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RIIGIKOGU KANTSELEI 2013. 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 probleem- ja uurimiskomisjone. 12. märtsil 

2013 moodustas Riigikogu uurimiskomisjoni VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja 

rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks. Moodustamisotsuse järgi pidi komisjon oma töö 

tulemused esitama 2. detsembriks 2013, ent 21. novembri 2013. aasta Riigikogu otsusega 

pikendati komisjoni volitusi 7. aprillini 2014. 

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 elektroonilise hääletamise komisjoni ning 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. Seejuures lahendab Vabariigi Valimiskomisjon 

valimiskaebusi. 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (registreerimisnumber 70009043) ülesandeks 

on kontrollida erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi tegevuse vastavust erakonnaseaduses 

sätestatud nõuetele. 
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II. ÜLEVAADE TÄHTSAMATEST MAJANDUSNÄITAJATEST 

                 (tuhandetes eurodes) 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Bilansi näitajad      

  Varad aasta lõpus 20 225 20 089 20 210 20 350 20 492 

 Kohustused aasta lõpus 92 325 87 224 95 815 86 246 86 471 

 Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 
72 100 67 135 75 605 65 896 65 979 

Tulemiaruande näitajad      

  Tegevustulud 6 3 165 25 101 

  Tegevuskulud -22 551 -4 795 -25 399 -12 870 -13 772 

  Tegevustulem -22 545 -4 792 -25 234 -12 845 -13 671 

  Finantstulud ja -kulud -4 884 -5 413 -4 878 -4 906 -4 882 

Muud näitajad      

 Töötajate keskmine arv 

(inimest taandatuna 

täistööajale) 

323 321 319 333 337 

 Asutuste arv*  3 3 3 2 2 

 Põhivarainvesteeringud 1 039 1 403 754 254 1 464 

Eelarve ja selle täitmise näitajad      

 Lõplik eelarve tulude maht  10 3 4 29 44 

 Eelarve tulude täitmine  13 6 183 38 117 

 Lõplik eelarve kulude maht 23 283 22 172 23 140 18 663 21 949 

 Eelarve kulude täitmine 22 457 21 162 21 993 17 782 21 329 

 Lõplik finantseerimis-

tehingute maht 
0 0 0 1 0 

 Finantseerimistehingute 

täitmine 
0 0 0 1 0 
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*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 

Järelevalve Komisjoni andmed nende aruannete lõpus. 

2013. aasta riigieelarve 23 283 tuhandest eurost, sh 2012. aastast 2013. aastasse ületoodud 

vahendid 944 tuhat eurot, jäi 2013. aastal kasutamata 826 tuhat eurot. 2014. aastasse on üle 

viidud 720 tuhat eurot, sh 401 tuhat eurot investeeringuid, 4 tuhat eurot eraldisi ja 315 tuhat 

eurot tegevuskulusid.  

Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara ning kohustused vähenesid aruandeaastal 5 101 

tuhande euro võrra, mis on seotud pensionieraldiste ümberhindamisega.  Tegevuskulude 

suurenemine ja tegevustulemi vähenemine on samuti peamiselt tingitud pensionieraldiste 

muutusest.  

III. PEAMISED TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE 

LÕIKES 

 

Strateegilised eesmärgid aastal 2013 ja kuni aastani 2017 

Riigikogu on Eesti rahvaesindus, ainus vahetult rahva poolt valitud riigiorgan. Eesti Vabariigi 

põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Seaduste vastuvõtmise 

kaudu kujundab Riigikogu Eesti õiguskorda. Põhiseaduse ja seadustega ettenähtud vahendite 

(arupärimised, küsimused, uurimiskomisjonid jms) abil kontrollib Riigikogu täitevvõimu 

teostamist. Riigikogu pädevusse kuulub põhiseaduse järgi ka eelarve vastuvõtmine, mis 

tähendab, et Riigikogu määrab kindlaks riigi ülesannete täitmiseks eraldatavate vahendite 

suuruse. Kokkuvõtvalt: Riigikogul on Eesti põhiseadusega kindlaks määratud riigikorralduses 

keskne asend ning tema olemasolust ja tegevusest sõltub Eesti Vabariigi kui demokraatliku ja 

sotsiaalse õigusriigi jätkusuutlik areng ning igaühe põhiõiguste ja -vabaduste tagatus. 

Riigikogu Kantselei on loodud toetamaks Riigikogu tema põhiseaduslike ülesannete täitmisel 

ning hoidmaks parlamentaarset järjepidevust. Kantselei ülesanded on sätestatud Riigikogu 

kodu- ja töökorra seaduses. Kantseleil ei ole iseseisvaid eesmärke, s.t eesmärke, mis ei oleks 

seotud Riigikogu tegevusega. Kantselei tegevusvaldkondadeks on Riigikogu, selle allorganite 

ning Riigikogu liikmete ja fraktsioonide nõustamine ja teenindamine. Täiendavate 

ülesannetena on Riigikogu Kantseleile pandud ka Vabariigi Valimiskomisjoni ja 

elektroonilise hääletamise komisjoni ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

teenindamine. 

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 

Riigikogu võttis 2013. aastal (kevadistungjärk 14.01.–20.06.2013, sügisistungjärk 09.09.–

19.12.2013) vastu 139 õigusakti – 108 seadust ja 31 otsust. Kevadistungjärgul toimus 74 ja 

sügisistungjärgul 50 istungit, kokku 124 istungit. 

Riigikogu istungil toimus  8  olulise  tähtsusega  riikliku  küsimuse  arutelu: 

1) õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused; 

2) erivajadusega inimeste tööturule kaasamine; 

3) välispoliitika; 

4) Eesti maaelu arengukava 2014–2020; 

5) Eesti inimarengu aruanne 2012–2013; 

6) üldhariduse jätkusuutlikkus; 

7) kohalike teede hoiu korraldus; 

8) peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule. 

Valitsusliikmed ja muud ametiisikud esinesid Riigikogu ees 11 aruande, ettekande või 

ülevaatega: 

1) justiitsminister Hanno Pevkuri ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest 

2012. aastal; 

2) siseminister Ken-Marti Vaheri ettekanne „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 

2015“ täitmisest 2012. aastal; 

3) Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Panga 2012. aasta aruandest; 

4) Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Raul Malmsteini ettekanne 

Finantsinspektsiooni 2012. aasta aruandest; 

5) Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja 

seaduste ühetaolise kohaldamise kohta; 

6) Eesti Arengufondi juhatuse esimehe Tõnis Arro aruanne Arengufondi tegevusest 

2012. ja 2013. aastal; 

7) õiguskantsler Indrek Tederi ülevaade õiguskantsleri tegevusest 2012. aastal; 

8) justiitsminister Hanno Pevkuri ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 

2018“ elluviimise kohta; 

9) peaminister Andrus Ansipi ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu 

poliitika teostamisel; 

10) riigikontrolör Alar Karise ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal; 

11) peaminister Andrus Ansipi ettekanne teadus- ja arendustegevusest. 

Peale selle esinesid Riigikogu ees poliitiliste avaldustega Vabariigi President nn Jääkeldri 

protsessi ja rahvakogu teemadel, peaminister Andrus Ansip 2014. aasta riigieelarve eelnõu 

üleandmisel ning kultuuriminister Rein Lang oma tagasiastumise motiividest. 

2013. aastal arutas Riigikogu kahte õiguskantsleri ettepanekut: ettepanek nr 21 – 

kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 
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15-aastasena määratlemata; ettepanek nr 23 – jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli 

kohta (KrMSRS § 25
1
). 

Lisaks  Riigikogu  poolt  vastuvõetud  õigusaktidele  kujundas  Riigikogu Euroopa Liidu 

asjade komisjon 2013. aastal 71 seisukohta Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. 

Eelnõude  kohta  esitasid  Riigikogu  alatised  komisjonid  111 arvamust. 2013. aastal käisid 

valitsusliikmed Euroopa Liidu asjade komisjonis tutvustamas Euroopa Liidu nõukogus 

esitatavaid seisukohti 61 korral 

Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile ja riigikontrolörile 

kokku 115 arupärimist (tagastati 7 ning esitajate poolt võeti tagasi 16 arupärimist) ja 48 

kirjalikku küsimust. Riigikogu liikmed andsid Riigikogu juhatusele üle 171 taotlust 

valitsusliikmetele küsimuste esitamiseks infotunnis. 

21. novembril 2013 arutas Riigikogu 40 Riigikogu liikme nõuet avaldada umbusaldust 

kultuuriminister Rein Langile. Riigikogu kultuuriministrile umbusaldust ei avaldanud. 

 

Otsuste kvaliteedi parendamine ning parlamendi- ja parlamentarismialase 

teadlikkuse tõstmine 

Ühiskonnalt tagasiside saamiseks ja otsuste kvaliteedi parendamiseks pidasid Riigikogu 

komisjonid 2013. aastal palju avalikke istungeid. Komisjonide avalikel istungitel arutati 2013. 

aastal Euroopa Liidu tulevikku, rahvakogu ettepanekute menetlemist, osalusdemokraatia 

arendamise võimalusi, tarbijakrediidi valdkonna olukorda, sõiduautode maksustamisega 

seonduvat, erivajadustega inimeste probleeme, pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkust ja 

teisi küsimusi. Avalikud istungid on üks võimalus toetamaks läbimõeldumate ja paremini 

tasakaalustatud otsusteni jõudmist. 

Riigikogu poolt vastuvõetavate õigusaktide parema kvaliteedi tagamiseks töötasid kantselei 

ametnikud välja ning kantselei direktor kehtestas eelnõude menetlemise juhendi. Tegemist on 

tööjuhendiga Riigikogu komisjonide ametnikele, mille eesmärk on tagada Riigikogu kodu- ja 

töökorra seadusest tulenevate nõuete ühetaoline kohaldamine eri komisjonides, anda 

komisjonide ametnikele metoodilisi soovitusi ning näha ette menetlusdokumentide (eelnõu, 

muudatusettepanekute loetelu, juhtivkomisjoni seletuskiri) vormistamise ühtsed nõuded. 

Eelnõude indekseerimiseks võeti kasutusele Euroopa Liidu tesauruse „Eurovoc“ uus, 

ajakohase terminoloogiaga versioon Eurovoc 4.4 ning liidestati see eelnõude menetlemise 

süsteemiga (EMS). 

