EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2019

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamine Viru-Nigula vallas

Maikuus toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks on Viru-Nigula vallas moodustatud
kolm valimisjaoskonda:




Valimisjaoskond nr 1 Aseri Rahvamajas, aadressil Aseri alevik, Keskpõik 1.
Valimisjaoskond nr 2 Kunda Spordikeskuses, aadressil Kunda linn, Kasemäe tn 19.
Valimisjaoskond nr 3 Viru-Nigula Rahvamajas, aadressil Viru-Nigula alevik, Kunda
tee 8.

Euroopa Parlamendi valimisel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 18-aastaseks ning Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kelle
püsiv elukoht on Eestis (elukohaandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse), kes
valimispäevaks on saanud 18-aastaseks ja kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära
võetud.
Hääletama tulles võtab valija kaasa kehtiva isikut tõendava dokumendi. Isikut tõendav
dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg
või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Hiljemalt 6. mail 2019 saadab Siseministeerium valijatele valijakaardid, millel on info valimise
aja ja koha kohta. Valija, kes 11. maiks ei ole valijakaarti saanud, võib pöörduda avaldusega
vallasekretäri poole selgituse saamiseks.
P.S. 2019. aasta Riigikogu valimistel tagastati Siseministeeriumile Viru-Nigula vallas
postkasti puudumise tõttu 37 valijakaarti, kuna neid ei olnud võimalik valijatele kätte
toimetada. Kes soovib saada valijakaarti posti teel, peaks oma postkasti seisukorra üle
vaatama, et kaart ikka temani jõuaks. Paberil valijakaardist võib ka loobuda ning tellida
endale riigiportaali https://www.eesti.ee/et/ kaudu e-posti aadressile elektroonilise
valijakaardi.
Valimisjaoskondade ja hääletamisruumide
https://valimised.rahvastikuregister.ee/
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E-hääletamine algab 16. mail kell 09.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kell 18.00.
E-hääletada saab aadressil www.valimised.ee.
20.-22. mail 2019 on valimisjaoskonnad eelhääletamiseks avatud kella 12.00-20.00.
Kõikides valimisjaoskondades toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda ning korraldatakse ka hääletamist valija asukohas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses. Taotlusi asukohas hääletamiseks saab esitada hiljemalt 22. mai kella
14.00-ni Viru-Nigula vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonidele.

26. mail 2019 on valimisjaoskonnad avatud kella 09.00 - 20.00.
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Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas ning korraldatakse
ka kodus hääletamist. Kirjalikke taotlusi kodus hääletamiseks saab esitada hiljemalt 26. mai
kella 14.00-ni. Taotlus esitatakse Viru-Nigula vallavalitsusele või elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi,
telefoninumbrit ja põhjust, miks valija ei saa hääletada valimisjaoskonnas.

Valimispäeval saab kella 09.00-14.00 taotluse esitada ka telefoni teel. Taotlus esitatakse
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 2, asukohaga Kunda linn, Kasemäe tn 19, Kunda
Spordikeskus. Valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega,
valijakaarti ei saadeta.

16.-19. maini 2019 saab soovi korral, olenemata elukohast, eelhääletada ka maakonnakeskuses
riigi valimisteenistuse poolt määratud jaoskonnas.

Kontaktid:
e-post: vallavalitsus@viru-nigula.ee
Valimisjaoskondade telefoninumbrid:

valimisjaoskond nr 1 Aseris - 5411 0259
valimisjaoskond nr 2 Kundas - 5411 0260
valimisjaoskond nr 3 Viru-Nigulas - 5411 0261

