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RIIGIKOGU KANTSELEI 2011. AASTA TEGEVUSARUANNE 

I SISSEJUHATUS 

Riigikogu on põhiseaduslik institutsioon, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on 

seadusandliku võimu teostamine.  

Riigikogu tegevuse eesmärgiks on tagada Eesti Vabariigi jätkusuutlik areng, ühiskonnas 

kehtiv stabiilne õiguskord ja täitevvõimu funktsioneerimine Riigikogu järelevalve all ning 

seadusi täites. 

Riigikogu võtab vastu seadusi, teostab järelevalvet täitevvõimu üle, otsustab eelarve üle ja 

peab lahendama muid riigieluga seotud küsimusi, mis ei ole antud põhiseadusega Vabariigi 

Presidendi, Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite ja kohalike omavalitsuste otsustada.  

Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu töö toimub peamiselt Riigikogu täiskogu istungitel, 

komisjonides, fraktsioonides ja välisdelegatsioonides. Riigikogul on 11 alatist komisjoni ja 3 

erikomisjoni. Vastavalt vajadusele moodustatakse täiendavaid eri-, probleem- või 

uurimiskomisjone. 

Riigikogu tegevust reguleerivad Eesti Vabariigi põhiseadus, Riigikogu kodu- ja töökorra 

seadus, välissuhtlemisseadus, Riigikogu liikme staatuse seadus, Riigikogu valimise seadus, 

Euroopa Parlamendi valimise seadus, rahvahääletuse seadus, samuti Riigikogu otsused 

välisdelegatsioonide ja komisjonide moodustamise kohta.  

Riigikogu Kantselei (registreerimisnumber 74000101) eesmärk on Riigikogule tema 

põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalike tingimuste loomine. 

Kantselei ülesanneteks on nõustada Riigikogu, tema juhatust, komisjone, fraktsioone ja 

Riigikogu liikmeid, tagada asjaajamine, tagada organisatsioonilised, majanduslikud ja 

tehnilised tingimused Riigikogu, tema juhatuse, komisjonide, fraktsioonide ja Riigikogu 

liikmete tööks, samuti osutada kaasabi Riigikogu suhtlemisele teiste institutsioonidega nii 

riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt ning korraldada Riigikogu liikmete ametihüvedega 

seonduvat.  

Riigikogu Kantselei ülesanneteks on ka Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning 

Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmetele pensioni maksmine ning Vabariigi 

Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni teenindamine.  

Vabariigi Valimiskomisjon (registreerimisnumber 70008256) on valimisseaduste alusel töötav 

komisjon, kelle ülesandeks on Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa Parlamendi, kohalike 

omavalitsuste volikogude, Riigikogu juhatuse valimiste ning rahvahääletuste 

ettevalmistamine ja läbiviimine. Lisaks sellele peab Vabariigi Valimiskomisjon lahendama 

muid valimistega seotud küsimusi (valimiskaebused).  
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2011. aasta kevadel moodustati Riigikogu juurde Erakondade Rahastamise Järelevalve 

Komisjon (registreerimisnumber 70009043), mille ülesandeks on kontrollida erakonna, 

valimisliidu ja üksikkandidaadi tegevuse vastavust erakonnaseaduses sätestatud nõuetele. 

II ÜLEVAADE TÄHTSAMATEST MAJANDUSNÄITAJATEST 

                 (tuhandetes eurodes) 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Bilansi näitajad      

  Varad aasta lõpus   20 210   20 350   20 492  19 903   17 175 

 Kohustused aasta lõpus 95 815 86 246   86 471 86 169 125 245 

 Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 

 75 605  65 896  65 979 66 266 108 070 

Tulemiaruande näitajad      

  Tegevustulud        165         25       101           31       118 

  Tegevuskulud -25 399 -12 870 -13 772   26 692 -20 676 

  Tegevustulem -25 234 -12 845 -13 671   26 723 -20 558 

  Finantstulud ja –kulud  -4 878  -4 906  -4 882   -7 276 - 6 755 

Muud näitajad      

 Töötajate keskmine arv 

(inimest taandatuna 

täistööajale) 

     319      333      337       343       339 

 Asutuste arv*          3          2           2           2          2 

 Põhivarainvesteeringud     638      202    1 235    3 006    1 582 

Eelarve ja selle täitmise 

näitajad 

     

 Lõplik eelarve tulude 

maht  

         4        29         44        88       146 

 Eelarve tulude täitmine       183        38       117        43       196 

 Lõplik eelarve kulude 

maht 

23 140 18 663 21 949 22 359   21 404 
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 Eelarve kulude täitmine 21 993 17 782 21 329 22 406   20 024 

 Lõplik finantseerimis-

tehingute maht 
0 1 0 0 0 

 Finantseerimistehingute 

täitmine 
0 1 0 0 0 

*Tabelis on hõlmatud Riigikogu Kantselei, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade 

Rahastamise Järelevalve Komisjoni andmed. Riigikogu Kantselei andmed  eraldi  paiknevad  

täiendavas informatsioonis  ning Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise 

Kontrollimise Komisjoni andmed nende aruannete lõpus.    

2011. aasta riigieelarve 23 140 tuhandest eurost, sh 2010. aastast 2011. aastasse ületoodud 

vahendid 623 tuhat eurot, jäi 2011. aastal kasutamata 1 147 tuhat eurot. 2012. aastasse on üle 

viidud 1 012 tuhat eurot, sh 744 tuhat eurot investeeringuid ja 268 tuhat eurot tegevuskulusid.  

Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara ning kohustused suurenesid aruandeaastal 9 569 

tuhande euro võrra, mis on peamiselt seotud pensionieraldiste suurenemisega.  Tegevuskulude 

suurenemine ja tegevustulemi vähenemine on sealhulgas tingitud valimistega seotud kulude 

suurenemisest, Riigikogu koosseisude vahetumisega seotud hüvitiste maksmisest, 

pensionieraldiste suurenemisest, investeeringute käibemaksukulu suurenemisest ja Riigikogu 

liikmete tööga seotud kulude ja eluasemekulude hüvitamise muutumisest võrreldes 2010. 

aastaga.  

III PEAMISED TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE 

LÕIKES 

Strateegilised eesmärgid aastal 2011 ja kuni aastani 2014 

Riigikogu eesmärk on tagada Eesti Vabariigi jätkusuutlik areng, ühiskonnas kehtiv stabiilne 

õiguskord ja täitevvõimu funktsioneerimine Riigikogu järelevalve all ning seadusi täites.  

Vabariigi Valimiskomisjoni eesmärk on tagada Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa 

Parlamendi, kohalike omavalitsuste volikogude, Riigikogu juhatuse valimiste ning 

rahvahääletuste ettevalmistamine ja läbiviimine. Valimisseadustele tuginedes ei anna 

Vabariigi Valimiskomisjon aru Riigikogule (sh eelarve menetlemine ja aruandlus). Seetõttu 

on tema tegevusaruanne toodud tagapool eraldi osana.  

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni eesmärk on aidata kaasa erakondade tulude 

ja kulude seaduslikkuse ja läbipaistvuse tagamisele. Komisjoni tegevusaruanne on toodud 

tagapool eraldi osana. 
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Seaduste vastuvõtmine ja parlamentaarne kontroll 

Eesti Vabariigi jätkusuutliku arengu ja ühiskonnas kehtiva stabiilse õiguskorra tagamiseks 

võttis 2011. aastal  Riigikogu XI koosseis vastu  perioodil 10.01–23.02.2011 61 õigusakti, sh 

58 seadust (11 tervikseadust, 42 muutmise- ja täiendamise seadust ja 5 ratifitseerimise 

seadust) ning 3 otsust. Riigikogu XII koosseis võttis  perioodil 04.04.–15.12.2011 vastu 91 

õigusakti, sh 57 seadust (2 tervikseadust, 45 muutmise ja täiendamise seadust ning 10 

ratifitseerimise seadust) ja 34 otsust. 

Poliitiliste avaldustega esineti 2 korral. Justiitsminister Rein Lang esines poliitilise avaldusega 

seoses õiguspoliitika arengusuundadega aastani 2018. Peaminister Andrus Ansip esines 

poliitilise avaldusega 2012. aasta riigieelarve üleandmisel.  

Ettekannete ja ülevaadetega esineti 10 korral:  

1. Siseminister Marko Pomerants tutvustas 2010. aasta aruannet „Eesti turvalisuspoliitika 

põhisuunad aastani 2015”. 

2. Justiitsminister Rein Lang tutvustas 2010. aasta täitmise aruannet „Kriminaalpoliitika 

arengusuunad aastani 2018”. 

3. Riigikohtu esimees Märt Rask andis ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja 

seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. 

4. Eesti Panga president Andres Lipstok tutvustas Eesti Panga 2010. aasta aruannet. 

5. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein andis ülevaate 

Finantsinspektsiooni 2010. aasta aruandest. 

6. Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna tutvustas Eesti Arengufondi tegevuse 

aruannet. 

7. Peaminister Andrus Ansip ning ELAK-i esimees T. Rõivas andsid ülevaate Vabariigi 

Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. 

8. Peaminister Andrus Ansip andis ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja 

valitsuse poliitikast selles valdkonnas. 

9. Õiguskantsler Indrek Teder andis ülevaate 2010. aasta tegevusest. 

10. Riigikontrolör Mihkel Oviir tegi ettekande riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. 

aastal. 

Õiguskantsler Indrek Teder tegi ettepaneku jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli 

kohta.   

Toimus 12 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Arutati erakondade rahastamist, 

kultuuripärandi kaitset, tervishoiu olukorda Eestis, välispoliitikat, Eesti vastust Euroopa 

väljakutsetele, hinnatõusu mõju Eesti inimeste toimetulekule, riigi rahanduspoliitikat, 

energiasäästu, Eesti inimarengu aruannet 2010/2011, elektri hinda, Euroopa võlakriisi ja selle 

mõju Eestile ning maaelu arengu aruannet.  