Riigikogu Kantselei ja Justiitsministeeriumi koostöös valmis normitehnika käsiraamat. 2012. 

aasta 1. jaanuarist kehtib uus „Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri“, mille 

seaduseelnõule ja seaduseelnõu seletuskirjale esitatavaid nõudeid puudutav osa on ühtlustatud 

Vabariigi Valitsuse kehtestatud „Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja“ vastavate 

osadega. Käsiraamat sisaldab selgitusi ja näiteid normitehnika eeskirja rakendamiseks, samuti 

on käsiraamatusse lisatud Riigikogu otsuste, avalduste ning deklaratsioonide eelnõusid 

puudutav osa. 

Jätkati parlamendialase teadustöö edendamise kontseptsiooni elluviimist. Kuuendat korda 

kuulutati välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumikonkurss. Stipendium antakse 

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

doktoritöö kirjutajale. 2013. aastal valiti stipendiumi saajaks Tartu Ülikooli võrdleva poliitika 



(allkirjastatud digitaalselt) 10               10        

         Maria Alajõe 

magistrant Andres Reiljan, kes uurib rahva usaldust parlamentide vastu Euroopa riikides. 

August Rei stipendium innustab noori uurijaid ning aitab kaasa parlamendi uurimisele ja 

väärtustamisele. Järgmine stipendiumikonkurss on kavas kuulutada välja 2014. aasta kevadel.  

30. ja 31. mail 2013 toimus Riigikogu konverentsisaalis ECPRD (Euroopa 

parlamendiuuringute ja dokumendikeskus) koostöövõrgustiku raames üle 50 osalejaga 

rahvusvaheline seminar „Pikaajaliste riigisiseste strateegiate arutamine ja heakskiitmine 

parlamentides – protseduurid ja praktika”. Arutelu keskmes olid strateegiadokumendid, milles 

kavandatakse riigi arengut pikema aja peale, nt arengukavad, poliitika põhisuunad ja -alused, 

strateegilised plaanid. Seminaril uuriti, millist rolli mängivad strateegilises planeerimises 

parlamendid Euroopa riikides. Kas parlamendi roll on tõstatada strateegilisi teemasid, juhtida 

tähelepanu, diskuteerida, võtta teadmiseks või midagi enamat? Arutleti, kuidas on parlamendi 

roll ajas muutunud ning milline see võiks olla. Üksikasjalik pilk heideti strateegiliste 

dokumentide kavandamise ja koostamise etapile. Püüti leida vastuseid järgmistele praktilistele 

küsimustele. Kuidas strateegiaid parlamentides menetletakse ning milline on selles protsessis 

täiskogu ja komisjonide roll? Kuidas toimub parlamentaarne järelevalve ja kontroll 

strateegiate elluviimise üle? Kui parlamendi roll strateegiate menetlemisel suureneb, millised 

peaksid siis olema parlamendi administratsiooni vahendid ja milline peaks olema tema 

pädevus. Seminari kokkuvõtteks leiti, et parlamendid ei määratle üldjuhul oma tööd 

strateegilise planeerimisena, kuid see ei tähenda, et nad sellega ei tegele. Riikide parlamendid 

kasutavad erinevaid mudeleid – kas tuginevad või ei tugine kindlaks määratud 

protseduuridele, on loonud spetsiaalse komisjoni, kaasavad protsessi parlamendi organeid vm 

institutsioone. Valitsuse ja parlamendi suhe näib strateegilise planeerimise valdkonnas olevat 

orienteeritud enam koostööle kui konkurentsile. Seminar andis strateegilise planeerimise 

kontseptsioonile uue, laiema tähenduse, mida saab kasutada parlamendi protseduuride 

kontekstis. 

 

Parlamentaarne koostöö rahvusvahelisel tasandil 

2013. aastal toimus Riigikogu ja Riigikogu Kantselei korraldamisel Eestis kaks rahvusvahelist 

parlamentaarset üritust – mais pidas Tallinnas oma istungi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 

Assamblee monitooringukomitee ja augustis toimus Pärnus Läänemere Parlamentaarne 

Konverents (Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC). 

2013. aastal toimusid mitmed kõrgetasemelised visiidid. Eestit külastasid Poola, Leedu, 

Horvaatia, Tšehhi Vabariigi, Flaami ja Austraalia  parlamentide esimehed ning Kanada 

parlamendi Kanada-Põhjamaade-Balti riikide parlamendirühma liikmed. Riigikogu Eesti-

Soome parlamendirühm tegi visiidi Soome Vabariiki ja Eesti-Georgia parlamendirühma 

delegatsioon – Thbilisi ja Khuthaisi. Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed viibisid 

veebruaris vastukülaskäigul Korea Vabariigis. Riigikogu esimees osales aprillis ka EL ja 

Vahemeremaade Liidu parlamentide esimeeste konverentsil Marseille’s ja EL spiikrite 

konverentsil Nicosias; juulis EL-eesistumise avaüritustel Vilniuses; augustis Põhja- ja 

Baltimaade (NB 8) spiikrite aastakohtumisel Ilulisatis Gröönimaal; novembris Balti 

Assambleel ja spiikrite kokkusaamisel Riias. 

NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil võeti kaitse- ja julgeolekukomitees vastu 

Sven Mikseri Afganistani raport, mis sisaldas ülevaadet hetkeolukorrast riigis ning 
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julgeolekupoliitilisi  ja majanduslikke väljavaateid pärast liitlaste lahkumist 2014. aastal. 

Oktoobri lõpus juhtis Mati Raidma NATO PA Gruusia valimisvaatlemiste  

kahekümneliikmelist delegatsiooni. Enne valimisi oli olukord Gruusias üsna pingeline seoses 

vastasseisuga peaministri ja presidendi vahel. Presidendivalimised ise olid lõppkokkuvõttes 

rahumeelsed ja õiguspärased, valimised läbi viidud heal professionaalsel tasemel. Komiteede 

väljasõiduistungitest, kus osalesid ka Riigikogu esindajad, tasub veel esiletõstmist NATO PA  

poliitikakomitee visiiti Gröönimaale (kohtumised Gröönimaa valitsuse esindajatega, 

sõjaväerajatiste külastamine), teadus-ja tehnoloogia komitee visiiti Iisraeli ja Palestiina 

aladele (kohtumised Iisraeli valitsuse ja sõjaväe esindajatega), kaitse- ja julgeolekukomitee  

visiiti Jaapanisse. 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni juht Andres Herkel 

oli ENPA monitooringukomitee poolt raportöör teemal „Liikmesriikide kohustuste täitmise 

järelevalve tõhustamine“ ja poliitikakomitee poolt teemal „Olukord Valgevenes“. ENPA 

delegatsiooni liige Mailis Reps oli õigusasjade ja inimõiguste komitee raportöör teemal 

„Inimõiguste kaitsjate kaitse tõhustamine“ ning migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud 

isikute komitees teemal „Saatjata alaealiste migrantide probleemid“. Mailis Reps  jätkab tööd 

ka monitooringukomitees raportiga „Olukorrast Ukrainas“. ENPA delegatsiooni liige Indrek 

Saar tegeleb monitooringukomitees Serbia-teemalise raportiga. Strasbourgis ENPA täiskogu 

raames korraldasid Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Andres Herkel ja Mailis Reps 

kuulamisi kõige teravamatel EN liikmesriikides esinevatel teemadel. 

Balti Assamblee (BA) raames on toimunud töö viie komisjoni baasil. Majanduskomisjon oli 

arutluse all  Balti riikide transpordi- ja taristuprojektide täitmine ning ühisprojektid biomassi 

ja biogaasi energia tootmisel. Haridus-, teadus- ja kultuurikomisjonis käsitleti koostööd 

teadusuuringutes ja ühisprojektides. Õigus- ja julgeolekukomisjonis arutati piiriülest võitlust 

organiseeritud kuritegevusega, korraldati teemakonverents parlamentaarse mõõtme tähtsusest 

Euroopa Liidus ning Balti koostööd EP-s ja EL-i eesistumiste ajal. BA heaolukomisjon 

keskendus  ühistele tervishoiuprojektide edukusele, ravimite sisseostu ühiskavadele ning spa-

turismile. BA keskkonnakomisjon kutsus kokku maaelu arendamisega seotud asutuste 

esindajad, arutati maaelu jätkusuutliku arengu võimalusi ja väljavaateid. Parlamendiliikmete 

kõrval osalesid põllumajandusministrid ja vastavate osakondade juhatajad Eestist, Lätist ja 

Leedust, esindatud olid ka põllumajandustootjate, Põllumajandus-Kaubanduskodade ja 

sihtasutuste esindajad. Oktoobris arutleti  regionaalturismi ja koostöö üle transpordi vallas. 

Novembris toimus BA istungjärk ja anti üle BA kultuuriauhinnad. 

Toimus järjekordne, arvult kaheksas parlamentide vaheline korvpalliturniir BA karikale. 

Oodatult võitis Eesti. 

Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) tippkohtumine toimus aasta alguses, kõne all 

oli Balti- ja Põhjamaade ühishääle võimendamine EL-is ja EL Läänemere strateegia 

rakendamine Balti-Põhja koostöös. Põhjamaade koostöö raames osaleti Barentsi Nõukogu 

istungil. BA ja PN ühisel korraldamisel toimus Valgevene parlamendisaadikutega 

traditsiooniline seminar parlamentaarse koostöö teemadel. BA osales ka PN-i sügisesel 

istungjärgul. Arhangelskis toimus Põhjamõõtme kolmas parlamentaarne foorum. 

Beneluxi Parlamentidevahelise Koostöönõukogu ja BA arutasid ühismeetmeid võitluses  

küberkuritegevusega. Suvel allkirjastati 2-aastane koostööleping Beneluxi parlamendiga. 

Septembris jõudis lõpule käibemaksupettustega võitlemise teema, millega tegeldi kaks aastat. 

Toimus seminar metsanduspoliitika teemal. 

Juunis toimus BA ja GUAM PA ühine konverents regionaalse majanduse ja turismi 

küsimustes. Vastastikku osaleti organisatsioonide istungjärkudel, novembris Riias ja 

detsembris Thbilisis. 
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Läänemeremaade parlamentaarne konverentsi (LMPK) raames toimus rida Rohelise 

Kasvu Töörühma kohtumisi, osaleti  sadamamajanduse, laevaehituse ja meresõidu ohutuse 

konverentsil. Seoses Eesti eesistumisega korraldati augustis Läänemere piirkonna 22. 

parlamentaarse konverentsi Pärnus innovatsiooni ja konkurentsivõime küsimustes. 

