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RIIGIKOGU KANTSELEI 2012. 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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Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (registreerimisnumber 70009043) ülesandeks 

on kontrollida erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi tegevuse vastavust erakonnaseaduses 

sätestatud nõuetele. 

II ÜLEVAADE TÄHTSAMATEST MAJANDUSNÄITAJATEST 

                 (tuhandetes eurodes) 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Bilansi näitajad      

  Varad aasta lõpus 20 089 20 210 20 350 20 492 19 903 

 Kohustused aasta lõpus 87 224 95 815 86 246 86 471 86 169 

 Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 
67 135 75 605 65 896 65 979 66 266 

Tulemiaruande näitajad      

  Tegevustulud 3 165 25 101 31 

  Tegevuskulud -4 795 -25 399 -12 870 -13 772 26 692 

  Tegevustulem -4 792 -25 234 -12 845 -13 671 26 723 

  Finantstulud ja –kulud -5 413 -4 878 -4 906 -4 882 -7 276 

Muud näitajad      

 Töötajate keskmine arv 

(inimest taandatuna 

täistööajale) 

321 319 333 337 343 

 Asutuste arv*  3 3 2 2 2 

 Põhivarainvesteeringud 1 403 754 254 1 464 3 547 

Eelarve ja selle täitmise 

näitajad 
     

 Lõplik eelarve tulude 

maht  
3 4 29 44 88 

 Eelarve tulude täitmine  6 183 38 117 43 

 Lõplik eelarve kulude 

maht 
22 172 23 140 18 663 21 949 22 359 
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 Eelarve kulude täitmine 21 162 21 993 17 782 21 329 22 406 

 Lõplik finantseerimis-

tehingute maht 
0 0 1 0 0 

 Finantseerimistehingute 

täitmine 
0 0 1 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.   Põhivarainvesteeringud on tabelis 

koos käibemaksuga, aruandeaastale eelnenud aastate summad on viidud võrreldavaks. 

2012. aasta riigieelarve 22 172 tuhandest eurost, sh 2011. aastast 2012. aastasse ületoodud 

vahendid 1 012 tuhat eurot, jäi 2012. aastal kasutamata 1 010 tuhat eurot. 2013. aastasse on 

üle viidud 944 tuhat eurot, sh 656 tuhat eurot investeeringuid, 4 tuhat eurot eraldisi ja 284 

tuhat eurot tegevuskulusid.  

Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara ning kohustused vähenesid aruandeaastal 8 591 

tuhande euro võrra, mis on seotud pensionieraldiste ümberhindamisega.  Tegevuskulude 

vähenemine ja tegevustulemi suurenemine on samuti peamiselt tingitud pensionieraldiste 

vähenemisest.  
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III PEAMISED TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE 

LÕIKES 

Strateegilised eesmärgid aastal 2012 ja kuni aastani 2015 

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. 

Seaduste vastuvõtmine ja parlamentaarne kontroll 

Eesti Vabariigi jätkusuutliku arengu ja ühiskonnas kehtiva stabiilse õiguskorra tagamiseks 

võttis 2012. aastal Riigikogu XII koosseis (09.01–20.12.2012) vastu 139 õigusakti, sh 110 

seadust (8 tervikseadust, 88 muutmise- ja täiendamise seadust ja 14 ratifitseerimise seadust), 

27 otsust ja 2 avaldust. 

Poliitilise avaldusega esines peaminister Andrus Ansip 2013. aasta riigieelarve üleandmisel. 

Ettekannete ja ülevaadetega esineti 11 korral: 

1. Justiitsminister Kristen Michal tutvustas kriminaalpoliitika arengusuundade 2011. 

aasta täitmise aruannet ja esitas ettekande „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 

2018 elluviimise kohta“.  

2. Siseminister Ken-Marti Vaher esines ettekandega „Eesti Turvalisuspoliitika 

põhisuunad aastani 2015“ ja tutvustas 2011. aasta täitmise aruannet.  

3. Eesti Panga president Andres Lipstok tutvustas Eesti Panga 2011. aasta aruannet.  

4. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein andis ülevaate 

Finantsinspektsiooni 2011. aasta aruandest.  

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

seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.  

6. Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro tutvustas Eesti Arengufondi tegevuse 

2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia aruannet.  

7. Peaminister Andrus Ansip ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas 

andsid ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.  
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8. Samuti andis peaminister Andrus Ansip ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast 

ja valitsuse poliitikast sellest valdkonnas.  

9. Õiguskantsler Indrek Teder andis ülevaate 2011. aasta tegevusest.  

10. Riigikontrolör Mihkel Oviir andis ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. 

aastal ning esitas riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsuse ja tehingute 

seaduslikkuse kohta. 

Õiguskantsler Indrek Teder esitas 8 alljärgnevat ettepanekut: 

1. Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava 

dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult 

määratlenud Eesti kodanikuna. 

2. Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest. 

3. Töötuskindlustusstaaži arvestamise kohta. 

4. Eestikeelse hariduse piisav kättesaadavusest. 

5. Eestis püsivalt viibimise absoluutne nõue kodakondsuse taotlemisel. 

6. Toetusstreikidest etteteatamise kohta. 

7. Toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse 

kohta. 

8. Üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta. 

 

Toimus 8 olulise tähtsusega riikliku küsimuse ja ühe tegevuskava arutelu. Arutati „Maaelu 

arengu aruannet“, välispoliitikat, sotsiaalsel teemal „Põlvkondade vahelises solidaarsuses 

peitub potentsiaal“, väliskomisjoni raportit „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“, 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamist ja osalusdemokraatia toimimist, 

põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitsei ja prokuratuuri olukorda, 2011. 

aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi, omastehoolduse olukorda, selle mõju 

majandusele ning moraalsele keskkonnale ning Eesti merenduspoliitikat 2011–2020. 

Lisaks Riigikogu täiskogu poolt vastuvõetud õigusaktidele kujundas Riigikogu Euroopa Liidu 

asjade komisjon 2012. aastal Eesti seisukohad 62 Euroopa Liidu eelnõu või eelnõu paketi 

osas. Eelnõude kohta esitasid Riigikogu alatised komisjonid 87 arvamust. 2012. aastal käisid 

ministrid ELAKis tutvustamas Euroopa Liidu nõukogu seisukohti 49 korral.  

Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile, riigikontrolörile, 

kokku 192 arupärimist ja 62 kirjalikku küsimust. Riigikogu liikmed andsid üle Riigikogu 

juhatusele 203 taotlust valitsusliikmetele küsimuste esitamiseks Riigikogu infotunnis. Samuti 

esitati kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrile 

Juhan Partsile. 

Seaduseelnõude kvaliteedi parendamine 

Ühiskonnalt tagasiside saamiseks ja seaduseelnõude kvaliteedi parendamiseks on peetud 

avalikke ja laiendatud komisjonide istungeid, pööratud tähelepanu seaduseelnõude 

menetlemise protseduuride ühtlustamisele ning edendatud parlamendialast teadustööd.  
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Komisjonide avalikel istungitel arutati 2012. aastal euroala tulevikku, biomajandust, 

taastuvenergiat käsitlevaid regulatsioone, teedeehituse korraldust ja kvaliteeti, kaugkütte 

regulatsiooni toimimist, õpetajakoolituse hetkeseisu ja teisi küsimusi. Avalikud istungid on 

üks võimalus toetamaks läbimõeldumate ja paremini tasakaalustatud otsusteni jõudmist. 

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

eelnõude menetlemise hea tava ja juhendi koostamiseks, mille valmimistähtaeg on 2013. 

aasta.  

Jätkati parlamendialase teadustöö edendamise kontseptsiooni elluviimist. Viiendat korda 

kuulutati välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumikonkurss. Stipendium antakse 

parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või 

doktoritöö kirjutajale. 2012. aastal otsustati välja anda kaks stipendiumi Tartu Ülikooli 

võrdleva poliitika magistrant Kadri Vakmannile (magistritöö teema on „Valimissüsteemide 

mõju proportsionaalsusele ja parlamendi killustatusele“) ja Tallinna Ülikooli riigi- ja 

poliitikateaduste doktorant Dmitri Gerassimovile (doktoritöö teema on „Neoliberalismi 

hegemoonia kehtestamine seadusloomes Eesti näitel“). August Rei stipendium innustab noori 

uurijaid ka edaspidi ning aitab kaasa parlamendi uurimisele ja väärtustamisele. Järgmine 

stipendiumikonkurss on kavas kuulutada välja 2013. aasta kevadel.  