Lisaks Riigikogu täiskogu poolt vastuvõetud õigusaktidele kujundas Riigikogu Euroopa Liidu 

asjade komisjon  2011. aastal Eesti seisukoha 62 Euroopa Liidu eelnõu kohta. Eelnõude kohta 

esitasid Riigikogu alatised komisjonid 2011. aastal 96 arvamust.  
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Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile ja riigikontrolörile  

kokku 94 arupärimist ja 53 kirjalikku küsimust. Riigikogu liikmed andsid üle Riigikogu  

juhatusele 158 taotlust valitsusliikmetele küsimuste esitamiseks Riigikogu infotunnis. 

Seaduseelnõude kvaliteedi parendamine 

Ühiskonnalt tagasiside saamiseks ja seaduseelnõude kvaliteedi parendamiseks on peetud 

avalikke ja laiendatud komisjonide istungeid ning edendatud kaasamispoliitikat ja 

parlamendialast teadustööd.  

Riigikogu alatised komisjonid pidasid 2011. aastal üheksa avalikku istungit, neist 

laiapõhjalisemad olid näiteks eakate tööhõive, noorte ja tööturu ning kultuuripärandi ja 

turismi teemal, samuti leidsid käsitlemist välispoliitilised strateegiad Aasia suunal. Avalikel 

istungitel toimunud arutelude põhjalikkus, samuti osalenud huvirühmade jt asjaosaliste arv 

näitavad kasvavat huvi toetada läbimõeldumate ja paremini tasakaalustatud otsusteni 

jõudmist.  

Riigikogu juhatus kinnitas uue Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja, mis 

on ühtlustatud Vabariigi Valitsuse normitehnika eeskirjadega. Uues eeskirjas pööratakse 

senisest suuremat tähelepanu eelnõude seletuskirjadele esitatavatele nõuetele, lisatud on sätted 

kobareelnõude vältimiseks jm, millest loodetakse eelnõude kvaliteedi tunduvat paranemist. 

Lisaks loodi eelnõu rakendussätete andmebaas, et hoida tulevikus ära olukordi, kus erinevate 

komisjonide menetluses olevate eelnõudega muudetakse samu sätteid. Andmebaas sisaldab 

andmeid kõigi muutmisel olevate (sealhulgas eelnõude rakendussätetes muudetavate) 

seaduste kohta või äsja muudetud seaduste kohta kuni nende Riigi Teatajas avaldamiseni. 

Avalikkusele tehti kättesaadavaks Ülemnõukogu viimase koosseisu stenogrammid. 

Toimetatud stenogrammid anti välja nii paberkandjal (28 köites) kui ka veebiväljaandena. 

Alustati Põhiseaduse Assamblee stenogrammide toimetamisega ja digitaliseerimiseks 

ettevalmistamisega.   

Õigusaktide kvaliteeti paremini tagava töö- ja menetluse korralduse raames jätkati tööd 

eelnõude menetlemise hea tava ja käsiraamatu koostamiseks, mille valmimistähtaeg on 2012. 

aasta. 

Samuti jätkati Riigikogu kaasamispoliitika väljatöötamist, et anda kodanikeühendustele ja 

avalikkusele suuremad võimalused osaleda neid mõjutavate otsuste tegemisel. Kaasamise 

töörühma raporti alusel koostatakse Riigikogus 2012. aastal  kaasamispõhimõtted ja 

protseduurid. 

Jätkati parlamendialase teadustöö edendamise kontseptsiooni elluviimist. Neljandat korda 

kuulutati välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumikonkurss. Stipendium antakse 

parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või 
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doktoritöö kirjutajale. 2011. aastal otsustati määrata stipendium Tartu Ülikooli 

sotsiaalteaduskonna võrdleva poliitika magistrant Katerina Gorobetsile, kelle magistritöö 

teema on valijate esindamine parlamentaarse kontrolli raames. Samas kaitses stipendiaat 

Mihkel Solvak 2011. aastal edukalt oma doktoritöö teemal „Saadikute eelnõud parlamendis: 

Soome ja Eesti võrdlev uuring“. August Rei stipendium innustab noori uurijaid ka edaspidi 

ning aitab kaasa parlamendi uurimisele ja väärtustamisele. 2012. aasta kevadel on kavas 

kuulutada välja järgmine stipendiumikonkurss.  

Lisaks suurendatakse parlamentarismialase kirjanduse kättesaadavust. Koostöös Eesti 

Rahvusraamatukoguga on kavas anda 2012. aastal välja järjekorras teine tõlkeraamat, milleks 

on Stefan Marschalli ’Parlamentarismus’ (2005). Marschalli raamat annab kaasaegse 

poliitikateaduse nõuetele vastava hästi süstematiseeritud ülevaate parlamentarismi 

põhialustest, selle korralduspõhimõtetest, funktsioonidest, mitmetasandilisusega kaasnevatest 

probleemidest ning tulevikuväljavaadetest. Teos võiks huvi pakkuda nii juristile, 

poliitikateadlasele kui ka lihtsalt demokraatiast huvitatule. Kirjutatud on ta poliitikateaduse 

õpikuks, kuid teose tähtsus demokraatliku riigikorralduse teadvustamisel on suurem. 

Tõlkeraamatu tiraažiks on kavandatud 1000 eksemplari. 

Parlamentaarne koostöö rahvusvahelisel tasandil 

Kevadel valitud Riigikogu XII koosseis jätkas rahvusvahelises suhtlemises eelmise 

parlamendi põhimõtteid ja tegevusi. Vastavuses Eesti välispoliitika põhisuundumustega 

kasvas tähelepanu kiires tempos areneva Aasia suunas. Riigikogu esimees, parlamendirühm, 

samuti väliskomisjoni esindajad väisasid erinevate visiitidega Hiina Rahvavabariiki. 

Väliskomisjoni delegatsioon külastas samuti Lõuna-Koread ja Jaapanit. Jaapanis viibis ka 

Riigikogu esimees. Tihedate suhete hoidmist ja arendamist jätkati partneritega Euroopa Liidus 

ja NATOs, samuti EL kandidaatide ja idapartnerlusriikidega. Rikkalikum koostöö ja 

kohtumiste graafik, nagu alati, oli naabritega Skandinaavia riikidest ja Baltimaadest. Eesti 

võõrustas augustis ka Põhjala-Balti riikide (NB8) parlamentide esimeeste töökohtumist. 

Riigikogu esimees Ene Ergma tegi lisaks eelpool mainitud Hiinale ja Jaapanile visiite 

Poolasse, Itaaliasse, Soome, Rootsi, Serbiasse, Lätti ja Tšehhi. 

Arengukoostöö raames jätkati suhteid ja pakuti koolitusi Gruusia, Ukraina, Moldova, Kosovo 

parlamendiametnikele. 

Seoses Lääne-Euroopa Liidu (WEU) sulgemisega lõpetas 30. juunil 2011 töö ka Lääne-

Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee (WEU PA). Kindlustamaks siiski  parlamentaarset 

järelvalvet Euroopa Liidu ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika sfääri üle otsitakse ja räägitakse 

läbi uue koosluse sisu ja olemuse üle. 2011.a alguse saanud arutelud ühise seisukoha 

leidmiseks riikide vahel jätkuvad ka 2012. 

NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni ja PA Büroo liige Sven Mikser nimetati 

kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportööriks ning ta on 2011.a. NATO PA kogumiku 
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„Afganistan: ülemineku aeg 2011-2014“ kaasautor. Afganistani missioonidesse on  samuti 

panustanud delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja selle liige Mati Raidma. Kõik 

delegatsiooni liikmed (Marko Mihkelson, Sven Mikser, Mati Raidma, Kadri Simson) on 

aktiivselt panustanud 2012.a NATO PA kevadistungi korraldamisse Tallinnas, selle 

ettevalmistamisega tegelevad aktiivselt parlamendi välissuhete eest vastutavad ametnikud. 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Andres Herkel valiti PA 

poliitikakomitee raportööriks Valgevene teemal. Mailis Reps nimetati monitooringukomitee 

Ukraina raportööriks, Indrek Saar – Serbia raportööriks. Kõik kolm kuuluvad vastavalt oma 

poliitilise rühma büroosse ning samuti liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk 

monitooringukomiteesse. 

Eesti delegatsioon OSCE Parlamentaarses Assamblees osales kõigi kolme komitee töös. 

Peamised üritused 2011.a. olid  talveistung Viinis, suvine istungjärk Belgradis ja sügisistung 

Dubrovnikus. Lisaks toimus vähemusrahvuste ümarlaud Bolzanos, kus delegatsioonijuht 

Väino Linde ettekandega esines. Valimisi käidi vaatlemas Tuneesias, Makedoonias ja 

Venemaal. Eesti osalus OSCE PA eelarves on 0,19%, liikmemaksuna tasuti 5426 eurot. 

Balti Assamblee (BA) tööorganid on istungjärk, presiidium, komisjonid ja sekretariaat. Kuna 

2011 oli Eesti eesistumisaasta, oli Eesti delegatsiooni juht BA president ja komisjonide 

esimehed olid samuti Eestist. Teatud mõju delegatsiooni aktiivsusele avaldasid siiski kevadel 

toimunud parlamendivalimised ja uue delegatsiooni koosseisu moodustamine. Seoses Eesti 

eesistumisega toimus suur osa üritusi Eestis ja seepärast oli vähem lähetusi. Assamblee tööd 

mõjutasid ka erakorralised üldvalimised Lätis, osa üritusi jäi seetõttu ära või lükati edasi 

2012. aastale. Tallinnas tähistati pidulikult BA 20.aastapäeva, toimus galakontsert, jagati 

medaleid ja tänukirju. Viidi läbi regulaarne korvpalliturniir BA karikale, mille võitis 

Riigikogu meeskond. 

Balti Assamblee liikmemaks oli 274 140 eurot, millest Eesti osa moodustas ühe kolmandiku 

ehk 91 380 eurot, olles samal tasemel juba kolmandat aastat järjest. 

Balti Assamblee delegatsioon osales ka Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi töös. 

Panus ühiseelarvesse oli 3 494 eurot. BA Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv valiti 

Alalise Komitee aseesimeheks. 

2012.a. toimub Eestis 22. Läänemeremaade parlamentaarne konverents, mille organiseerimise 

arvatav kogumaksumus on 105 000 eurot.  

