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RIIGIKOGU KANTSELEI 2014. 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. 27. märtsi 2014 otsusega pikendas Riigikogu 

VEB Fondi uurimiskomisjoni tegevuse tähtaega 2014. aasta 18. juunini. Nimetatud kuupäeval 

esitas uurimiskomisjon lõpparuande ja sellega on komisjoni tegevus lõppenud. 

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         

 2014 2013 2012 2011 2010 

Bilansi näitajad      

  Varad aasta lõpus 20 116 20 225 20 089 20 210 20 350 

 Kohustused aasta lõpus 103 543 92 325 87 224 95 815 86 246 

 Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 
83 427 72 100 67 135 75 605 65 896 

Tulemiaruande näitajad      

  Tegevustulud 15 6 3 165 25 

  Tegevuskulud -31 374 -22 551 -4 795 -25 399 -12 870 

  Tegevustulem -31 359 -22 545 -4 792 -25 234 -12 845 

  Finantstulud ja -kulud -3 451 -4 884 -5 413 -4 878 -4 906 

Muud näitajad      

 Töötajate keskmine arv 

(inimest taandatuna 

täistööajale) 

322 323 321 319 333 

 Asutuste arv*  3 3 3 3 2 

 Põhivarainvesteeringud 807 1 039 1 403 754 254 

Eelarve ja selle täitmise näitajad      

 Lõplik eelarve tulude maht  9 10 3 4 29 

 Eelarve tulude täitmine  14 13 6 183 38 

 Lõplik eelarve kulude maht 25 149 23 283 22 172 23 140 18 663 

 Eelarve kulude täitmine 24 666 22 457 21 162 21 993 17 782 

 Lõplik finantseerimis-

tehingute maht 
0 0 0 0 1 

 Finantseerimistehingute 

täitmine 
1 0 0 0 1 
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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. 

2014. aasta riigieelarve 25 149 tuhandest eurost, sh 2013. aastast 2014. aastasse ülekantud 

vahendid 720 tuhat eurot, jäi 2014. aastal kasutamata 483 tuhat eurot. 2015. aastasse on üle 

viidud 478 tuhat eurot, sh 201 tuhat eurot investeeringuid, 13 tuhat eurot eraldisi ja 264 tuhat 

eurot tegevuskulusid.  

Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara ning kohustused suurenesid aruandeaastal 11 218 

tuhande euro võrra, mis on peamiselt seotud pensionieraldiste ümberhindamisega.  

Tegevuskulude suurenemine ja tegevustulemi vähenemine on samuti peamiselt tingitud 

pensionieraldiste muutusest.  

 

III. PEAMISED TEGEVUSED STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE 

LÕIKES 

 

Strateegilised eesmärgid aastal 2014 ja kuni aastani 2018 

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 2014. aastal (kevadistungjärk 13.01.–19.06.2014, sügisistungjärk 08.09.–

18.12.2014) vastu 186 õigusakti – 139 seadust, 46 otsust ja 1 avalduse. Kevadistungjärgul 

toimus 73 ja sügisistungjärgul 48 istungit, kokku 121 istungit. Erakorralised istungjärgud 

toimusid 20.06.2014, 30.06.2014 ning 01.07.2014. 

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kolm kollektiivset pöördumist (kollektiivne pöördumine 

,,Lõpetada erakondade ületoitmine!”; kollektiivne pöördumine riigieelarve seaduse ja 

maksukorralduse seaduse muutmiseks; kollektiivne pöördumine tööealiste puudega inimeste, 

töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel). 

Riigikogu istungitel toimus 7 olulise  tähtsusega  riikliku  küsimuse  arutelu: 

1) välispoliitika; 

2) olukord Ukrainas; 

3) noortevaldkonna arengukava 2014-2020; 

4) Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaat; 

5) muutunud julgeolekuolukord Euroopas; 

6) töövõimereform ja puuetega inimeste olukord; 

7) Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine. 

Riigikogu arutas ka kahte Vabariigi Valitsuse poolt esitatud arengukava: „Lõimuv Eesti 2020“ 

ning "Riigi jäätmekava 2014 – 2020“. 

Valitsusliikmed ja muud ametiisikud esinesid Riigikogu ees 13 aruande, ettekande või 

ülevaatega: 

1) rahandusminister Jürgen Ligi ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud 

stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; 

2) justiitsminister Hanno Pevkuri ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest 

2013. aastal; 

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

2015“ täitmisest 2013. aastal; 

4) Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja 

seaduste ühetaolise kohaldamise kohta; 

5) Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Panga 2013. aasta aruandest; 

6) Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri ettekanne Finantsinspektsiooni 

2013. aasta aruandest; 

7) õiguskantsler Indrek Tederi ülevaade õiguskantsleri tegevusest 2013. aastal; 

8) Eesti Arengufondi juhatuse esimehe Pirko Konsa aruanne Arengufondi tegevusest 

2013. ja 2014. aastal; 

9) justiitsminister Andres Anvelti ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 

2018“ elluviimise kohta; 

10) peaminister Taavi Rõivase ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu 

poliitika teostamisel; 

11) rahandusminister Maris Lauri  ettekanne avaliku teenistuse 2013. aasta aruandest; 

12) riigikontrolör Alar Karise ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal; 

13) peaminister Taavi Rõivase ettekanne teadus- ja arendustegevusest. 

Peale selle esinesid Riigikogu ees poliitiliste avaldustega peaminister Andrus Ansip seoses 

Vabariigi Valitsuse tagasiastumisega, kaitseminister Urmas Reinsalu seoses rahvusvahelise 
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julgeolekuolukorraga, sotsiaalminister Helmen Kütt seoses peretoetuste seaduse üleandmisega, 

kaitseminister Sven Mikser andes ülevaate NATO tippkohtumisest Walesis ning peaminister 

Taavi Rõivas 2015. aasta riigieelarve eelnõu üleandmisel. 

2014. aastal arutas Riigikogu kuute õiguskantsleri ettepanekut: ettepanek nr 24 – vahistatu 

liikumisvabaduse ja teiste vahistatutega suhtlemise võimaluse kohta (vangistusseaduse § 90 

lõike 3 lause 1 ja lõige 5); ettepanek nr 25 – kehtetute kõrgete riigilõivude jätkuva mõju kohta 

kohtumenetluses põhiseaduspärasuses; ettepanek nr 27 – raseduse katkestamise ja 

steriliseerimise seaduse § 5 lõike 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; ettepanek nr 28 – 

ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; ettepanek nr 30 – 

ravikindlustuse seaduse § 5 lg 2 p 5 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; ettepanek nr 31 – 

kõrgete riigilõivude mõju kohta tsiviilkohtumenetluses. 

Lisaks eelnimetatutele arutas Riigikogu õiguskantsleri ettepanekuid anda nõusolek Riigikogu 

liikmetelt Lauri Laasilt ja Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta 

süüdistusaktide koostamiseks ning ettepanekut anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo 

Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks. 

Lisaks  Riigikogu  poolt  vastuvõetud  õigusaktidele  kujundas  Riigikogu Euroopa Liidu asjade 

komisjon 2014. aastal 43 seisukohta Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude, pakett-eelnõude ja 

muude dokumentide kohta. Eelnõude  kohta  esitasid  Riigikogu  alatised  komisjonid  Riigikogu 

Euroopa Liidu asjade komisjonile 58 arvamust.  

Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile, riigikontrolörile ja 

Eesti Panga presidendile kokku 80 arupärimist (tagastati 3 ning esitajate poolt võeti tagasi 5 

arupärimist) ja 27 kirjalikku küsimust. Riigikogu liikmed andsid Riigikogu juhatusele üle 173 

taotlust valitsusliikmetele küsimuste esitamiseks infotunnis. 

 

Otsuste kvaliteedi parendamine ning parlamendi- ja parlamentarismialase 

teadlikkuse tõstmine 

Täiendati eelnõude indekseerimiseks kasutatava Euroopa Liidu tesauruse „Eurovoc“ ja 

Riigikogu infosüsteemi EMS vahelist liidest. See võimaldab edastada infot teabele määratud 

juurdepääsupiirangute kehtivusaja kohta. 

Jätkati parlamendialase teadustöö edendamise kontseptsiooni elluviimist. Seitsmendat korda 

kuulutati välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumikonkurss. Stipendium antakse 

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

kirjutajale. 2014. aastal valiti stipendiumi saajateks Tartu Ülikooli politoloogia doktorant Lukas 

Pukelis ja Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrandi Märten Veskimäe. L. Pukelis on 

valinud doktoritöö teemaks „Mitteametlikud vastastikuse järelevalve mehhanismid 

koalitsioonivalitsuses“ ja tema doktoritöö keskendub koostöötasakaalu tagamise protsessile 

uurides mitteametlikke vastastikuse järelevalve mehhanisme koalitsioonivalitsustes. M. 

Veskimäe töö teema on „Seadusloome funktsiooni jaotus täitev- ja seadusandliku võimu vahel“ 

ja magistritöös analüüsib ta valitsuste esitatud eelnõude parlamendieelse ja parlamendis 

menetlemise etapi vahelisi seoseid. Järgmine stipendiumikonkurss on kavas kuulutada välja 

2015. aasta kevadel. 
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Parlamentaarne koostöö rahvusvahelisel tasandil 

Riigikogu esimehel toimusid 2014.aastal ametlikud visiidid olulistesse EL partnerriikidesse 

Itaaliasse, Ühendkuningriiki, Saksamaale, Luksemburgi. Lisaks toimusid esimehel töövisiidid 

naaberriikidesse Lätti, Leetu, Soome ja Rootsi. Parlamendi esimees osales ka Euroopa Liidu 

spiikrite kohtumisel Roomas ja Vilniuses, samuti Euroopa Nõukogu liikmesriikide parlamendi 

juhtide konverentsil Oslos. Põhja- ja Baltimaade (NB 8) spiikrite kohtumine toimus Vilniuses, 

samas formaadis külastati ühiselt ka Moldova Vabariiki.  