Parlamentarismialase kirjanduse kättesaadavuse suurendamiseks ilmus koostöös 

Rahvusraamatukoguga Riigikogu tõlkeraamatute sarjas Stefan Marschalli parlamentarismi 

ajalugu ja teooriat käsitlev „Parlamentarism“. 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. Tõlkeraamatu tiraaž on 1000 eksemplari, samuti on see 

kättesaadav e-raamatuna.  

Lisaks valmisid nii paber- kui e-raamatuna Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse 

kommentaarid. Raamatu eesmärk on selgitada Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätete 

sisu, tähendust, seoseid põhiseaduse ja teiste seadustega ning võtta kokku ja fikseerida aastate 

jooksul kujunenud praktika. Teos järgib ülesehituselt kodu- ja töökorra seaduse teksti ja on 

suunatud Riigikogu liikmetele, Riigikogu Kantselei ametnikele ning teistele, kes puutuvad 

kokku parlamendiõigusega. Lisadest leiab 17 abistavat menetlusskeemi (nt arupärimise, 

infotunni, esimese lugemise läbiviimise kohta), samuti istungisaaliplaanid läbi erinevate 

Riigikogu koosseisude.  

Riigikogu koduleheküljel tehti kättesaadavaks toimetatud ja digitaliseeritud Põhiseaduse 

Assamblee stenogrammid. 

Parlamentaarne koostöö rahvusvahelisel tasandil 

2012. a mais toimus Riigikogu ja Riigikogu Kantselei korraldamisel NATO Parlamentaarse 

Assamblee kevadsessioon, kus osales 46 delegatsiooni, ühtekokku ligi 600 osalejat. 
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2013.aastal toimuvad Eestis kaks olulist parlamentaarset konverentsi – mais peab Tallinnas 

oma istungi ENPA monitooringukomitee ja augustis toimub Pärnus Läänemere 

Parlamentaarne konverents (Baltic Sea Parliamentary Conference - BSPC). Mõlema kaaluka 

rahvusvahelise ürituse ettevalmistustöid alustas Riigikogu ja Riigikogu Kantselei juba 2012. 

a. Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud Aasia riikide mõju nii maailmamajanduses kui ka –

poliitikas. Riigikogu välikomisjon algatas Aasia –teemaliste kuulamiste ja arutelude sarja, 

mille lõpptulemusena valmis vastavasisuline raport. Jaapanit, Hiinat ja Lõuna-Koread on 

viimase paari aasta jooksul väisanud nii parlamendi esimees kui ka väliskomisjonid ja 

parlamendirühmade esindajad. Riigikogu XII koosseis jätkas rahvusvahelises suhtlemises 

eelmiste koosseisude poolt välja töötatud ja arendatud põhimõtteid.  

Tihedate suhete hoidmise ja informatsioonivahetuse praktikat jätkati partneritega Euroopa 

Liidus ja NATOs, samuti EL kandidaatide ja idapartnerlusriikidega. Toimus rida 

kahepoolseid visiite- Eestit külastasid Kosovo, Ukraina, Sloveenia parlamentide esimehed, 

Tai parlamendi Eesti sõprusrühma liikmed, vastastikuseid parlamendirühmade visiite tegid nii 

Riigikogu liikmed Itaaliasse kui ka Itaalia parlamendi liikmed Eestisse; Riigikogu esimees 

külastas ametliku visiidi käigus Gruusiat, Horvaatiat ja Aserbaidžaani. Eestis toimusid nii 

Põhja- ja Baltimaade ning Poola kaitse kaitsekomisjoni liikmete kohtumine kui ka Põhja- ja 

Baltimaade väliskomisjonide esimeeste kohtumine.  

30.juunil 2011 töö lõpetanud Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblees 

päevakordades olnud mõnede teemade edasikäsitlemiseks loodi parlamentide vaheline 

konverents CFSP ja CSDP küsimustes, kus Eesti esindajad on aktiivselt osalenud ja 

aruteludesse panustanud.  

Arengukoostöö raames toimusid koolitused Gruusia, Ukraina, Moldova parlamentide 

ametnikele. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Andres Herkel 

valiti PA monitooringukomitee liimesriikide kohustuste täitmise järelvalvekomitee 

esimeheks. Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär 

koostas raporti, mis käitles Eestist alguse saanud koristuskampaaniat „Teeme ära“. NATO 

Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni ja PA Büroo liige Sven Mikser jätkas tööd kaitse- ja 

julgeolekukomitee pearaportöörina, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 

delegatsiooni liige Mailis Reps monitooringukomitee Ukraina raportööri ja asendusliige 

Indrek Saar Serbia raportöörina.  

Eesti delegatsioon OSCE Parlamentaarses Assamblees osales kõikidel aastaistungitel, alalise 

Komitee istungitel ja kõigi kolme komitee töös. Peamised üritused 2012.a. olid talveistung 

Viinis, regionaalne majanduskonverents Batumis, julgeolekualane seminar Dublinis, suvine 

istungjärk Monacos ja sügisistung Tiraanas. Valimisi käidi vaatlemas Kasahstanis, 

Armeenias, Valgevenes, Ukrainas ja Gruusias. Eesti osalus OSCE PA eelarves on 0,19%, 

liikmemaksuna tasuti 5 426 eurot. 

Balti Assamblee (BA) tööorganid on istungjärk, presiidium, komisjonid ja sekretariaat. 2012 

tähistasime Põhjamaade Nõukogu 60. aastapäeva ja Helsingi leppe 50. aastapäeva. BA 

eelisteemad 2012. aastal olid: koostöö teadustöö ja haridusprojektide vallas, elukvaliteet ja 

selle mõõtmine, võitlus käibemaksupettuste ja salakaubandusega, ühtse digituru loomise 
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võimalused,  Läänemere keskkonnakaitse, Baltimaade energiaturud. Toimus 8 rahvusvahelist 

seminari ja ümarlauda, 10 komisjonide istungit ja 6 presiidiumi istungit. Vilniuses toimus BA 

31. istungjärk ja 18. Balti Nõukogu kohtumine. Võeti vastu BA resolutsioon ja lõppdokument 

ning Balti Nõukogu ühisavaldus. Traditsioonilise parlamentidevahelise korvpalliturniiri Balti 

Assamblee karikale võitis  kuuendat korda järjest Riigikogu meeskond. 

Oktoobris viidi Lätis ja Eestis läbi koolitus- ja õppeprogrammi GUAM PA sekretariaadile, 

mille vältel Ukraina, Moldova, Gruusia ja Azerbaidžani parlamentide töötajad õppisid tundma 

Balti riikide parlamentide ja kantseleide ning BA sekretariaadi töö eripära. 

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

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

Eesti alustas augustis eesistumist Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalises 

Komitees, BA Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv valiti Alalise Komitee esimeheks. 

Läänemeremaade parlamentaarne konverents asutati 1991. aastal parlamentaarse dialoogi 

pidamiseks regioonis. See unikaalne foorum hõlmab 11 rahvusparlamendi, 11 regionaalse 

parlamendi ja 5 parlamentaarse organisatsiooni delegatsioone. Panus ühiseelarvesse oli 4 000 

eurot. Eesistumine kulmineerub parlamentaarse konverentsi läbiviimisega 2013. aastal 

Pärnus, mille organiseerimise arvatav kogumaksumus on 105 tuhat eurot. 

NATO PA Eesti delegatsiooni 2012. aasta tähtsündmuseks oli 25.–28. maini Tallinnas 

toimunud NATO PA kevadistung, mille raames keskenduti alliansi tegevusele pärast Chicago 

tippkohtumist, käsitleti Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika julgeolekut puudutavaid teemasid, suhteid 

rahvusvaheliste organisatsioonidega ning arutleti küberjulgeoleku ja „targa kaitse“ teemadel. 

Kevadistungi korraldamiseks kulus 392 tuhat eurot. Lisaks osaleti 2012. aastal  mitmetel 

NATO PA komiteede istungitel ning aastaistungil Prahas. Kaitse- ja julgeolekukomitee 

pearaportöör Sven Mikseri  Afganistani tulevikuraport “Afganistan: enne ja pärast 2014. 

aastat”, milles keskendutakse julgeolekutagamis-operatsiooni (ISAF) rollile ja panusele 

stabiilsuse saavutamisel Afganistanis ning julgeolekuvastutuse üleandmisele kohalikele 

võimudele, leidis kajastamist nii kevad- kui aastaistungil. Sven Mikseri töö pearaportöörina 

jätkub 2013. aastal. Liikmemaks 2012. aastal oli 3 714 eurot. 

 

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

assambleed – kevadel Kampalas (Uganda)  ja sügisel Quebec’s (Kanada). Eesti delegatsiooni 

sõnumid 2012. 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 2013. aastal. 