Riigikogu Parlamentide vahelise liidu (IPU) delegatsioonil oli tavapärane aasta: toimus kaks 

assambleed - kevadel Panamas ja sügisel Bernis. Lisaks osalesid delegatsiooni liikmed 

novembris New Yorgis toimunud IPU ja ÜRO ühisistungil. Eesti delegatsioon sõnumid  2011. 

aastal olid  peamiselt kantud kahest ideest: Eesti riigi tutvustamine ja riigi positiivse kuvandi 

levitamine ning Eestist alguse saanud ülemaailmse koristuskampaania „Teeme ära” 

populariseerimine.  Samad tegevussuunad on aktuaalsed ka 2012. aastal.  

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2011. aastal kokku 126 234 

eurot, sellest Balti Assambleele 91 380 eurot, Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 17 871 

eurot, OSCE Parlamentaarsele Assambleele 5 426 eurot, NATO Parlamentaarsele 



/allkirjastatud digitaalselt/ 

Heiki Sibul  Lk 11 
 

Assambleele 3 751 eurot, Läänemeremaade parlamentaarsele konverentsile 3 494 eurot, 

Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja 

Euroopa Parlamendi Esindajate Konverentsile (COSAC) 2 358 eurot, Rahvusvahelisele 

Arhiivinõukogule 150 eurot, Parlamentidevahelise Euroopa Liidu Infovahetuse andmebaasi 

(IPEX) ülalpidamiseks 1 804 eurot. 

Harmoniseerimaks Eesti õigustermineid Euroopa Liidu terministandardiga, arendati 2011. 

aastal edasi tesaurust Eurovoc. Tesaurus Eurovoc on rahvusvaheline terministandard, mis on 

välja töötatud kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide 

dokumendiinfo töötlemiseks ja otsimiseks, et lihtsustada tõlkimist ja hõlbustada info 

kättesaamist mitmekeelses keskkonnas. Eesti Keele Instituudi poolt töötati välja IT-

lahendused Eesti Keele Instituudi ja Riigikogu Kantselei serverite sünkroniseerimiseks. Loodi 

kasutajaliides, mis võimaldab mitteametlike terminite lisamist tesauruse „Eurovoc“ 

andmebaasi ja nende kuvamist administreerimis- ja otsingusüsteemis. 

Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi 

2011. aasta märtsis toimunud XII Riigikogu valimised tõid endaga kaasa lisaülesanded 

avalikkuse teavitamisel Riigikogu tööst. Seoses  koosseisude vahetumisega uuendati 

informatsioon Riigikogu veebilehel, komisjonid ja delegatsioonid said uued veebilehed ning 

alustati ettevalmistustega Riigikogu uue veebilehe kontseptsiooni väljatöötamiseks.  

Riigikogu teabekeskuses toimusid demokraatia töötoad erinevatel teemadel: noorte 

internetikasutus, põlvkondade vahetus Eesti poliitikas, Riigikogu vahetumine ja uue 

põlvkonna pealetulek poliitikas jne. Jätkus koostöö kodanikeühenduste ja teiste kolmandat 

sektorit esindavate organisatsioonidega, et anda avalikkusele paremad võimalused 

osalemiseks neid mõjutavate otsuste tegemisel. Samuti jätkus koostöö teiste riigiasutuste ja 

institutsioonidega, kel on oluline roll õigusloomes.  

Päevapoliitiliste ja ühiskonnas laiemat kõlapinda leidvate teemade käsitlemiseks jätkusid 

Riigikogu teabepäevad – näiteks toimus erinevate huvigruppide kaasamiseks 1. novembril 

Tartu Ülikoolis kõrgharidusreformi käsitlev teabepäev (tuginedes Riigikogu menetluses 

olevale ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusele). 

Riigikogu istungisaalis pidasid oma traditsioonilise parlamendiistungi 101 last Toompeal, 

ELO lasteparlament ja Mudel Euroopa Parlament. Riigikogu külastas ca 25 500 huvilist. 

Integratsiooniprojekti Minu riik kaudu käis Riigikogu tööga tutvumas ca 3000 õpilast. 

Riigikogu e-saali parlamendiistungi matkemängu läbiviimise võimalusi kasutas 60 õpilas- ja 

üliõpilasgruppi ca 1600 külastajaga. Istungisimulatsiooni käigus arutleti tuuleenergiaga seotud 

küsimusi, Vabariigi Presidendi otsevalimise võimalusi, käsitleti õpetajate palgatõusu, 

alternatiivenergiate osakaalu suurendamise võimaluste temaatikat jne. 

Konverentsikeskuses toimus koostöös Riigikogu komisjonide, fraktsioonide ja teiste 

struktuuriüksuste ning erinevate ühiskondlike organisatsioonide/kodanikeühendustega kokku 
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89 üritust ca 5300 osalejaga. Enim kasutasid konverentsisaali komisjonid. Toimusid 

rahvusvahelised konverentsid ja seminarid. 

Parlamendi sünnipäeva tähistati aprillis taas lahtiste uste päevaga. Eesti taasiseseisvumise 20. 

aastapäeval - 20. augustil oli rahval võimalus osa saada Estonia teatri galaetendusest Toompea 

lossi siseõuel, külastada Pika Hermanni torni, tutvuda päevakohase näitusega iseseisvuse 

taastamisest ja osaleda teistel tähtpäevaüritustel. 

Ilmusid Riigikogu Toimetised nr 23 ja 24, Riigikogu aastaraamat ning teised parlamendi tööd 

tutvustavad trükised. Vastavalt koostööleppele Kunstnike Liiduga jätkus Eesti kunstnike 

tööde eksponeerimine Toompea lossi kunstisaalis. 

Erilist tähelepanu pöörati parlamendi meediasuhetele: koostööle ajalehtede, raadio ja 

televisiooni uudistetoimetustega, sealhulgas operatiivsele koostööle online meedia ja 

uudisteportaalidega. Kasvas avalikkusele ja meediale saadetud pressiteadete hulk, nende 

illustreerimiseks lisati senisest enam fotolinke  ja otselinke teadetega seotud dokumentidele. 

Koostöös Rahvusringhäälinguga jätkusid otseülekanded kolmapäevastest Riigikogu 

infotundidest ning regulaarseks muutusid otseülekanded olulise tähtsusega riiklike küsimuste 

aruteludest Riigikogus. Tallinna TV lülitas oma programmi esmaspäevaste arupärimiste 

täieliku kajastamise.  

Jätkuvalt oli tähtsal kohal põhjalik teavitamine Riigikogu komisjonide tegevusest. Meedia sai 

enam teavet komisjonide ühis- ja avalikest istungitest, sest enamasti toimusid nendest 

istungitest ka otseülekanded veebis. Riigikogu istungeid ja teisi istungisaalis aset leidnud 

avalikke üritusi salvestati DVD-le ning edastati soovi korral toimetustele. Riigikogu 

meediakajastuste jälgimiseks loodud meediamonitooringu süsteem võimaldas teha pidevalt 

operatiivset analüüsi Riigikogu tegevuse kajastamise kohta meedias. 

Riigikogu struktuuriüksuste tõrgeteta töö tagamine 

Riigikogu Kantseleile lisandus 2011. aastal erakonnaseadusest tulenev uus kohustus tagada 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asjaajamine ja tehniline teenindamine. 

Kantselei põhitegevuse tõhusaks ja kvaliteetseks täitmiseks olid tähelepanu all organisatsiooni 

struktuur ja koosseis ning valmistati ette (2012. aastal jõustuvad) olulised muudatused 

infotehnoloogia üksuses ning finantsplaneerimise ja –juhtimise valdkonnas. 

Riigikogu tööks vajalike tingimuste loomiseks ja parandamiseks on Riigikogu Kantselei 

rakendanud kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi. Valmis uus dokumendihaldussüsteem, 

mis võimaldab ühtset dokumendihaldust ja mugavamat informatsiooni käitlemist, sellega on 

kogu asjaajamine praktiliselt digitaliseeritud. Arenduse lõppfaasi jõudis ka Riigikogu saali 

hääletussüsteem, selle rakendamistööd jätkuvad ka 2012 aastal. Riigikogu liikmete kasutusse 

anti 2011. aastal uued sülearvutid, mis on töökindlamad ja võimaldavad kasutada kaasaegset 

tarkvara ning sel viisil loovad ka paremad töötingimusi. 2012. aastal jätkub kaugligipääsu 
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võimaluste arendamine, et Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei ametnikel oleks 

võimalik vajadusel sisemistele infosüsteemidele väljastpoolt tööruume ka ligi pääseda, 

millega muutub infovahetus oluliselt mobiilsemaks. 

Riigikogu XII koosseisu rakendumisel valmistati ette Riigikokku pääsenud fraktsioonide 

koosolekute ruumid ja täiendati vajaliku inventari ning osaliselt mööbliga. Riigikogu liikmed 

varustati nii tehnilise töövahendite, kui ka töökohtade osas. 

Õigusloome kvaliteedi parendamiseks on võimaldatud Riigikogu liikmetele ja Kantselei  

ametnikele täiendkoolitust ning osaletud erinevates töörühmades, olulist tähelepanu on 

pööratud nõustavate ametnike ja komisjone teenindavate ametnike täiendkoolitusele ning 

jätkuvalt leitud võimalusi lühiajalisteks õppevisiitideks välisriikides. 

Olulisemad investeeringud 

2011. aastal jätkati Riigikogu istungitesaali hääletussüsteemi uuendamisega ja lõpetati 

dokumendihaldussüsteemi  uuendamine. Uus hääletussüsteem valmib 2012. aastal, milleks on 

koos 2011. aastast ületoodud vahenditega 2012. aastaks ette nähtud 131 tuhat eurot.  

2011. aastal alustati Toompea 1 abihoone renoveerimistöid, mis lõpetatakse 2012. aasta 

märtsis. 2012. aastal on Riigikogu hoonete renoveerimiseks koos 2011. aastast ületoodud 

vahenditega 938,9 tuhat eurot. 

Täiendav informatsioon 

Riigikogus on 101 liiget. Riigikogu Kantseleis oli töötajate keskmine arv 218. Riigikogu 

Juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 159 tuhat eurot.  Riigikogu Kantselei 

juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 157 tuhat eurot. Kokku maksti 2011. aastal 

töötasu Riigikogu liikmetele ja kantselei teenistujatele ja töötajatele kokku 8 718 tuhat eurot.  

Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2011. aastal olid järgmised: varad 20 040 

tuhat eurot, kohustused 95 810 tuhat eurot, tegevustulud  2 tuhat eurot, tegevuskulud 24 545 

tuhat eurot, finantskulud 4 878 tuhat eurot. 

Kantselei kui põhiseaduslikku institutsiooni teenindav ametiasutus on säilitanud oma 

positiivse maine tööandjana, asjatundliku ja konkurentsivõimelise töötajaskonna ning oleme 

hoidnud Riigikogu teenindamisega seotud kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide motivatsiooni. 

2011. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud. 
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IV HINNANG SISEKONTROLLI SÜSTEEMI KOHTA 

Riigikogu Kantseleis sisekontrolliüksust ei ole olnud otstarbekas moodustada. 

Sisekontrollisüsteemi rakendamisel  on järgitud  kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt 

tunnustatud standardeid ja peamisi sisekontrolli põhimõtteid.  

Hindan direktorina sisekontrollisüsteemi olulises osas tõhusaks, sest asutuse struktuur, 

juhtkonna suhtumine, töötajate professionaalsus, kohustuste lahusus asutuste funktsioonide 

täitmisel, tehingute dokumenteerimine ja autoriseerimine ning järelevalve toimimine, mitmete 

õigusaktidega kehtestatud vajalikud meetmed ja protseduurireeglid annavad kindlustunde, et:  

- asutuse tegevus on seaduspärane;  

- asutuse varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja 

ebakompetentsest juhtimisest tingitud kahju eest; 

- asutuse tegevus on säästlik, tõhus ja tagatud on teenuste kõrge kvaliteet; 

- asutuse tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja 

õigeaegne.  

Hinnang sisekontrollisüsteemile tugineb muu hulgas  Riigikontrolli auditiaruannetes  toodud 

informatsioonil ja riskide hindamise tulemustel. 

 

 

Heiki Sibul 

Direktor 
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI TEGEVUSARUANNE 

Strateegiline eesmärk aastateks 2012-2014 ja aastal 2011 

2012 - 2014: Seaduses määratud institutsioonide valimine. 

2011. aastal: Vabariigi Valimiskomisjon korraldas 2011. aastal Riigikogu ja Vabariigi 

Presidendi valimised. Nagu igal aastal viidi läbi ka Riigikogu juhatuse valimised. 

Vabariigi Valimiskomisjon (registreerimisnumber 70008256) on valimisseaduste alusel töötav 

komisjon, kelle ülesandeks on Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa Parlamendi, kohalike 

omavalitsuste volikogude, Riigikogu juhatuse valimiste ning rahvahääletuste 

ettevalmistamine ja läbiviimine. Lisaks sellele peab Vabariigi Valimiskomisjon lahendama 

muid valimistega seotud küsimusi (valimiskaebused).  

Koos investeeringutega oli 2011. aastaks Vabariigi Valimiskomisjonile eraldatud 

riigieelarvest 2 177 982 eurot. 

Vabariigi Valimiskomisjoni 2011. aasta eelarve täideti 98 protsendiliselt ja kasutamata jäi 

44 605 eurot (kokkuhoid Riigikogu valimiste korraldamisel välisriigis hääletamisel ning 

valimisjaoskondade moodustamisel ja Vabariigi Presidendi valimistel).  

Kõige suurema osa (1 676 383 eurot) Vabariigi Valimiskomisjoni 2011. aasta eelarvest 

moodustasid sihtotstarbelised eraldised Riigikogu valimiste korraldamisel.  

Vabariigi Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Personalikulud, 152 tuhat eurot 

eurot, kasutati peamiselt valimiskomisjoni liikmete, valimiskomisjoni sekretariaadi liikmete ja 

töövõtulepingute alusel kaasatud isikute tasustamiseks ning maksudeks.  

Majandamiskuludest (202 tuhat eurot) olid suuremad kulud seotud valijate 

teavitamiskampaaniaga Riigikogu valimistel (97 700 eurot),  valimiste infosüsteemi 

majutamisega (38 234 eurot) ning uuringutega e-hääletamise süsteemi edasiarendamisel (40 

080 eurot).  

2011. aastal toimunud Riigikogu valimiste ettevalmistamise käigus arendati välja 

elektroonilise hääletamise süsteemi uus valijarakendus, mis võimaldas valijate tuvastamiseks 

kasutada ka mobiil-ID-d. Korrastati ja valmistati Riigikogu valimisteks ette valimiste 

infosüsteem.  

2012. aastal üleriigilisi valimisi ei toimu, kuid vajalik on alustada ettevalmistustöödega 2013. 

aastal toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu ja 2014. a toimuvateks Euroopa 

Parlamendi valimisteks.  

2011. aasta Riigikogu valimiste järgselt moodustati Riigikogu põhiseaduskomisjoni poolt 

elektroonilise hääletamise töörühm, kelle poolt välja töötatud ettepanekud esitatakse 

põhiseaduskomisjoni poolt valimisseaduste muutmise seaduse eelnõudes. Rahaliselt on 

ettepanekutest kallimad valijale elektroonilise hääletamise kontrolli võimaluse loomisega 

seonduv (vajalik rakendada 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks) ja 
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tulevikus elektrooniliste valijate nimekirjade kasutuselevõtt. Viimane ettepanek muudaks 

tulevikus oluliselt valimiste korraldamist. Olulisemad Vabariigi Valimiskomisjoni valimiste 

vahelised ülesanded ongi seotud erinevate infosüsteemide (valimiste infosüsteem, 

elektroonilise hääletamise süsteem, Vabariigi Valimiskomisjoni veebileht ja tulevikus 

elektroonilise valijate nimekirja süsteem) kasutusele võtmise ja arendamisega.  

Vabariigi Valimiskomisjoni tähtsamad majandusnäitajad olid 2011. aastal järgmised: varade 

maht 170 tuhat eurot, kohustuste maht 5 tuhat eurot, tegevustulud 163 tuhat eurot ja 

tegevuskulud 853 tuhat eurot. 

 

 

 

 

Heiki Sibul 

Esimees 
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ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE 

KOMISJONI TEGEVUSARUANNE 

Strateegiline eesmärk – aidata kaasa erakondade tulude ja kulude seaduslikkuse 

ja läbipaistvuse tagamisele. 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (registreerimisnumber 70009043) alustas oma 

tööd 2011. aasta 6. mail. 

Komisjoni töö sisuks on kontrolli teostamine erakonnaseaduses sätestatud nõuete täitmise üle. 

Põhiliseks tegevuseks aruandeperioodil oli Riigikogu 2011. aasta valimiste kampaania 

rahastamise aruannete läbivaatamine, analüüsimine ja avalikustamine. Valimistel osales 9 

erakonda ja 32 üksikkandidaati, kes kõik olid erakonnaseaduse kohaselt aruandekohuslased. 

Teiseks oluliseks töösuunaks oli erakonnaseaduse rakendamisel ilmnenud seaduse puuduste ja 

ebakõlade selgitamine ning vastavate seaduse muutmise ettepanekute koostamine. 

Erakonnaseaduse muutmise ettepanekud esitati Justiitsministrile 11.11.2011. 

Kolmandaks oluliseks tegevuseks oli komisjoni veebilahenduse visiooni koostamine. 

Komisjoni eesmärgiks on välja töötada veebilahendus, kus veebileht poleks mitte ainult 

informatiivne, vaid et aruandekohuslastel oleks võimalik esitada erakonnaseadusest tulenevat 

aruandlust komisjoni veebikeskkonnas, mis tagaks aruannete parema kvaliteedi, mis 

omakorda tagab nende parema kontrollitavuse ja võrreldavuse. Eriti oluline on veebipõhine 

aruandluse võimalus 2013. aastal toimuva kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel, kus 

aruandekohuslasi on mitusada. 

2011. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos investeeringutega 63 912 eurot, 

millest kulutati 727 eurot. 

2011. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahendid summas 47 578 

eurot jäid kasutamata seoses sellega, et veebilahenduse visiooni kujundamine ja lähteülesande 

koostamine nõudis aega. 2012. aastal on kavas veebilahenduse valmimine, mille käigus 

kasutatakse ära nii 2012. aasta investeeringuteks ette nähtud vahendid summas 15 978 eurot, 

kui ka 2011. aasta vahendid, kokku summas 63 556 eurot.  

2011. aasta riigieelarve seaduses oli komisjoni liikmete tasuks ette nähtud 15 978 eurot, kuid 

komisjonil puudus aruandeperioodil võimalus liikmetele tasu maksta, kuna erakonnaseaduses 

oli reguleerimata komisjoni liikmete tasustamise põhimõte ja kord. Aruandeperioodil algatas 

põhiseaduskomisjon erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu 144SEI, kus ühe osana on 

käsitletud komisjoni liikmete tasu korraldamist, sh tagasiulatuvalt. 
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Komisjoni majandusnäitajad olid 2011. aastal järgmised: varade maht 151 eurot, kohustuste 

maht 151 eurot, tegevustulud 320 eurot, tegevuskulud 727 eurot. 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ardo Ojasalu 

Komisjoni esimees 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

BILANSS 

tuhandetes eurodes 

  Lisa 31.12.2011 31.12.2010 

Varad       

Käibevara       

Raha ja pangakontod 3 1 0 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 4,5,6 647 549 

Muud nõuded ja ettemaksed 6 75 102 

Varud    7 36 31 

Käibevara kokku   759 682 

Põhivara       

Muud nõuded ja ettemaksed   0 3 

Kinnisvarainvesteeringud 8 89 196 

Materiaalne põhivara 9 18 928 19 047 

Immateriaalne põhivara 10 434 422 

Põhivara kokku   19 451 19 668 

          

Varad kokku   20 210 20 350 

          

Varade ja kohustuste vahe   75 605 65 896 

          