Iga organisatsiooni tugevust näitab tema võime areneda ja uueneda. Arenemas ja uuenemas 

on ka 20 aastat tagasi sündinud Balti Assamblee. Eesmärgiks on järk-järgult üle minna 

parlamendikomisjonide otsekoostööle. Uuenenud BA peab kindlustama  tõhusama 

parlamentaarse koostöö, aitama enam kaasa probleemide lahendamisele ning edendama 

parlamentaarsete vahenditega ühiskonna heaolu ja konkurentsivõimet regioonis. Uuendatakse 

ka BA auhindade väljaandmise reglementi. 

OSCE Parlamentaarses Assamblees (OSCE PA) algatati Balti- ja Põhjamaade koostöö uus 

töövorm, mis näeb ette kaht kohtumist NB8 formaadis enne suvist istungjärku. Eesmärgiks on  

arutada ühiseid strateegiaid resolutsiooniprojektide aruteludel ning kooskõlastada kandidaate 

juhtorganitesse valimisel, töökohtumised toimusid Stockholmis ja Riias. 

Aasta tippsündmuseks Eesti delegatsioonile oli Istanbuli istungjärk, mille läbiv teema oli 

„Helsinki +40“, tähistamaks Helsingi Leppe 40. aastapäeva. Arutati tänaseid uusi 

väljakutseid. Jälgides oma pikaajalist põhimõtet olla aktiivne ja osaleda poliitilistes 

otsustusprotsessides, esitas Eesti delegatsioon küberturvalisust  käsitleva resolutsiooni, mille 

eesmärgiks on lugeda küberturvalisus rahvusvahelise turvalisuse vältimatuks ja loomulikuks 

osaks. Eesti delegatsiooni eestvedamisel lükati tagasi Venemaa esitatud resolutsioon 

kodakondsuseta inimestele automaatselt kodakondsuse andmise kohta. Eesti vaatlejad on alati 

aktiivselt osalenud OSCE PA liikmesriikides valimiste vaatlusmissioonidel. 2013. aastal 

osaleti Armeenia presidendi valimistel, Bulgaaria parlamendivalimistel, Aserbaidžaani, 

Gruusias ja Tadžikistani presidendivalimistel. 

Riigikogu Parlamentide vahelise liidu (IPU) Riigikogu delegatsioon osales kahel 

assambleel – kevadel Quitos  ja sügisel Genfis – ning novembris New Yorgis toimunud ÜRO 

ja IPU ühisistungil. Eesti delegatsiooni sõnumid 2013. aastal olid peamiselt kantud kahest 

ideest: Eesti riigi tutvustamine ja riigi positiivse kuvandi levitamine ning Eestist alguse 

saanud ülemaailmse koristuskampaania „Teeme ära” („Let’s do it world“) populariseerimine. 

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni poolt algatati 

2013. aastal strateegia assamblee eelarve ja liikmemaksu kujundamise proportsionaalsemaks 

ja läbipaistvamaks muutmiseks. See protsess jätkub 2014. aastal. 

Arengukoostöö raames viibisid Eestis koolitusvisiidil Armeenia Rahvusassamblee liikmed ja 

ametnikud, Gruusia parlamendi liikmed ja valitsusametnikud ning Peterburi Seadusandliku 

Nõukogu administratsiooni töötajad. 

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2013. aastal kokku 125 544 eurot 

90 senti, sellest Balti Assambleele 91 380 eurot, Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 15 276 

eurot 63 senti, OSCE Parlamentaarsele Assambleele 5 692 eurot, NATO Parlamentaarsele 

Assambleele 3 714 eurot, Läänemeremaade parlamentaarsele konverentsile 5 000 eurot, 

Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja 

Euroopa Parlamendi Esindajate Konverentsile (COSAC) 1 343 eurot 16 senti, IPU 

geopoliitilisele grupile 12+ IPU-s 596 eurot, parlamentide peasekretäride ühendusele (ASGP) 

329 eurot 11 senti, Rahvusvahelisele Arhiivinõukogule 200 eurot ning Parlamentidevahelise 

Euroopa Liidu Infovahetuse andmebaasi (IPEX) ülalpidamiseks 2 014 eurot. 
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Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi korraldamise kulud olid 2013. aastal 88 033 

eurot. 

 

Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi 

Riigikogu kommunikatsioonis toimus 2013. aastal mitu olulist muudatust: avalikkust hakati 

paremini teavitama komisjonide tööst, alustati pressiteadete tõlkimist vene keelde ja rohkem 

hakati kasutama moodsaid meediavahendeid. 2013. aastal tehti strateegiline otsus muuta 

Riigikogu kommunikatsioon audiovisuaalsemaks, samuti kasutada teavituseks rohkem 

sotsiaalmeediat. Riigikogu Kantselei pressiteenistus saatis mullu meediale eelinfot 50 nädala 

ja eraldi 150 päeva kohta, teavitades ajakirjandust täiskogus ja komisjonides arutamisele 

tulevatest küsimustest, menetletavatest eelnõudest, parlamendi välissuhtlusest, kohtumistest ja 

muudest sündmustest. 

Pressiteenistus saatis meediale 2013. aastal kokku 726 Riigikogu teadet, neist 247 teadet 

komisjonide töö kohta ja 122 istungiülevaadet. Komisjonide tööd kajastavate teadete arv 

möödunud aasta lõpus kasvas. 

Eelmisel aastal paranes oluliselt venekeelse meedia ja seeläbi ka venekeelse elanikkonna 

informeerimine. Alates 2013. aasta novembrist tõlgitakse kõik Riigikogu pressiteated vene 

keelde ja pressiteenistus saadab need venekeelsele meediale. Kokku tõlgiti kahe kuuga vene 

keelde 76 pressiteadet. Inglise keelde tõlgitakse pressiteateid valikuliselt, lähtudes sellest, kas 

need pakuvad huvi rahvusvahelisele avalikkusele. Inglise keelde tõlgiti 51 pressiteadet. 

Tavapäraselt on kõik istungiülevaated tõlgitud vene ja inglise keelde. 

Jätkusid veebiülekanded kõigist Riigikogu istungitest ning rahvusringhäälingu ülekanded 

Riigikogu infotundidest ja olulise tähtsusega riiklike küsimuste aruteludest. Riigikogu 

kommunikatsioon on hakanud muutuma märksa audiovisuaalsemaks, rohkelt kasutatakse nii 

foto- kui ka videomaterjali. Seejuures püütakse saavutada praegusele online-ajakirjandusele 

omast kiirust. Kanalitena kasutatakse ka Youtube’i ja Facebooki. 

Riigikogu veebiülekannete ristviitamise tulemusel saab ülekannet korraga senise 50–80 

inimese asemel vaadata 6500 inimest. Kommunikatsioon Facebookis muutus 2013. aastal 

enam sotsiaalmeedia vajadusi arvestavaks ning püsijälgijate arv kasvas rohkem kui kaks 

korda, ületades 1000 inimese piiri. 

Eelmisel aastal muudeti ekskursioonide korraldust. Üksikkülastajatel on nüüd võimalik 

tutvuda Riigikogu hoonega kindlaksmääratud kellaaegadel korraldatavatel ekskursioonidel, 

mis toimuvad eesti ja inglise keeles. 2013. aastal käis Toompea lossis läbi aastate kõige enam 

külalisi – 915 gruppi kokku 26 488 inimesega. Külastajate hulgas oli 481 gruppi Eesti 

koolidest – 13 561 õpilast ja 1131 õpetajat. 23. aprillil toimus Riigikogu lahtiste uste päev, 

millest võttis osa ca 3000 huvilist. Eelmisel aastal kahekordistus Riigikogus käinud 

väliskülaliste arv – 196 gruppi 5123 inimesega. 

Riigikogu istungisaalis pidasid oma traditsioonilise istungi noortefoorum „101 last 

Toompeal“, ELO lasteparlament ja Mudel Euroopa Parlament. 

2013. aastal valmis Riigikogu stiiliraamat, mille konkursi võitis loomeagentuur AKU. 

Stiiliraamatu nõudeid hakatakse täitma etapiti. 
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Mullu toimus Komandandi majas 75 üritust ca 2310 osalejaga. Näiteks korraldati koostöös 

Euroopa Parlamendi infobürooga teemahommikud ajakirjanikele ning 20. Augusti Klubi ja 

Põhiseaduse Assamblee Klubi koosolekud. Riigikogu konverentsisaalis oli ligi 120 üritust ca 

4850 osalejaga. Konverentsisaali aktiivseimad kasutajad olid taas seal avalikke istungeid 

pidanud Riigikogu komisjonid. Peale selle toimusid konverentsisaalis niisugused üritused 

nagu Kagu-Aasia teemaline konverents, E-riigi Akadeemia konverents „E-valitsuselt avatud 

valitsemisele“, ECPRD seminar „Procedures and practices for debating and approving long 

term national strategies in parliaments“ jpm. 

2013. aastal sõlmis Riigikogu Kantselei töövõtulepingud välisveebi kujunduse ja veebi 

visuaalse stiili loomiseks ning veebi sisutekstide koostamiseks. Veebi tarkvara arenduse ja 

hoolduse partneriga sõlmis kantselei hankelepingu. Loodi ka uue sise- ja välisveebi visioon ja 

kontseptsioon. Valmisid sise- ja välisveebi uus struktuur, uus visuaalne stiil ning veebivaated 

HTML-i kujul (seda arendust on võimalik kohe rakendada). Samuti valmis esimene osa 

veebitekste, mille puhul on võetud arvesse nõudeid, mis lihtsustavad otsingumootorite 

kasutamist. 

Ilmusid Riigikogu Toimetiste 27. ja 28. number, uued saalivoldikud ning Riigikogu 

aastaraamat 2012/2013. Valmis kogumik „Eesti NSV/Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII 

koosseis. 29.03.1990–29.09.1992. Statistikat ja ülevaateid.“ Kogumiku koostamise idee 

pärineb 20. Augusti Klubi juhatuselt. Kuna viimase Ülemnõukogu tegutsemisperiood etendas 

olulist rolli Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisel ja selle tegevust koondav väljaanne seni 

puudus, siis otsustas Riigikogu Kantselei viimase Ülemnõukogu tegevust kajastava kogumiku 

koostada. Kogumik on koostatud koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga. (Riigikogu Kantselei 

on koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga alates 2004. aastast andnud välja 

statistikakogumikke Riigikogu koosseisude tegevust kajastavate andmetega.) Nimetatud 

kogumik annab põhjaliku ülevaate Ülemnõukogu valimistest, koosseisust,  õigusloomest, 

tööajast, Ülemnõukogu organisatsioonist ja suhetest teiste institutsioonidega, samuti Eesti 

Vabariigi põhiseaduse kohta, kuna uue põhiseaduse ettevalmistamine ja rahvahääletusele 

panemine oli oluline küsimus, millega ÜN oma volituste ajal tegeles. Kogumik on mõeldud 

eelkõige politoloogidele, ajaloolastele, üliõpilastele ja lihtsalt parlamendi ajaloost huvitatud 

inimestele. 