 

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2012. aastal kokku 125 233 eurot 

(2011: 126 234 eurot), sellest Balti Assambleele 91 380 eurot (2011: 91 380 eurot), 

Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 16 418 eurot (2011: 17 871 eurot), OSCE 

Parlamentaarsele Assambleele 5 426 eurot (2011: 5 426 eurot), NATO Parlamentaarsele 

Assambleele 3 714 eurot (2011: 3 751 eurot), Läänemeremaade parlamentaarsele 

konverentsile 4 000 eurot (2011: 3 494 eurot), Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu 

Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja Euroopa Parlamendi Esindajate Konverentsile 
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(COSAC) 2 341 eurot (2011: 2 358 eurot), Rahvusvahelisele Arhiivinõukogule 150 eurot 

(2011: 150 eurot), Parlamentidevahelise Euroopa Liidu Infovahetuse andmebaasi (IPEX) 

ülalpidamiseks 1 804 eurot (2011: 1 804 eurot). 

Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi 

Käivitus Riigikogu uue veebilehe projekt, mille raames teostati hange partneri leidmiseks, 

kellega koostöös analüüsiti Riigikogu praegust sise- ja välisveebi, intervjueeriti sise- ja 

väliskasutajaid. Selle tulemusena valmib Riigikogu uue veebi lähteülesanne.  

Riigikogu teabekeskuses toimusid demokraatia töötoad erinevatel teemadel, koostöös 

Riigikogu komisjonide, fraktsioonide ja teiste struktuuriüksuste ning erinevate ühiskondlike 

organisatsioonide ja kodanikeühendustega korraldati konverentsikeskuses ligi sadakond 

üritust, teabekeskuses ca 30 – ühtekokku üle 6 000 osalejaga. Kõige aktiivsemad 

konverentsisaali kasutajad olid Riigikogu komisjonid, kes korraldasid kõige sagedamini 

avalikke (ühis)istungeid, seminare, kohtumisi. Arutati näiteks Euroopa Liidu tuleviku ja 

võlakriisiga seonduvat (ELAK ja väliskomisjon); valimisea langetamise võimalikke mõjusid 

ja õiguslikke aspekte (põhiseaduskomisjon); Eesti kodanikuühiskonna arengukava 

kontseptsiooni (põhiseadus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjon); naistevastase vägivalla ohvrite 

abistamist (sotsiaalkomisjon); Eesti teedeehituse korraldust ja teede kvaliteeti 

(majanduskomisjon). Koostöös teiste riiklike institutsioonide ja kolmanda sektoriga korraldati 

näiteks e-demokraatia ja infoühiskonna konverents, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja 

Riigikogu majanduskomisjoni energiakonverents jmt. 

Riigikogu istungisaalis pidasid oma traditsioonilise parlamendiistungi 101 last Toompeal, 

ELO lasteparlament ja Mudel Euroopa Parlament. Riigikogu külastas kokku üle 27 500 

huvilise. Riigikogu e-saali parlamendiistungi matkemängu läbiviimise võimalusi kasutas 68 

gruppi ca 1400 külastajaga. Istungisimulatsiooni käigus olid arutluse all erinevad teemad: 

õpetajate palgatõus, koolivormi kandmise kohustus, automaks, presidendi otsevalimine, 

Riigikogu liikmete arvu vähendamine, eurotsoonist väljaastumine jpm. 

23. aprillil toimus traditsioonikohane Riigikogu lahtiste uste päev, mil rohkearvulised 

külastajad said osa parlamendi 93.sünnipäeva tähistamisest. Septembris möödus 90 aastat 

Riigikogu hoone valmimisest, sel puhul sündis koostöös arhitektuurimuuseumi, riigiarhiivi ja 

filmiarhiiviga põhjalik ülevaatenäitus selle unikaalse arhitektuurimälestise saamisloost. 

Tähistamaks 20 aasta möödumist VII Riigikogu tööleasumisest toimus avalik 

aastapäevakonverents „Quo vadis, Riigikogu?“, kus arutati selle üle, kuidas on muutunud 

parlamendi ja parlamendi liikme roll ning kuidas esindusdemokraatia on rahva silmis toime 

tulnud. Näitus „Riigikogu tuli taas kokku“ meenutas VII Riigikogu valimisi ja tegevust. 

Ilmusid Riigikogu Toimetised nr 25 ja 26, Riigikogu aastaraamat ning teised parlamendi tööd 

tutvustavad trükised. Vastavalt koostööleppele Kunstnike Liiduga jätkus Eesti kunstnike 

tööde eksponeerimine Toompea lossi kunstisaalis. Ilmavalgust nägi kogumik „60 kunstnikku 

Riigikogu kunstisaalis“, kuhu on koondatud aastatel 2001-2011 kunstisaalis eksponeeritud 
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kunstnike tööd. Ka lossi teised näitusepinnad on olnud avatud erinevate kunstnike, 

fotograafide ja käsitöömeistrite loomingu tutvustamiseks. 

Parlamendi meediasuhtlus, sh koostöö ajalehtede, raadio ja televisiooni uudistetoimetustega, 

samuti operatiivne infovahetus online meedia ja uudisteportaalidega on jätkuvalt erilise 

tähelepanu all. Avalikkusele ja meediale saadetud pressiteadete hulk püsib kõrge, nende 

illustreerimiseks on lisatud rohkesti fotolinke ja otselinke teadetega seotud dokumentidele. 

Edukalt teenindati meediat NATO PA kevadistungil Tallinnas. Jätkusid ERRi otseülekanded 

kolmapäevastest Riigikogu infotundidest ning regulaarseks on saanud otseülekanded olulise 

tähtsusega riiklike küsimuste aruteludest Riigikogus. Tallinna TV programmis on 

esmaspäevaste arupärimiste täielik kajastus.  

Tähtsal kohal on põhjalik teavitamine Riigikogu komisjonide tegevusest. Meedia on 

teavitatud komisjonide ühis- ja avalikest istungitest, sest enamasti toimusid nendest istungitest 

ka otseülekanded veebis. Jätkub Riigikogu istungite ja teiste istungisaalis aset leidnud 

avalikke ürituste salvestamine DVD-le ning soovi korral toimetustele edastamine. Riigikogu 

meediakajastuste jälgimiseks loodud meediamonitooringu süsteem võimaldas teha pidevalt 

operatiivset analüüsi Riigikogu tegevuse kajastamise kohta meedias. 

Riigikogu struktuuriüksuste tõrgeteta töö tagamine 

Kantselei põhitegevuse tõhusaks ja kvaliteetseks täitmiseks olid tähelepanu all organisatsiooni 

struktuur ja koosseis ning tugitegevuste osas rakendati muudatused infotehnoloogia üksuses 

ning finantsplaneerimise ja –juhtimise valdkonnas. Alustati 2013 jõustuva uue avaliku 

teenistuse seaduse rakendamiseks vajalike ettevalmistustega, sealhulgas Kantselei 

funktsioonide ülevaatamine ja struktuuri optimeerimine, vajadustele vastava teenistuskohtade 

koosseisu ettevalmistamine ning teenistussuhete muutmisega seotud tegevused. 

Riigikogu tööks vajalike tingimuste loomiseks ja parandamiseks on Riigikogu Kantselei 

rakendanud kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi. 2011. aastal valmis uus 

dokumendihaldussüsteem, mis võimaldab ühtset dokumendihaldust ja mugavamat 

informatsiooni käitlemist, mille täiendamise ja edasiarendamisega tegeleti ka 2012. aastal. 

Välja vahetati Riigikogu saali hääletussüsteem ning amortiseerunud videokaamerate süsteem. 

Parandati Toompea lossi traadita andmeside võimalusi. Jätkus ka kaugligipääsu võimaluste 

arendamine, et Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei ametnikel oleks võimalik vajadusel 

sisemistele infosüsteemidele väljastpoolt tööruume ka ligi pääseda, millega muutub 

infovahetus oluliselt mobiilsemaks. 

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. 
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Olulisemad investeeringud 

2012. aastal lõpetati Riigikogu istungitesaali hääletussüsteemi uuendamine ning vahetati välja 

saali kaamerasüsteem maksumusega 363 tuhat eurot.  

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

Riigikogu hoonete renoveerimiseks investeeriti 2012. aastal koos 2011. aastast ületoodud 

vahenditega 664 tuhat eurot. 

Täiendav informatsioon 

Riigikogus on 101 liiget. Riigikogu Kantseleis oli töötajate keskmine arv 220. Riigikogu 

Juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 168 tuhat eurot. Riigikogu Kantselei 

juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 198 tuhat eurot. Kokku maksti 2012. aastal 

töötasu Riigikogu liikmetele ja kantselei teenistujatele ja töötajatele kokku 8 413 tuhat eurot.  

Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2012. aastal olid järgmised: varad 19 943 

tuhat eurot, kohustused 87 219 tuhat eurot, tegevustulud 3 tuhat eurot, tegevuskulud 4 584 

tuhat eurot, finantskulud 5 413 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. 

2012. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud. 
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI TEGEVUSARUANNE 2012 

Strateegiline eesmärk aastateks 2013-2015 ja aastal 2012 

2013 - 2015: Seaduses määratud institutsioonide valimine. 

2012. aastal: Vabariigi Valimiskomisjon korraldas 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 2012. aastaks Vabariigi Valimiskomisjonile eraldatud 

riigieelarvest 182 842 eurot. 

Vabariigi Valimiskomisjoni 2012. aasta eelarve täideti 62,3 protsendiliselt ja kasutamata jäi 

68 911 eurot. Sellest tarkvara soetamise kulud jäid kasutamata 100 %, mis tulenes asjaolust, et 

valimisseaduste muudatused, millega kaasnes vajadus Vabariigi Valimiskomisjoni 

infosüsteemide arendamiseks, võeti vastu alles 2012. a lõpus. Kasutamata tarkvara soetamise 

vahendid summas 63 912 eurot kanti üle Vabariigi Valimiskomisjoni 2013. a eelarvesse.  

Vabariigi Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Riigieelarves komisjonile eraldatud 

personalikuludest summas 35 526 eurot kasutati 34 426 eurot peamiselt valimiskomisjoni 

liikmete ja töövõtulepingute alusel kaasatud isikute tasustamiseks ning maksudeks.  

Majandamiskuludest (2012. aasta eelarve 80 543 eurot) olid suuremad kulud seotud Vabariigi 

Valimiskomisjoni infosüsteemidega seotud uuringutega (kokku 52 940 eurot).  

2012. a algas 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste ettevalmistamine, võeti 

vastu Vabariigi Valimiskomisjoni uus töökord (määrus), töötati välja 

kandideerimisdokumentide vormide määrused ning kandideerimiskorra määrus. 

 

2012. a juunis asus ametisse Vabariigi Valimiskomisjoni korraline uus koosseis ning aasta 

lõpul moodustati Vabariigi Valimiskomisjoni poolt Riigikogu valimise seaduse alusel 

elektroonilise hääletamise komisjon. Viimati mainitud komisjoni tegevus finantseeritakse 

Vabariigi Valimiskomisjoni eelarvest. 

 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja Euroopa Nõukogu ühisel korraldusel viidi Tallinnas juunis läbi 

Veneetsia Komisjoni valimisinstitutsioonide aastakonverents, kus osalesid 82 valimiseksperti 

20 riigist ning ligi 10 rahvusvahelisest organisatsioonist ja vabaühendusest ning kus käsitleti 

innovatiivsete vahendite kasutamist valimistel Interneti teel hääletamisest elektrooniliste 

koolituslahendusteni. 
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2013. aastal toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu, 2014. a Euroopa Parlamendi 

valimised ning 2015. a Riigikogu valimised. 

2011. aasta Riigikogu valimiste järgselt moodustati Riigikogu põhiseaduskomisjoni poolt 

elektroonilise hääletamise töörühm, kelle poolt välja töötatud ettepanekud esitati 

põhiseaduskomisjoni välja töötatud valimisseaduste muutmise seaduse eelnõusse. 

Valimisseaduste muudatused jõustusid 2012. a lõpul. Rahaliselt on muudatustest kallim 

valijale elektroonilise hääletamise kontrolli võimaluse loomisega seonduv (2013. aasta 

kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel rakendatakse katseliselt). Antud muudatustest jäid 

välja, kuid põhimõttelise toetuse tulevikuks pälvis 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 2012. aastal järgmised: varade 

maht 106 473 eurot, kohustuste maht 2 195 eurot ja tegevuskulud 173 964 eurot. 
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Alo Heinsalu 

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. 

Aruandeaastal tegeles komisjon erakonnaseadusest tulenevate erinevate aruannete – 

varasemate valimiskampaaniate võlgade tasumise aruannete ning erakondade laekunud 

liikmemaksude- ja annetuste aruannete kontrolliga. 

Teiseks oluliseks töösuunaks oli kehtiva erakonnaseaduse muutmine põhiliselt seadusest 

tulenevat aruandlust puudutavas osas, mis tagab erakondade rahastamise parema 

läbipaistvuse. Uus erakonnaseaduse redaktsioon jõustub  01. aprillil 2013. 

Kolmandaks oluliseks tegevuseks oli komisjoni veebilahenduse arendamine, mis hõlmab 

komisjoni oma veebilehe ja sellega seotud veebipõhise aruandluse loomist erakonnaseadusest 

tulenevate aruannete esitamiseks ja kontrollimiseks. Veebipõhise infosüsteemi valmimise 

tähtaeg on 31. mail 2013.  

2012. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos investeeringutega 111 980 eurot, 

millest kulutati 74 878 eurot. 

2012. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahenditest summas 

79 556 eurot kulutati 47 578 eurot. 2012. aasta kasutamata investeeringute summa 31 978 

eurot koos 2013. aastaks ettenähtud summaga 32 400 eurot kulutatakse veebilahenduse 

lõplikuks valmimiseks 2013. aastal. 

2012. aasta riigieelarves oli komisjoni personalikuludeks 30 468 eurot, millest kulutati 26 617 

eurot. Majandamiskuludeks oli eelarves 1 956 eurot, millest kulutati 683 eurot. 

Komisjoni majandusnäitajad olid 2012. aastal järgmised: varade maht 39 648 eurot, 

kohustuste maht 2 171 eurot ja tegevuskulud 37 402 eurot. 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ardo Ojasalu 

Komisjoni esimees 
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RAAMATUPIDAMISE  AASTAARUANNE 

BILANSS 

tuhandetes eurodes 

  Lisa 31.12.2012 31.12.2011 

Varad 
      

Käibevara       

Raha ja pangakontod 3 1 1 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 5 0 647 

Muud nõuded ja ettemaksed 6 62 75 

Varud    7 47 36 

Käibevara kokku   110 759 

Põhivara 
      

Kinnisvarainvesteeringud 8 87 89 

Materiaalne põhivara 9 19 403 18 928 

Immateriaalne põhivara 10 489 434 

Põhivara kokku   19 979 19 451 

          

Varad kokku 
  

20 089 20 210 

          

Varade ja kohustuste vahe   67 135 75 605 

          

Kohustused  
      

Lühiajalised kohustused       

Saadud maksu-, lõivu- ja 

trahvikohustused 
6 478 546 

Võlad tarnijatele   153 35 

Võlad töötajatele   210 173 

Eraldised   11 4 979 4 592 

Lühiajalised kohustused kokku   5 820 5 346 

Pikaajalised kohustused 
      

Eraldised   11 81 404 90 469 

Pikaajalised kohustused kokku   81 404 90 469 

          

Kohustused kokku   
87 224 95 815 
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TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes 

      Lisa 2012 2011 

  
 

        

Tegevustulud       

Saadud toetused 

 

12 1 0 

Kaupade ja teenuste müük 13 2 2 

Muud 

tegevustulud 
    0 163 

Tegevustulud kokku   3 165 

  
 

        

  
 

        

Tegevuskulud       

Antud toetused   12 -127 -520 

Tööjõukulud   14 607 -20 497 

Majandamiskulud   15 -3 816 -3 115 

Muud 

tegevuskulud 
  16 -803 -577 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 17 -656 -690 

Tegevuskulud kokku   -4 795 -25 399 

  
 

        

  
 

        

Tegevustulem   -4 792 -25 234 

  
 

        

  
 

        

Finantstulud ja –kulud       

Intressikulud   11,18 -5 413 -4 878 

Finantstulud ja –kulud kokku   -5 413 -4 878 

        

        

Aruandeperioodi  tulem    -10 205 -30 112 

  
 

        

  
 

        

Siirded 19 10 205 30 112 
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RAHAVOOGUDE  ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

          Lisa 2012 2011 

Rahavood põhitegevusest 
 

    

  Tegevustulem  
 

-4 792 -25 234 

  Korrigeerimised:  
 

    

  
 

Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 
17 656 690 

  
 

Käibemaksukulu põhivarade 

soetamisel 
16 236 116 

  Korrigeeritud tegevustulem   
 

-3 900 -24 428 

  
Põhitegevusega seotud käibevarade ja 

pikaajaliste ettemaksete netomuutus  
649 -74 

  
Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus  
-16 502 4 740 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -19 753 -19 762 