Kohustused        

Lühiajalised kohustused       

Saadud maksu-, lõivu ja trahvikohustused 4,5,6 546 463 

Võlad tarnijatele   35 94 

Võlad töötajatele   173 176 

Muud kohustused 6 0 1 

Eraldised   11 4 592 4 213 

Lühiajalised kohustused kokku   5 346 4 947 

          

Pikaajalised kohustused       

Eraldised   11 90 469 81 299 

Pikaajalised kohustused kokku   90 469 81 299 

          

Kohustused kokku   95 815 86 246 
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TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes 

      Lisa 2011 2010 

  
 

        

Tegevustulud       

Saadud toetused 

 

  0 2 

Kaupade ja teenuste müük   13 2 23 

Muud tegevustulud   14 163 0 

Tegevustulud kokku   165 25 

  
 

        

  
 

        

Tegevuskulud       

Antud toetused   12 -520 -123 

Tööjõukulud   15 -20 497 -9 223 

Majandamiskulud   16 -3 115 -2 538 

Muud tegevuskulud   17 -577 -402 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 18 -690 -584 

Tegevuskulud kokku   -25 399 -12 870 

  
 

        

  
 

        

Tegevustulem   -25 234 -12 845 

  
 

        

  
 

        

Finantstulud ja –kulud       

Intressikulud   11,19 -4 878 -4 906 

Finantstulud ja –kulud kokku   -4 878 -4 906 

        

        

Aruandeperioodi  tulem    -30 112 -17 751 

  
 

        

  
 

        

Siirded 20 30 112 17 751 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

          Lisa 2011 2010 

Rahavood põhitegevusest 
 

    

  Tegevustulem  
 

-25 234 -12 845 

  Korrigeerimised:  
 

    

  
 

Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 
18 690 584 

  Korrigeeritud tegevustulem   
 

-24 544 -12 261 

  
Põhitegevusega seotud käibevarade ja 

pikaajaliste ettemaksete netomuutus  
-74 -179 

  
Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus  
4 740 -5 092 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -19 878 -17 532 

Rahavood investeerimisest 
 

    

  
Tasutud materiaalse ja 

immateriaalse põhivara soetamisel 
9,10 -638 -202 

  Kokku rahavood investeerimisest   -638 -202 

Rahavood finantseerimisest 
 

    

  Rahalised siirded 20 20 517 17 734 

  Kokku rahavood finantseerimisest   20 517 17 734 

  
   

  
 

    

Puhas rahavoog   1 0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 
 

0 0 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 
 

1 0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul   1 0 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  Lisa Summa 

      

Saldo 31.12.2009   65 979 

      

Muutused arvestuspõhimõtetes 11 14 

Siire tulemi elimineerimisest 20 -97 

Kokku muutused 2010.a.   -83 

      

Saldo 31.12.2010   65 896 

      

Siire tulemi elimineerimisest 20 9 709 

Kokku muutused 2011.a.   9 709 

      

Saldo 31.12.2011   75 605 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

Klassifikaatori kood Nimetus 

2011 

esialgne 

eelarve 

2011 

lõplik 

eelarve  

2011 

tegelik 

eelarve 

täitmine 

Tegelik 

täitmine 

miinus 

lõplik 

eelarve 

Üle 

viidud 

2012 

aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses       1     

              

Tulude laekumine             

32 

Kaupade ja 

teenuste müük 24 3 3 0 0 

38 Muud tulud 1 1 180 179 0 

Tulude laekumine kokku   25 4 183 179 0 

Kulude tasumine             

15 

Põhivarade 

soetamine ja 

renoveerimine -684 -1 499 -755 744 -744 

4 Eraldised -6 065 -5 761 -5 742 19 0 

5 Tegevuskulud -16 289 -15 868 -15 484 384 -268 

6 Muud kulud -13 -12 -12 0 0 

Kulude tasumine kokku   -23 051 -23 140 -21 993 1 147 -1 012 

Finantseerimistehingud             

20.5 

Kohustuste 

suurenemine 0 0 0   0 

20.6 

Kohustuste 

vähenemine 0 0 -1   0 

Finantseerimistehingud kokku   0 0 -1 0 0 

Riigikassast saadud siirded       22 057     

Riigikassale üle antud siirded       -246     

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus       1     

              

Sealhulgas asutuste kaupa:             

Riigikogu Kantselei             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -4 363 -4 085 -4 066 19 0 

5 Tegevuskulud -15 829 -15 414 -15 087 327 -254 

Kulude tasumine kokku   -20 192 -19 499 -19 153 346 -254 

              

Vabariigi Valimiskomisjon             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -1 702 -1 676 -1 676 0 0 

5 Tegevuskulud -412 -438 -396 42 -13 

Kulude tasumine kokku   -2 114 -2 114 -2 072 42 -13 

              

Erakondade Rahastamise Järelevalve 

Komisjon             

Kulude tasumine             

5 Tegevuskulud -48 -16 -1 15 -1 

Kulude tasumine kokku   -48 -16 -1 15 -1 

Selgitused eelarve täitmise juurde on toodud lisas 21. 
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LISAD 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 

ja hindamisalused  

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb 

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise 

direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori 

raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, 

mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 

raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  

Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud 

lisas 2. Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud 

on konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruandes.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. Alates 01.01.2011 ühines 

Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. 2011. aasta raamatupidamise 

aastaaruandes on võrdlusandmed eurodeks konverteeritud kursiga 15,6466. 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 

kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse 

meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse 

lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.  Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse 

kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime 

kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes 

arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt 

laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil 

laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste 

nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 

võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Varud 

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb 

otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja 

koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja 
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muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude kandmisel kuluks kasutatakse 

kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto 

realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja 

rajatised ning muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või 

turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus 

ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse 

meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

allahindlused).  

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

soetusmaksumusega kuni 31.12.2010 alates 1917 eurost ja alates 01.01.2011 alates 

2 tuhandest eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus 

on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni 

väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.  

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, 

v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis 

kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.  

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, 

liidetakse põhivara maksumusele.  

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 

lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 

kasulikust tööeast. 

Kulumi normid (%) aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

Hooned ja eluhoonete osad 2,0
1
 

Rajatised 2,5 

Masinad ja seadmed  20,0 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed  33,4 

Tervisekeskuse seadmed 33,4 

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 

Paljundusseadmed 

 

20,0 

14,3 

 

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita. 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 

aasta ja soetusmaksumusega kuni 31.12.2010 alates 1917 eurost ja alates 01.01.2011 alates 

                                                           
1
 Kehtib alates 01.01.2011. Kuni aruandeaastani oli hoonete ja eluhoonete osade kulumi normiks 1,5 %. 
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2 tuhandest eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja 

amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 

Tarkvara 20,0 

Õigused ja litsentsid 20,0 

Arenguväljaminekud 20,0 

Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks 

on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmiste 

perioodide tegevustes. Alates 01.01.2012 kajastatakse kõik arenguväljaminekud tekkimise 

momendil kuluna. 

Ümberhindlused 

Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi ühekordne põhivarade ümberhindamine (sh 

kinnisvarainvesteeringud, materiaalne põhivara ja bioloogilised varad), mis tulenes vajadusest 

korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises ja võtta arvesse enne 1996.a toimunud 

hüperinflatsiooni. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi 

aruandeperioodil maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud 

varasemalt arvele võtmata või ümber hindamata. 

Ümberhindluste läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele 

turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud 

hinnata maad, kasutades maa maksustamishinda. 

Renditud varad 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 

kasutusrendina. 

(a) Aruandekohustuslane on rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas 

või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi 

tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud 

juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara 

omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku 

tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust 

vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.  

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 

netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude 

põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.  
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Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 

põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 

lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab 

varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus 

või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna 

hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Pikaajalised 

eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga.  

Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja 

pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse 

välja eraldi endistele pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja 

pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille 

kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt 

pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse 

Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi 

hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul  

hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või 

pensionisuurenduse väljateenimist.  

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 

kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete 

kohustustena. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed 

finantsvarad ja –kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida 

kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on  bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti 

kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. 

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi 

tulu ja kuluna. 

Tulude arvestus 

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on 

läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu 

teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Kulude 

hüvitamine rentnike poolt kajastati kuni 31.12.2010 tuluna, alates 01.01.2011 kajastatakse 

kulude hüvitamine rentnike poolt kulude vähendamisena. 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad 

mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega 

varude soetusmaksumusena. 



/allkirjastatud digitaalselt/ 

Heiki Sibul  Lk 28 
 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 

toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, 

et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab 

aset.  Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse 

sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 

printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 

kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles 

perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele. 

Siirded ja netovara 

Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, 

kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud 

raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude  

vastastikuseid üleandmisi.  

Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 

viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja 

kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata 

(näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade (alternatiiv: varade ja 

kohustuste vahe) muutusena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva   29.03.2012 vahemikul, 

kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, 

kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud 

raamatupidamise aastaaruande lisades. 

Riigieelarve täitmise aruanne 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 

printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad 

erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad 

erinevused järgmised:  

a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 

b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 

maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude 

kuludena; 

c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse kuluna 

ja nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, 

ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; 
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d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu 

struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutustest 

rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata; 

e) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 

toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 

Lisa 2  Konsolideeritud asutused 

tuhandetes eurodes 

  

Tulemiaruande näitajad aasta 

kohta 

Bilansi näitajad aasta lõpu 

seisuga 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Finantstulud 

ja -kulud Varad 

Kohustu-

sed 

Varade ja 

kohustuste 

vahe 

              

2010             

Riigikogu Kantselei 25 -12 629 -4 906 20 101 86 164 -66 063 

Vabariigi 

Valimiskomisjon 0 -241 0 249 82 167 

              

Kokku 25 -12 870 -4 906 20 350 86 246 -65 896 

              

2011             

Riigikogu Kantselei 2 -24 545 -4 878 20 040 95 810 -75 770 

Vabariigi 

Valimiskomisjon 163 -853 0 170 5 165 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve 

Komisjon 0 -1 0 0 0 0 

              

Kokku 165 -25 399 -4 878 20 210 95 815 -75 605 

Lisa 3  Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2011 31.12.2010 

Kontod e-riigikassas 1 0 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 1 0 
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Lisa 4  Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

tuhandetes eurodes 

4A  Nõuded ja kohustused 

  Lühiajalised nõuded 

Lühiajalised 

kohustused 

Seisuga 31.12.2010 

 

  

Riigiraamatupidamiskohustuslased 66 445 463 

Kohalikud omavalitsused 0 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 4 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 0 3 

Avaliku sektori üksused kokku 66 449 466 

Sidusüksused 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 66 449 466 

      

Seisuga 31.12.2011 

 

  

Riigiraamatupidamiskohustuslased 76 252 546 

Kohalikud omavalitsused 0 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 12 5 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 0 0 

Avaliku sektori üksused kokku 76 264 551 

Sidusüksused 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 76 264 551 

 

Nõuetes 31.12.2011 seisuga sisaldub nõue Rahandusministeeriumi vastu (varade ja kohustuste 

vahe) summas 75 605 tuhat eurot (31.12.2010: 65 896 tuhat eurot), maksude ettemaksed 647 

tuhat eurot (vt lisa 5; 31.12.2010 549 tuhat eurot), ja nõue Eesti Rahvusraamatukogu vastu 

müüki antud raamatute osas ja tõlkeraamatu kirjastamise eest 12 tuhat eurot (31.12.2010: 4 

tuhat eurot).  