Vastavalt koostööleppele Kunstnike Liiduga jätkus Eesti kunstnike tööde eksponeerimine 

Toompea lossi kunstisaalis. Koostöös kolmanda sektori esindajatega pandi välja 21 näitust. 

 

Riigikogu tööks vajalike tingimuste loomine 

2013. aasta juunist augustini teostati Riigikogu Valge saali renoveerimistööd kogusummas 

228 974 eurot. Tegemist on Riigikogu esindussaaliga, kus toimuvad nii komisjonide avalikud 

istungid kui ka delegatsioonide ja väliskülaliste pildistamine. 
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2013. aastal lõpetati endise Kubermanguvalitsuse hoone fassaadi ja katuse renoveerimistööd 

kogusummas 259 933 eurot ja Riigikogu hoone akende renoveerimine kogusummas 59 797 

eurot. Investeeringu tulemusena paranesid töötingimused ja tekkis kokkuhoid 

majanduskuludes. 

Jätkus 2011. aastal kasutusele võetud elektroonilise dokumendihaldussüsteemi täiendamine ja 

edasiarendamine. Paigaldati ning juurutati uued Wifi seadmed ja keskhaldus, et tagada parem 

Wifi levi Riigikogu hoonetes. Uuendati Pika Hermanni helitehnika. 

 

Organisatsiooni ja teenistujate arendamine ning sisereeglite kaasajastamine 

Eesmärgiga tagada Riigikogu istungi, Riigikogu juhatuse ning komisjonide tõhus sisuline 

nõustamine ja teenindamine, vaadati üle ja korrastati kantselei juhtimiskorraldust ning 

struktuuriüksuste põhifunktsioone. Tagati vajalik asjatundlik tugi Riigikogu VEB Fondi 

koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud 

uurimiskomisjonile. Tugitegevuste osas rakendati vajalikud organisatsioonilised  muudatused  

suhtekorralduse ja kommunikatsioonitöö korraldamisel ning kantseleile sobiva sisekontrolli-

süsteemi rakendamisel. 

Viidi läbi 1. aprillist 2013 jõustunud avaliku teenistuse seaduse rakendamiseks vajalikud 

tegevused, sealhulgas kinnitati kantselei uus palgajuhend ja teenistuskohtade koosseis, 

uuendati siseaktid ning tagati personali teenistussuhete muutmisega seotud tegevused. 

Kantselei teenistujate koolituse eesmärk oli jätkuvalt teenistujate professionaalsuse hoidmine 

ja tõstmine, et tagada kantselei põhiülesannete täitmine ja püstitatud eesmärkide saavutamine. 

Olulisim sihtrühm 2013. aastal oli jätkuvalt nõustavad ametnikud. Toimus õigusaktide 

mõjude hindamise põhjalik koolitus (koostöös poliitikauuringute keskusega Praxis), lisaks 

mitmed siseseminarid valdkonnaspetsiifilistel teemadel. Kasutati aktiivselt võimalust osaleda 

Riigikohtu korraldatud kohtunike ning Tartu Ülikooli õigusloome juristide koolitustel. 

Oluliseks peeti osalemisi välisseminaridel (Kanada ja Hispaania parlamentide seminarid, 

ECPRD seminarid, lisaks tutvumised Euroopa Liidu institutsioonide tegevusega, õppevisiit 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti raames). 

2013. aastal koostati Riigikogu Kantselei uus strateegiadokument, kus on toodud kantselei 

prioriteedid ja olulisemad rõhuasetused järgmiseks neljaks aastaks. Lisaks on seatud 

mõõdikud, nende algtase ja soovitav sihttase aastal 2017. Strateegia koostamise protsess 

kestis terve aasta, mille raames mõtestati ja sõnastati uuesti ka kantselei missioon, visioon ja 

väärtused. Kaheksas valdkondlikus töörühmas analüüsiti olemasolevat olukorda, 

arenemiskohti ja seati uusi eesmärke. Protsessi oli kaastanud ligi 60 kolleegi, mis tegi 

lõpptulemuse objektiivsemaks. Strateegias toodud 5 eesmärki on aluseks kantselei juhtimisel 

ning tegevuste ja ressursside planeerimisel strateegiaperioodil. 2016. aastal vaadatakse ja 

hinnatakse strateegia rõhuasetused üle. 

2013. aastal võeti vastu mitmeid kantselei sisekorraldust puudutavaid regulatsioone, mis olid 

enamasti seotud muudatustega õiguskorras, eelkõige seoses uue avaliku teenistuse seadusega. 

Riigikogu ja Riigikogu Kantselei asjaajamiskord on mahukas dokument, mis asendas 

varasema, moraalselt aegunud versiooni. Kesksed muudatused seonduvad uue avaliku 

teenistuse jõustumisega 2013. aastal, kantselei elektroonilise dokumendihaldussüsteemi 
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kohaldamisega, dokumentide kooskõlastamise ja allkirjastamise protseduuriga ning erinevate 

dokumendiliikide vorminõuetega. 

Uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega on seotud ka uus Riigikogu Kantselei 

palgajuhend (Riigikogu juhatuse otsus). Kantselei töötajate ja ametnike palk määratakse 

lähtudes sarnastest põhimõtetest. Juhendi lisana on sätestatud kantselei teenistuskohtade 

palgavahemikud, mida iseloomustab eelkõige varasemast suurem miinimum- ja 

maksimumpalga vahe, võimaldades hinnata kõrgemalt paremate spetsialistide tööd. 

Palgaastmestik ei olnud varem palgajuhendi osa, vaid eraldi akt. 

Hankekord asendab suures osas varasemat kaupade ja teenuste ostmise korda.  Osa seniseid 

sätteid viidi raamatupidamise sise-eeskirja, kuhu need pigem loogiliselt kuuluvad. Korraga 

reguleeritakse eelkõige nn lihthankeid (alla 10 000 euro asjade ja teenuste ning alla 30 000 

euro ehitustööde korral). Majanduslepingute sõlmimisega seonduvad ülesanded ja vastutus on 

püütud jaotada viisil, et võimalikult optimaalselt ja otstarbekalt rakendada erinevate 

teenistujate teadmisi ja oskusi, mis on hanke edukaks teostamiseks vajalikud, samuti 

maandada võimalikke riske hanke seisukohalt kõige olulisemate (ühtlasi vaieldavamate) 

toimingute tegemisel, tehes need kollektiivselt riigihangete komisjonis. Täpsemalt on 

reguleeritud hankeplaani koostamise korraldus. 

Uue sisekorraeeskirja vastuvõtmise peamine põhjus oli uue ATS-i jõustumine. Eeskirjas on 

läbivalt korrastatud terminoloogia (ametnik + töötaja= teenistuja; ametikoht + töökoht = 

teenistuskoht jne). Kogu eeskirja on lühendatud, ülesehitust ja sätete jaotust 

konkretiseeritud. Lisatud on senisest erinev kõrvaltegevustest teavitamise regulatsioon ning 

korruptsiooniennetusega seotud sätted. 

Personali värbamise ja valiku kord sätestab personali värbamise ja valiku üldised põhimõtted,  

protsessis osalevate isikute (sealhulgas kandideerijate) õigused ja kohustused, kirjeldab 

asutusesisesed protseduurid avaliku ja sisekonkursi  läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. 

Korra alusel on asutusesisese töömaterjalina koostatud vastav protsessikirjeldus. Alates 1. 

aprillist 2013 on  Riigikogu Kantseleil kohustus võtta ametnikud teenistusse avaliku konkursi 

alusel, välja arvatud üldised erandid. 

Tööalase koolituse korraldamisel ja vastava korra koostamisel olid aluseks töölepingu seadus 

ja avaliku teenistuse seadus, mis panevad koolitusega seotud kohustusi nii teenistujale kui 

tööandjale. Koolituse korraldus kantseleis lähtub nii ametnike kui töötajate osas ühetaolistest 

põhimõtetest ja protseduuridest. Kord on suunatud kantselei sisemise protseduuri 

fikseerimisele, koolitustegevuse etappide kirjeldamisele. Koolituse kavandamisel võetakse 

arvesse strateegiadokumente, tegevuskavasid, tööplaane, arenguvestlustel selgunud 

koolitusvajadusi ja eelarvesse koolituseks planeeritud raha. Korras on fikseeritud, milliste 

võõrkeelte õppimine on eelistatud. Sätestatud on õigus sõlmida kuni 3-aastase siduvusajaga 

haldusleping ressursimahuka tööalase koolituse finantseerimise korral. 

Teenistujate töö- ja teenistuslähetuse vormistamise kord sätestab lähetuse vormistamise 

elektroonilise vormistuse erisused. Lähetusega seotud kulutuste hüvitamise osas täiendati 

menetlust lähetuskulude eelneva täpsema prognoosimise nõue. Sarnase ülesehituse ning 

põhimõtetega on ka kantselei poolt koostatud Riigikogu liikme lähetuse vormistamise kord, 

mis kehtestati Riigikogu juhatuse otsusega. 

Uuest korruptsioonivastasest seadusest lähtuvalt vähendati nende teenistujate hulka, kes 

peavad esitama huvide deklaratsiooni. 

Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna ja teiste Riigikogu Kantselei struktuuriüksuste 

ühistööna valmis ka soovituslik juhis Riigikogu ja Riigikogu Kantselei väliskülaliste 

vastuvõtmiseks ja tseremoniaalsete ürituste korraldamiseks. 



(allkirjastatud digitaalselt) 17               17        

         Maria Alajõe 

 

Olulisemad investeeringud 

Riigikogu Kantselei investeeringute kava prioriteetideks 2015–2018 on Toompea lossi 

tuleohutuse tagamiseks tuletõkkesektsioonide ehitamine, fassaadide ja katuste korrastamine 

ning Kuberneri aia uuendamine. Tuletõkkesektsioonide rajamiseks on investeeringute kavas 

2015. aastaks ette nähtud 50 000  eurot ja 2016. aastaks 35 000 eurot. Fassaadide ja katuste 

renoveerimiseks on 2015. aastaks ette nähtud 77 821 eurot, 2017. aastaks 80 000 eurot ja 

2018. aastaks 80 000 eurot. Kuberneri aia uuendamiseks on planeeritud 2015. aastaks 10 000 

eurot (projekteerimiseks) ja 2016. aastaks 155 135 eurot (korrastamisele). 