Rahavood investeerimisest 
 

    

  
Tasutud materiaalse ja immateriaalse 

põhivara soetamisel 
9,10 -1 403 -754 

  Kokku rahavood investeerimisest   -1 403 -754 

Rahavood finantseerimisest 
 

    

  Rahalised siirded 19 21 156 20 517 

  Kokku rahavood finantseerimisest   21 156 20 517 

  
   

  
 

    

Puhas rahavoog   0 1 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 
 

1 0 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 
 

0 1 

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

tuhandetes eurodes 

  Lisa Summa 

      

      

Saldo 31.12.2010   65 896 

      

Siire tulemi elimineerimisest 19 9 709 

Kokku muutused 2011.a.   9 709 

      

Saldo 31.12.2011   75 605 

      

Muudatused arvestuspõhimõtetes   2 490 

Siire tulemi elimineerimisest 19 -10 960 

Kokku muutused 2012.a.   -8 470 

      

Saldo 31.12.2012   67 135 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

Klassifikaatori kood Nimetus 

2012 

esialgne 

eelarve 

2012 

lõplik 

eelarve 

2012 

tegelik 

eelarve 

täitmine 

Tegelik 

täitmine 

miinus 

lõplik 

eelarve 

Üle 

viidud 

2013 

aastasse 

    

 

  

 

    

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses   

 

  1     

    

 

  

 

    

Tulude laekumine   

 

  

 

    

32 

Kaupade ja teenuste 

müük 1 2 2 0 0 

38 Muud tulud 1 1 4 3 0 

Tulude laekumine kokku   2 3 6 3 0 

Kulude tasumine   

 

  

 

    

15 

Põhivarade soetamine ja 

renoveerimine -842 -2 062 -1 403 659 -656 

4 Eraldised -4 745 -4 553 -4 539 14 -4 

5 Tegevuskulud -15 868 -15 537 -15 200 337 -284 

6 Muud kulud -21 -20 -20 0 0 

Kulude tasumine kokku   -21 476 -22 172 -21 162 1 010 -944 

    

 

  

 

    

Finantseerimistehingud   

 

  

 

    

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 0 0 0 

20.6 Kohustuste vähenemine 0 0 0   0 

Finantseerimistehingud kokku   0 0 0 0 0 

    

 

  

 

    

    

 

  

 

    

Riigikassast saadud siirded   

 

  21 197     

Riigikassale üle antud siirded   

 

  -41     

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus   

 

  1     

    

 

  

 

    

    

 

  

 

    

Sealhulgas asutuste kaupa:   

 

  

 

    

Riigikogu Kantselei             

Kulude tasumine   

 

  

 

    

4 Eraldised -4 745 -4 553 -4 539 14 -4 

5 Tegevuskulud -15 717 -15 389 -15 059 330 -281 

Kulude tasumine kokku   -20 462 -19 942 -19 598 344 -285 

              

Vabariigi Valimiskomisjon             

Kulude tasumine   

 

  

 

    

4 Eraldised 0 0 0 0 0 

5 Tegevuskulud -103 -116 -114 2 -2 

Kulude tasumine kokku   -103 -116 -114 2 -2 

              

Erakondade Rahastamise Järelevalve 

Komisjon             

Kulude tasumine   

 

  

 

    

5 Tegevuskulud -48 -32 -27 5 -1 

Kulude tasumine kokku   -48 -32 -27 5 -1 
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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.  

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.   

Varud 

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja 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).  
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Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

soetusmaksumusega alates 2 000 eurost (alates 01.01.2011). 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 

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 alates 2 000 eurost (alates 01.01.2011). 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 

 

Kõik uurimis- ja arenguväljaminekud kajastatakse alates 01.01.2012 tekkimise momendil 

kuluna.  

Renditud varad 

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.  

Riigikogu liikmetele, kellel on töösuhte lõppemisel õigus saada ühekordset hüvitist, on alates 

31.12.2012 moodustatud eraldis proportsionaalse krediteerimise meetodil. 

 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud  Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud 

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

mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on  bilansipäeva seisuga ümber hinnatud 

eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga 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. 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. 
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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   28.03.2013 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 Kohustused 

Varade ja 

kohustuste 

vahe 

              

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 

              

2012             

Riigikogu Kantselei 3 -4 584 -5 413 19 943 87 219 -67 276 

Vabariigi 

Valimiskomisjon 0 -174 0 106 2 104 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve 

Komisjon 0 -37 0 40 3 37 

              

Kokku 3 -4 795 -5 413 20 089 87 224 -67 135 
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Lisa 3  Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2012 31.12.2011 

Kontod e-riigikassas 1 1 

      

Raha ja selle ekvivalendid kokku 1 1 

Lisa 4  Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

tuhandetes eurodes 

Lisa 4A  Nõuded ja kohustused 

  
Lühiajalised 

nõuded 

Lühiajalised 

kohustused 

  

 

  

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 

      

Seisuga 31.12.2012 

 

  

Riigiraamatupidamiskohustuslased 67 136 479 

Kohalikud omavalitsused 1 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 8 1 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 0 26 

Avaliku sektori üksused kokku 67 145 506 

Sidusüksused 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 67 145 506 

Nõuetes 31.12.2012 seisuga sisalduvad sealhulgas nõue Rahandusministeeriumi vastu (varade 

ja kohustuste vahe) summas 67 135 tuhat eurot (31.12.2011: 75 605 tuhat eurot), ja nõue Eesti 

Rahvusraamatukogu vastu 8 tuhat eurot (31.12.2011: 12 tuhat eurot). 

Kohustustes 31.12.2012 seisuga sisalduvad maksukohustused 478 tuhat eurot (vt lisa 5; 

31.12.2011: 546 tuhat eurot), kohustused Eesti Energia AS-le 20 tuhat eurot (31.12.2011: 4 

tuhat eurot), Riigi Infokommunikatsiooni SA-le 3 tuhat eurot (31.12.2011: 1 tuhat eurot) jm. 
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Lisa 4B  Tulud ja kulud 

tuhandetes eurodes 

 

  2012 2011 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 816 0 598 

Kohalikud omavalitsused 1 21 0 413 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 0 44 0 57 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad, muud avaliku sektori 

üksused 0 210 0 175 

Avaliku sektori üksused kokku 2 1 091 0 1 243 

Sidusüksused 0 0 0 12 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 2 1 091 0 1 255 
 

Aruandeaasta tegevuskuludes sisalduvad käibemaksukulud 783 tuhat eurot (vt lisa 16; 2011: 

564 tuhat krooni). 

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

tuhandetes eurodes 

 

  Makstud ettemaksed 

Lühiajalised 

kohustused 

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 

      

Seisuga 31.12.2012 

 

  

Sotsiaalmaks 0 242 

Üksikisiku tulumaks 0 209 

Töötuskindlustusmaksed 0 13 

Kogumispensioni maksed 0 11 

Erisoodustuste tulumaks 0 3 

Maksud kokku 0 478 

 



/allkirjastatud digitaalselt/ Lk 30 

         Maria Alajõe 

Lisa 6  Muud nõuded ja kohustused 

tuhandetes eurodes 

 

  31.12.2012 31.12.2011 

  

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Pikaajalin

e osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed         

Nõuded ostjate vastu 1 0 2 0 

Sh brutosummas 1 0 2 0 

Sh ebatõenäoliselt laekuvad 0 0 0 0 

Toetuste saamisega seotud nõuded (vt 

lisa 12) 1 0 0 0 

Muud nõuded 13 0 9 0 

Maksude ettemaksed (vt lisa 5) 0 0 647 0 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 47 0 64 0 

Muud nõuded ja makstud ettemaksed 

kokku 62 0 722 0 

Kohustused         

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 

lisa 5) 478 0 546 0 

Muud kohustused kokku 478 0 546 0 
 

Nõuetes ostjate vastu 31.12.2012 seisuga sisalduvad nõuded Riigikogu Kantselei hoonetes 

tegutsevate juriidiliste isikute vastu 1 tuhat eurot (31.12.2011: 2 tuhat eurot). 

Muudes nõuetes aruandeaasta lõpu seisuga sisalduvad nõuded töötajate vastu 1 tuhat eurot 

(31.12.2011: 3 tuhat eurot), Brüsselis töötava nõuniku korteri tagatistasu 3 tuhat eurot 

(31.12.2011: 3 tuhat eurot),  nõuded Eesti Rahvusraamatukogule müüki antud raamatute eest 

8 tuhat eurot (vt lisa 4A; 31.12.2011: 3 tuhat eurot) ning nõue Eesti Kunstimuuseumile 

realisatsiooni antud suveniiride eest 1 tuhat eurot (31.12.2011: 0 eurot). 