Kohustustes 31.12.2011 seisuga sisalduvad maksukohustused 546 tuhat eurot (vt lisa 5; 

31.12.2010: 463 tuhat eurot), kohustused Eesti Energia AS-le 4 tuhat eurot (31.12.2010: 2 

tuhat eurot), Riigi Infokommunikatsiooni SA-le 1 tuhat eurot (31.12.2010: 1 tuhat eurot).  
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4B  Tulud ja kulud 

  2011 2010 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 0 598 1 407 

Kohalikud omavalitsused 0 413 0 7 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 0 57 0 21 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad, muud avaliku sektori 

üksused 0 175 1 167 

Avaliku sektori üksused kokku 0 1 243 2 602 

Sidusüksused 0 12 0 13 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 0 1 255 2 615 

Aruandeaasta tegevuskuludes sisalduvad käibemaksukulud 564 tuhat eurot (vt lisa 17; 2010: 

388 tuhat krooni). 

Lisa 5  Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja –kohustused 

tuhandetes eurodes 

  Makstud ettemaksed 

Lühiajalised 

kohustused 

Seisuga 31.12.2010 

 

  

Sotsiaalmaks 228 241 

Üksikisiku tulumaks 284 196 

Töötuskindlustusmaksed 22 14 

Kogumispensioni maksed 9 6 

Erisoodustuste tulumaks 6 6 

Maksud kokku 549 463 

      

Seisuga 31.12.2011 

 

  

Sotsiaalmaks 311 287 

Üksikisiku tulumaks 303 226 

Töötuskindlustusmaksed 19 18 

Kogumispensioni maksed 11 11 

Erisoodustuste tulumaks 3 4 

Maksud kokku 647 546 
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Lisa 6  Muud nõuded ja kohustused 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2011 31.12.2010 

  

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed         

Nõuded ostjate vastu 2 0 2 0 

Sh brutosummas 2 0 2 0 

Sh ebatõenäoliselt laekuvad 0 0 0 0 

Muud nõuded 9 0 23 0 

Maksude ettemaksed (vt lisa 5) 647 0 549 0 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 64 0 77 3 

Muud nõuded ja makstud ettemaksed 

kokku 722 0 651 3 

Kohustused         

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 

lisa 5) 546 0 463 0 

Muud kohustused 0 0 1 0 

          

Muud kohustused kokku 546 0 464 0 

Nõuetes ostjate vastu 31.12.2011 seisuga sisalduvad nõuded Riigikogu Kantselei hoonetes 

tegutsevate juriidiliste isikute vastu 2 tuhat eurot (31.12.2010: 2 tuhat eurot). Muudes nõuetes 

aruandeaasta lõpu seisuga sisalduvad nõuded töötajate vastu 3 tuhat eurot (31.12.2010: 16 

tuhat eurot), Brüsselis töötava nõuniku korteri tagatistasu 3 tuhat eurot (31.12.2010: 3 tuhat 

eurot),  nõuded Eesti Rahvusraamatukogule müüki antud raamatute eest 3 tuhat eurot (vt lisa 

4A; 31.12.2010: 4 tuhat eurot). Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes sisalduvad 

aruandeaasta lõpu seisuga ettemakstud lähetusavansid 9 tuhat eurot (31.12.2010: 24 tuhat 

eurot), töö- ja puhkusetasude ettemaksed 2 tuhat eurot (31.12.2010: 3 tuhat eurot) 

ajakirjanduse ettetellimine 16 tuhat eurot (31.12.2010: 14 tuhat eurot), ettemaks Eesti 

Rahvusraamatukogule tõlkeraamatu kirjastamiseks 8 tuhat eurot (vt lisa 4A; 31.12.2010: 0 

eurot), ettemaks online meediamonitooringu eest 9 tuhat eurot (31.12.2010: 9 tuhat eurot), IT 

tugiteenuste ettemaksed 6 tuhat eurot (31.12.2010: 15 tuhat eurot) jm. 

Lisa 7  Varud 

tuhandetes eurodes 

Varu nimetus 31.12.2011 31.12.2010 

Suveniirid  36 31 

Varud kokku 36 31 

Varudes sisalduvad Riigikogu esindamiseks ostetud suveniirid. 
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Lisa 8  Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

  2011 2010 

Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi alguses 222 222 

Akumuleeritud kulum perioodi alguses -26 -23 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi alguses 
196 199 

      

Perioodi liikumised     

Mitterahalised siirded (üleandmine) 

soetusmaksumuses 
-123 0 

Mitterahalised siirded (üleandmine) - kulum 18 0 

Amortisatsioon aruandeperioodil -2 -3 

      

Bilansiline väärtus perioodi lõpus     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi lõpus 99 222 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus -10 -26 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi lõpus 
89 196 

 

  

 sh kasutusrendile ja tasuta kasutusse antud 

kinnisvarainvesteeringud 31.12.2011 31.12.2010 

Soetusmaksumus  99 208 

Jääkväärtus  89 185 

     2011 2010 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 

13) 0 10 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 

16) -1 -10 

Aruandeaasta lõpus on  Riigikogu Kantselei bilansis kinnisvarainvesteeringutena arvel 1 

korter. Seda korterit kasutatakse Riigikogu liikme majutamiseks Riigikogu juhatuse poolt 

kehtestatud korra alusel. 2011. aasta 01. veebruaril anti 10 kinnisvarainvesteeringuna arvel 

olnud korterit üle Rahandusministeeriumile koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja 

kohustustega. 
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Lisa 9  Materiaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

  Maa 
Hooned ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu  

põhivara 

Lõpetamata tööd 

ja ettemaksed 
Kokku 

Bilansiline väärtus 

perioodi alguses 
            

Soetusmaksumus  981 19 680 470 1 194 92 22 417 

Akumuleeritud kulum 0 -1 914 -410 -1 046 0 -3 370 

Jääkväärtus  981 17 766 60 148 92 19 047 

Aruandeperioodi 

liikumised 
            

Soetused ja parendused  0 56 35 16 251 358 

Varade üleandmine 0 0 -18 0 0 -18 

Üleantud varade kulum 0 0 18 0 0 18 

Varade mahakandmine 0 0 -72 -14 0 -86 

Mahakantud varade 

kulum 
0 0 72 14 0 86 

Amortisatsioon  0 -394 -33 -50 0 -477 

Ümberklassifitseerimine 

põhivara klasside vahel 
0 0 0 3 -3 0 

Liikumised kokku 0 -338 2 -31 248 -119 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 
            

Soetusmaksumus  981 19 736 415 1 199 340 22 671 

Akumuleeritud kulum 0 -2 308 -353 -1 082 0 -3 743 

Jääkväärtus  981 17 428 62 117 340 18 928 

sh kasutusrendile antud 

varad             

Soetusmaksumus    102         

Jääkväärtus    91         
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Renditulu 

katkestamatutelt 

kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel         31.12.2011 31.12.2010 

Järgmisel majandusaastal         1 0 

2. kuni 5. aastal         2 0 

  

Materiaalse põhivara renoveerimine aruandeaastal (tuhandetes eurodes): 

Lossi plats 1a administratiivhoone   56 

Toompea 1 kõrvalhoone     392 

Materiaalse põhivara renoveerimine kokku: 448 

  Toompea lossis kasutasid aruandeaasta lõpu seisuga ruume Gloria Lunch & Dinner  Catering 

OÜ, Patsike OÜ ja AS EMT.  

2011. aastal jätkati Toompea 1 kõrvalhoone renoveerimist 392 tuhat euro ulatuses (2010: 25 

tuhat eurot). Renoveerimine on planeeritud lõpetada 2012. aastal. 

Lisa 10  Immateriaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

  Tarkvara 

Arengu-

väljamine-

kud 

Kasutusele 

võtmata 

varad ja 

ettemaksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus 

perioodi alguses 
        

Soetusmaksumus  1 247 10 17 1 274 

Akumuleeritud kulum -848 -4 0 -852 

Jääkväärtus  399 6 17 422 

Aruandeperioodi 

liikumised 
        

Soetused 203 0 20 223 

Amortisatsioon ja 

allahindlus 
-158 -2 0 -160 

Varade mahakandmine -421 0 0 -421 

Mahakantud varade kulum 370 0 0 370 

Liikumised kokku -6 -2 20 12 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 
        

Soetusmaksumus  1 029 10 37 1 076 

Akumuleeritud kulum -636 -6 0 -642 

Jääkväärtus  393 4 37 434 
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Aruandeaastal valmis Riigikogu uus dokumendihaldussüsteem, mille teostas AS Webmedia ja 

mis maksis 203 tuhat eurot (käibemaksuta). 2010. aastal sõlmiti AS-ga Ektaco leping 

Riigikogu hääletussüsteemi loomiseks.  Selle teostus jõudis aruandeaastal lõppfaasi ning 

rakendamine on planeeritud 2012. aastal. Aruandeaastal maksti hääletussüsteemi tarkvara eest 

20 tuhat eurot. Aruandeaastal kanti bilansist välja tarkvara, mille suhtes puudub Riigikogu 

Kantseleil võõrandamisõigus või mida enam ei kasutata 51 tuhande euro jääkmaksumuses. 