 

Täiendav informatsioon 

Riigikogus on 101 liiget. Riigikogu Kantseleis oli täistööajale taandatud avalike teenistujate 

keskmine arv 222,18 sealhulgas ametnike keskmine arv 92,37 ja töötajate keskmine arv 

129,81. Riigikogu juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 172 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 183 tuhat eurot. Kokku 

maksti 2013. aastal töötasu Riigikogu liikmetele ning kantselei ametnikele ja töötajatele 

kokku 8 825 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2013. aastal olid järgmised: varad 19 993 

tuhat eurot, kohustused 92 316 tuhat eurot, tegevustulud 5 tuhat eurot, tegevuskulud 21 979 

tuhat eurot, finantskulud 4 884 tuhat eurot  

Kantselei kui põhiseaduslikku institutsiooni teenindav ametiasutus on säilitanud oma 

positiivse maine tööandjana, asjatundliku ja konkurentsivõimelise töötajaskonna ning hoidnud 

Riigikogu nõustamise ja teenindamisega seotud kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide 

motivatsiooni. 

2013. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud.  

 

Hinnang Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteemi kohta 

Tagamaks sisekontrolli funktsiooni täitmist, loodi Riigikogu Kantselei struktuuris 2013.aasta 

II poolaastal esmakordselt sisekontrolli nõuniku ametikoht. Ametikoha loomise tingis vajadus 

saada täiendavat kindlustunnet Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteemi raamistiku 

olemasolu ja toimivuse kohta.  
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Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteem on üldiselt toimiv kuid parandamist vajav
1
.  

Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteem hõlmab struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid 

protseduure ja teisi kontrollimeetmeid, mis annavad olulises osas kindlustunde, et: 

- asutuse tegevus on seaduspärane; 

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

ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest;  

- asutuse tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste hea kvaliteet; 

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

õigeaegne. 

Hinnang põhineb välisaudiitorite arvamustele, sisekontrolli nõuniku tegevuse tulemustele ja 

juhtkonna hinnangule. 

 

                                                           
1
 Parandamist vajav – esineb kontrollinõrkusi, kuid üldiselt on sisekontrollimeetmed mõjusad, et tagada 

strateegiliste eesmärkide saavutamine  
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI TEGEVUSARUANNE 2013 

Strateegiline eesmärk aastateks 2014-2016 ja aastal 2013 

2014 - 2015: Seaduses määratud institutsioonide valimine. 

2013. aastal: Vabariigi Valimiskomisjon korraldas kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 

215 omavalitsuses ja 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 2013. aastaks Vabariigi Valimiskomisjonile eraldatud 

riigieelarvest 705 907,67 eurot. 

Vabariigi Valimiskomisjoni 2013. aasta eelarve täideti 94 protsendiliselt ja kasutamata jäi 

42 573,36 eurot. Kasutamata vahendid summas 22 759,09 eurot kanti üle Vabariigi 

Valimiskomisjoni 2014. a eelarvesse.  

Vabariigi Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Riigieelarves komisjonile eraldatud 

personalikuludest summas  157 225,44 eurot kasutati 139 470,94 eurot peamiselt Vabariigi 

Valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni liikmete ja käsunduslepingute 

alusel kaasatud isikute tasustamiseks ning maksudeks.  

Majandamiskuludest (eelarve 233 035,23 eurot) kasutati 219 377,84 eurot ning suurimad 

kulud olid seotud Vabariigi Valimiskomisjoni infosüsteemidega seotud tegevustega 

(hooldustööd ning valimisteaegne majutus).  

Vabariigi Valimiskomisjoni investeeringuvahendeid (eelarve 187 824 eurot) kasutati 

erinevate valimistega seotud infosüsteemide (valimiste infosüsteem, elektroonilise 

hääletamise süsteem koos hääle kontrollimist võimaldava süsteemiga, komisjonide 

veebilehed) arendamiseks (hääle kontrollimist võimaldav süsteem lisandus 2013. aastal 

uusarendusena).  

Aasta algas intensiivse 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste 

ettevalmistamistööga, võeti vastu nii terviktekstide kui muudatustena erinevad Vabariigi 

Valimiskomisjoni KOV volikogu valimisi käsitlevad määrused, valmistati ette 

valimistarvikute hanked. Tööle rakendus ka lõppenud aasta lõpul Vabariigi Valimiskomisjoni 

poolt moodustatud elektroonilise hääletamise komisjon. Viimati mainitud komisjoni tegevus 

finantseeritakse Vabariigi Valimiskomisjoni eelarvest ning komisjoni teenindab Riigikogu 

Kantselei. 

Aruandeaastal toimunud valimised olid esimesed, millal tehti infosüsteemide majutuse ja 

halduse osas koostööd uute partneritega. Valimiste Infosüsteemi strateegiliseks partneriks ka 

edasistel valimistel on AS Andmevara ning elektroonilise hääletamise süsteemi osas Riigi 

Infosüsteemi Amet (varem Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus). 

2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, mis möödusid 

valimiskomisjonidele korralduslikult edukalt.    

2014. a toimuvad 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 
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põhiseaduskomisjoni välja töötatud valimisseaduste muutmise seaduse eelnõusse. 

Valimisseaduste muudatused jõustusid 2012. a lõpul. Olulisem muudatustest, elektroonilise 

hääletamise kontrolli võimaluse loomine, rakendati 2013. aasta kohaliku omavalitsuse 

volikogu valimistel katseliselt.  

Olulisemad Vabariigi Valimiskomisjoni valimiste eelsed ja vahelised ülesanded ongi seotud 

erinevate infosüsteemide (valimiste infosüsteem, elektroonilise hääletamise süsteem, 

Vabariigi Valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni veebileht ja tulevikus 

elektroonilise valijate nimekirja süsteem) kasutusele võtmise ja arendamisega.  

Vabariigi Valimiskomisjoni tähtsamad majandusnäitajad olid 2013. aastal järgmised: varade 

maht 165 300,36 eurot, kohustuste maht 6 972,74 eurot ja tegevuskulud 518 593,26 eurot. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alo Heinsalu 

Esimees 
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ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE 

KOMISJONI 2013. AASTA 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 on erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise 

aruannete kogumine, kontrollimine ja analüüsimine. 

Olulisimaks tööks aruandeaastal oli komisjoni veebipõhise aruandekeskkonna valmimine ja 

juurutamine, millega kaasnes aruandekohuslaste koolitamine ja teavitustöö. Aruandeaastal 

esitasid erakonnad esmakordselt oma kvartali tulude aruanded komisjonile ja seda komisjoni 

loodud infosüsteemis. Samuti esitasid erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid 

esmakordselt veebikeskkonnas oma 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega 

seotud rahastamise aruanded. 

Teiseks oluliseks töösuunaks oli kehtiva erakonnaseaduse muutmine põhiliselt seadusest 

tulenevat aruandlust puudutavas osas, mis tagab erakondade rahastamise parema 

läbipaistvuse. Viimasega seonduvalt lisandub erakondadele alates 2014. aastast perioodiline 

aruandekohustus oma kvartali kulude ja võlgade kohta. Uus erakonnaseaduse redaktsioon 

jõustub 01. aprillil 2014. 

2013. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos investeeringutega 113 336 eurot, 

millest kulutati 80 197 eurot. 

2013. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahenditest summas     

75 378 eurot kulutati 42 766 eurot. 2013. aasta kasutamata investeeringute summa 32 612 

eurot koos 2014. aastaks ettenähtud summaga 13 790 eurot kulutatakse veebilahenduse 

täiendamiseks ja erakonnaseaduse muudatuste arvessevõtmiseks 2014. aastal. 

2013. aasta riigieelarves oli komisjoni personalikuludeks 21 339 eurot, millest kulutati         

20 812 eurot. Majandamiskuludeks oli eelarves 16 619 eurot, millest kulutati 16 619 eurot. 

Komisjoni majandusnäitajad 2013. aastal olid järgmised: varade maht 67 250 eurot, 

kohustuste maht 2 335 eurot, tegevustulud 640 eurot ja tegevuskulud 53 397 eurot. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kaarel Tarand 

Komisjoni aseesimees 
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RAAMATUPIDAMISE  AASTAARUANNE 

BILANSS 

tuhandetes eurodes 

  Lisa 31.12.2013 31.12.2012 

Varad 
      

Käibevara       

Raha ja pangakontod 3 8 1 

Muud nõuded ja ettemaksed 6 137 62 

Varud    7 42 47 

Käibevara kokku   187 110 

Põhivara 
      

Kinnisvarainvesteeringud 8 85 87 

Materiaalne põhivara 9 19 368 19 403 

Immateriaalne põhivara 10 585 489 

Põhivara kokku   20 038 19 979 

          

Varad kokku 
  

20 225 20 089 

          

Varade ja kohustuste vahe   72 100 67 135 

          

Kohustused  
      

Lühiajalised kohustused       

Saadud maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 6 525 478 

Võlad tarnijatele   107 153 

Võlad töötajatele   224 210 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 3 0 

Eraldised   11 5 197 4 979 

Lühiajalised kohustused kokku   6 056 5 820 

Pikaajalised kohustused 
      

Eraldised   11 86 269 81 404 

Pikaajalised kohustused kokku   86 269 81 404 

          

Kohustused kokku   
92 325 87 224 
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TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes 

      Lisa 2013 2012 

  
 

        

Tegevustulud       

Saadud toetused 

 

12 0 1 

Kaupade ja teenuste müük 13 5 2 

Muud tegevustulud   14  1 0 

Tegevustulud kokku   6 3 

  
 

        

  
 

        

Tegevuskulud       

Antud toetused   12 -163 -127 

Tööjõukulud   15 -17 263 607 

Majandamiskulud   16 -3 632 -3 816 

Muud tegevuskulud   17 -690 -803 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 18 -803 -656 

Tegevuskulud kokku   -22 551 -4 795 

  
 

        

  
 

        

Tegevustulem   -22 545 -4 792 

  

 

        

  
 

        

Finantstulud ja –kulud       

Intressikulud   11,19 -4 884 -5 413 

Finantstulud ja –kulud kokku   -4 884 -5 413 

        

        

Aruandeperioodi  tulem    -27 429 -10 205 

  
 

        

  
 

        

Siirded 20 27 429 10 205 
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RAHAVOOGUDE  ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

          Lisa 2013 2012 

Rahavood põhitegevusest 
 

    

  Tegevustulem  
 

-22 545 -4 792 

  Korrigeerimised:  
 

    

  
 

Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 
18 803 656 

  
 

Käibemaksukulu põhivarade 

soetamisel 
17 153 236 

  Korrigeeritud tegevustulem   
 

-21 589 -3 900 

  
Põhitegevusega seotud käibevarade ja 

pikaajaliste ettemaksete netomuutus  
-70 649 

  
Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus  
344 -16 502 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -21 315 -19 753 

Rahavood investeerimisest 
 

    

  
Tasutud materiaalse ja immateriaalse 

põhivara soetamisel 
9,10 -1 039 -1 403 

  Kokku rahavood investeerimisest   -1 039 -1 403 

Rahavood finantseerimisest 
 

    

  Rahalised siirded 20 22 361 21 156 

  Kokku rahavood finantseerimisest   22 361 21 156 

  
   

  
 

    

Puhas rahavoog   7 0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 
 

1 1 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 
 

7 0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul   8 1 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  Lisa Summa 

      

      

Saldo 31.12.2011   75 605 

    Muudatused arvestuspõhimõtetes    2 490 

Siire tulemi elimineerimisest 20 -10 960 

Kokku muutused 2012.a.   -8 470 

      

Saldo 31.12.2012   67 135 

      

Siire tulemi elimineerimisest 20 -4 965 

Kokku muutused 2013.a.   -4 965 

      

Saldo 31.12.2013   72 100 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus-

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

Täitmine 

miinus 

eelarve 

Kantud üle 

2014. a 

eelarvesse 

K
o

o
n

d
 

Osa 1. 