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes sisalduvad aruandeaasta lõpu seisuga ettemakstud 

lähetusavansid 8 tuhat eurot (31.12.2011: 9 tuhat eurot), töö - ja puhkusetasude ettemaksed 

koos maksudega 9 tuhat eurot (31.12.2011: 2 tuhat eurot), ajakirjanduse ettetellimine 20 tuhat 

eurot ( 31.12.2011: 16 tuhat eurot), IT tugiteenuste ettemaksed 5 tuhat eurot (31.12.2011: 6 

tuhat eurot), OSCE PA liikmemaksu ettemaks 4 tuhat eurot (31.12.2011: 4 tuhat eurot). 

Lisa 7  Varud 

tuhandetes eurodes 

 

Varu nimetus 31.12.2012 31.12.2011 

Suveniirid  47 36 

Varud kokku 47 36 

 

Varudes sisalduvad Riigikogu esindamiseks ostetud suveniirid. 
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Lisa 8  Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

 

  2012 2011 

Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi alguses 99 222 

Akumuleeritud kulum perioodi alguses -10 -26 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi alguses 
89 196 

      

Perioodi liikumised     

Mitterahalised siirded (üleandmine) 

soetusmaksumuses 
0 -123 

Mitterahalised siirded (üleandmine) - kulum 0 18 

Amortisatsioon aruandeperioodil -2 -2 

      

Bilansiline väärtus perioodi lõpus     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi lõpus 99 99 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus -12 -10 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi lõpus 
87 89 

 

sh kasutusrendile ja tasuta kasutusse antud 

kinnisvarainvesteeringud 31.12.2012 31.12.2011 

Soetusmaksumus  99 99 

Jääkväärtus  87 89 

 

  2012 2011 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 

13) 0 0 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 

15) -2 -3 

 

Aruandeaasta lõpus on  Riigikogu Kantselei bilansis kinnisvarainvesteeringuna arvel 1 korter. 

Seda korterit kasutatakse Riigikogu liikme majutamiseks Riigikogu juhatuse poolt  

kehtestatud korra alusel ja kommunaalkulud kajastatakse Riigikogu liikme eluasemekuluna, 

mis aruandeaastal olid 2 tuhat eurot (2011: 2 tuhat eurot). 
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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 19 736 415 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 

Aruandeperioodi 

liikumised 
            

Soetused ja parendused  0 539 92 352 20 1 003 

Varade üleandmine 0 0 -5 -7 0 -12 

Üleantud varade kulum 0 0 5 7 0 12 

Varade mahakandmine 0 0 0 -22 0 -22 

Mahakantud varade 

kulum 
0 0 0 21 0 21 

Amortisatsioon  0 -404 -45 -78 0 -527 

Ümberklassifitseerimine 

põhivara klasside vahel 
0 231 95 0 -326 0 

Liikumised kokku 0 366 142 273 -306 475 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 
            

Soetusmaksumus  981 20 506 597 1 522 34 23 640 

Akumuleeritud kulum 0 -2 712 -393 -1 132 0 -4 237 

Jääkväärtus  981 17 794 204 390 34 19 403 

sh kasutusrendile antud 

varad             

Soetusmaksumus    104         

Jääkväärtus    91         
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Renditulu 

katkestamatutelt 

kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel         31.12.2012 31.12.2011 

Järgmisel majandusaastal         1 1 

2. kuni 5. aastal         2 2 

 

Aruandeaastal lõppesid Toompea 1 kõrvalhoone renoveerimistööd. Toompea lossis 

renoveeriti osaliselt katust, aknaid ja fassaade. Uuendati vestibüül ning renoveeriti L-tiiva 

kelder. 2013. aastal on planeeritud Toompea lossi peafassaadi ja valge saali renoveerimine, 

samuti katuse ning akende renoveerimistööd. 

Materiaalse põhivara renoveerimine aruandeaastal (tuhandetes eurodes): 

Lossi plats 1a administratiivhoone   325 

Toompea 1 kõrvalhoone     440 

Materiaalse põhivara renoveerimine kokku: 765 

 

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

OÜ, Patsike OÜ, Politsei- ja Piirivalveamet ja AS EMT. 

Lisa 10   Immateriaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

 

  Tarkvara 

Arengu-

väljamine-

kud 

Kasutusele 

võtmata varad 

ja ettemaksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus perioodi 

alguses 
        

Soetusmaksumus  1 029 10 37 1 076 

Akumuleeritud kulum -636 -6 0 -642 

Jääkväärtus  393 4 37 434 

Aruandeperioodi liikumised         

Soetused 145 0 40 185 

Amortisatsioon ja allahindlus 
-126 0 0 -126 

Varade mahakandmine 
0 0 0 0 

Mahakantud varade kulum 
0 0 0 0 

Vara bilansist väljakandmine 

arvestuspõhimõtete 

muutumise tõttu 
0 -10 0 -10 



/allkirjastatud digitaalselt/ Lk 34 

         Maria Alajõe 

Kulumi bilansist 

väljakandmine 

arvestuspõhimõtete 

muutumise tõttu 

0 6 0 6 

Ümberklassifitseerimine 

põhivara klasside vahel 
37 0 -37 0 

Liikumised kokku 56 -4 3 55 

Bilansiline väärtus perioodi 

lõpus 
        

Soetusmaksumus  1 211 0 40 1 251 

Akumuleeritud kulum -762 0 0 -762 

Jääkväärtus  449 0 40 489 

 

2012. aastal täiendati ja parendati 2011. aastal valminud Riigikogu dokumendihaldussüsteemi 

105 tuhande euro ulatuses (käibemaksuta).  

Aruandeaastal valminud Riigikogu hääletussüsteemi tarkvara maksumus oli 77 tuhat eurot 

(käibemaksuta).  Aruandeaastal alustati Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

veebipõhise infosüsteemi loomisega, töid teostati 40 tuhande euro eest (käibemaksuta). 

Projekti lõpetamine on planeeritud 2013. a.  

Aruandeaastal muutus põhimõte arenguväljaminekute kajastamisel, mistõttu kanti bilansist 

välja põhivarana arvel olnud talituspidevusplaan (soetusmaksumus 10 tuhat eurot 

käibemaksuta, kulum 6 tuhat eurot). 

Lisa 11  Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes 
 

Eraldised 

Perioodi 

algul 

Kasutatud 

perioodi 

jooksul 

Tühistatud/lisan

dunud perioodi 

jooksul 

Arvestatud 

intressikulu 

Perioodi 

lõpul 

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 

Töölt lahkumise 

hüvitise eraldis 0 0 0 0 0 
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       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 

2012           

Pensionieraldised 95 061 -4 483 -9 608 5 413 86 383 

sh    

parlamendipensionide 

eraldis 93 416 -4 483 -11 987 5 330 82 276 

sh  avaliku teenistuse 

pensionisuurenduse 

eraldis 1 645 0 -107 83 1 621 

Töölt lahkumise 

hüvitise eraldis 0 0 2 486 0 2 486 
       sh arvestuspõhimõtte 

muutus 0 0 2 486 0 2 486 

Kokku 95 061 -4 483 -9 608 5 413 86 383 

sh lühiajalised 4 592 -4 483 4 870 0 4 979 

     pikaajalised 90 469 0 -14 478 5 413 81 404 
 

Riigikogu liikmete pensionieraldiste reservi moodustamisel on kuni aastani  2056 maksmisele 

kuuluvate summade määramiseks arvestatud potentsiaalset parlamendipensionäride arvu 

erinevatel aastatel ja vabariigi keskmise vanaduspensioni muutust. Avaliku teenistuse seaduse 

alusel väljamakstava pensionisuurenduse eraldise moodustamisel kuni aastani 2069 on 

arvestatud pensioniõiguslike isikute arvu erinevatel aastatel, pensionisuurenduse saamiseks 

vajalikku välja teenitud avaliku teenistuse staaži, tulevikus väljateenitava avaliku teenistuse 

staaži hinnangut ning keskmise pensioni prognoosi.  

Tulevikus väljateenitava avaliku teenistuse staaži puhul on arvestatud, et aruandeaastast alates 

on võimalik juurde teenida veel 5 aastat. Pensionieraldiste muutust mõjutab eraldise arvestuse 

aluseks võetud tinglikult oodatava eluea pikkuse korrigeerimine, pensionieraldiste juurde- ja 

mahaarvamised ning vabariigi keskmise pensioni muutumise ümberhindamine. 