Lisa 11  Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes 

Eraldised 

Perioodi 

algul 

Kasutatud 

perioodi 

jooksul 

Tühistatud/ 

lisandunud 

perioodi 

jooksul 

Arvestatud 

intressikulu 

Perioodi 

lõpul 

2010           

Pensionieraldised 85 779 -3 837 -1 336 4 906 85 512 

sh    

parlamendipensionide 

eraldis 84 703 -3 837 -1 692 4 841 84 015 

sh  avaliku teenistuse 

pensionisuurenduse 

eraldis 1 076 0 356 65 1 497 

       sh arvestuspõhimõtte 

muutus 0 0 14 0 14 

Kokku 85 779 -3 837 -1 336 4 906 85 512 

sh lühiajalised 4 020 -3 837 4 030 0 4 213 

     pikaajalised 81 759 0 -5 366 4 906 81 299 

2011           

Pensionieraldised 85 512 -3 927 8 598 4 878 95 061 

sh    

parlamendipensionide 

eraldis 84 015 -3 927 8 540 4 788 93 416 

sh  avaliku teenistuse 

pensionisuurenduse 

eraldis 1 497 0 58 90 1 645 

    sh arvestuspõhimõtte 

muutus 0 0 0 0 0 

Kokku 85 512 -3 927 8 598 4 878 95 061 

sh lühiajalised 4 213 -3 927 4 306 0 4 592 

     pikaajalised 81 299 0 4 292 4 878 90 469 

Riigikogu liikmete pensionieraldiste reservi moodustamisel on kuni aastani  2055 maksmisele 

kuuluvate summade määramiseks arvestatud potentsiaalset parlamendipensionäride arvu 

erinevatel aastatel ja vabariigi keskmise palga prognoosi. Avaliku teenistuse seaduse alusel 

väljamakstava pensionisuurenduse eraldise moodustamisel kuni aastani 2069 on arvestatud 
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pensioniõiguslike isikute arvu erinevatel aastatel, pensioni suurenduse saamiseks vajalikku 

välja teenitud avaliku teenistuse staaži, tulevikus väljateenitava avaliku teenistuse staaži 

hinnangut ning keskmise pensioni prognoosi. Pensionieraldiste muutust mõjutab eraldise 

arvestuse aluseks võetud tinglikult oodatava eluea pikkuse korrigeerimine, pensionieraldiste 

juurde- ja mahaarvamised ning vabariigi keskmise palga ja pensioni ümberhindamine.  

Aruandeaasta intressikulud on 4 878 tuhat eurot (vt lisa 19; 2010: 4 906 tuhat eurot) ning lühi- 

ja pikaajaliste pensionieraldiste muutuse kulud  kokku 8 598 tuhat eurot (2010: -1 336 tuhat 

eurot).  

Lisa 12  Saadud ja antud toetused 

tuhandetes eurodes 

12A  Antud toetused 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvesta-

tud kulu 

Jääk perioodi 

lõpus 

  

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohustu-

sed 

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohus-

tused 

2010           

Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -1 0 0 

Õppetoetused kokku 0 0 -1 0 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine           

Rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmemaksud 4 2 -122 4 0 

    sealhulgas:           

    Balti Assamblee 0 0 -91 0 0 

    Parlamentidevaheline Liit, ASGP, 12+ 

grupp 0 0 -18 0 0 

    muud liikmemaksud 4 2 -13 4 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine kokku 4 2 -122 4 0 

Antud toetused kokku: 4 2 -123 4 0 

2011           

Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -1 0 0 

Õppetoetused kokku 0 0 -1 0 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks           

Riigikogu valimiste kulud 0 0 -393 0 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 

kokku 0 0 -393 0 0 
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Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine           

Rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmemaksud 4 0 -126 4 0 

    sealhulgas:           

    Balti Assamblee 0 0 -91 0 0 

    Parlamentidevaheline Liit, ASGP, 12+ 

grupp 0 0 -18 0 0 

    muud liikmemaksud 4 0 -17 4 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine kokku 4 0 -126 4 0 

Antud toetused kokku: 4 0 -520 4 0 

Lisa 13  Kaupade ja teenuste müük 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2011 2010 

Tulud elektrienergia vahendamisest ruumide 

kasutajatele 0 7 

Tulud soojusenergia vahendamisest ruumide 

kasutajatele 0 2 

Eluruumide üür 0 4 

Kommunaalteenuste tulud korterite üürnikelt 0 6 

Tulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste vahendamisest 

ruumide kasutajatele 0 2 

Mitteeluruumide üür 1 1 

Muud ruumide kasutusse andmisest tulenevad tulud 0 0 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaseadmete ning 

paljundusseadmete müügitulud (netotulu) 0 1 

Müüdud raamatud ja suveniirid 1 0 

Tulud kokku 2 23 

Toompea lossis kasutasid aruandeaastal ruume ja hüvitasid Riigikogu Kantseleile kulusid AS 

Miker, Gloria Lunch & Dinner Catering OÜ,  Elisa Eesti AS, OÜ Patsike. Alates 2011. 

aastast muudeti rentnike kulude hüvitamise kajastamist. Kui varasemalt on rentnike kulude 

hüvitamine kajastatud tuludena, siis aruandeaastast alates on nende summade võrra 

vähendatud kulusid. Üüri Toompea lossis asuvate ruumide kasutamise eest maksis kuni 

11.03.2011 AS Miker (tootmispinna eest) 0,96 eur/m2. Alates 14.03.2011 maksab üüri Gloria 

Lunch & Dinner Catering OÜ 1.- eur/m2 (tootmispinnalt).  OÜ Patsike maksis aruandeaastal 

üüri 0,64 eur/m2. Riigikogu Kantselei korterite 01.02.2011 Rahandusministeeriumile 

üleandmise tõttu saadi eluruumide üüri aruandeaastal vaid jaanuaris. Raamatuid ja suveniire 

müüs Riigikogu Kantselei aruandeaastal 1 tuhande euro eest (2010: 0 eurot). 
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Lisa 14  Muud tulud 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2011 2010 

Riigikogu valimiste kautsjonid 163 0 

Tulud kokku 163 0 

Aruandeaastal kanti riigituludesse Riigikogu valimistel osalenud Riigikogusse valituks 

mitteosutunud kandidaatide kautsjonid 163 tuhat eurot (2010: 0 eurot). 

Lisa 15  Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2011 2010 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud -3 551 -3 395 

Töötajate töötasud -127 -114 

Riigikogu liikmete töötasud -4 987 -4 168 

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete 

töötasud 
-31 -16 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud -64 -32 

Muud koosseisuvälised töötasud -52 -8 

Eripensionid ja pensionisuurendused (vt lisa 

11) 
-8 589 1 236 

Töötasud kokku -17 401 -6 497 

Erisoodustused -75 -64 

Sotsiaalkindlustusmaks -2 945 -2 588 

Töötuskindlustusmaks -52 -50 

Tulumaks erisoodustustelt -24 -24 

Tööjõukulud kokku -20 497 -9 223 

 

 

Keskmine töötajate arv 2011 2010 

Avaliku teenistuse ametnikud 200 213,12 

Töötajad 17,06 17,38 

Valitavad isikud 101 101 

Koosseisuvälised töötajad 1 1 

Kokku 319,06 332,50 
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Töötasukuludes sisalduvad Riigikogu Kantselei ja Vabariigi Valimiskomisjoni andmed. 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis aruandeaastal töötasu ei makstud. Riigikogu 

Juhatuse töötasud olid aruandeaastal kokku 159 tuhat eurot (2010: 162 tuhat eurot) ja 

Riigikogu Kantselei tegevjuhtkonna töötasud 157 tuhat eurot (2010: 148 tuhat eurot). 

Riigikogu Juhatuse ja Riigikogu Kantselei tegevjuhtkonna töötasud on avaldatud Riigikogu 

koduleheküljel www.riigikogu.ee.  

Pensionieraldiste muutuse kulud olid aruandeaastal -8 589 tuhat eurot (2010: 1 236 tuhat 

eurot.  

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud olid aruandeaastal 31 tuhat eurot (2010: 16 

tuhat eurot).  

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 

Asutus Ametikohad 2011 2010 

    Töötasud  Muud  tasud Töötasud  

Riigikogu 

Kantselei Riigikogu esimees -55 -1 -57 

Riigikogu 

Kantselei 

Riigikogu 

aseesimehed -102 -1 -105 

Riigikogu 

Kantselei 

direktor ja direktori 

asetäitjad -157 0 -148 

Vabariigi 

Valimiskomisjon liikmed  -31 0 -16 

Muudes tasudes on kajastatud Riigikogu koosseisude vahetumisega seotud hüvitis. 

Lisa 16  Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes 

Kulu nimetus 2011 2010 

Administreerimiskulud kokku -899 -561 

   sealhulgas:     

   esindus- ja vastuvõtukulud -192 -97 

   Riigikogu liikmete majutuskulud  -245 -179 

   sideteenuste kulud -92 -93 

   kingituste kulud -45 -27 

   info- ja PR teenuste kulud -167 -72 

   trükiste kulud -66 -39 

   bürootarvete kulud -25 -27 

   muud administreerimiskulud -67 -27 

Uurimis- ja arendustööd -22 -3 

Lähetuskulud -456 -570 

Koolituskulud -82 -72 

http://www.riigikogu.ee/
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Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud kokku -505 -526 

   sealhulgas     

   jooksva remondi materjalide ja 

teenuste kulud -130 -83 

   korrashoiuteenuste ja -materjalide 

kulud -134 -173 

   kütte ja soojuse kulud -118 -139 

   elektri, vee- ja kanalisatsioonikulud -122 -129 

   muud kinnistute majandamiskulud -1 -2 

Korterite majandamiskulud -1 -10 

Rajatiste korrashoiukulud -7 -7 

Sõidukite majandamiskulud -606 -352 

Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 

kulud -390 -318 

Inventari majandamiskulud -144 -118 

Meditsiini- ja hügieenikulud -3 -1 

Kokku -3 115 -2 538 

Aruandeaasta majandamiskuludes sisalduvad Riigikogu liikmete tööga seotud kulud ilma 

käibemaksuta kogusummas 650 tuhat eurot  (2010: 308 tuhat eurot). Aruandeaastal oli tööga 

seotud kulude limiit kuni 26.03.2011 10 %, alates 27.03.2011 30 % Riigikogu liikme palgast 

(2010: 10 % Riigikogu liikme palgast). 