Ametliku visiidiga külastasid Eestit Gruusia, Ühendkuningriigi, Keenia ja Jaapani parlamendi 

esimehed. Riigikogu võõrustas ka Eesti, Läti ja Leedu parlamendi spiikrite töökohtumist, mis 

toimus samaaegselt Balti Assamblee istungjärguga. 

 

NATO Parlamentaarse Assamblee alalise komitee istungil Riias võeti Venemaalt ära 

parlamentaarse vaatleja assotsieerunud liikme staatus. Hetkel  on Venemaa parlamentaarses 

assamblees igasuguse staatuseta ja töös ei osale. Assamblee komiteedes keskenduti 2014. aastal 

järgmistele teemadele:  aktuaalsed NATO operatsioonid,  Afganistani missiooni lõppemine ja 

tulevikuväljavaated regioonis, probleemid ja arengud Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ning Saheli 

piirkonnas. Lisaks arutlesid kõik komiteed aktiivselt muutunud julgeolekuolukorra- ja 

keskkonna ning transatlantiliste suhete tulevikuväljavaadete teemadel.  Delegatsiooni liikmed 

osalesid kaitse-ja julgeolekukomitee väljasõiduistungitel Ameerika Ühendriikides, mille 

raames külastati nt  Ameerika  õhuväebaasi ning mitmeid tehnoloogiaettevõtteid. Samuti 

kohtuti USA kaitse- ja välisministeeriumi esindajatega. NATO Parlamentaarse Assamblee 60. 

istungil Haagis valiti Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko NATO poliitikakomitee 

transatlantiliste suhete alakomitee aseesimeheks. Alakomitee keskendub järgmisel tööaastal 

olukorrale Süürias ja Iraagis ning kavandab raportit ISISe tegevusest nendes piirkondades. 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsioonis valmis aasta alguses 

toonase delegatsiooni juhi Andres Herkeli poolt raport „Liikmesriikide kohustuste täitmise 

järelevalve tõhustamine“. Delegatsiooni liige Mailis Reps oli õigusasjade ja inimõiguste 

komitee raportöör teemal „Inimõiguste kaitsjate kaitse tõhustamine“. Raport jõuab Assamblee 

täiskogule 2015.a.  Mailis Reps jätkas tööd ka monitooringukomitee raportiga „Olukorrast 

Ukrainas“, mille ta annab üle volituste lõppedes järgmisele raportöörile 2015.aasta 

kevadistungil. Kevadel delegatsiooni juhtimise üle võtnud Indrek Saar tegeleb 

monitooringukomitees jätkuvalt Serbia-teemalise raportiga. Delegatsioon osales 2014.a. 

istungjärgu neljal Strasbourgi täiskogul. Istungjärgu olulisemad teemad olid Ukraina 

sündmustega seonduvad ning demokraatia ja inimõiguste kaitse liikmesriikides. 

Balti Assamblee (BA) raames oli Eesti eesistuja ja tähistati Balti Assamblee kirjandus-, kunsti- 

ja teadusauhinna 20.aastapäeva. Eesistumise põhiteema: konkurentsivõime, kasv ja tööhõive. 

Toimus järjekordne, arvult üheksas Balti parlamentide vaheline korvpalliturniir BA karikale 

(karikas jäeti koju). Balti keti 25.aastapäeva tähistati tulekandmise tseremooniaga läbi Eesti, 

Balti ühtsuse puu istutamisega rahvusparlamentide lähistele ja esseekonkursi „Mida tähendab 

mulle Balti kett“ korraldamisega Eesti, Läti ja Leedu  gümnaasiumiõpilastele. Esseekonkursi 

võitjad kutsuti Tallinnasse, kus BA istungjärgul anti neile üle diplomid ja auhinnad. Balti 

Assamblee koostas ka Eestis kaks ülevaatenäitust: Balti Assamblee ajaloo ja tegevuse kohta 

ning Balti Assamblee kirjandusauhinna saajate ja loomingu kohta. Näitused olid üleval 

Riigikogu hoones novembrikuus. 

Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN)  tippkohtumisi toimus 2014.a. kaks -  jaanuaris 

ja detsembris. Paljuski keskenduti aruteludele Balti- ja Põhjamaade ühishääle võimendamiseks 

EL-is, samuti EL Läänemere strateegia rakendamisele Balti-Põhjala koostöös. Koos Visegradi 
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riikide ja GUAM PA riikidega toimus kaks ümarlauda Ukraina  julgeoleku küsimustes. Lisaks 

toimus rida koostööüritusi Beneluxi parlamendiga, GUAM PA-ga ja Kagu-Euroopa 

Parlamentaarse Assambleega. Osaleti koostöös Läänemere parlamentaarse konverentsi raames.   

OSCE Parlamentaarses Assamblees (OSCE PA) käivitus Balti- ja Põhjamaade koostöövorm 

kohtumistega NB8 formaadis, arendamaks omavahelisi koostegemisi ja – kõlastamisi. OSCE 

PA töövormideks on iga-aastased talve- ja sügisistungid ning üldkogu istungjärgud erinevate 

liikmesriikide parlamentide korraldamisel, samaaegselt toimuvad komiteede istungid. 

Aasta tippsündmuseks Eesti delegatsioonile kujunes Bakuu istungjärk, kus arutati aktuaalseid 

julgeolekulisi väljakutseid. Jälgides oma pikaajalist põhimõtet olla aktiivne ja osaleda 

poliitilistes otsustusprotsessides, rõhutas Eesti delegatsioon meedia- ja sõnavabaduse 

põhimõtete järgimise vajadust, vaba juurdepääsu võimaldamist informatsioonile, sealhulgas 

elektroonilisele meediale. Eesti vaatlejad on alati aktiivselt osalenud OSCE PA liikmesriikides 

valimiste vaatlusmissioonidel. 2014. aastal osales Eesti delegatsioon vaatlejana Moldova 

parlamendi valimistel, Ukraina parlamendi erakorralistel valimistel ning Ukraina presidendi 

valimistel.  

 

Riigikogu Parlamentide vahelise liidu (IPU) Riigikogu delegatsioon osales kahel assambleel 

– kevadel ja sügisel Genfis. Novembris võeti osa New Yorgis toimunud ÜRO ja IPU 

ühisistungist ning veebruaris Bukarestis toimunud seminarist „Rahvusparlamentide panus ÜRO 

Inimõiguste Nõukogu töösse“, samuti Washingtonis toimunud konverentsil „Seadusandjate 

tegevus maailma tuumarelva-vabaks muutmisel.“ Eesti delegatsiooni peamine tegevus 2014. 

aastal olid suunatud Eesti riigi ja meie seisukohtade tutvustamisele ning  riigi positiivse kuvandi 

levitamisele - põhifookuses olid Eesti e-riik ja meie julgeolekuga seonduvad aspektid. Jätkus 

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

populariseerimine. 

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblees (VLPA) jätkas Eesti delegatsioon  2013. a 

alustatud initsiatiiviga muuta assamblee eelarve ja liikmemaksu kujundamise 

proportsionaalsemaks ja läbipaistvamaks. Põhiküsimustena oli VLPAs päevakorras ja ka Eesti 

delegatsiooni tähelepanu all koostöö arendamine Vahemere põhja- ja lõunakalda riikide vahel, 

sh Lähis-Ida problemaatika, mis puudutab otseselt ka Euroopa Liidus toimuvat. Samuti olid 

komiteede istungitel pidevalt päevakorras inimõiguste alane dialoog ja demokraatia 

edendamine Vahemere lõunakalda riikides. Eestist alguse saanud „Teeme ära!“ kampaania, mis 

leidis kajastust ka Eesti delegatsiooni juhi Imre Sooääre 2012. a. assamblee täiskogul raportina, 

on kasvanud üleilmseks liikumiseks „World Wide Clean Up“, milles osaleb juba kümneid riike 

üle maailma. Assamblee keskkonnakomitee istungitel peeti „Teeme ära!“ aktsiooni väga 

oluliseks ja otsustati alustada koostööd Vahemere regiooni „Teeme ära!“ tuumiktiimiga, mille 

esindajaks oli komitee istungil eestlanna Agni Kaldma. 

Arengukoostöö raames viibisid Eestis koolitusvisiidil Lääne-Balkani riikide parlamentide 

peasekretärid ja Gruusia parlamendi ametnikud. 

Parlamendirühmad (sõprusrühmade) esindajad käisid visiitidel Türgis, Austrias ja 

Saksamaal. Omalt poolt võõrustati Kasahstani ja Saksamaa parlamentide esindajaid.  

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2014. aastal kokku 133 065 eurot 

50 senti, sellest Balti Assambleele 91 380 eurot, Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 14 514 

eurot 39 senti, OSCE Parlamentaarsele Assambleele 5 757 eurot, NATO Parlamentaarsele 

Assambleele 3 721 eurot, Läänemeremaade parlamentaarsele konverentsile 5 989 eurot, 

Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja Euroopa 
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Parlamendi Esindajate Konverentsile (COSAC) 1 196 eurot 23 senti, IPU geopoliitilisele 

grupile 12+ IPU-s 596 eurot, parlamentide peasekretäride ühendusele (ASGP) 330 eurot 88 

senti, Rahvusvahelisele Arhiivinõukogule 200 eurot, Vahemere Liidu Parlamentaarsele 

Assambleele 7 439 eurot ning Parlamentide vahelise Euroopa Liidu Infovahetuse andmebaasi 

(IPEX) ülalpidamiseks 1 942 eurot. 

