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Kaip balsuoti? 
Rinkimai vyks antradienį 2021 m. lapkričio 16 d. 
Komunos teritorijoje veiks keletas rinkimų 
apylinkių, kurios dirbs nuo 8.00 val. iki 20.00 val. 
 
Jei jūs turite teisę balsuoti, likus kelioms savaitėms 
iki rinkimų gausite paštu atsiųstą rinkėjo kortelę. 
Joje bus nurodyta, kur galėsite balsuoti. Rinkėjo 
kortelę turėsite pateikti rinkimų dieną. 
 
Jei rinkimų dieną pamiršite savo rinkėjo kortelę 
arba būsite ją pametę, vis tiek galėsite balsuoti. 
Tokiu atveju balsavimo vietoje reikės pateikti 
vairuotojo pažymėjimą, pasą ar sveikatos draudimo 
pažymėjimą. Tačiau atminkite: balsuoti galėsite tik 
vieną kartą. 
 
Rinkimų apylinkėje jums bus įteiktas balsavimo 
biuletenis. Jame galėsite pažymėti ARBA partiją, 
ARBA asmenį. Jei balsuosite už asmenį, jūsų 
balsas taip pat bus užskaitomas ir atitinkamai 
partijai, bet tokiu atveju jūs ne tik rinksite partijas, 
kurios dalyvaus priimant sprendimus Joringo 
komunoje, bet ir asmenis, kurie atstovaus 
išrinktoms partijoms. 
 
Atminkite, kad galite pažymėti tik vieną laukelį! 
 
 

Kodėl verta 
balsuoti? 
 
Demokratinėje valstybėje labai svarbu, kad piliečiai 
balsuotų. Danijoje rinkėjų aktyvumas paprastai yra 
gana didelis. 
 
Pastaraisiais dešimtmečiais balsavimo teisė buvo 
suteikta naujoms visuomenės grupėms, be kita ko 
rinkti vietos savivaldą. Svarbu, kad jos taip pat 
dalyvautų šiuose rinkimuose, nes rinkimų rezultatai 
įtakoja ir jų kasdienybę. Jos turi tiek pat teisių (ir 
pareigų) kaip ir visos kitos nustatant savivaldos 
raidos kryptį. 
 
Todėl tikimės, kad padėsite stiprinti demokratiją. 
Tai jūs užtikrinsite balsuodami rinkimuose kartu su 
daugeliu kitų. 
 
Balsuoti savivaldybių ir regionų tarybų rinkimuose 
galite, jeigu pastaruosius 3 metus iki rinkimų 
dienos nuolat gyvenote Danijoje. 

 

Dėl ko mes 
balsuojame? 
 
Joringo miesto tarybą sudaro 31 narys. Jai 
vadovauja miesto meras. Nariai renkami 4 
metams. 
 
Miesto taryba yra politiškai atsakinga už visą 
Joringo savivaldą. Tarybos pagrindinės veiklos 
sritys, turinčios tiesioginę įtaką gyventojų 
kasdieniam gyvenimui, yra: 
 

• Bedarbių užimtumo ir dėl ligos laikinai 
nedarbingų tinkamo sveikimo užtikrinimas. 

 
• Reabilitacija po ligos ir pagalba 

neįgaliesiems. 
 

• Tinkamų finansinių, būsto ir sveikatos 
priežiūros sąlygų užtikrinimas vyresnio 
amžiaus žmonėms. 

 
• Kaip turėtų veikti mūsų darželiai, mokyklos 

ir švietimo įstaigos? Ko turėtų išmokti 
vaikai ir kaip jie turėtų to išmokti? 

 
• Kokie keliai turi būti tiesiami ir prižiūrimi 

komunoje, kaip mes galime saugiai 
važiuoti dviračiais ir vaikščioti? Kaip galime 
keliauti traukiniais ir autobusais? 

 
• Kokie kultūros, laisvalaikio ir sporto veiklų 

pasiūlymai turi būti plėtojami Joringo 
komunoje? 

 
• Kaip stiprinti integraciją komunoje? 

 
• Kaip užtikrinti ekologišką energiją, 

kokybišką vandenį ir švarų orą? 
 
Šiuos ir daugelį kitų reikalų turės spręsti žmonės, 
kuriuos padėsite išrinkti savivaldos rinkimuose. 
Visa tai turės įtakos jūsų kasdienybei. Štai kodėl 
yra svarbu, kad balsuotumėte ir dalyvautumėte 
vietos politinėse diskusijose. 
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