RIIGIKOGU  

                  

        TULUD KOKKU 1 10 13 3   

  3     Tegevustulud 1 10 13 3   

  32     Kaupade ja teenuste müük 1 5 5 0   

  322     Tulu majandustegevusest 0 4 4 0   

  323     Muu kaupade ja teenuste müük 1 1 1 0   

  35     Saadud toetused 0 5 5 0   

  359     Saadud välistoetused 0 5 5 0   

  38     Muud tulud 0 0 3 3   

  388     Muud eespool nimetamata tulud 0 0 3 3   

        KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -22 403 -23 283 -22 457 826 720 

      01 Üldised valitsussektori teenused -17 430 -18 430 -17 604 826 720 

      10 Sotsiaalne kaitse -4 973 -4 853 -4 853 0 0 

        KULUD KOKKU -21 623 -21 825 -21 400 425 319 

        Tegevuskulud -21 623 -21 825 -21 400 425 319 

  4     Antud toetused ja muud ülekanded -5 239 -5 114 -5 106 8 4 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -16 384 -16 711 -16 294 417 315 

        INVESTEERINGUD KOKKU -780 -1 458 -1 057 401 401 

P
ii

rm
ä
ä

ra
d

 

        TULUD 1 1 4 3 0 

  3     Tegevustulud 1 1 4 3 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 1 1 1 0 0 

10 323     Muu kaupade ja teenuste müük 1 1 1 0 0 

10 38     Muud tulud 0 0 3 3 0 

10 388     Muud eespool nimetamata tulud 0 0 3 3 0 

        KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -22 403 -23 273 -22 455 818 712 

        KULUD -21 623 -21 815 -21 398 417 311 
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        Tegevuskulud -21 623 -21 815 -21 398 417 311 

  4     Antud toetused ja muud ülekanded -5 239 -5 114 -5 106 8 4 

20 41   10 Sotsiaaltoetused -3 0 0 0 0 

10 41 SE000026 10 Avaliku sektori eripensionid ja 

pensionisuurendused 

-4 970 -4 853 -4 853 0 0 

20 450 SEP10001 01 Valimistega seotud tegevusteks -128 -128 -128 0 0 

20 452   01 Muud ülekanded -138 -133 -125 8 4 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -16 384 -16 701 -16 292 409 307 

10 5 SE000001 01 Õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud -13 -10 -10 0 0 

20 5   01 74000101. Riigikogu Kantselei -8 191 -10 099 -9 722 377 294 

10 5 SEP10002 01 Riigikogu liikmete töötasu -4 599 -4 638 -4 638 0 0 

10 5 SEP10003 01 Riigikogu liikmete kuluhüvised -1 627 0 0 0 0 

10 5 SEP10004 01 Riigikogu liikmete sotsiaalmaks -1 518 -1 526 -1 526 0 0 

20 5   01 70008256. Vabariigi Valimiskomisjon -388 -390 -359 31 12 

20 5   01 70009043. Erakondade rahastamise järelevalve 

komisjon 

-48 -38 -37 1 1 

        INVESTEERINGUD  -780 -1 458 -1 057 401 401 

30   INP10000 01 Investeeringud -780 -1 458 -1 057 401 401 

        TULUD 0 9 9 0   

  32     Kaupade ja teenuste müük 0 4 4 0   

40 322     Tulu majandustegevusest 0 4 4 0   

40 35     Saadud toetused 0 5 5 0   

40 359     74000101. Riigikogu Kantselei 0 5 5 0   

        KULUD 0 -10 -2 8 8 

40 5     Saadud tulud majandustegevusest ja välistoetused 0 -10 -2 8 8 

V
õ

rd
lu

s 
ra

h
a

 

jä
ä
g

i 
m

u
u

tu
se

g
a

 

        Sh mitterahalised tulud 0         

        Sh mitterahalised kulud ja investeeringud 0         

        Netosiirded riigikassaga 22 451         

        Raha jääk aasta algul 1         

        Raha jääk aasta lõpul 8         
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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 nende 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.  

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

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 

kajastatakse 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. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 

toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, 
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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   28.03.2014 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; 

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). 
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Lisa 2  Konsolideeritud asutused 

tuhandetes eurodes 

  
Tulemiaruande näitajad aasta 

kohta Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Finants-

tulud ja 

-kulud Varad 

Kohustu-

sed 

Varade ja 

kohustuste 

vahe 

              

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 

              

2013             

Riigikogu Kantselei 5 -21 979 -4 884 19 993 92 316 -72 323 

Vabariigi 

Valimiskomisjon 0 -519 0 165 7 158 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve Komisjon 1 -53 0 67 2 65 

              

Kokku 6 -22 551 -4 884 20 225 92 325 -72 100 

Lisa 3  Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2013 31.12.2012 

Kontod e-riigikassas 8 1 

      

Raha ja selle ekvivalendid kokku 8 1 
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Lisa 4  Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

tuhandetes eurodes 

Lisa 4A  Nõuded ja kohustused 

  
Lühiajalised 

nõuded 

Lühiajalised 

kohustused 

  

 

  

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 

      

Seisuga 31.12.2013 

 

  

Riigiraamatupidamiskohustuslased 72 100 525 

Kohalikud omavalitsused 0 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 6 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 0 28 

Avaliku sektori üksused kokku 72 106 553 

Muud sidusüksused 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 72 106 553 

 

Nõuetes 31.12.2013 seisuga sisalduvad sealhulgas nõue Rahandusministeeriumi vastu (varade 

ja kohustuste vahe) summas 72 100 tuhat eurot (31.12.2012: 67 135 tuhat eurot) ja nõue Eesti 

Rahvusraamatukogu vastu 6 tuhat eurot (31.12.2012: 8 tuhat eurot). 

Kohustustes 31.12.2013 seisuga sisalduvad maksukohustused 525 tuhat eurot (vt lisa 5; 

31.12.2012: 478 tuhat eurot), kohustused Eesti Energia AS-le 20 tuhat eurot (31.12.2012: 20 

tuhat eurot), Riigi Infokommunikatsiooni SA-le 3 tuhat eurot (31.12.2012: 3 tuhat eurot), 

Riigi Kinnisvara AS-le 1 tuhat eurot (31.12.2012: 0 eurot), Eesti Post AS-le 3 tuhat eurot 

(31.12.2012: 2 tuhat eurot) ja Tallinna Vesi AS-le 1 tuhat eurot (31.12.2012: 1 tuhat eurot).  
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Lisa 4B  Tulud ja kulud 

tuhandetes eurodes 

 

  2013 2012 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 743 1 816 

Kohalikud omavalitsused 0 44 1 21 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 1 39 0 44 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad, muud avaliku sektori üksused 0 263 0 210 

Avaliku sektori üksused kokku 2 1 089 2 1 091 

Sidusüksused 0 0 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 2 1 089 2 1 091 
 

Aruandeaasta tegevuskuludes sisalduvad käibemaksukulud 686 tuhat eurot (vt lisa 17; 2012: 

783 tuhat krooni). 

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

tuhandetes eurodes 

 

  Makstud ettemaksed 

Lühiajalised 

kohustused 

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 

      

Seisuga 31.12.2013 

 

  

Sotsiaalmaks 0 267 

Üksikisiku tulumaks 0 231 

Töötuskindlustusmaksed 0 10 

Kogumispensioni maksed 0 13 

Erisoodustuste tulumaks 0 4 

Maksud kokku 0 525 
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Lisa 6  Muud nõuded ja kohustused 

tuhandetes eurodes 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

  

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed         

Nõuded ostjate vastu 1 0 1 0 

Sh brutosummas 1 0 1 0 

Sh ebatõenäoliselt laekuvad 0 0 0 0 

Toetuste saamisega seotud nõuded (vt 

lisa 12) 0 0 1 0 

Muud nõuded 10 0 13 0 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 126 0 47 0 

Muud nõuded ja makstud ettemaksed 

kokku 137 0 62 0 

Kohustused         

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 

lisa 5) 525 0 478 0 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 0 0 0 

Muud kohustused kokku 528 0 478 0 
 

Nõuetes ostjate vastu 31.12.2013 seisuga sisalduvad nõuded Riigikogu Kantselei hoonetes 

tegutsevate juriidiliste isikute vastu 1 tuhat eurot (31.12.2012: 1 tuhat eurot). 

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

(31.12.2012: 1 tuhat eurot), Brüsselis töötava nõuniku korteri tagatistasu 3 tuhat eurot 

(31.12.2012: 3 tuhat eurot),  nõuded Eesti Rahvusraamatukogule müüki antud raamatute eest 

6 tuhat eurot (vt lisa 4A; 31.12.2012: 8 tuhat eurot) ning Erakondade Rahastamise Järelevalve 

Komisjoni poolt sissenõutavaks muutunud sunniraha nõue 1 tuhat eurot (31.12.2012: 0 eurot). 