Administreerimiskulud suurenesid aruandeaastal eelneva aastaga võrreldes 60 %. 

Administreerimiskulude suurenemist mõjutas Riigikogu valimiste toimumine. Vabariigi 

Valimiskomisjoni administreerimiskulud olid aruandeaastal 103 tuhat eurot (2010: 21 tuhat 

eurot). Suurenesid Riigikogu liikmete eluasemekulud, mis olid aruandeaastal 245 tuhat eurot 

(2010: 179 tuhat eurot). Riigikogu XII koosseisu algusest kehtib uus eluasemekulude 

hüvitamise kord.  

Lähetuskulud vähenesid aruandeaastal eelneva aastaga võrreldes 20 %, koolituskulud 

suurenesid 14 %.  

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludes on kulud Lossi plats 1a, Toom-Kooli 3, 

Toom-Kooli 5 ja Toompea 1 hoonete majandamiseks. Aruandeaastal vähenesid need kulud 

eelneva aastaga võrreldes 21 tuhande euro võrra. Sealhulgas remondikulud suurenesid 47 

tuhande euro võrra ja korrashoiukulud vähenesid 39 tuhande euro võrra.  

Kinnisvarainvesteeringute majandamiskuludes kajastuvad Riigikogu Kantselei korterite kulud 

jaanuaris 2011 kuni nende Rahandusministeeriumile üleandmiseni.  

Rajatiste korrashoiukuludes sisalduvad aruandeaastal kulud Kuberneri aia hoolduseks 7 tuhat 

eurot (2010: 7 tuhat eurot).  

Sõidukite majandamiskulud suurenesid aruandeaastal 72 % võrra ehk 254 tuhat eurot. Selle 

tingis peamiselt Riigikogu liikmete tööga seotud sõidukulude suurenemine (224 tuhat eurot). 
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Lisa 17  Muud tegevuskulud 

tuhandetes eurodes 

Kulu nimetus 2011 2010 

Käibemaksukulud -564 -388 

Maamaksukulud -12 -12 

Muud tegevuskulud -1 -2 

Muud tegevuskulud kokku -577 -402 

 

Käibemaksukulud suurenesid aruandeaastal eeskätt investeeringute ja Riigikogu liikmete 

tööga seotud kulude suurenemise tõttu. Investeeringute käibemaks oli aruandeaastal 116 tuhat 

eurot  (2010: 27 tuhat eurot). Käibemaks Riigikogu liikmete tööga seotud kuludelt oli 

aruandeaastal 116 tuhat eurot (2010: 60 tuh eurot). Käibemaksukuludes ei sisaldu käibemaks 

erisoodustustelt ja käibemaksukohustusest mahaarvamisele kuuluv sisendkäibemaks. 

Maamaksukuludes sisalduvad kinnistute maamaksud järgmiselt:  

Lossi plats 1a - 9 tuhat eurot (2010: 9 tuhat eurot), 

Toom-Kooli tn 3 - 1 tuhat eurot (2009: 1 tuhat eurot),  

ja Toompea 1 - 2 tuhat eurot (2010: 2 tuhat eurot). 

Muude tegevuskuludena on aruandeaastal  kajastatud lähetuste lennupiletite annulleerimise 

kulud 1 tuhat eurot (2010: 2 tuhat eurot). 

Lisa 18  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

tuhandetes eurodes 

  2011 2010 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 8 ) -2 -3 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 9) -477 -408 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) -211 -173 

Kokku -690 -584 

Immateriaalse põhivara amortisatsiooni real sisaldub lisaks kulumile (160 tuhat eurot) ka 

mahakantud varade jääkmaksumus 51 tuhat eurot (vt lisa 10). 

Lisa 19  Intressikulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2011 2010 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt 

parlamendipensionide maksmise kohustustelt         

(vt lisa 11) -4878 -4 906 

Intressikulud kokku -4 878 -4 906 
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Lisa 20  Siirded 

tuhandetes eurodes 

Siirde nimetus 2011 2010 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 22 057 17 819 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -246 -75 

Antud siirded Eesti Keele Instituudile -11 -10 

Antud siirded Välisministeeriumile (netokulu) -32 0 

Antud siirded Viljandi Maavalitsusele (netokulu) -1 251 0 

Rahalised netosiirded kokku 20 517 17 734 

Mitterahalised siirded teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt     

Pensionieraldiste siirded Rahandusministeeriumilt 0 11 

Pensionieraldiste siirded Sotsiaalkindlustusametilt 0 100 

Pensionieraldiste siirded Valga Maavalitsuselt 0 5 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 

kokku 0 116 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele     

Korterite üleandmine Rahandusministeeriumile (vt lisa 

8) -105 0 

Pensionieraldiste siirded Siseministeeriumile 0 -2 

Pensionieraldiste siirded Riigikantseleile -1 0 

Pensionieraldiste siirded Keskkonnaministeeriumile -8 0 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele 

kokku -114 -2 

Mitterahalised siirded kokku -114 114 

Siirded tulemi elimineerimiseks 9 709 -97 

Siirded kokku 30 112 17 751 

Aruandeaasta rahalised siirded 

Vabariigi Valimiskomisjon kandis Viljandi Maavalitsusele kõikide Eesti maakondade 

valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide 2011. aasta Riigikogu valimiste kuludeks 1 251 

tuhat eurot (netokulu; 2010: 0 eurot) ja Välisministeeriumile 32 tuhat eurot (netokulu; 2010: 0 

eurot).  

Riigikogu Kantselei kandis Eesti Keele Instituudile tesauruse Eurovoc tugitöödeks 11 tuhat 

eurot (2010: 10 tuhat eurot).  
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Aruandeaasta mitterahalised siirded 

Riigikogu Kantselei andis mitterahalise siirdena Rahandusministeeriumile üle 10 korterit 

summas 105 tuhat eurot (vt lisa 8; 2010: 0 eurot).  

Pensionieraldiste siirdeid andis Riigikogu Kantselei Keskkonnaministeeriumile 8 tuhat eurot 

(2010: 0 eurot) ja Riigikantseleile 1 tuhat eurot (2010: 0 eurot).  

Lisa 21  Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

tuhandetes eurodes 

Lõpliku eelarve kujunemine 

  Tulud Kulud 

      

Esialgne eelarve 25 -23 051 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -623 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekunud tulu -24 24 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 3 -3 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud   11 118 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud   -10 605 

Kokku lõplik eelarve 4 -23 140 

      

sealhulgas:     

      

Riigikogu Kantselei     

Esialgne eelarve   -20 809 

Üle toodud eelmisest aastast   -623 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekunud tulu   24 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -3 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud   11 118 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud   -10 605 

Kokku lõplik eelarve   -20 898 

      

Vabariigi Valimiskomisjon     

Esialgne eelarve   -2 178 

Kokku lõplik eelarve   -2 178 

 
    

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon     

Esialgne eelarve   -64 

Kokku lõplik eelarve   -64 

2010. aastast toodi vahendeid üle 623 tuhat eurot. 
Riigikogu Kantselei eelarves kavandatud muude arvestuslike kulude real on Riigikogu liikmete 

töötasud 5 190 tuhat eurot, maksukulud 1 717 tuhat eurot, parlamendipensionid 4 211 tuhat eurot, 

kõik kokku 11 118 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei tegelikud muud arvestuslikud kulud on Riigikogu liikmete töötasud 4 987 tuhat 

eurot, maksukulud 1 690 tuhat eurot, parlamendipensionid 3 928 tuhat eurot, kõik kokku 10 605 tuhat 

eurot. 
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Lisa 22  Sõlmitud liisingu- ja rendilepingud 

tuhandetes eurodes 

Rendileandja nimetus Rendieseme nimetus 
Makstud 

2008. 

aastal 

Makstud 

2009. 

aastal 

Makstud 

2010. 

aastal 

Makstud 

2011. 

aastal 

Kohustus 

2012. 

aastal 

Kohustus 

2013. 

aastal 

Kohustus 

2014. 

aastal 

Kohustus 

2015. 

aastal 

Lepingu 

summa 

kokku 

sh 

kohustus 

2012-2015 

SEB Liising AS Volvo V60 0 0 0 0 5 5 5 5 20 20 

DnB NORD Liising AS 

Sõiduauto Honda 

Accord 2.0i Elegance 0 4 3 4 4 3 0 0 18 7 

DnB NORD Liising AS 

Mercedes-Benz Vito 

116 0 0 0 6 5 6 5 6 28 22 

DnB NORD Liising AS Opel Zafira 0 0 0 1 4 4 4 2 15 14 

Silberauto AS 

Sõiduauto Mercedes 

Benz C 180 K 0 4 4 4 3 0 0 0 15 3 

Silberauto AS 

Sõiduauto Mercedes 

Benz E 200 K 0 5 4 5 5 0 0 0 19 5 

Silberauto AS 

Sõiduauto Mercedes 

Benz E 200 K 0 4 5 4 5 0 0 0 18 5 

Silberauto AS 

Sõiduauto Mercedes 

Benz E 280 4M 0 5 6 6 6 0 0 0 23 6 

Swedbank Liising AS 

Kaubik Peugeot 

Boxer U9 Combi 333 6 7 7 7 4 0 0 0 31 4 

Nordea Finance Estonia 

AS 
Citroen C4 Style 1,6i 

0 3 4 3 2 0 0 0 12 2 

Autode rentimine 

kokku:   6 32 33 40 43 18 14 13 199 88 
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Lisa 23  Bilansijärgsed sündmused 

01.01.2012 on seoses riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatusega bilansist välja kantud 

arenguväljaminekud jääkväärtuses 4 tuhat eurot. 


