTO NUMERIS
(Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės – 8 skaitmenys, paso – 2 raidės ir 6 skaitmenys)

ADRESAS UŽSIENIO VALSTYBĖJE .....................................................................................................
(gatvė, namo ir buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė. Jeigu ant pašto dėžutės nurodyta ne Jūsų pavardė arba

...........................................................................................................................................................
pavardė kitaip nei Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančiame dokumente, nurodykite adresą su pavarde, kuri yra parašyta ant pašto dėžutės
– Atstovybė nurodo specifinius adreso reikalavimus).
Jeigu nekorektiškai nurodysite savo gyvenamosios vietos adresą užsienio valstybėje, Atstovybės balsavimo komisijos išsiųsti rinkimų
dokumentai Jūsų nepasieks.

AR UŽSIENYJE GYVENATE ?

TAIP  ESU LAIKINAI



Atsakymas į šį klausimą neprivalomas. Jūsų pateikta informacija Vyriausiosios rinkimų komisijos bus panaudota sudarant ir tikslinant būsimų
rinkimų rinkėjų, balsuojančių užsienyje, sąrašus.

EL. PAŠTO ADRESAS ____________________________________________________
TELEFONO NR. _______________________________________
(Nurodykite šalies, miesto kodą)
Prašome nurodyti savo kontaktinius duomenis (tel. numerį ir el. pašto adresą) tam, kad iškilus klausimų dėl Jūsų pateiktų duomenų
(pavyzdžiui, adreso užsienio valstybėje) Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavimo komisijos nariai
galėtų su Jumis susisiekti.
Visi Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik rinkimų organizavimo ir vykdymo tikslais.

Prašome pažymėti atitinkamą langelį, kur ir kokiu būdu pageidaujate balsuoti. Jeigu pažymėsite, kad balsuosite
paštu arba atvyksite į ambasadą, Jūs būsite įrašytas į Lietuvos Respublikos ambasados/konsulinės įstaigos rinkėjų
sąrašus. Jeigu pažymėsite, kad balsuosite paštu, nurodytuoju adresu Jums bus išsiųsti rinkimų biuleteniai.
Tuo atveju, jeigu privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo bus
vykdomas kartu su 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimais, tuomet rinkėjai užsiregistravę balsuoti
Prezidento rinkimuose tuo pačiu bus užregistruoti ir balsavimui privalomajame referendume.
ATVYKSIU Į AMBASADĄ / KONSULINĘ ĮSTAIGĄ



BALSUOSIU PAŠTU – PRAŠAU DOKUMENTUS IŠSIŲSTI MANO NURODYTU GYV. VIETOS ADRESU
BALSUOSIU LIETUVOJE





PATVIRTINU, KAD 2019 M. GEGUŽĖS 26 D. RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ
BALSAVIMO TEISE NAUDOSIUOSI RINKDAMAS EUROPOS PARLAMENTĄ TIK NUO LIETUVOS
RESPUBLIKOS*:
TAIP



NE



*Pildyti, jeigu gyvenate užsienyje vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.
Jeigu gyvenate ar esate apsistojęs ne ES valstybėje narėje, Jūs galite balsuoti tik už Lietuvos Respublikos
kandidatus rinkimuose į Europos Parlamentą, t. y. Jūs būsite automatiškai įtraukti į Lietuvos Respublikos
rinkėjų sąrašus šiuose rinkimuose ir gausite rinkimų į Europos Parlamentą biuletenius paštu arba balsuosite
atvykę į Atstovybę.
Šiuose rinkimuose jūs galite pasirinkti, ar balsuoti per rinkimus į Europos Parlamentą Jūsų gyvenamosios vietos
ES valstybėje narėje arba balsuoti už jūsų kilmės ES valstybės narės (t. y. už Lietuvos Respublikos) kandidatus.
Jūs negalite balsuoti du kartus, t. y. rinkti kandidatus ir nuo gyvenamosios valstybės narės, ir nuo Lietuvos
Respublikos.
Jeigu rinkimuose į Europos Parlamentą ketinate balsuoti už Lietuvos Respublikos kandidatus, pažymėkite langelį
TAIP. Tokiu atveju Jūs busite įtraukti į Atstovybės rinkėjų sąrašus ir gausite rinkimų į Europos Parlamentą
biuletenius paštu arba balsuosite atvykę į Atstovybę.
Jeigu ketinate balsuoti už gyvenamosios ES valstybės narės (ne Lietuvos) kandidatus rinkimuose į Europos
Parlamentą, pažymėkite langelį NE. Tokiu atveju Jūs balsuoti galėsite tik Prezidento rinkimuose ir balsavimo
teise rinkdamas Europos Parlamentą nuo Lietuvos Respublikos nesinaudosite (t. y. jums nebus
siunčiami/išduodami rinkimų į Europos Parlamentą biuleteniai).
Ši informacija naudojama siekiant išvengti dvigubo balsavimo rinkimuose į Europos Parlamentą.
KUR BALSUOSITE 2019 M. GEGUŽĖS 26 D. RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ IR GALIMO
PAKARTOTINIO PREZIDENTO RINKIMŲ BALSAVIMO METU
Pakartotinis balsavimas Prezidento rinkimuose numatomas 2019 m. gegužės 26 d.
Prašome pažymėti atitinkamą langelį. Asmenys, pažymėję, kad balsuos Lietuvoje, bus išbraukti iš Lietuvos
Respublikos Atstovybės/konsulinės įstaigos pakartotinio balsavimo Prezidento rinkimuose ir rinkimų į Europos
Parlamentą rinkimų rinkėjų sąrašų, todėl rinkimų biuleteniai jiems nebus siunčiami ar išduoti.
ATVYKSIU Į AMBASADĄ / KONSULINĘ ĮSTAIGĄ



BALSUOSIU LIETUVOJE

BALSUOSIU PAŠTU – PRAŠAU DOKUMENTUS IŠSIŲSTI MANO NURODYTU GYV. VIETOS ADRESU




Įrašytus duomenis patikrinau. Jie atitinka mano asmeninius Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės
kortelės duomenis.
Parašas .......................................................................

Data ...............................................................
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