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VALIMISTE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS
Riigikogu Kantselei valimiste osakonna põhimäärus kehtestatakse Riigikogu juhatuse 2013.
aasta 28. veebruari otsusega nr 41 kinnitatud Riigikogu Kantselei põhimääruse punkti 9.2
alusel.

ÜLDSÄTTED
1. Riigikogu Kantselei (edaspidi Kantselei) valimiste osakond (edaspidi osakond) on
Kantselei struktuuriüksus, mille põhiülesanded on Vabariigi Valimiskomisjoni (edaspidi
VVK), erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (edaspidi ERJK) ja elektroonilise
hääletamise komisjoni (edaspidi kõik koos komisjonid), Riigikogu liikmete ja Kantselei
struktuuriüksuste teenindamine valimistealastes ja erakondade, valimisliitude ja
üksikkandidaatide rahastamise (edaspidi erakondade rahastamise) küsimustes, valimisi
reguleerivate ning erakondade rahastamist käsitlevate õigusaktide eelnõude
väljatöötamises osalemine ning valimiste ja erakondade rahastamisega seotud
informatsiooni kogumine, töötlemine ja säilitamine.

OSAKONNA ÜLESANDED
2.

Osakond:
2.1. aitab kaasa Riigikogu, Riigikogu esimehe ja aseesimeeste, Vabariigi Presidendi,
kohaliku omavalitsuse volikogude ja Euroopa Parlamendi valimiste ning
rahvahääletuse ettevalmistamisele ja korraldamisele;
2.2. koostab ja esitab VVK-le ning ERJK-le kinnitamiseks komisjonide eelarve,
haldab neid ning koostab ja esitab VVK-le valimiste ja rahvahääletuse
korraldamise eelarve projektid;
2.3. korraldab komisjonide koosolekute ettevalmistamist;
2.4. valmistab ette valimisi reguleerivate ja erakondade rahastamist käsitlevate, VVK
ja ERJK otsuste, juhiste, kirjade, lepingute, selgituste ning ettekirjutuste ja VVK
määruste eelnõud ning osaleb valdkonna seaduseelnõude ettevalmistamises ja
menetlemises;
2.5. esitab Riigi Teatajale avaldamiseks VVK otsused, määrused ja teadaanded ning
koostab ja esitab Riigi Teatajale avaldamiseks VVK määruste terviktekstid;
2.6. valmistab ette komisjonide ülesannete täitmiseks vajalikud hanked;
2.7. peab komisjonide kirjavahetust;
2.8. korraldab komisjonide dokumentide arhiveerimist;
2.9. arendab ja haldab komisjonide veebikeskkondi ning infosüsteeme ja korraldab
nende kasutajate toe;

2.10. täidab muid valimiste ja rahvahääletuse korraldamisega ning erakondade
rahastamise järelevalvega seotud ülesandeid;
2.11. kogub teiste riikide valimiste ja erakondade rahastamise kohta informatsiooni
ning tagab selle kättesaadavuse Riigikogu liikmetele ja Kantselei teenistujatele;
2.12. annab suulist ja kirjalikku teavet valimiste ning rahvahääletuste ja erakondade
rahastamise kohta;
2.13. korraldab komisjonide rahvusvahelist suhtlust ning osaleb selles;
2.14. tagab komisjonide ja osakonna valdusse antud riigivara otstarbeka ning
sihipärase kasutamise.

OSAKONNA JUHTIMINE
3. Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes tagab osakonnale Kantselei põhimääruse ja
käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise.
4. Osakonnasisene tööjaotus põhineb Kantselei põhimääruses, käesolevas põhimääruses ja
osakonna teenistujate ametijuhendites fikseeritud teenistuskohustustel ning
osakonnajuhataja antud korraldustel.
5. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist Kantselei direktor Kantselei
asedirektori ettepanekul kooskõlastatult Riigikogu juhatusega.
6. Osakonnajuhataja allub Kantselei asedirektorile.
7. Osakonnajuhataja teenistuskohustused määratakse täpsemalt kindlaks ametijuhendis.
8. Osakonnajuhataja vastutab temale ja osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja
õigeaegse täitmise eest ning annab sellest aru Kantselei asedirektorile.
9. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonna asejuhataja. Osakonnajuhataja ja
osakonna asejuhataja äraolekul asendab osakonnajuhatajat osakonna nõunik
osakonnajuhataja või Kantselei asedirektori määramisel.

KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA JÕUSTUMINE
10. Kantselei direktori 2013. aasta 28. juuni käskkiri nr 25 „Valimiste osakonna
põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.
11. Käesolev põhimäärus jõustub 2016. aasta 1. mail.
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