 

Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi 

2014. aastal jätkati ja arendati edasi aasta varem paika pandud põhitegevusi: avalikkuse 

süstemaatiline teavitamine komisjonide tööst, pressiteadete tõlkimine vene keelde, 

sotsiaalmeedia jt moodsate meediavahendite kasutamine eesmärgiga muuta Riigikogu 

kommunikatsioon audiovisuaalsemaks. Riigikogu Kantselei pressiteenistus saatis mullu 

meediale eelinfot 48 nädala ja eraldi 157 päeva kohta, teavitades ajakirjandust täiskogus ja 

komisjonides arutamisele tulevatest küsimustest, menetletavatest eelnõudest, parlamendi 

välissuhtlusest, kohtumistest ja muudest sündmustest. 

Pressiteenistus saatis meediale 2014. aastal kokku 658 teadet, neist 295 komisjonide töö kohta 

ja 123 istungiülevaadet. Komisjonide tööd kajastavate teadete arv kasvas märgatavalt, lisaks 

FB postitused (177). Parlamendi töö peegeldamisel on oluline edastatava info tasakaalustatus. 

Erinevaid seisukohti, mitme fraktsiooni arvamusi kajastavate pressiteadete ja istungiülevaadete 

arv oli 163. Riigikogu juhatuse tegevusest koostati 109 pressiteadet ja 96 FB postitust. Erilist 

tähelepanu pöörati proaktiivsele kommunikatsioonile. Initsieeritud artikleid, intervjuusid ja 

pressiteateid oli aasta jooksul 59. 

Muukeelse elanikkonna informeerimisel on positiivset mõju avaldanud Riigikogu pressiteadete 

tõlkimine vene keelde ja nende edastamine venekeelsele meediale (506). Inglise keelde 

tõlgitakse pressiteateid valikuliselt, lähtudes sellest, kas need pakuvad huvi rahvusvahelisele 

avalikkusele (168).  Kõik istungiülevaated on tavapäraselt tõlgitud nii vene kui inglise keelde. 

Rohkem pöörati tähelepanu ajakirjanike abistamisele, vastates nende päringutele, koostades 

selgitavaid taustamaterjale ja korraldades pressibriifinguid. 

Jätkusid veebiülekanded kõigist Riigikogu istungitest ning Rahvusringhäälingu ülekanded 

Riigikogu infotundidest ja olulise tähtsusega riiklike küsimuste aruteludest. Kõikide täiskogu 

istungite, komisjonide avalike istungite ja muude Riigikogus toimunud oluliste ürituste 

salvestised on lisatud Riigikogu Youtube’i kanalisse. Kommunikatsioon on muutunud märksa 

audiovisuaalsemaks, oluliselt on kasvanud nende teadete arv, mida ilmestavad lisatud fotod või 

videolõigud (224). Pildistatud on ligi 300 Toompea lossis toimunud üritust, Riigikogu avalikku 

pildigaleriisse lisandus aastaga ca 4000 fotot. 

Facebookis kajastati Riigikogu tööd aktiivselt ja regulaarselt, kokku tehti aastas 623 postitust. 

Riigikogu lahtiste uste päeva eel viidi Facebookis läbi kampaania „Mida muudaksid Sina RK 

liikmena?“. Aastaga on püsijälgijate arv kasvanud rohkem kui kolm korda, ületades 3000 

inimese piiri.  

Häid tulemusi on andnud muudatused ekskursioonide korraldamisel, uued formaadid on 

rakendunud ning täielikult töös. Populaarsemad on olnud lasteekskursioonid ja suvised maja 

tutvustavad tuurid. Samuti tuntakse huvi  publikutuuride vastu, sest need annavad külastajatele 

ülevaate ka Eesti  majandusest, poliitikast ja ajaloost. Ühtekokku käis eelmisel aastal Toompea 

lossis 25 986 külastajat, neist 17 798 eestlast ja 8188 välismaalast. Ekskursioonid toimusid 



  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maria Alajõe 
12 

 

eesti, vene ja inglise keeles. Projekti Minu Riik raames on Riigikogu tööga käinud tutvumas ja 

parlamendiliikmetega kohtumas 194 ekskursioonigruppi.  

Traditsioonilisel Riigikogu lahtiste uste päeval käis parlamendiga tutvust tegemas ligi 3500 

inimest. Kes sel päeval ei jõudnud  Pika Hermanni torni, võis seda teha 4. juunil, Eesti lipu 

päeval. Ajaloolisesse torni viidi ka suvine laulupeotuli. 

Riigikogu konverentsisaalis toimus läinud aastal 95 üritust, kus osales ca 5600 inimest. Kui 

esimese poolaasta põhirõhk oli Riigikogu komisjonide istungitel, siis teisel poolaastal 

domineerisid majaväliste partneritega üritused. Teemad: Rail Baltic, tööhõivereform, valimisea 

langetamine, Ukraina sündmused, Venemaa sanktsioonid, EL laienemine, apteegireform, e-

tervis, hambaravi, lastekaitse, vanemahüvitis, kodanikuühiskonna areng jmt. 

Komandandi majas peeti 45 üritust, milles osales ca 1550 inimest. Siin toimusid Euroopa 

Parlamendi valimistega seotud seminarid, mitmete klubide ja ühingute aastakoosolekud (20. 

Augusti Klubi, Põhiseaduse Assamblee Klubi, klubi „Eesti Vabaduse Eest“,  Liberaalse Arengu 

Klubi, NATO Eesti Ühing, Rahvusvähemuste Kultuurinõukogu, PRAXIS jmt). 

Riigikogu istungisaalis korraldasid oma traditsioonilise istungi noortefoorumist „101 last 

Toompeal“ välja kasvanud Noorteparlament ja Mudel Euroopa Parlament. Lisaks pidasid 

Toompeal Riigikogu simulatsioonimängu maha üliõpilasorganisatsioonide esindajad. 

2014 aastal jätkus intensiivne töö Riigikogu uue välisveebi ettevalmistamisel - veebi 

kujundustööd ja visuaalne stiil, infograafika loomine kolmes keeles, tarkvara arendustööd, 

sisuloome tekstide ja tõlgete valdkonnas jpm. Valmis mahukas tehniline analüüs „Riigikogu 

avalik veebileht, süsteeminõuete spetsifikatsioon“ ning sõlmiti hankeleping uue 

tarkvaraarenduse ja hooldustööde riigihanke võitjaga. 

Ilmusid Riigikogu Toimetiste 29. ja 30. number, uued saalivoldikud ning Pika Hermanni torni, 

Valget saali ja Riigikogu hoonet tutvustavad voldikud. Mahukamatest trükistest nägi 

ilmavalgust Riigikogu Kantselei ajalookogumik „Parlamendi parem käsi“. Raamatu I peatükk, 

mis käsitleb perioodi 1919–1940, tugineb arhiividokumentidel ja teatmeteostel, aga ka 

ajakirjanduses ilmunul ja vähestel isiklikel mälestustel. II peatükis, mis hõlmab aastaid 1990–

2014, on rohkem ruumi kantselei teenistujate endi meenutustele ja mälestustele. Tekste aitavad 

ilmestada arvukad fotod ja dokumendikoopiad. Raamatu lõpust leiab ülevaate inimestest, kes 

erinevatel aegadel Riigikogu Kantseleis ametis on olnud.  

Koostöös Kunstnike Liiduga jätkus Eesti kunstnike tööde eksponeerimine Riigikogu 

kunstisaalis. Käsikäes kolmanda sektori esindajatega pandi Toompea lossis välja ühtekokku 22 

näitust. Riigikogu 95. sünnipäeva tähistamiseks valmis rändnäitus „Parlament 95“, mida sai 

vaadata Eesti erinevates linnades.  

 

Riigikogu tööks vajalike tingimuste loomine 

2014. aasta juunist augustini teostati Riigikogu lossi lõuna-tiiva renoveerimistööd kogusummas 

171 324 eurot. Tegemist on Riigikogu esinduskoridoriga, kus toimuvad näituste väljapanekud, 

asuvad Riigikogu esimeeste portreepildid, kui ka delegatsioonide ja väliskülaliste pildistamine. 

2014. aastal lõpetati Toompea lossi fassaadi renoveerimistööd kogusummas 89 561 eurot ja 

Riigikogu hoone akende renoveerimine kogusummas 35 748 eurot. Investeeringu tulemusena 

paranesid töötingimused ja tekkis kokkuhoid majanduskuludes. 
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Jätkus 2011. aastal kasutusele võetud elektroonilise dokumendihaldussüsteemi täiendamine ja 

edasiarendamine. Välja vahetati Riigikogu konverentsisaali konverentsitehnika süsteem 

kogusummas 75 506 eurot. Investeeringu tulemusena viidi pilt ja heli digitaalsele kujule ning 

paranes konverentside ülekandekvaliteet avalikkusele. 

 

Organisatsiooni ja teenistujate arendamine ning sisereeglite kaasajastamine 

Eesmärgiga tagada Riigikogu istungi, Riigikogu juhatuse ning komisjonide tõhus sisuline 

nõustamine ja teenindamine, vaadati üle ja korrastati oluliselt kantselei juhtimiskorraldust ning 

struktuuriüksuste põhifunktsioone. Tugitegevuste osas vähendati juhtimistasandeid ning 

rakendati vajalikud organisatsioonilised  muudatused  finants-, majandus- ja IT alase tegevuse 

tõhusaks korraldamiseks tugevate funktsioonipõhiste osakondade kaudu. 

Alustati tegevustega 2018. aasta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamiseks. 