Aruandeaasta intressikulud on 5 413 tuhat eurot (vt lisa 18; 2011: 4 878 tuhat eurot). 
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Lisa 12  Saadud ja antud toetused 

LISA 12A Saadud toetused 

tuhandetes kroonides 
 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvesta-

tud tulu 

Jääk perioodi 

lõpus 

  Nõuded 

Kohustu-

sed Nõuded 

Kohus-

tused 

2011   

 

      

Saadud toetused kokku 0 0 0 0 0 

2012   

 

      

Saadud toetused   

 

      

Välismaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks (vt lisad 4,6) 0 0 1 1 0 

Saadud toetused kokku 0 0 1 1 0 
 

Riigikogu Kantselei, Tallinna Linnakantselei ja Tartu Linnavalitsus sõlmisid aruandeaastal 

lepingu Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme "Avalike teenistujate, kohalike 

omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" Euroopa 

Sotsiaalfondi vahenditest rahastatava välisprojekti "Eesti valimiskorralduse muutmine 

efektiivsemaks ja valijasõbralikumaks Soome näite põhjal" kulude jagamises ja katmises.  

Nimetatud projekti raames käisid 3 Riigikogu Kantselei ametnikku tutvumas Soomes 

korraldatavate valimiste õigusliku regulatsiooniga. Samuti tutvuti valimiste korraldamise 

toimingutega. Stažeerimise käigus saadud informatsiooni jagamiseks  korraldati seminar. 

Projekti kulude katteks saadi toetust 1 tuhat eurot (2011: 0 eurot). 

LISA 12B Antud toetused 

tuhandetes eurodes 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvesta-

tud kulu 

Jääk perioodi 

lõpus 

  

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohustu-

sed 

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohus-

tused 

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 
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Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 

kokku 0 0 -393 0 0 

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 

2012           

Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -2 0 0 

Õppetoetused kokku 0 0 -2 0 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine           

Rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmemaksud 4 0 -125 4 0 

    sealhulgas:           

    Balti Assamblee 0 0 -91 0 0 

    Parlamentidevaheline Liit, ASGP, 12+ 

grupp 0 0 -16 0 0 

    muud liikmemaksud 4 0 -18 4 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine kokku 4 0 -125 4 0 

Antud toetused kokku: 4 0 -127 4 0 

 

Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2012 2011 

Mitteeluruumide üür 1 1 

Müüdud raamatud ja suveniirid 1 1 

Tulud kokku 2 2 

 

Toompea lossis kasutatavate ruumide eest maksid üüri Gloria Lunch & Dinner Catering OÜ 

1.- eur/m2 (tootmispinnalt) ja OÜ Patsike  0,64 eur/m2. 

Tulu teeniti Riigikogu Kantselei poolt väljaantud raamatute ja Riigikogu suveniiride müügist 
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1 tuhat eurot (2011: 1 eurot). 

Aruandeaastal avati Toompea lossis Eesti Kunstimuuseumi suveniiripood, kus on müügil ka  

Riigikogu suveniirid. Riigikogu Kantselei poolt väljaantud raamatute müük toimub koostöös 

Eesti Rahvusraamatukoguga. Igal aastal on Riigikogu sümboolikat müüdud ka Riigikogu 

lahtiste uste päeval.  

Lisa 14  Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2012 2011 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud -3 762 -3 551 

Töötajate töötasud -121 -127 

Riigikogu liikmete töötasud -4 506 -4 987 

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud -15 -31 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

liikmete töötasud 
-21 0 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud -34 -64 

Muud koosseisuvälised töötasud -21 -52 

Eripensionid ja pensionisuurendused (vt lisa 11) 12 085 -8 589 

Töötasud kokku 3 605 -17 401 

Erisoodustused -81 -75 

Sotsiaalkindlustusmaks -2 837 -2 945 

Töötuskindlustusmaks -54 -52 

Tulumaks erisoodustustelt -26 -24 

Tööjõukulud kokku 607 -20 497 

 

Keskmine töötajate arv 2012 2011 

Avaliku teenistuse ametnikud 203,14 200 

Töötajad 16,05 17,06 

Valitavad isikud 101 101 

Koosseisuvälised töötajad 1,06 1 

Kokku 321,25 319,06 

 

Alates 01.01.2012 makstakse Riigikogu liikmetele palka "Kõrgemate riigiteenijate 

ametipalkade seaduse" alusel. Riigikogu liikmete palgakulude vähenemine aruandeaastal 

tuleneb asjaolust, et 2011. aastal maksti lisaks palgale Riigikogu koosseisude vahetumise tõttu 
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volituste lõppemise hüvitist 949 tuhat eurot. Aruandeaastal maksti volituste lõppemise 

hüvitist aga ainult 41 tuhat eurot. 

Riigikogu Juhatuse töötasud olid aruandeaastal kokku 168 tuhat eurot (2011: 159 tuhat eurot) 

ja Riigikogu Kantselei tegevjuhtkonna töötasud 198 tuhat eurot (2011: 157 tuhat eurot).  

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud olid aruandeaastal 15 tuhat eurot (2011: 31 

tuhat eurot).  

Aruandeaastal maksti esmakordselt Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

liikmetele töötasu kogusummas 21 tuhat eurot (2011: 0 eurot). Pensionieraldiste muutuse 

kulud olid aruandeaastal -12 085 tuhat eurot (2011: 8 589 tuhat eurot). 

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 

Asutus Ametikohad 2012 2011 

    

Töötasud  
Muud  

tasud 
Töötasud  

Muud  

tasud 

Riigikogu 

Kantselei Riigikogu esimees -62 0 -55 -1 

Riigikogu 

Kantselei 

Riigikogu 

aseesimehed -106 0 -102 -1 

Riigikogu 

Kantselei 

direktor ja direktori 

asetäitjad -198 0 -157 0 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve 

Komisjon liikmed  -21 0 0 0 

Vabariigi 

Valimiskomisjon liikmed  -15 0 -31 0 

 

Muudes tasudes on kajastatud Riigikogu koosseisude vahetumisega seotud hüvitis. 

Lisa 15  Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes 

 

Kulu nimetus 2012 2011 

Administreerimiskulud kokku -888 -873 

   sealhulgas:     

   esindus- ja vastuvõtukulud -222 -185 

   Riigikogu liikmete majutuskulud  -312 -245 

   sideteenuste kulud -98 -92 

   kingituste kulud -49 -38 

   info- ja PR teenuste kulud -82 -157 
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   trükiste kulud -45 -66 

   bürootarvete kulud, paljundamine -20 -25 

   muud administreerimiskulud -60 -65 

Uurimis- ja arendustööd -17 -22 

Lähetuskulud -570 -456 

Koolituskulud -76 -82 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud kokku -682 -505 

   Sealhulgas     

   jooksva remondi kulud -264 -126 

   korrashoiuteenuste kulud -102 -119 

   materjalide kulud -15 -19 

   kütte ja soojuse kulud -155 -118 

   elektri, vee- ja kanalisatsioonikulud -144 -122 

   muud kinnistute majandamiskulud -2 -1 

Korterite majandamiskulud 0 -1 

Rajatiste korrashoiukulud -12 -7 

Sõidukite majandamiskulud -773 -606 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -340 -390 

Inventari majandamiskulud -186 -144 

Meditsiini- ja hügieenikulud -9 -3 

Ürituste ja näituste korraldamise kulud -263 -26 

Kokku -3 816 -3 115 

 

Aruandeaasta majandamiskuludes sisalduvad Riigikogu liikmete tööga seotud kulud ilma 

käibemaksuta kogusummas 860 tuhat eurot  (2011: 650 tuhat eurot). 

Aruandeaastal oli tööga seotud kulude limiit 30 % palgast ehk 1 014 eurot kuus Riigikogu 

liikme kohta. 2011. aastal oli tööga seotud kulude limiit kuni 26.03.2011 10 %, alates 

27.03.2011 30 % Riigikogu liikme palgast. 

Riigikogu liikmete eluasemekulud suurenesid aruandeaastal 2011. aastaga võrreldes 27 %. 

Seda tingis eeskätt eluasemekulude uue korra kehtestamine alates Riigikogu XII koosseisu 

algusest, millega kaasnes limiidi suurenemine. 

Esinduskulud suurenesid aruandeaastal 2011. aastaga võrreldes 20 % võrra. See oli tingitud 

Riigikogu liikmete tööga seotud kulude suurenemisest. Info- ja PR teenuste kulude 
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vähenemine aruandeaastal 48 % võrra 2011. aastaga võrreldes on tingitud asjaolust, et 2011. 

aastal toimusid Riigikogu valimised, millega kaasnes PR kulusid 84 tuhat eurot. 