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes sisalduvad aruandeaasta lõpu seisuga ettemakstud 

lähetusavansid 15 tuhat eurot (31.12.2012: 8 tuhat eurot), töö - ja puhkusetasude ettemaksed 

koos maksudega 5 tuhat eurot (31.12.2012: 9 tuhat eurot), ajakirjanduse ettetellimine 17 tuhat 

eurot ( 31.12.2012: 20 tuhat eurot), IT tugiteenuste ja tarkvara rendi ettemaksed 81 tuhat eurot 

(31.12.2012: 5 tuhat eurot), OSCE PA liikmemaksu ettemaks 4 tuhat eurot (31.12.2012: 4 

tuhat eurot) jm. 

Muudes kohustustes kajastub Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt finantseeritud Põhja- ja 

Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projekti raames teostatud ettemaks 3 tuhat 

eurot (31.12.2012: 0 eurot). 
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Lisa 7  Varud 

tuhandetes eurodes 

 

Varu nimetus 31.12.2013 31.12.2012 

Suveniirid  42 47 

Varud kokku 42 47 

 

Varudes sisalduvad Riigikogu esindamiseks ostetud suveniirid. 

Lisa 8  Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

 

  2013 2012 

Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi alguses 99 99 

Akumuleeritud kulum perioodi alguses -12 -10 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus perioodi 

alguses 
87 89 

      

Perioodi liikumised     

Amortisatsioon aruandeperioodil -2 -2 

      

Bilansiline väärtus perioodi lõpus     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi lõpus 99 99 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus -14 -12 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus perioodi 

lõpus 
85 87 

sh kasutusrendile ja tasuta kasutusse antud 

kinnisvarainvesteeringud 31.12.2013 31.12.2012 

Soetusmaksumus  99 99 

Jääkväärtus  85 87 

 

  2013 2012 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 13) 0 0 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 15) -2 -2 

 

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 (2012: 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 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 

Aruandeperioodi 

liikumised 
            

Soetused ja parendused  0 457 104 14 7 582 

Varade üleandmine 0 0 -9 -3 0 -12 

Üleantud varade kulum 0 0 9 3 0 12 

Varade mahakandmine 0 0 -96 -13 -24 -133 

Mahakantud varade 

kulum 
0 0 96 13 0 109 

Amortisatsioon  0 -413 -72 -108 0 -593 

Ümberklassifitseerimine 

põhivara klasside vahel 
0 9 7 0 -16 0 

Liikumised kokku 0 53 39 -94 -33 -35 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 
            

Soetusmaksumus  981 20 972 603 1 520 1 24 077 

Akumuleeritud kulum 0 -3 125 -360 -1 224 0 -4 709 

Jääkväärtus  981 17 847 243 296 1 19 368 

sh kasutusrendile antud 

varad             

Soetusmaksumus    107         

Jääkväärtus    92         

Renditulu 

katkestamatutelt 

kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel         31.12.2013 31.12.2012 

Järgmisel majandusaastal         1 1 

2. kuni 5. aastal         1 2 
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Toompea lossis renoveeriti katust, aknaid, fassaade ja valget saali. 

Materiaalse põhivara renoveerimine aruandeaastal (tuhandetes eurodes): 

Lossi plats 1a administratiivhoone   466 

Materiaalse põhivara renoveerimine kokku: 466 

 

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 

Kasutusele 

võtmata 

varad ja 

ettemaksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus perioodi 

alguses 
      

Soetusmaksumus  1 211 40 1 251 

Akumuleeritud kulum -762 0 -762 

Jääkväärtus  449 40 489 

Aruandeperioodi liikumised       

Soetused 270 10 280 

Amortisatsioon ja allahindlus -184 0 -184 

Varade mahakandmine -2 0 -2 

Mahakantud varade kulum 2 0 2 

Ümberklassifitseerimine põhivara 

klasside vahel 
40 -40 0 

Liikumised kokku 126 -30 96 

Bilansiline väärtus perioodi 

lõpus 
      

Soetusmaksumus  1 519 10 1 529 

Akumuleeritud kulum -944 0 -944 

Jääkväärtus  575 10 585 

 

Aruandeaastal võeti kasutusele Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni veebipõhine 

infosüsteem, milleks aruandeaastal kulus 35 tuhat eurot (käibemaksuta; 2012: 40 tuhat eurot). 

Riigikogu dokumendihaldussüsteemi arendati 87 tuhande euro eest (käibemaksuta; 2012: 105 

tuhat eurot). 
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Aruandeaastal kuulutati välja hange "Riigikogu veebi ja alamlehtede arendus ja 

hooldusteenus", milleks kulutati 10 tuhat eurot (käibemaksuta; 2012: 0 eurot). 

Vabariigi Valimiskomisjon arendas aruandeaastal e-hääletamise tarkvara 100 tuhande euro 

eest (käibemaksuta; 2012: 0 eurot) ja valimiste tarkvara 45 tuhande euro eest (käibemaksuta; 

2012: 0 eurot) ja valimised.ee veebilehte 3 tuhande euro eest (käibemaksuta; 2012: 0 eurot). 

Lisa 11  Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes 

Eraldised 

Perioodi 

algul 

Kasutatud 

perioodi 

jooksul 

Tühistatud/li-

sandunud 

perioodi 

jooksul 

Arvestatud 

intressikulu Perioodi lõpul 

2012           

Pensionieraldised 95 061 -4 483 -12 094 5 413 83 897 

sh    

parlamendipensionid

e 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 

2013           

Pensionieraldised 83 897 -4 859 5 216 4 735 88 989 

sh    

parlamendipensionid

e eraldis 82 276 -4 859 5 221 4 638 87 276 

sh  avaliku teenistuse 

pensionisuurenduse 

eraldis 1 621 0 -5 97 1 713 

Töölt lahkumise 

hüvitise eraldis 2 486 0 -157 149 2 478 

Kokku 86 383 -4 859 5 059 4 884 91 467 

sh lühiajalised 4 979 -4 859 5 077 0 5 197 

     pikaajalised 81 404 0 -19 4 884 86 269 
 

Riigikogu liikmete pensionieraldiste reservi moodustamisel on kuni aastani  2057 maksmisele 

kuuluvate summade määramiseks arvestatud potentsiaalset parlamendipensionäride arvu 

erinevatel aastatel ja vabariigi keskmise vanaduspensioni muutust. Parlamendi 
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vanaduspensioni on arvestatud 240 inimesele. Parlamendi toitjakaotuspensioni eraldist on 

arvestatud 15 inimesele. Aruandeaasta lõpu seisuga oli parlamendi vanaduspensioni saajaid 

163 ja toitjakaotuspensioni saajaid 15. 

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 4 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 4 884 tuhat eurot (vt lisa 19; 2012: 5 413 tuhat eurot) ning lühi- 

ja pikaajaliste pensionieraldiste muutuse kulud kokku 5 059 tuhat eurot (2012: -9 608 tuhat 

eurot). 
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Lisa 12  Saadud ja antud toetused 

LISA 12A Saadud toetused 

tuhandetes kroonides 
 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvestatud 

tulu 

Jääk perioodi lõpus 

  Nõuded 

Kohustu-

sed Nõuded 

Kohustu-

sed 

2012   

 

      

Saadud toetused   

 

      

Välismaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks (vt lisa 6) 0 0 1 1 0 

Saadud toetused kokku 0 0 1 1 0 

2013   

 

      

Saadud toetused   

 

      

Välismaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks (vt lisa 6) 1 0 0 0 0 

Saadud toetused kokku 1 0 0 0 0 
 

LISA 12B Antud toetused 

tuhandetes eurodes 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvesta-

tud kulu 

Jääk perioodi 

lõpus 

  

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohus-

tused 

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohus-

tused 

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 
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Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine kokku 4 0 -125 4 0 

Antud toetused kokku: 4 0 -127 4 0 

2013           

Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -1 0 0 

Õppetoetused kokku 0 0 -1 0 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks           

KOV valimiste sihtfinantseerimine 0 0 -37 0 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 

kokku 0 0 -37 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 -163 4 0 

 

Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2013 2012 

Mitteeluruumide üür 1 1 

Müüdud raamatud ja suveniirid 4 1 

Tulud kokku 5 2 

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

1.- eur/m2 (tootmispinnalt) ja OÜ Patsike  0,64 eur/m2 kokku summas 1 tuhat eurot (2012: 1 

tuhat eurot). 

Tulu teeniti Riigikogu Kantselei poolt väljaantud raamatute ja Riigikogu suveniiride müügist 

4 tuhat eurot (2012: 1 tuhat eurot). 
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Lisa 14  Muud tegevustulud 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2013 2012 

Tulud sunniraha väljanõudmisest 1 0 

Tulud kokku 1 0 

Aruandeaastal nõudis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon sunniraha 

kvartaliaruannete esitamatajätmise eest 1 tuhat eurot (2012: 0 tuhat eurot). 

Lisa 15  Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud -2 130 -3 762 

Töötajate töötasud -2 054 -121 

Riigikogu liikmete töötasud -4 523 -4 506 

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud -35 -15 

Elektroonilise Hääletamise Komisjoni töötasud -30 0 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

liikmete töötasud 
-15 -21 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud -61 -34 

Muud koosseisuvälised töötasud 0 -21 

Eripensionid ja pensionisuurendused (vt lisa 11) -5 319 12 085 

Töötasud kokku -14 167 3 605 

Erisoodustused -75 -81 

Sotsiaalkindlustusmaks -2 955 -2 837 

Töötuskindlustusmaks -42 -54 

Tulumaks erisoodustustelt -24 -26 

Tööjõukulud kokku -17 263 607 

 

Keskmine töötajate arv 2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnikud 92,37 203,14 

Töötajad 129,81 16,05 

Valitavad isikud 101 101 

Koosseisuvälised töötajad 0 1,06 

Kokku 323,18 321,25 
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Aruandeaasta 01. aprillist jõustus uus Avaliku teenistuse seadus, mille alusel klassifitseeriti 

118 avaliku teenituse ametnikku töötajateks. Seetõttu on aruandeaasta töötajate töötasukulud 

1933 tuhat eurot suuremad kui eelnenud aastal. Ametnike töötasukulud seevastu on eelnenud 

aastast 1632 tuhande euro võrra väiksemad. 

Riigikogu Kantselei koosseisuliste ametnike ja töötajate töötasukulud kokku olid aruande 

aastal 4184 tuhat eurot (2012: 3883 tuhat eurot), tõus seega 7,8 %.  

Riigikogu Juhatuse töötasud olid aruandeaastal kokku 172 tuhat eurot (2012: 168 tuhat eurot) 

ja Riigikogu Kantselei tegevjuhtkonna tasud 183 tuhat eurot (2012: 198 tuhat eurot). 