Loodud töörühm koostas eesistumisega seoses toimuvate parlamentaarsete ürituste 

ettevalmistamise tegevuskava, mis hõlmab hinnangut personali- ja koolitusvajadusele ning 

esialgset koolituskava, hinnangut avalikkusega suhtlemise mahu ja kanalite ning võimaliku 

eelarve kohta, samuti ettepanekut eesistumisega seoses toimuvate parlamentaarsete ürituste 

ettevalmistamise koordinatsioonimudeli ja struktuuri kohta.  

Kantselei teenistujate koolituse eesmärk oli jätkuvalt teenistujate professionaalsuse hoidmine 

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

Olulisimad sihtrühmad 2014. aastal olid juhid ja nõustavad ametnikud. Arvestades 2018 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega kaasnevaid kohustusi tõusis EL temaatikaga seotud 

koolituste maht. Edasise koolitus- ja arendustegevuse planeerimiseks viidi läbi komisjonide 

ametnike kompetentside ja koolitusvajaduste kaardistuse Euroopa Liidu eesistumise kontekstis 

ning võõrkeeleoskuse testimine. Kasutati aktiivselt võimalust osaleda Riigikohtu korraldatud 

kohtunike koolitusel. Jätkuvalt osaleti aktiivselt välisseminaridel (ECPRD seminarid, 

õppevisiidid Põhjamaade Ministrite Nõukogu projektide raames). Juhtide arendamisel kasutati  

Rahandusministeeriumi pakutavaid keskseid koolitus- ja arendusprogramme (avaliku 

teenistuse keskastmejuhtide konverents, keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA, juhtide 

coachingu programm). Koostöös väliskonsultandiga töötati välja keskastmejuhtide 

kompetentsimudeli esmane versioon.  

Kantselei on säilitanud atraktiivsuse avaliku sektori tööandjana. Teenistujate vabatahtlik 

voolavus oli 6,6%, sealhulgas ametnikel 5,4% ja töötajatel 7,4%. Personali vabatahtlik 

voolavus Kantselei põhitegevusega seotud struktuuriüksustes (komisjonid, valimiste osakond, 

õigus- ja analüüsiosakond) oli 2014 jätkuvalt alla 5%. Vakantsete teenistuskohtade täitmisel 

kasutati peamiselt konkursse, kandidaatide koguarv oli jätkuvalt kõrge ning luhtunud konkursse 

ei olnud. 

 

Olulisemad investeeringud 

2014. aasta olulisimaks investeeringuks oli Toompea lossi renoveerimine 332 512 euro 

ulatuses. Riigikogu Kantselei ehitusinvesteeringute kava prioriteetideks 2016–2019 on 

Toompea lossi tuleohutuse tagamiseks tuletõkkesektsioonide ehitamine, fassaadide ja katuste 

korrastamine ning Kuberneri aia uuendamine. Tuletõkkesektsioonide rajamiseks on 

investeeringute kavas 2016. aastaks ette nähtud 35 000 eurot. Fassaadide ja katuste 
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renoveerimiseks on 2017. aastaks ette nähtud 80 000 eurot, 2018. aastaks 80 000 eurot ja 2019. 

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

(projekteerimiseks) ja 2016. aastaks 150 000 eurot (korrastamisele). Kuberneri aia korrastamise 

rahastamise osas toimuvad veel läbirääkimised Rahandusministeeriumiga, et vastav summa 

saaks Riigikogu Kantselei 2016. aasta eelarve investeeringute kavasse. 

Infotehnoloogia investeeringute kava prioriteedid on jätkata dokumendihaldustarkvara 

arendamist. Samuti komisjonidele IKT vara soetamist, et parandada istungite läbiviimise 

kvaliteeti ja võimaldada komisjonide istungite edastamist läbi telepildi. 

 

Täiendav informatsioon 

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

keskmine arv 220,52 sealhulgas ametnike keskmine arv 90,17 ja töötajate keskmine arv 

130,35. Riigikogu juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 171 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 141 tuhat eurot. Kokku 

maksti 2014. aastal töötasu Riigikogu liikmetele ning kantselei ametnikele ja töötajatele 

kokku 9 235 tuhat eurot. 

Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2014. aastal olid järgmised: varad 19 886 

tuhat eurot, kohustused 103 525 tuhat eurot, tegevustulud 10 tuhat eurot, tegevuskulud 30 264 

tuhat eurot, finantskulud 3 451 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. 

2014. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud.  

 

Hinnang Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteemi kohta  

Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteem on reaalselt toimiv ning kooskõlas sisemistes 

regulatsioonides kehtestatud reeglitega. Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteem on 

seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis hõlmab struktuuri, 

juhtkonna suhtumist, kontrollikeskkonda ja teisi kontrollimeetmeid ning võimaldab tagada: 

- õigusaktidest kinnipidamise;  

- varade kaitstuse raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest 

juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;  

- asutuse tegevuse on säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe;  

- asutuse tegevust kajastava juhtimis- ja finantsinfo usaldusväärsuse, tõese ja õigeaegse 

kogumise ja avaldamise. 

Hindan Riigikogu Kantselei sisekontrollisüsteemi tõhusaks. Kehtestatud on õigusaktidest 

tulenevad ja asutuse tegevuseks vajalikud siseaktid, mida täidetakse ja mille täitmist jälgitakse. 

Tagatud on kohustuste lahusus nii asutuse funktsioonide täitmisel kui ka tehingute 

dokumenteerimisel ja autoriseerimisel ning vajaliku järelevalve toimimine. 
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI 2014. AASTA 

TEGEVUSARUANNE  

Strateegiline eesmärk aastateks 2015-2017 ja aastal 2014 

2015-2017: Seaduses määratud institutsioonide (Riigikogu, Riigikogu juhatus, Vabariigi 

President, kohaliku omavalitsuse volikogud) valimine. 

2014. aastal: Vabariigi Valimiskomisjon korraldas Euroopa Parlamendi valimised ja Riigikogu 

juhatuse valimised. 

Vabariigi Valimiskomisjon (registreerimisnumber 70008256) on valimisseaduste alusel töötav 

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

omavalitsuse volikogude ja Riigikogu juhatuse valimiste ning rahvahääletuste ettevalmistamine 

ja läbiviimine. Lisaks sellele peab Vabariigi Valimiskomisjon lahendama muid valimistega 

seotud küsimusi (valimiskaebused).  

Koos investeeringutega oli 2014. aastaks Vabariigi Valimiskomisjonile eraldatud riigieelarvest 

2 292 826,09 eurot. 

Vabariigi Valimiskomisjoni 2014. aasta eelarve täideti 99-protsendiliselt, kasutamata jäi 

32 315,56 eurot. Kasutamata vahendid summas 27 613 eurot kanti üle Vabariigi 

Valimiskomisjoni 2015. a eelarvesse.  

Vabariigi Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Riigieelarves komisjonile eraldatud 

personalikuludest summas 126 000 eurot kasutati 122 528,35 eurot peamiselt Vabariigi 

Valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni liikmete ja käsunduslepingute alusel 

kaasatud isikute tasustamiseks ning maksudeks.  

Majandamiskuludest (eelarve 391 184,69 eurot) kasutati 374 847,95 eurot ning suurimad kulud 

olid seotud Vabariigi Valimiskomisjoni infosüsteemide tegevustega (hooldustööd ning 

valimisteaegne majutus).  

Vabariigi Valimiskomisjoni investeeringuvahendeist (eelarve 75 027,40 eurot) kasutati 74 967 

eurot erinevate valimistega seotud infosüsteemide (valimiste infosüsteem, elektroonilise 

hääletamise süsteem koos hääle kontrollimist võimaldava süsteemiga, komisjonide veebilehed) 

arendamiseks.  

2014. aasta algas Euroopa Parlamendi valimiste intensiivse ettevalmistamistööga. Võeti vastu 

nii terviktekstide kui ka muudatustena Euroopa Parlamendi valimist käsitlevad Vabariigi 

Valimiskomisjoni määrused, valmistati ette valimistarvikute hanked. 

Aruandeaastal toimunud valimised olid teised, mille puhul tehti infosüsteemide majutuse ja 

halduse osas koostööd uue partneriga. Valimiste Infosüsteemi osas oli strateegiliseks partneriks 

AS Andmevara ning elektroonilise hääletamise süsteemi osas Riigi Infosüsteemi Amet (varem 

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus). 

2014. aastal toimusid Euroopa Parlamendi valimised, mis möödusid valimiskomisjonidele 

korralduslikult edukalt.    

2015. a toimusid Riigikogu valimised, 2016. a toimuvad Vabariigi Presidendi valimised ning 

2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. 

Pärast 2011. aasta Riigikogu valimisi moodustas Riigikogu põhiseaduskomisjon elektroonilise 

hääletamise töörühma, kelle koostatud ettepanekud esitati põhiseaduskomisjonis valminud 
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valimisseaduste muutmise seaduse eelnõusse. Valimisseaduste muudatused jõustusid 2012. a 

lõpus. Olulisem muudatustest, elektroonilise hääletamise kontrolli võimaluse loomine, 

rakendati 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel katseliselt, kuid täismahus, pakkudes 

lisaks Android platvormile ka Windows Phone ja iOS võimalusi.  

Vabariigi Valimiskomisjoni olulisimad ülesanded valimiste eelsel ja valimiste vahelisel ajal 

ongi seotud eri 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 2014. aastal järgmised: varade 

maht 150 479,07 eurot, kohustuste maht 12 355,93 eurot ja tegevuskulud 1 019 509,78 eurot. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Aaro Mõttus 

Komisjoni esimees 
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ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE 

KOMISJONI 2014. 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 juurutamise 

lõpulejõudmine. Aruandeaastal esitasid erakonnad esmakordselt oma kvartali tulude 

aruannetele lisaks ka oma kvartali kuluaruanded komisjonile ja seda komisjoni loodud 

infosüsteemis.  