Lähetuskulud suurenesid aruandeaastal eelneva aastaga võrreldes 25 %, koolituskulud 

vähenesid 7 %.  

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

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

eelneva aastaga võrreldes 177 tuhande euro võrra (35 %). Sealhulgas remondikulud 

suurenesid 138 tuhande euro võrra ja korrashoiuteenuste kulud vähenesid 17 tuhande euro 

võrra.  

Rajatiste korrashoiukuludes sisalduvad aruandeaastal kulud Kuberneri aia hoolduseks 12 tuhat 

eurot (2011: 7 tuhat eurot). 

Sõidukite majandamiskulud suurenesid aruandeaastal 28 % võrra ehk 167 tuhat eurot. Selle 

tingis peamiselt Riigikogu liikmete tööga seotud sõidukulude suurenemine 165 tuhande euro 

võrra. 

Ürituste ja näituste kulude suurenemise aruandeaastal 237 tuhande euro võrra tingis NATO 

PA konverentsi toimumine  (NATO PA konverentsi kulud kokku 392 tuhat eurot; ürituste 

kulude real 254 tuhat eurot; 2011: 0 eurot).  

Lisa 16  Muud tegevuskulud 

tuhandetes eurodes 

Kulu nimetus 2012 2011 

Käibemaksukulud -783 -564 

Maamaksukulud -19 -12 

Muud tegevuskulud -1 -1 

Muud tegevuskulud kokku -803 -577 
 

Käibemaksukulud suurenesid aruandeaastal 39 % eeskätt investeeringute ja Riigikogu  

liikmete tööga seotud kulude suurenemise tõttu. Investeeringute käibemaks oli aruandeaastal 

236 tuhat eurot  (2011: 116 tuhat eurot).  

Käibemaks Riigikogu liikmete tööga seotud kuludelt oli aruandeaastal 148 tuhat eurot (2011: 

102 tuh eurot).  

Käibemaksukuludes ei sisaldu käibemaks erisoodustustelt ja käibemaksukohustusest 

mahaarvamisele kuuluv sisendkäibemaks. Maamaksukuludes sisalduvad kinnistute 

maamaksud järgmiselt: 

Lossi plats 1a - 16 tuhat eurot (2011: 9 tuhat eurot), 

Toompea 1 - 3 tuhat eurot (2011: 2 tuhat eurot), 

ja Toom-Kooli tn 3 - 0 eurot (2011: 1 tuhat eurot).  
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Lisa 17  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

tuhandetes eurodes 

 

  2012 2011 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 8 ) -2 -2 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 9) -528 -477 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) -126 -211 

Kokku -656 -690 

 

Materiaalse põhivara amortisatsiooni real sisaldub lisaks kulumile (527 tuhat eurot) ka 

mahakantud varade jääkmaksumus 1 tuhat eurot (vt lisa 9). 

Lisa 18  Intressikulud 

tuhandetes eurodes 

 

Nimetus 2012 2011 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt 

parlamendipensionide maksmise kohustustelt         

(vt lisa 11) -5413 -4878 

Intressikulud kokku -5 413 -4 878 

 

Intressikulud on arvestatud Riigikogu liikmete eripensioni eraldiselt (5 330 tuhat eurot; 2011: 

4 788 tuhat eurot) ja avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldiselt (83 tuhat eurot; 2011: 90 

tuhat eurot). 

Lisa 19  Siirded 

tuhandetes eurodes 

 

Siirde nimetus 2012 2011 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 21 197 22 057 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -41 -246 

Antud siirded Eesti Keele Instituudile 0 -11 

Antud siirded Välisministeeriumile (netokulu) 0 -32 

Antud siirded Viljandi Maavalitsusele (netokulu) 0 -1 251 

Rahalised netosiirded kokku 21 156 20 517 
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Mitterahalised siirded teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt     

Pensionieraldiste siirded Sotsiaalkindlustusametilt 9 0 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 

kokku 9 0 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele     

Korterite üleandmine Rahandusministeeriumile  0 -105 

Pensionieraldiste siirded Riigikantseleile 0 -1 

Pensionieraldiste siirded Keskkonnaministeeriumile 0 -8 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele 

kokku 0 -114 

Mitterahalised siirded kokku 9 -114 

Siirded tulemi elimineerimiseks -10 960 9 709 

Siirded kokku 10 205 30 112 

 

Aruandeaasta rahalised siirded 

Riigieelarvest saadi ülekanneteks vahendeid  ja anti laekumisi riigieelarvesse 21 156 tuhat 

eurot (2011: 21 811 tuhat eurot). 

Aruandeaasta mitterahalised siirded  

Pensionieraldiste siirdeid sai Riigikogu Kantselei Sotsiaalkindlustusametilt 9 tuhat eurot 

(2011: 0 eurot). 
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Lisa 20  Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

tuhandetes eurodes 

Lõpliku eelarve kujunemine 

  Tulud Kulud 

Eraldised ja tegevuskulud:   -20 090 

Esialgne eelarve 2 -20 613 

Üle toodud eelmisest aastast   -268 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu  1 -1 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud   10 509 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud   -10 192 

Lisaeelarve muudatused investeeringuteks   475 

Investeeringud:   -2 062 

sh investeeringud - esialgne eelarve   -842 

 investeeringud -  üle toodud eelmisest aastast   -744 

     investeeringud - lisaeelarve muudatused   -476 

Muud kulud:   -20 

sh muud kulud - esialgne eelarve   -21 

   muud kulud - lisaeelarve muudatused, viidud 
investeeringuteks   1 

Kokku lõplik eelarve 3 -22 172 

sealhulgas:     

Riigikogu Kantselei     

Esialgne eelarve   -20 462 

Üle toodud eelmisest aastast   -255 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -1 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud   10 509 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud   -10 192 

Lisaeelarve muudatused, viidud investeeringuteks   459 

Kokku lõplik eelarve   -19 942 

      

Vabariigi Valimiskomisjon     

Esialgne eelarve   -103 

Üle toodud eelmisest aastast   -13 

Kokku lõplik eelarve   -116 

 
    

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon     

Esialgne eelarve   -48 

Lisaeelarve muudatused, viidud investeeringuteks   16 

Kokku lõplik eelarve   -32 

Investeeringud ja muud kulud on kajastatud haldusala üleselt. 2011. aastast toodi vahendeid 

üle 1 012 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei eelarves kavandatud muude arvestuslike kulude real on Riigikogu 

liikmete töötasud 4 450 tuhat eurot, maksukulud 1 468 tuhat eurot, parlamendipensionid 4 591 

tuhat eurot, kõik kokku 10 509 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei tegelikud muud arvestuslikud kulud on Riigikogu liikmete töötasud 4 

422 tuhat eurot, maksukulud 1 358 tuhat eurot, parlamendipensionid 4 412 tuhat eurot, kõik 

kokku 10 192 tuhat eurot. 
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Lisa 21 Sõlmitud liisingu- ja rendilepingud 

tuhandetes eurodes 

Rendileandja nimetus Rendieseme nimetus 

Makstu

d 2008. 

aastal 

Makstu

d 2009. 

aastal 

Makstud 

2010. 

aastal 

Makstu

d 2011. 

aastal 

Makstud 

2012. 

aastal 

Kohustu

s 2013. 

aastal 

Kohustu

s 2014. 

aastal 

Kohustu

s 2015. 

aastal 

Kohustu

s 2016. 

aastal 

Kohustu

s 2017. 

aastal 

Lepingu 

summa 

kokku 

sh 

kohustus 

2013-

2017 

AS SEB Liising Volvo V60 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 20 15 

DNB Pank AS 

Sõiduauto Honda 

Accord 2.0i Elegance 0 4 4 4 4 3 0 0 0 0 19 3 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 SUMMUM 

3.0 0 0 0 0 0 7 7 8 8 1 31 31 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 2.0 0 0 0 0 0 6 7 7 7 1 28 28 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 

POWERSHIFT 2.4 0 0 0 0 0 6 6 7 7 0 26 26 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 KINECTIC 

1.6 0 0 0 0 0 5 6 5 5 0 21 21 

DNB Pank AS 

Mercedes-Benz Vito 

116 0 0 0 6 5 6 5 5 0 0 27 16 

DNB Pank AS Opel Zafira 0 0 0 1 4 4 4 2 0 0 15 10 

Swedbank Liising AS 

Kaubik Peugeot Boxer 

U9 Combi 333 6 6 7 7 4 2 0 0 0 0 32 2 

Nordea Finance Estonia AS Toyota Auris 
0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 10 7 

Autode rentimine 

kokku:   6 10 11 18 25 46 43 41 27 2 229 159 

 