Riigikogu liikmete volituste lõppemise hüvitist maksti aruandeaastal 62 tuhat eurot (2012: 41 

tuhat eurot). 

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud olid aruandeaastal 35 tuhat eurot (2012: 15 

tuhat eurot).  Töötasukulude tõusu tingisid KOV volikogude valimised aruandeaasta 

oktoobris. 

Aruandeaastal maksti Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmetele töötasu 

kogusummas 15 tuhat eurot (2012: 21 tuhat eurot).  

Pensionieraldiste muutuse kulud olid aruandeaastal 5 319 tuhat eurot (2012: -12 085 tuhat 

eurot, vt lisa 11). 

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 

Asutus Ametikohad 2013 2012 

    

Töötasud  
Muud  

tasud 
Töötasud  

Muud  

tasud 

Riigikogu 

Kantselei Riigikogu esimees -64 0 -62 0 

Riigikogu 

Kantselei 

Riigikogu 

aseesimehed -108 0 -106 0 

Riigikogu 

Kantselei 

direktor ja direktori 

asetäitjad 173 10 -198 0 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve 

Komisjon liikmed  -15 0 -21 0 

Vabariigi 

Valimiskomisjon liikmed  -35 0 -15 0 

 

Aruandeaasta muud tasud 10 tuhat eurot tulenevad struktuuri muutmisest tingitud asedirektori 

koondamisest (2012: 0 eurot). 
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Lisa 16  Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes 

 

Kulu nimetus 2013 2012 

Administreerimiskulud kokku -913 -888 

   sealhulgas:     

   esindus- ja vastuvõtukulud -196 -222 

   Riigikogu liikmete eluasemekulud  -315 -312 

   sideteenuste kulud -98 -98 

   kingituste kulud -55 -49 

   info- ja PR teenuste kulud -111 -82 

   trükiste kulud -67 -45 

   bürootarvete kulud -35 -20 

   muud administreerimiskulud -36 -60 

Uurimis- ja arendustööd -38 -17 

Lähetuskulud -530 -570 

Koolituskulud -92 -76 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud kokku -601 -682 

   sealhulgas     

   jooksva remondi kulud -167 -264 

   korrashoiuteenuste kulud -99 -102 

   materjalide kulud -18 -15 

   kütte ja soojuse kulud -150 -155 

   elektri kulud -156 -134 

vee- ja kanalisatsioonikulud -9 -10 

   muud kinnistute majandamiskulud -2 -2 

Rajatiste korrashoiukulud 0 -12 

Sõidukite majandamiskulud -779 -773 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -345 -340 

Inventari majandamiskulud -224 -186 

Meditsiini- ja hügieenikulud -4 -9 

Ürituste ja näituste korraldamise kulud -106 -263 

Kokku -3 632 -3 816 
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Majandamiskulud vähenesid aruandeaastal eelnenud aastaga võrreldes 184 tuhande euro ehk 

4,8 % võrra.  

Enim vähenesid ürituste ja näituste kulud, vähenemine 157 tuhat eurot ehk 60 %.  

Vähenesid ka kinnistuste, hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud, vähenemine 81 tuhat eurot 

ehk 11,9 % oli tingitud eeskätt jooksva remondi kulude vähenemisest. Kinnistute, hoonete ja 

ruumide majandamiskuludes on kulud Lossi plats 1a, Toom-Kooli 3, Toom-Kooli 5 ja 

Toompea 1 hoonete majandamiseks. 

Lähetuskulud vähenesid 40 tuhande euro võrra ehk 7,0 %.  

Üksikute kululiikide (näiteks info - ja PR teenuste kulud, trükiste kulud, IT kulud) 

suurenemist põhjustasid aruandeaastal toimunud KOV valimised. 

Oluliselt suurenesid uurimis- ja arendustööde kulud, suurenemine 21 tuhat eurot ehk 123,5 %. 

Koolituskulud suurenesid aruandeaastal 16 tuhande euro võrra ehk 21,05 % ning inventari 

kulud 38 tuhande euro võrra ehk 20,4 %.  

Aruandeaasta majandamiskuludes sisalduvad Riigikogu liikmete tööga seotud kulud ilma 

käibemaksuta kogusummas 870 tuhat eurot  (2012: 860 tuhat eurot). Riigikogu liikmete tööga 

seotud kulude limiit on 30 % Riigikogu liikme palgast, mis aruandeaastal oli kuni 31.03 

1014,00 eurot kuus (2012: 1014,00 eurot) ja alates 01.04  1042,39 eurot kuus (2012: 1014,00 

eurot). 

Riigikogu liikmete eluasemekulude limiit on 20 % Riigikogu liikme palgast, mis 

aruandeaastal oli kuni 31.03  676,00 eurot kuus (2012: 676,00 eurot) ja alates 01.04  694,93 

eurot kuus (2012: 676,00 eurot). 
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Lisa 17  Muud tegevuskulud 

tuhandetes eurodes 
 

Kulu nimetus 2013 2012 

Käibemaksukulud -686 -783 

Maamaksukulud -3 -19 

Muud tegevuskulud -1 -1 

Muud tegevuskulud kokku -690 -803 

 

Aruandeaasta käibemaksukulud vähenesid aruandeaastal eeskätt investeeringute 

käibemaksukulude vähenemise tõttu. Investeeringute käibemaks oli aruandeaastal 153 tuhat 

eurot  (2012: 236 tuhat eurot). 

Käibemaks Riigikogu liikmete tööga seotud kuludelt oli aruandeaastal 152 tuhat eurot (2012: 

148 tuh eurot). Käibemaksukuludes ei sisaldu käibemaks erisoodustustelt ja 

käibemaksukohustusest mahaarvamisele kuuluv sisendkäibemaks. Aruandeaasta 

maamaksukuludes sisaldub Toompea 1 maamaks 3 tuhat eurot (2012: 3 tuhat eurot),  Lossi 

plats 1a, Toom-Kooli 3 ja Toom-Kooli 5 kinnistud olid maamaksuvabastusega (2012: 16 

tuhat eurot). 

Lisa 18  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

tuhandetes eurodes 

 

  2013 2012 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 8 ) -2 -2 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 9) -617 -528 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) -184 -126 

Kokku -803 -656 

 

Materiaalse põhivara amortisatsiooni real sisaldub lisaks kulumile (593 tuhat eurot) ka 

mahakantud varade jääkmaksumus 24 tuhat eurot (vt lisa 9). 

Lisa 19  Intressikulud 

tuhandetes eurodes 

 

Nimetus 2013 2012 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt 

parlamendipensionide maksmise kohustustelt         (vt lisa 

11) -4638 -5330 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt ATS staazist 

tulenevate pensionilisade maksmise kohustustelt         (vt 

lisa 11) -97 -83 
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Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt Riigikogu 

liikmete volituste lõppemise hüvitiste maksmise 

kohustustelt         (vt lisa 11) -149 0 

Intressikulud kokku -4 884 -5 413 

Lisa 20  Siirded 

tuhandetes eurodes 

 

Siirde nimetus 2013 2012 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 22 489 21 197 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -38 -41 

Antud siirded Viljandi Maavalitsusele (netokulu) -90 0 

Rahalised netosiirded kokku 22 361 21 156 

Mitterahalised siirded teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt     

Pensionieraldiste siirded Sotsiaalkindlustusametilt 103 9 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 

kokku 103 9 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele     

Korterite üleandmine Rahandusministeeriumile  0 0 

Pensionieraldiste siirded Riigikantseleile 0 0 

Pensionieraldiste siirded Keskkonnaministeeriumile 0 0 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele 

kokku 0 0 

Mitterahalised siirded kokku 103 9 

Siirded tulemi elimineerimiseks 4 965 -10 960 

Siirded kokku 27 429 10 205 

 

Aruandeaasta rahalised siirded 

Riigieelarvest saadi ülekanneteks vahendeid  ja anti laekumisi riigieelarvesse 22 451 tuhat 

eurot (2012: 21 156 tuhat eurot). 

Viljandi Maavalitsus sai KOV valimiste läbiviimiseks 90 tuhat eurot (2012: 0 eurot). 

Aruandeaasta mitterahalised siirded  

Pensionieraldiste siirdeid sai Riigikogu Kantselei Sotsiaalkindlustusametilt 106 tuhat eurot 

(2012: 9 eurot). 
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Lisa 21  Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

tuhandetes eurodes 

Lõpliku eelarve kujunemine 

  Tulud Kulud Finantseerimis

-tehingud 

Esialgne eelarve 1 -22 403 0 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -944 0 

Tegelikult laekunud toetused 5 -5 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud 

tulu 

4 -4 0 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud 

kulud 

0 11 100 0 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -11 027 0 

Kokku lõplik eelarve 10 -23 283 0 

 

Arvestuslike kuludena on kajastatud Riigikogu liikmete töötasu, sotsiaalmaks Riigikogu 

liikmete töötasudelt, parlamendipensionid ja kantselei teenistujate õppelaenude 

tagasimaksmisega seotud kulud. 
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Lisa 22 Sõlmitud liisingu- ja rendilepingud 

tuhandetes eurodes 

Rendileandja nimetus Rendieseme nimetus 

Makstud 

2011. 

aastal 

Makstud 

2012. 

aastal 

Makstud 

2013. 

aastal 

Kohustus 

2014. 

aastal 

Kohustus 

2015. 

aastal 

Kohustus 

2016. 

aastal 

Kohustus 

2017. 

aastal 

Kohustus 

2018. 

aastal 

Lepingu 

summa 

kokku 

sh kohustus 

2014-2018 

AS SEB Liising Volvo V60 0 5 5 5 5 0 0 0 20 10 

Silberauto Eesti AS 

Mercedes Benz Sprinter 

313 CDI 0 0 3 7 8 8 8 4 38 35 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 SUMMUM 

3.0 0 0 7 8 8 7 1 0 31 24 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 2.0 0 0 6 7 6 7 1 0 27 21 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 

POWERSHIFT 2.4 0 0 6 6 7 7 0 0 26 20 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 KINECTIC 

1.6 0 0 4 6 5 5 0 0 20 16 

DNB Pank AS Mercedes-Benz Vito 116 6 5 6 5 6 0 0 0 28 11 

DNB Pank AS Opel Zafira 1 3 4 4 3 0 0 0 15 7 

Nordea Finance Estonia AS Toyota Auris 
0 3 3 3 1 0 0 0 10 4 

Autode rentimine 

kokku:   7 16 44 51 49 34 10 4 215 148 

 