Teiseks oluliseks töösuunaks oli kehtiva erakonnaseaduse muutmine erakondade kulude 

kajastamisel, kus kulude esitamine valimiskampaania põhiselt asendus kogukulude 

kajastamisega poliitiliste ja majandamiskulude lõikes kvartalite kaupa. Selline muudatus tagab 

erakondade rahastamise parema läbipaistvuse. Viimasega seonduvalt lisandus erakondadele 

alates 2014. aastast perioodiline aruandekohustus oma võlakohustuste kohta.  

2014. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos investeeringutega 97 059 eurot, millest 

kulutati  94 424 eurot. 

2014. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahenditest summas     

34 402 eurot kulutati 31 884 eurot. 2014. aasta kasutamata investeeringute summa 2 518 eurot 

koos 2015. aastaks ettenähtud summaga 26 465 eurot kulutatakse veebilahenduse 

täiendamiseks 2015. aastal. 

2014. aasta riigieelarves oli komisjoni personalikuludeks 27 577 eurot, millest kulutati         

27 468 eurot. Majandamiskuludeks oli eelarves 35 080 eurot, millest kulutati 35 072 eurot. 

Komisjoni majandusnäitajad 2014. aastal olid järgmised: varade maht 79 449 eurot, kohustuste 

maht 6 343 eurot, tegevustulud 4 576 eurot ja tegevuskulud 89 670 eurot. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ardo Ojasalu 

Komisjoni esimees  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

(konsolideeritud) 

BILANSS 

tuhandetes eurodes 

  Lisa 31.12.2014 31.12.2013 

Varad       

Käibevara       

Raha ja pangakontod 3 7 8 

Muud nõuded ja ettemaksed 6 198 137 

Varud    7 39 42 

Käibevara kokku   244 187 

Põhivara       

Kinnisvarainvesteeringud 8 83 85 

Materiaalne põhivara 9 19 175 19 368 

Immateriaalne põhivara 10 614 585 

Põhivara kokku   19 872 20 038 

          

Varad kokku   20 116 20 225 

          

Varade ja kohustuste vahe   83 427 72 100 

          

Kohustused        

Lühiajalised kohustused       

Saadud maksu-, lõivu- ja 

trahvikohustused 
4,5,6 511 525 

Võlad tarnijatele   131 107 

Võlad töötajatele   200 224 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 5 3 

Eraldised   11 6 703 5 197 

Lühiajalised kohustused kokku   7 550 6 056 

          

Pikaajalised kohustused       

Eraldised   11 95 993 86 269 

Pikaajalised kohustused kokku   95 993 86 269 

          

Kohustused kokku   103 543 92 325 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

          Lisa 2014 2013 

Rahavood põhitegevusest      

  Tegevustulem   -31 359 -22 545 

  Korrigeerimised:       

   
Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 
18 839 803 

   
Käibemaksukulu põhivarade 

soetamisel 
17 134 153 

  Korrigeeritud tegevustulem    -30 386 -21 589 

  
Põhitegevusega seotud käibevarade ja 

pikaajaliste ettemaksete netomuutus 
 -58 -70 

  
Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus 
 7 861 344 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -22 583 -21 315 

Rahavood investeerimisest      

  
Tasutud materiaalse ja immateriaalse 

põhivara soetamisel 
9,10 -807 -1 039 

  Kokku rahavood investeerimisest   -807 -1 039 

Rahavood finantseerimisest      

  Rahalised siirded 20 23 389 22 361 

  Kokku rahavood finantseerimisest   23 389 22 361 

            

Puhas rahavoog   -1 7 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  8 1 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  -1 7 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul   7 8 
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TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes 

      Lisa 2014 2013 

           

Tegevustulud       

Saadud toetused  12 8 0 

Kaupade ja teenuste müük 13 2 5 

Muud 

tegevustulud 
  14 5 1 

Tegevustulud kokku   15 6 

           

           

Tegevuskulud       

Antud toetused   12 -564 -163 

Tööjõukulud   15 -25 491 -17 263 

Majandamiskulud   16 -3 792 -3 632 

Muud 

tegevuskulud 
  17 -688 -690 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 18 -839 -803 

Tegevuskulud kokku   -31 374 -22 551 

           

           

Tegevustulem   -31 359 -22 545 

           

           

Finantstulud ja –kulud       

Intressikulud   11,19 -3 451 -4 884 

Finantstulud ja –kulud kokku   -3 451 -4 884 

        

        

Aruandeperioodi  tulem    -34 810 -27 429 

           

           

Siirded 20 34 810 27 429 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

  Lisa Summa 

      

      

Saldo 31.12.2012   67 135 

      

Siire tulemi elimineerimisest 20 -4 965 

Kokku muutused 2013.a.   -4 965 

      

Saldo 31.12.2013   72 100 

      

Siire tulemi elimineerimisest 20 -11327 

Kokku muutused 2014.a.   -11327 

      

Saldo 31.12.2014   83 427 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 

Grupp Liik Konto Objekt COFOG Sisu selgitus 

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Täitmine 

2013 

Täitmine 

2014 

Täitmine 

miinus 

lõplik 

eelarve 

Üle 

viidud 

2015. 

aastasse 

K
o

o
n

d
 

Osa 1. 

RIIGIKOGU  

                    

        TULUD KOKKU 1 9 13 14 5   

  3     Tegevustulud 1 9 13 14 5   

  32     Kaupade ja teenuste müük 1 2 5 2 0   

  322     Tulu majandustegevusest 0 1 4 1 0   

  323     Muu kaupade ja teenuste müük 1 1 1 1 0   

  35     Saadud toetused 0 7 5 7 0   

  359     Saadud välistoetused 0 7 5 7 0   

  38     Muud tulud 0 0 3 5 5   

  388     Muud eespool nimetamata tulud 0 0 3 5 5   

        KULUD JA INVESTEERINGUD 

KOKKU 

-24 295 -25 149 -22 457 -24 666 483 -478 

      01 Üldised valitsussektori teenused -19 100 -20 093 -17 604 -19 610 483 -478 

      10 Sotsiaalne kaitse -5 195 -5 056 -4 853 -5 056 0 0 

        KULUD KOKKU -23 903 -24 141 -21 400 -23 859 282 -277 

        Tegevuskulud -23 903 -24 141 -21 400 -23 859 282 -277 

  4     Antud toetused ja muud ülekanded -7 041 -6 890 -5 107 -6 877 13 -13 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -16 862 -17 251 -16 293 -16 982 269 -264 

        INVESTEERINGUD KOKKU -392 -1 008 -1 057 -807 201 -201 

P
ii

rm
ä

ä
ra

d
 

        TULUD 1 1 1 1 0   

  3     Tegevustulud 1 1 1 1 0   

  32     Kaupade ja teenuste müük 1 1 1 1 0   

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

10 38     Muud tulud 0 0 3 5 5   

10 388     Muud eespool nimetamata tulud 0 0 3 5 5   
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        KULUD JA INVESTEERINGUD 

KOKKU 

-24 295 -25 133 -22 455 -24 656 477 -472 

        KULUD -23 903 -24 125 -21 398 -23 849 276 -271 

        Tegevuskulud -23 903 -24 125 -21 398 -23 849 276 -271 

  4     Antud toetused ja muud 

ülekanded 

-7 041 -6 890 -5 107 -6 877 13 -13 

20 41   10 Sotsiaaltoetused -3 -3 0 -3 0 0 

10 41 SE000026 10 Avaliku sektori eripensionid ja 

pensionisuurendused 

-5 192 -5 053 -4 853 -5 053 0 0 

20 450 SEP10001 01 Valimistega seotud tegevusteks -1 701 -1 701 -128 -1 688 13 -13 

20 452 SE000003 01 Muud ülekanded -145 -133 -126 -133 0 0 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -16 862 -17 235 -16 291 -16 972 263 -258 

10 5 SE000001 01 Õppelaenude tagasimaksmisega 

seotud kulud 

-11 -7 -10 -7 0 0 

20 5   01 74000101. Riigikogu Kantselei -10 144 -10 229 -9 721 -9 986 243 -243 

10 5 SEP10002 01 Riigikogu liikmete töötasu -4 625 -4 822 -4 638 -4 822 0 0 

10 5 SEP10004 01 Riigikogu liikmete sotsiaalmaks -1 526 -1 597 -1 526 -1 597 0 0 

20 5   01 70008256. Vabariigi 

Valimiskomisjon 

-506 -517 -359 -497 20 -15 

20 5   01 70009043. Erakondade rahastamise 

järelevalve komisjon 

-50 -63 -37 -63 0 0 

        INVESTEERINGUD  -392 -1 008 -1 057 -807 201 -201 

30   INP10000 01 Investeeringud -392 -1 008 -1 057 -807 201 -201 

T
u

lu
d

 j
a

 t
u

lu
d

es
t 

sõ
lt

u
v

a
d

 k
u

lu
d

 

        TULUD 0 8 9 8 0 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 0 1 4 1 0 0 

40 322     Tulu majandustegevusest 0 1 4 1 0 0 

40 35     Saadud toetused 0 7 5 7 0 0 

40 359     74000101. Riigikogu Kantselei 0 7 5 7 0 0 

        KULUD 0 -16 -2 -10 6 -6 

40 5     Saadud tulud majandamistegevusest 

ja välistoetused 

0 -16 -2 -10 6 -6 

          FINANTSEERIMISTEHINGUD 0 0 0 1 1   

    205     Kohustuste suurenemine 0 0 0 157 157   
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    206     Kohustuste vähenemine 0 0 0 -156 -156   
V

õ
rd

lu
s 

ra
h

a
 

jä
ä

g
i 

m
u

u
tu

se
g

a
 

        Sh mitterahalised tulud             

        Sh mitterahalised kulud ja 

investeeringud 

    

    

    

        Netosiirded riigikassaga     22 451 24 650     

        Raha jääk aasta algul     1 8     

        Raha jääk aasta lõpul     8 7     
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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 

Muud 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 kulu 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 4%-lise (kuni 2014.a. 6 %) diskontomääraga.  

Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja 

pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse 

välja eraldi endistele pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja 

pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille 

kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni 

saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti 

andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise 

pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul  hinnatakse lisaks, kui suur 

osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või pensionisuurenduse väljateenimist.  

Töösuhte lõppemise hüvitise eraldis on moodustatud töötajatele, kellel on töösuhte lõppemisel 

õigus saada ühekordset hüvitist. 

  

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. 
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Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. 

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse 

saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.  

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse 

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

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 

printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 

kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles 

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

Siirded ja netovara 

Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes 

annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. 

Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude  

vastastikuseid üleandmisi.  

Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 

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

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

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

kohustuste vahe) muutusena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 

asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva   25.03.2015 vahemikul, 

kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

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

kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud 

raamatupidamise aastaaruande lisades. 

Riigieelarve täitmise aruanne 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 

printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda 

raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad 

erinevused järgmised:  

a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 

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

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

kuludena; 

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

nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, 

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

struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad Rahandusministeeriumi ja sihtasutustest 

rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata; 

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

toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 

 

Lisa 2  Konsolideeritud asutused 

tuhandetes eurodes 

  
Tulemiaruande näitajad aasta 

kohta 

Bilansi näitajad aasta lõpu 

seisuga 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Finantstulu

d ja -kulud Varad 

Kohustu-

sed 

Varade ja 

kohustust

e vahe 

              

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 

              

2014             

Riigikogu Kantselei 10 -30 264 -3 451 19 886 103 525 -83 639 

Vabariigi 

Valimiskomisjon 0 -1 020 0 151 12 139 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve Komisjon 5 -90 0 79 6 73 

              

Kokku 15 -31 374 -3 451 20 116 103 543 -83 427 

 

 

 

 

 



  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maria Alajõe 
30 

 

Lisa 3  Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2014 31.12.2013 

Kontod e-riigikassas 7 8 

      

Raha ja selle ekvivalendid kokku 7 8 

 

Lisa 4  Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

Lisa 4A  Nõuded ja kohustused 

tuhandetes eurodes 

  
Lühiajalised 

nõuded 

Lühiajalised 

kohustused 

     

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 

      

Seisuga 31.12.2014    

Riigiraamatupidamiskohustuslased 83 432 511 

Kohalikud omavalitsused 0 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 6 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad 37 27 

Avaliku sektori üksused kokku 83 475 538 

Muud sidusüksused 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 83 475 538 

 

Nõuetes 31.12.2014 seisuga sisalduvad sealhulgas nõue Rahandusministeeriumi vastu (varade 

ja kohustuste vahe) summas 83 427 tuhat eurot (31.12.2013: 72 100 tuhat eurot), nõuded Eesti 

Ajaloomuuseumi vastu 5 tuhat eurot (31.12.2013: 0 eurot), Eesti Rahvusraamatukogu vastu 6 

tuhat eurot (31.12.2013: 6 tuhat eurot) ja AS Andmevara vastu 37 tuhat eurot (31.12.2013: 0 

eurot). Kohustustes 31.12.2014 seisuga sisalduvad maksukohustused 511 tuhat eurot (vt lisa 5; 

31.12.2013: 525 tuhat eurot), kohustused Riigi Infokommunikatsiooni SA-le 3 tuhat eurot 

(31.12.2013: 3 tuhat eurot), Riigi Kinnisvara AS-le 21 tuhat eurot (31.12.2013: 1 tuhat eurot), 
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Eesti Post AS-le 2 tuhat eurot (31.12.2013: 3 tuhat eurot), Tallinna Vesi AS-le 1 tuhat eurot 

(31.12.2013: 1 tuhat eurot). 

 

Lisa 4B  Tulud ja kulud 

tuhandetes eurodes 

  2014 2013 

  

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 689 1 743 

Kohalikud omavalitsused 0 434 0 44 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 0 44 1 39 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 

tütarettevõtjad, muud avaliku sektori üksused 0 392 0 263 

Avaliku sektori üksused kokku 1 1 559 2 1 089 

Sidusüksused 0 0 0 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 1 1 559 2 1 089 

 

Aruandeaasta tegevuskuludes sisalduvad käibemaksukulud 683 tuhat eurot (vt lisa 17; 2013: 

686 tuhat eurot). 

 

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

tuhandetes eurodes 

  

Makstud 

ettemaksed 

Lühiajalised 

kohustused 

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 

      

Seisuga 31.12.2014    

Sotsiaalmaks 0 259 

Üksikisiku tulumaks 0 225 

Töötuskindlustusmaksed 0 10 

Kogumispensioni maksed 0 13 

Erisoodustuste tulumaks 0 4 

Maksud kokku 0 511 
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Lisa 6  Muud nõuded ja kohustused 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2014 31.12.2013 

  

Lühiajaline 

osa 

Pikaajali-

ne osa 

Lühiajali-

ne osa 

Pikaajali-

ne osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed         

Nõuded ostjate vastu 2 0 1 0 

Sh brutosummas 2 0 1 0 

Sh ebatõenäoliselt laekuvad 0 0 0 0 

Toetuste saamisega seotud nõuded (vt 

lisa 12) 0 0 0 0 

Muud nõuded 20 0 10 0 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 176 0 126 0 

Muud nõuded ja makstud 

ettemaksed kokku 198 0 137 0 

Kohustused         

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 

lisa 5) 511 0 525 0 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 0 3 0 

Valimiste kautsjonid 1 0 0 0 

Muud kohustused kokku 516 0 528 0 

 

Nõuetes ostjate vastu 31.12.2014 seisuga sisalduvad nõuded Riigikogu Kantselei hoonetes 

tegutsevate juriidiliste isikute vastu 1 tuhat eurot (31.12.2013: 1 tuhat eurot) ja Eesti 

Ajaloomuuseumi vastu 1 tuhat eurot (31.12.2013: 0 eurot). Muudes nõuetes aruandeaasta lõpu 

seisuga sisalduvad nõuded töötajate vastu 1 tuhat eurot (31.12.2013: 1 tuhat eurot), Brüsselis 

töötava nõuniku korteri tagatistasu 4 tuhat eurot (31.12.2013: 3 tuhat eurot), nõuded Eesti 

Ajaloomuuseumile müüki antud suveniiride eest 5 tuhat eurot (31.12.2013: 0 eurot) ja Eesti 

Rahvusraamatukogule müüki antud raamatute eest 6 tuhat eurot (vt lisa 4A; 31.12.2013: 6 tuhat 

eurot) ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni poolt sissenõutavaks muutunud 

sunnirahade nõuded 4 tuhat eurot (31.12.2013: 1 tuhat eurot). 

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes sisalduvad aruandeaasta lõpu seisuga ettemakstud 

lähetusavansid 11 tuhat eurot (31.12.2013: 15 tuhat eurot), töö - ja puhkusetasude ettemaksed 

koos maksudega 1 tuhat eurot (31.12.2013: 5 tuhat eurot), ajakirjanduse ettetellimine 19 tuhat 

eurot ( 31.12.2013: 17 tuhat eurot), IT tugiteenuste ja tarkvara rendi ettemaksed 117 tuhat eurot 

(31.12.2013: 81 tuhat eurot), OSCE PA liikmemaksu ettemaks 4 tuhat eurot (31.12.2013: 4 

tuhat eurot) jm.  
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Muudes kohustustes kajastub Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt finantseeritud Põhja- ja 

Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projekti raames teostatud ettemaks 4 tuhat 

eurot (31.12.2013: 3 tuhat eurot). 

 

Lisa 7  Varud 

tuhandetes eurodes 

Varu nimetus 31.12.2014 31.12.2013 

Muud varud  39 42 

Varud kokku 39 42 

 

Varudes sisalduvad Riigikogu esindamiseks ostetud suveniirid. 

 

 

Lisa 8  Kinnisvarainvesteeringud 

tuhandetes eurodes 

  2014 2013 

Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi alguses 99 99 

Akumuleeritud kulum perioodi alguses -14 -12 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi alguses 
85 87 

      

Perioodi liikumised     

Amortisatsioon aruandeperioodil -2 -2 

      

Bilansiline väärtus perioodi lõpus     

Kinnisvarainvesteeringud     

Soetusmaksumus perioodi lõpus 99 99 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus -16 -14 

Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus 

perioodi lõpus 
83 85 

    

sh kasutusrendile ja tasuta kasutusse 

antud kinnisvarainvesteeringud 31.12.2014 31.12.2013 

Soetusmaksumus  99 99 

Jääkväärtus  83 85 

 

  2014 2013 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt 

lisa 13) 0 0 
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Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt 

lisa 16) -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 (2013: 2 tuhat eurot). 

