
Balsošana
Svētdien, 2019. gada 26. maijā, 
notiks Europas Parlamenta vēlēšanas.
 
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Zviedrijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri pašlaik ir vai agrāk ir bijusi deklarēta dzīvesvieta Zviedrijā un 
kuri ir reģistrēti Zviedrijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam 
vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju sarakstā iekļautās personas saņem balsošanas karti
Personai, kurai ir balsošanas tiesības, trīs nedēļas pirms vēlēšanām pa pastu 
saņem balsošanas karti.  Balsošanas kartē ir norādīta sekojoša informācija 
– vēlēšanas iecirkņa nosaukums, adrese un darba laiks. Ir norādīta arī 
informācija par vēlēšanu iecirkņiem, kuros iespējams balsot iepriekš. 
Gadījumā, ja balsošanas karte norādītajā termiņā nav saņemta, jaunu karti var 
pasūtīt pašvaldībā vai Vēlēšanu iestādē.

Deputātu kandidātu saraksti
Deputātu kandidātu saraksti ir pieejami visos vēlēšanu iecirkņos un pie partiju 
pārstāvjiem.

Balsošana par partiju
Balss tiek galvenokārt atdota par partiju. Partijas nosaukums ir norādīts 
deputātu kandidātu sarakstā. Gadījumā, ja Jūs neatrodat Jūsu izvēlētās partijas 
deputātu kandidātu sarakstu, norādiet to tukšā lapā. Rakstiet saprotami.

Balsošana par kandidātu
Ja Jūs vēlaties, lai atsevišķs partijas deputātu kandidāts tiktu ievēlēts, ievelciet 
krustiņu kvadrātiņā, kas atrodas pretī kandidāta vārdam. Atļauts balsot tikai 
par vienu atsevišķu kandidātu. Balsot par atsevišķu kandidātu atļauts arī 
norādot partijas nosaukumu un deputātu kandidāta vārdu tukšā lapā.

Balsošana
Balsošana savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā 26. maijā
Jūs balsojiet tajā vēlēšanu iecirknī, kas norādīts Jūsu balsošanas kartē. Iecirknis 
darbojas tikai vēlēšanu dienā. Nododot balsi, par to tiek izdarīta atzīme 
vēlētāju sarakstā.

Iepriekšēja balsošana savā vai citā pašvaldībā
Iepriekšēja balsošana ir iespējama jebkurā vēlēšanu iecirknī, kas atrodas 
Zviedrijā. Iepriekšēja balsošana iespējama apmēram trīs nedēļas pirms 
vēlēšanu dienas un noslēdzas vēlēšanu dienā.  Lai iegūtu informāciju par 
vēlēšanu iecirkņiem, kuros iespējams balsot iepriekš, apmeklējiet pašvaldības 
vai Vēlēšanu iestādes tīmekļa vietnē www.val.se.

Balsojot iepriekš, jāuzrāda balsošanas karte.
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Mer information 

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information 
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för 
att brevrösta från utlandet. 

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor. 
 
www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Röstkort och information från Valmyndigheten

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet den 
26 maj 2019

107 91 Stockholm
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se

Balsošana ārvalstīs
Balsotājiem ārvalstīs ir iespēja piedalīties vēlēšanās pa pastu vai Zviedrijas 
vēstniecībās vai konsulātos. Pirms balsošanas pa pastu, ir nepieciešams 
īpaši pieteikties, pasūtot balsošanas materiālus Vēlēšanu iestādē, pašvaldībā, 
vēstniecībā vai konsulātā.

Palīdzība balsojot
Balsošana izmantojot atbalsta personu
Ja Jums nav iespējams ierasties vēlēšanu iecirknī slimības, invaliditātes 
vai vecuma dēļ, Jūs variet izmantot atbalsta personu. Šāda iespēja pastāv 
arī personām, kas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā vai apcietinājumā 
ieslodzījuma vietā. Pirms balsošanas izmantojot atbalsta personu, ir 
nepieciešams īpaši pieteikties, pasūtot balsošanas materiālus pašvaldībā vai 
Vēlēšanu iestādē.

Sekojošas personas var būt atbalsta personas:

• vīrs, sieva vai kopdzīves partneris,
• vīra, sievas vai kopdzīves partnera bērni, mazbērni, vecāki, māsas vai 

brāļi,
• personas, kas Jums sniedz aprūpi, vai sniedz atbalstu privātās lietās,
• darbinieki īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā.

Atbalsta personai ir jābūt vismaz 18 gadus vecai un ir jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments.

Pašvaldības norīkota atbalsta persona
Ja Jums pašam (-ai) nav iespējams atrast atbalsta personu, kas varētu nodot 
Jūsu balsi, sazinieties ar savu pašvaldību, kas norīkos Jums atbalsta personu, 
kas pie Jums ieradīsies mājās.

Identitātes noteikšana
Lai piedalītos vēlēšanās, ir nepieciešams apliecināt savu identitāti. Ja atbalsta 
persona Jūs nepazīst, Jums nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu 
dokumentu, piemēram, vadītāja apliecību vai pasi. Ja personu apliecinošu 
dokumentu nav iespējams uzrādīt, cita persona var apliecināt Jūsu identitāti, 
pieņemot, ka tā var uzrādīt savu personas apliecinošu dokumentu.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu kalendārs 2019

11. aprīlis Agrākais datums, ka iespējams balsot pa pastu ārvalstīs.

26. aprīlis Jūsu balsošanas tiesības tiek noteiktas, ņēmot vērā Iedzīvotāju reģistrā 
pieejamos datus.

2. maijs Agrākais datums, ka iespējams balsot Zviedrijas vēstniecībās un 
konsulātos.

8. maijs Sākas iepriekšēja balsošana Zviedrijā.

26. maijs Vēlēšanu diena.


