KINNITATUD
Riigikogu Kantselei direktori
22.12.2016 käskkirjaga nr 47
RIIGI VALIMISTEENISTUSE PÕHIMÄÄRUS
Riigi valimisteenistuse põhimäärus kehtestatakse Riigikogu juhatuse 2013. aasta 28. veebruari
otsusega nr 41 kinnitatud Riigikogu Kantselei põhimääruse punkti 377 alusel.
I. ÜLDSÄTTED
1. Riigi valimisteenistus (edaspidi Teenistus) on Riigikogu valimise seaduse alusel
moodustatud Riigikogu Kantselei (edaspidi Kantselei) struktuuriüksus, mille
põhiülesanneteks on tagada Riigikogu valimiste, Euroopa Parlamendi valimiste, kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiste ja rahvahääletuste (edaspidi valimised) seadusekohane
korraldamine, valvata valimiste korraldajate tegevuse järele ning korraldada valimiste
läbiviimiseks vajalike tehniliste lahenduste arendus ja haldus.
2. Teenistus on Riigikogu valimise seadusest, Euroopa Parlamendi valimise seadusest, kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadusest ja rahvahääletuse seadusest tulenevate ülesannete
täitmisel iseseisev.
3. Teenistuse valimiste ettevalmistamise ja korraldamise eelarve on eraldiseisev osa Riigikogu
Kantselei eelarvest, mille vahendite sihipärase kasutamise ning eelarve täitmise eest vastutab
Teenistuse juht.
4. Teenistusel on oma logo (Lisa).
5. Teenistuse veebilehe aadress on valimised.ee.
6. Teenistuse ingliskeelne nimetus on State Electoral Office of Estonia.

II TEENISTUSE ÜLESANDED
7. Teenistus:
7.1. tagab valimiste läbiviimise, korraldab elektroonilise hääletamise ja teeb kindlaks
elektroonilise hääletamise tulemused;
7.2. koostab valimiste ettevalmistamise ja korraldamise eelarve projekti;
7.3. jaotab maakonna valimisjuhtide vahel kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga
(edaspidi VVK) valimiste korraldamiseks eraldatud raha ning kehtestab maakonna
valimisjuhtidele ja jaoskonnakomisjonidele eraldatud raha kasutamise korra;
7.4. tagab valimiste korraldamiseks vajaliku inventari ja teenuste olemasolu ning haldab
valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi;
7.5. annab valimiste korraldajatele kirjalikke juhendeid ja suulisi ning kirjalikke korraldusi;
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7.6. juhendab ja koolitab valimiste korraldajaid;
7.7. korraldab valimiste korralduses puuduste kohta esitatud avalduste läbivaatamise ja
nendele vastamise;
7.8. aitab kaasa Riigikogu esimehe ja aseesimeeste ning Vabariigi Presidendi valimiste
korraldamisele;
7.9. teenindab VVK-d, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (edaspidi ERJK),
Riigikogu liikmeid ja Kantselei struktuuriüksusi valimistealastes ning erakondade,
valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise (edaspidi erakondade rahastamine)
küsimustes;
7.10.osaleb valimisi ja erakondade rahastamist reguleerivate õigusaktide eelnõude
väljatöötamises;
7.11.kogub, töötleb ja säilitab valimiste ning erakondade rahastamisega seotud
informatsiooni;
7.12. koostab ja esitab ERJK-le kinnitamiseks nende eelarve ning haldab seda;
7.13. korraldab VVK ja ERJK koosolekute ettevalmistamist;
7.14. valmistab ette VVK ja ERJK otsuste, kirjade, selgituste ning ettekirjutuste eelnõud ja
ERJK lepingud;
7.15. esitab Riigi Teatajale avaldamiseks VVK otsused ja teadaanded;
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.

valmistab ette Teenistuse ja ERJK ülesannete täitmiseks vajalikud hanked;
peab Teenistuse, VVK ja ERJK kirjavahetust;
korraldab Teenistuse, VVK ja ERJK dokumentide arhiveerimist;
arendab ja haldab Teenistuse ning ERJK veebikeskkondi ja infosüsteeme ning
korraldab nende kasutajate toe;
annab suulist ja kirjalikku teavet valimiste ning erakondade rahastamise kohta;
korraldab Teenistuse, VVK ja ERJK rahvusvahelist suhtlust ning osaleb selles;
tagab Teenistuse ja ERJK valdusse antud riigivara otstarbeka ning sihipärase
kasutamise;
täidab muid valimiste korraldamisega ning erakondade rahastamise järelevalvega
seotud ülesandeid.

II. TEENISTUSE JUHTIMINE
8. Teenistuse tööd juhib Teenistuse juht, kes tagab Teenistusele seadustega, Kantselei
põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise.
9. Teenistusesisene tööjaotus põhineb Kantselei põhimääruses, käesolevas põhimääruses ja
Teenistuse teenistujate ametijuhendites fikseeritud teenistuskohustustel ning Teenistuse
juhi antud korraldustel.
10. Teenistuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist Kantselei direktor kooskõlastatult
VVK-ga.
11. Teenistuse juht allub Kantselei direktorile.
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12. Teenistuse juhi teenistuskohustused määratakse täpsemalt kindlaks ametijuhendis.
13. Teenistuse juht vastutab temale ja Teenistusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ning
õigeaegse täitmise eest ja annab sellest aru Kantselei direktorile.
14. Teenistuse juhi äraolekul asendab teda Teenistuse asejuht. Teenistuse juhi ja asejuhi
äraolekul asendab Teenistuse juhti töökorralduslikes küsimustes Teenistuse nõunik
Teenistuse juhi või Kantselei direktori määramisel.

III. KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA JÕUSTUMINE
15. Kantselei direktori 2016. aasta 12. aprilli käskkiri nr 22 „Valimiste osakonna põhimäärus“
tunnistatakse kehtetuks alates 2017. aasta 9. jaanuarist.
16. Käesolev põhimäärus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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LISA
Riigikogu Kantselei direktori
22.12.2016 käskkirjale nr 47

Riigi valimisteenistuse ja valimiste universaalne logo
Riigi valimisteenistuse logo koosneb logo märgist ja logo tekstist. Logo märgil on taustal must
ring ja esiplaanil sinine stiliseeritud pääsuke, mis sümboliseerib ka märget hääletamissedelil.
Logo tekst on „Riigi valimisteenistus“, mille ingliskeelne tõlge on „State Electoral Office of
Estonia“.
Värvikoodid:
sinine värv – Pantone 287 C;
must värv – Pantone Black;
teksti kirjastiil – Trebuchet MS.

Valimiste logo koosneb logo märgist ja tekstist „Valimised“. See on universaalne logo kõigi
valimissündmuste kujutamiseks.

Lisaks võib riigi valimisteenistus moodustada analoogia põhjal täiendavaid logosid valimistega
seotud spetsiifilisemate valdkondade tarvis.