 

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 20 972 603 1 520 1 24 077 

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

Jääkväärtus perioodi 

alguses 
981 17 847 243 296 1 19 368 

Aruandeperioodi 

liikumised 
            

Soetused ja parendused  0 263 93 13 17 386 

Varade üleandmine 0 0 0 0 0 0 

Üleantud varade kulum 0 0 0 0 0 0 

Varade mahakandmine 0 0 -21 -17 0 -38 

Mahakantud varade 

kulum 
0 0 21 17 0 38 

Amortisatsioon  0 -421 -79 -79 0 -579 

Ümberklassifitseerimine 

põhivara klasside vahel 
0 1 0 0 -1 0 

Liikumised kokku 0 -157 14 -66 16 -193 

Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 
            

Soetusmaksumus  981 21 236 675 1 516 17 24 425 
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Akumuleeritud kulum 0 -3 546 -418 -1 286 0 -5 250 

Jääkväärtus perioodi 

lõpus 
981 17 690 257 230 17 19 175 

sh kasutusrendile antud 

varad             

Soetusmaksumus    109         

Jääkväärtus    92         

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel 31.12.2014 31.12.2013 

Järgmisel majandusaastal 1 1 

2. kuni 5. aastal 0 1 

 

Materiaalse põhivara renoveerimine aruandeaastal (tuhandetes eurodes): 

Lossi plats 1a administratiivhoone 264 

Materiaalse põhivara renoveerimine kokku: 264 

 

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  1 519 10 1 529 

Akumuleeritud kulum -944 0 -944 

Jääkväärtus perioodi alguses 575 10 585 

Aruandeperioodi liikumised       

Soetused 267 20 287 

Amortisatsioon ja allahindlus 
-258 0 -258 

Varade mahakandmine 
-10 0 -10 

Mahakantud varade kulum 
10 0 10 

Ümberklassifitseerimine põhivara 

klasside vahel 
0 0 0 

Liikumised kokku 9 20 29 



  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maria Alajõe 
36 

 

Bilansiline väärtus perioodi 

lõpus 
      

Soetusmaksumus  1 776 30 1 806 

Akumuleeritud kulum -1 192 0 -1 192 

Jääkväärtus perioodi lõpus 584 30 614 

 

Aruandeaastal arendati edasi Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni veebipõhist 

infosüsteemi, milleks aruandeaastal kulus 27 tuhat eurot (käibemaksuta; 2013: 35 tuhat eurot). 

Riigikogu dokumendihaldussüsteemi arendati 139 tuhande euro eest (käibemaksuta; 2013: 87 

tuhat eurot).  

Riigikogu Kantselei tegeles stenogrammide infosüsteemi, tõlkeprogrammi liidese ja siseveebi 

arendamisega kogusummas 39 tuhat eurot (2013: 0 eurot).  

Vabariigi Valimiskomisjon arendas aruandeaastal e-hääletamise tarkvara 56 tuhande euro eest 

(käibemaksuta; 2013: 100 tuhat eurot) ja valimiste tarkvara 6 tuhande euro eest (käibemaksuta; 

2013: 45 tuhat eurot). 

 

Lisa 11  Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

tuhandetes eurodes 

Eraldised 

Perioodi 

algul 

Kasutatud 

perioodi 

jooksul 

Tühistatud/ 

lisandunud 

perioodi 

jooksul 

Arvestatud 

intressikulu 

Perioodi 

lõpul 

2013           

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

sh    

parlamendipensionide 

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 -158 149 2 477 

Kokku 86 383 -4 859 5 058 4 884 91 466 

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

     pikaajalised 81 404 0 -19 4 884 86 269 

2014           

Pensionieraldised 88 989 -5 054 14 013 3 352 101 300 

sh    

parlamendipensionide 

eraldis 87 276 -5 054 13 101 3 284 98 607 
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sh  avaliku teenistuse 

pensionisuurenduse 

eraldis 1 713 0 912 68 2 693 

Töölt lahkumise 

hüvitise eraldis 2 477 0 -1 180 99 1 396 

Kokku 91 466 -5 054 12 833 3 451 102 696 

sh lühiajalised 5 197 -5 054 6 560 0 6 703 

     pikaajalised 86 269 0 6 273 3 451 95 993 

 

Riigikogu liikmete pensionieraldiste reservi moodustamisel on kuni aastani  2056 maksmisele 

kuuluvate summade määramiseks arvestatud potentsiaalset parlamendipensionäride arvu 

erinevatel aastatel ja vabariigi keskmise vanaduspensioni muutust.  

Parlamendi vanaduspensioni eraldist on arvestatud 238 inimesele. Parlamendi 

toitjakaotuspensioni eraldist on arvestatud 16 inimesele. Aruandeaasta lõpu seisuga oli 

parlamendi vanaduspensioni saajaid 166 ja toitjakaotuspensioni saajaid 16. 

Avaliku teenistuse seaduse alusel väljamakstava pensionisuurenduse eraldise moodustamisel 

kuni aastani 2066 on arvestatud pensioniõiguslike isikute arvu erinevatel aastatel, pensioni 

suurenduse 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 3 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 3 451 tuhat eurot (vt lisa 17; 2013: 4 884 tuhat eurot) ning lühi- 

ja pikaajaliste pensionieraldiste muutuse kulud  kokku 12 833 tuhat eurot (2013: 5 058 tuhat 

eurot). Kulude muutust aruandeaastal mõjutab intressimäära muutumine 6 %-lt 4-le %-le. 

 

Lisa 12  Saadud ja antud toetused 

Lisa 12A  Saadud toetused 

tuhandetes eurodes 

  Jääk perioodi alguses 
Arvestatud 

tulu 

Jääk perioodi lõpus 

  Nõuded 

Kohustu-

sed Nõuded 

Kohustu-

sed 

2013          

Saadud toetused          

Välismaine 

sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks (vt lisa 6) 1 0 0 0 0 
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Saadud toetused kokku 1 0 0 0 0 

2014          

Saadud toetused          

Välismaine 

sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks (vt lisa 6) 0 0 8 0 4 

Saadud toetused kokku 0 0 8 0 4 

 

Välismaise sihtfinantseerimisena on kajastatud tulu Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo 

projektide rahastamisel 7 tuhat eurot (2013: 0 eurot) ja tulu Euroopa Nõukogu poolt 

lähetuskulude kompenseerimisel 1 tuhat eurot (2013: 0 eurot). 

 

Lisa 12B  Antud toetused 

tuhandetes eurodes 

  

Jääk perioodi 

alguses 
Arvesta-

tud kulu 

Jääk perioodi 

lõpus 

  

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohustu-

sed 

Tasu-

tud 

ette-

maksed 

Kohus-

tused 

2013           

Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -1 0 0 

Õppetoetused kokku 0 0 -1 0 0 

Sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks           

KOV valimiste sihtfinatseerimine 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 

2014           
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Õppetoetused           

Stipendiumid 0 0 -4 0 1 

Õppetoetused kokku 0 0 -4 0 1 

Sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks           

Euroopa Parlamendi valimiste 

sihtfinatseerimine 0 0 -427 0 0 

Sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks kokku 0 0 -427 0 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine           

Rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmemaksud 4 0 -133 4 0 

    sealhulgas:           

    Balti Assamblee 0 0 -91 0 0 

    Parlamentidevaheline Liit, ASGP, 

12+ grupp 0 0 -16 0 0 

    muud liikmemaksud 4 0 -26 4 0 

Mittesihtotstarbeline 

sihtfinantseerimine kokku 4 0 -133 4 0 

Antud toetused kokku: 4 0 -564 4 1 

 

Stipendiumide kuludes on kajastatud Riigikogu Kantselei poolt väljaantav August Rei 

parlamendiuuringu stipendium 4 tuhat eurot (2013: 1 tuhat eurot). 

 

Lisa 13  Kaupade ja teenuste müük 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2014 2013 

Mitteeluruumide üür 1 1 

Müüdud raamatud ja suveniirid 1 4 

Tulud kokku 2 5 

 

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 (2013: 1 tuhat 

eurot). Tulu teeniti Riigikogu Kantselei poolt väljaantud raamatute ja Riigikogu suveniiride 

müügist 1 tuhat eurot (2013: 4 tuhat eurot). 
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Lisa 14  Muud tegevustulud 

tuhandetes eurodes 

Tulu nimetus 2014 2013 

Tulud sunniraha väljanõudmisest 5 1 

Tulud kokku 5 1 

 

Aruandeaastal nõudis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon sunniraha aruannete 

esitamata jätmise eest 5 tuhat eurot (2013: 1 tuhat eurot). 

 

Lisa 15  Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2014 2013 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud -2 166 -2 130 

Töötajate töötasud -2 195 -2 054 

Riigikogu liikmete töötasud -3 930 -4 523 

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud -35 -35 

Elektroonilise hääletamise komisjoni töötasud -24 -30 

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 

liikmete töötasud 
-21 -15 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud -57 -61 

Abikaasatasud -3 0 

Eripensionid ja pensionisuurendused (vt lisa 11) -14 107 -5 319 

Töötasud kokku -22 538 -14 167 

Erisoodustused -68 -75 

Sotsiaalkindlustusmaks -2 817 -2 955 

Töötuskindlustusmaks -44 -42 

Tulumaks erisoodustustelt -24 -24 

Tööjõukulud kokku -25 491 -17 263 

 

Keskmine töötajate arv 2014 2013 

Avaliku teenistuse ametnikud 90,17 92,37 

Töötajad 130,35 129,81 
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Valitavad isikud 101 101 

Koosseisuvälised töötajad 0 0 

Kokku 321,52 323,18 

 

Riigikogu liikmete palgakulud koos volituste lõppemise hüvitise kuludega, kuid elimineerides 

volituste lõppemise hüvitise eraldise muutuse kulud, olid aruandeaastal 4 818 tuhat eurot (2013: 

4 642 tuhat eurot). Riigikogu liikmete volituste lõppemise hüvitist maksti aruandeaastal 189 

tuhat eurot (2013: 62 tuhat eurot). Riigikogu liikmete volituste lõppemise eraldist vähendati 

888 tuhat euro ulatuses (2013: 118 tuhat eurot).  

Riigikogu Juhatuse töötasud olid aruandeaastal kokku 171 tuhat eurot (2013: 172 tuhat eurot). 

Riigikogu Kantselei koosseisuliste ametnike ja töötajate töötasukulud kokku olid aruandeaastal 

4 361 tuhat eurot (2013: 4 184 tuhat eurot), tõus seega 4,2 %. Riigikogu Kantselei 

tegevjuhtkonna tasud olid 141 tuhat eurot (2013: 183 tuhat eurot). Vähenemise põhjuseks on 

struktuuri muutus.  

Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete töötasud olid aruandeaastal 35 tuhat eurot (2013: 35 tuhat 

eurot).   

Aruandeaastal maksti Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmetele töötasu 

kogusummas 21 tuhat eurot (2013: 15 tuhat eurot). 

Pensionieraldiste muutuse kulud olid aruandeaastal 14 107 tuhat eurot (2013: 5 319 tuhat eurot, 

vt lisa 11). 

 

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 

tuhandetes eurodes 

Asutus Ametikohad 2014 2013 

    

Töötasud  
Muud  

tasud 
Töötasud  

Muud  

tasud 

Riigikogu 

Kantselei Riigikogu esimees -62 0 -64 0 

Riigikogu 

Kantselei 

Riigikogu 

aseesimehed -109 0 -108 0 

Riigikogu 

Kantselei 

direktor ja direktori 

asetäitjad -138 -3 -173 -10 

Erakondade 

Rahastamise 

Järelevalve 

Komisjon liikmed  -21 0 -15 0 

Vabariigi 

Valimiskomisjon liikmed  -35 0 -35 0 

 

Aruandeaasta muud tasud 3 tuhat eurot tulenevad struktuuri muutmisel tingitud koondamisest 

(2013: 10 tuhat eurot). 
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Lisa 16  Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes 

Kulu nimetus 2014 2013 

Administreerimiskulud kokku -1 005 -913 

   sealhulgas:     

   Riigikogu liikmete eluasemekulud -330 -315 

   esindus- ja vastuvõtukulud -214 -196 

   sideteenuste kulud -110 -98 

   kingituste kulud -66 -55 

   info- ja PR teenuste kulud -107 -111 

   trükiste kulud -80 -67 

   bürootarvete kulud -27 -35 

   muud administreerimiskulud -71 -36 

Uurimis- ja arendustööd -14 -38 

Lähetuskulud -560 -530 

Koolituskulud -86 -92 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud kokku -647 -601 

   sealhulgas     

   jooksva remondi kulud -205 -167 

   korrashoiuteenuste kulud -101 -99 

   materjalide kulud -21 -18 

   kütte ja soojuse kulud -147 -150 

   elektri kulud -159 -156 

vee- ja kanalisatsioonikulud -10 -9 

   muud kinnistute majandamiskulud -4 -2 

Sõidukite majandamiskulud -772 -779 

Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kulud -471 -345 

Inventari majandamiskulud -191 -224 

Meditsiini- ja hügieenikulud -7 -4 

Ürituste ja näituste korraldamise 

kulud -39 -106 

Kokku -3 792 -3 632 

 

Majandamiskulud suurenesid aruandeaastal eelnenud aastaga võrreldes 160 tuhande euro ehk 

4,4 % võrra. Kulude suurenemist mõjutasid aruandeaastal toimunud Euroopa Parlamendi 

liikmete valimised. Enim vähenesid ürituste ja näituste kulud - vähenemine 67 tuhat eurot ehk 
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63,2 %, samuti uurimis- ja arendustööd - vähenemine 24 tuhat eurot ehk 63,2 %. Vähenesid ka 

bürootarvete kulud, vähenemine 8 tuhat eurot ehk 22,9 %. Koolituskulud vähenesid 

aruandeaastal 6 tuhande euro võrra ehk 6,5 % ning inventari kulud 33 tuhande euro võrra ehk 

14,7 %. Enim suurenesid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, suurenemine 126 tuhat 

eurot ehk 36,5 %. IT kulude suurenemise tingis peamiselt tarkvara tugiteenuse ja rendikulude 

tõus.  

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

Toom-Kooli 5 ja Toompea 1 hoonete majandamiseks. Kinnistute kulud suurenesid 46 tuhat 

eurot ehk 7,7 %. Selle põhjustas eeskätt remondikulude tõus. 

 Lähetuskulud suurenesid 30 tuhande euro võrra ehk 5,7 %. 

 Aruandeaasta majandamiskuludes sisalduvad Riigikogu liikmete tööga seotud kulud ilma 

käibemaksuta kogusummas 937 tuhat eurot  (2013: 870 tuhat eurot). Riigikogu liikmete tööga 

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

1042,39 eurot kuus (2013: 1014,00 eurot) ja alates 01.04. 1039,35 eurot kuus (2013: 1042,39 

eurot).  

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

oli kuni 31.03.  694,93 eurot kuus (2013: 676,00 eurot) ja alates 01.04. 692,90 eurot kuus (2013: 

694,93 eurot). 

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

oli kuni 31.03.  694,93 eurot kuus (2013: 676,00 eurot) ja alates 01.04.  692,90 eurot kuus 

(2013: 694,93 eurot). 

 

Lisa 17  Muud tegevuskulud 

tuhandetes eurodes 

Kulu nimetus 2014 2013 

Käibemaksukulud -683 -686 

Maamaksukulud 0 -3 

Muud tegevuskulud -5 -1 

Muud tegevuskulud kokku -688 -690 

 

Käibemaksukuludes ei sisaldu käibemaks erisoodustustelt ja käibemaksukohustusest 

mahaarvamisele kuuluv sisendkäibemaks. Käibemaks Riigikogu liikmete tööga seotud kuludelt 

oli aruandeaastal 166 tuhat eurot (2013: 152 tuhat eurot). Muudes tegevuskuludes sisalduvad 

peamiselt objektiivsetel põhjustel lähetuste ärajäämisega kaasnenud kulud. 
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Lisa 18  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

tuhandetes eurodes 

 Nimetus 2014 2013 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 8 ) -2 -2 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 9) -579 -617 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) -258 -184 

Kokku -839 -803 

 

 

Lisa 19  Intressikulud 

tuhandetes eurodes 

Nimetus 2014 2013 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt 

parlamendipensionide maksmise kohustustelt         

(vt lisa 11) -3284 -4638 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt ATS 

staazist tulenevate pensionilisade maksmise 

kohustustelt         (vt lisa 11) -68 -97 

Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt Riigikogu 

liikmete volituste lõppemise hüvitiste maksmise 

kohustustelt         (vt lisa 11) -99 -149 

Intressikulud kokku -3 451 -4 884 

 

Lisa 20  Siirded 

tuhandetes eurodes 

Siirde nimetus 2014 2013 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 24 873 22 489 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -223 -38 

Antud siirded Siseministeeriumile (netokulu) -3   

Antud siirded Välisministeeriumile (netokulu) -37   

Antud siirded Viljandi Maavalitsusele (netokulu) -1 221 -90 

Rahalised netosiirded kokku 23 389 22 361 

Mitterahalised siirded teiste 

riigiraamatupidamiskohustuslastega     
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Saadud teistelt 

riigiraamatupidamiskohustuslastelt     

Pensionieraldiste siirded Sotsiaalkindlustusametilt 107 103 

Saadud teistelt 

riigiraamatupidamiskohustuslastelt kokku 107 103 

Üle antud teistele 

riigiraamatupidamiskohustuslastele     

Pensionieraldiste siirded Riigikantseleile -13 0 

Üle antud teistele 

riigiraamatupidamiskohustuslastele kokku -13 0 

Mitterahalised siirded kokku 94 103 

Siirded tulemi elimineerimiseks 11 327 4 965 

Siirded kokku 34 810 27 429 

 

Aruandeaasta rahalised siirded 

Riigieelarvest saadi ülekanneteks vahendeid  ja anti laekumisi riigieelarvesse 24 650 tuhat eurot 

(2013: 22 451 tuhat eurot; netotulu). 

Valimiste läbiviimiseks sai Viljandi Maavalitsus 1 221 tuhat eurot (2013: 90 tuhat eurot), 

Siseministeerium 3 tuhat eurot (2013: 0 eurot) ja Välisministeerium 37 tuhat eurot (2013: 0 

eurot).  

Aruandeaasta mitterahalised siirded 

Pensionieraldiste siirdeid sai Riigikogu Kantselei Sotsiaalkindlustusametilt 107 tuhat eurot 

(2013: 103 tuhat eurot) ja andis Riigikantseleile 13 tuhat eurot (2013: 0 eurot). 

 

 

Lisa 21  Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

tuhandetes eurodes 

Lõpliku eelarve kujunemine 

 Nimetus Tulud Kulud Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve 1 -24 295 0 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -720 0 

Tegelikult laekunud toetused 7 -7 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 1 -1 0 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud 

kulud 

0 11 354 0 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -11 480 0 

Kokku lõplik eelarve 9 -25 149 0 
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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 

Makstud 

2014. 

aastal 

Kohustus 

2015. 

aastal 

Kohustus 

2016. 

aastal 

Kohustus 

2017. 

aastal 

Kohustus 

2018. 

aastal 

Lepingu 

summa 

kokku 

sh kohustus 2015-

2018 

Silberauto Eesti AS 

Mercedes Benz Sprinter 

313 CDI 676 BJX 0 0 3 8 8 7 8 4 38 27 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 SUMMUM 

3.0 0 0 7 8 8 8 0 0 31 16 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 2.0 0 0 6 7 7 7 1 0 28 15 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 

MOMENTUM 

POWERSHIFT 2.4 0 0 6 6 6 7 1 0 26 14 

Swedbank Liising AS 

Volvo S80 KINECTIC 

1.6 0 0 5 5 6 5 0 0 21 11 

DNB Pank AS 

Mercedes-Benz Vito 

116 6 5 5 5 5 0 0 0 26 5 

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

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

Autode rentimine 

kokku:   7 11 39 46 44 34 10 4 195 92 

 

 

 

 




