RIIGIKOGU KANTSELEI 2015. 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. Riigikogus on 11 alatist komisjoni ja 3
erikomisjoni. Vastavalt vajadusele moodustatakse probleem- ja uurimiskomisjone. Riigikogu
27. oktoobri 2015. aasta otsusega (RT III, 28.10.2015, 1) moodustati uurimiskomisjon
aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus
sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks.
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 ning osutada kaasabi Riigikogu suhtlemisel teiste institutsioonidega nii
riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt ja 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. 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.

Seaduste vastuvõtmine ja parlamentaarne kontroll
Riigikogu võttis 2015. aastal (XII koosseisu kevadistungjärk 12.01.2015 - 19.02.2015, XIII
koosseisu kevadistungjärk 30.03.2015 – 18.06.2015, XIII koosseisu sügisistungjärk 12.09.2015
– 17.12.2015) vastu 158 õigusakti, sh 113 seadust, 45 otsust ja 0 avaldust.
XII koosseisu kevadistungjärgul (12.01.2015-19.02.2015) toimus 25 istungit; XIII koosseisu
kevadistungjärgul (30.03.2015-18.06.2015) toimus 47 istungit, XIII koosseisu
sügisistungjärgul (12.09.2015-17.12.2015) toimus 55 istungit, kokku toimus 2015. aastal 127
istungit.
Erakorraline istung toimus 16.07.2015 ja 18.08.2015.
Kollektiivseid pöördumisi 2015. aastal vastu ei võetud.
Riigikogu istungitel toimus 4 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu:
1. Välispoliitika arutelu;
2. Eesti migratsioonipoliitika;
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3. Eesti Vabariigi suveräänsuse arutelu;
4. Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud;
Riigikogu arutas kolme Vabariigi Valitsuse poolt esitatud arengukava: „Kodanikuühiskonna
arengukava 2015-2020“; „Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020“; „Siseturvalisuse
arengukava 2015-2010“.
Valitsusliikmed ja muud ametiisikud esinesid Riigikogu ees 15 aruande, ettekande või
ülevaatega:
1. Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa
stabiilsusmehhanismis, rahandusminister Maris Lauri;
2. Kriminaalpoliitika arengusuundade 2014. aasta täitmise aruande esitamine,
justiitsminister Andres Anvelt;
3. Arengukava esitamine - Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020, siseminister
Hanno Pevkur;
4. Arengukava esitamine - "Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020", justiitsminister
Andres Anvelt;
5. „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ 2014. aasta täitmise aruande
esitlemine, siseminister Hanno Pevkur;
6. Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest, Riigikohtu esimees Priit Pikamäe;
7. Eesti Panga 2014 aastaaruanne, Eesti Panga president Ardo Hansson;
8. Finantsinspektsiooni 2014 aastaaruanne, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees
Kilvar Kessler;
9. Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020"
täitmise kohta, kultuuriministeerium, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar;
10. Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest, Eesti Arengufondi juhatuse esimees Pirko
Konsa;
11. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel,
peaminister Taavi Rõivas;
12. Justiitsministri ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise
kohta, justiitsminister Urmas Reinsalu;
13. Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta
majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus, riigikontrolör Alar
Karis
14. Ülevaade teadus- ja arendustegevusest, peaminister Taavi Rõivas;
15. Avaliku teenistuse 2014. aasta aruande ülevaade, rahandusministeerium, ettekandja
riigihalduse minister Arto Aas.
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe esitas XIII kevadistungjärgul Riigikogule ülevaate
kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
Riigikogu ees esineti 4 korral poliitilise avalduse ja umbusaldusavalduse nõudega:
1. seoses peaministrikandidaat T. Rõivas’ele volituste andmisega valitsuse
moodustamiseks;
2. seoses peaministrikandidaadile volituste andmisega, Vabariigi Valitsuse ametivande
andmine;
3. kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivas’ele
4. peaminister Taavi Rõivas’ e poolt 2016. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine
Riigikogule.
2015.a. arutas Riigikogu 3 õiguskantsleri ettepanekut ja ettekannet:
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1. õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule - põhihariduse korralduse
põhiseaduspärasusest;
2. õiguskantsleri 2014/2015. a. tegevuse ülevaade;
3. õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse § 30 lõike 3 ja lõike 4 punkti 3 Eesti
Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Lisaks Riigikogu poolt vastuvõetud õigusaktidele kujundas Riigikogu Euroopa Liidu asjade
komisjon 2015. aastal 25 seisukohta Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude, pakett-eelnõude ja
muude dokumentide kohta. Eelnõude kohta esitasid Riigikogu alatised komisjonid Riigikogu
Euroopa Liidu asjade komisjonile 42 arvamust.
Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile, riigikontrolörile ja
Eesti Panga presidendile kokku 124 arupärimist, (millest tagastati 5 arupärimist) ja 57 kirjalikku
küsimust. Riigikogu liikmed edastasid Riigikogu juhatusele üle 203 taotluse valitsusliikmetele
küsimuste esitamiseks infotunnis.

Parlamendi- ja parlamentarismialase teadlikkuse tõstmine
Parlamendialase teadustöö edendamiseks korraldab Riigikogu Kantselei igal aastal August Rei
parlamendiuuringu stipendiumikonkurssi. Stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismivõi Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. 2015. aasta kevadel
välja kuulutatud konkursil pälvis stipendiumi Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrant
Kristiine Järvan, kelle magistritöö pealkiri on “Avatus valimisvõitlusele ja hääle vahetamise
tõenäosus Eesti 2015. aasta parlamendivalimistel”. Magistritöö otsib vastuseid küsimustele,
milline Eesti valija on valimisvõitlusele avatud ehk valmis oma valimisotsust valimiste vahel
muutma. Töö teiseks eesmärgiks on analüüsida valimisvõitlusele avatud Eesti valijate sotsiodemograafilisi omadusi, hoiakuid ja arvamusi.
Järgmine stipendiumikonkurss on kavas välja kuulutada 2016. aasta kevadel ja ühtlasi
pikendada kandideerimisaega 2016. aasta sügiseni, kuna mitmetes ülikoolides ei esitata enam
magistriõppekavadesse kandideerimisel magistritöö kavandeid ja projekte, vaid teadustöö
teemavalik tehakse kraadiõppes õppimisel.

Parlamentaarne koostöö rahvusvahelisel tasandil
Riigikogu esimehel toimus 2015.aastal ametlik visiit Ungarisse. Lisaks toimusid esimehel
töövisiidid naaberriikidesse Lätti ja Leetu tähistamaks nende iseseisvuse taastamise 25.
aastapäeva. Parlamendi esimees osales Euroopa Liidu spiikrite kohtumisel Itaalias ja Vahemere
Liidu Parlamentaarse Assamblee spiikrite tippkohtumisel Portugalis. Samuti osales Riigikogu
esimees julgeolekualasel foorumil Kiievis, lisaks toimusid kohtumised Ukraina parlamendis.
Veel osales spiiker IPU 4. maailma parlamentide esimeeste konverentsil New Yorgis, millele
järgnesid kohtumised Eesti aukonsuli ja kohaliku eestlaste kogukonnaga Bostonis. Põhja- ja
Baltimaade (NB 8) spiikrite kohtumine toimus Stockholmis. Aasta lõpus osales spiiker Balti
Assamblee 34. ja Balti Nõukogu 21. istungjärgul.
Ametliku visiidiga külastasid Eestit Rootsi ja Luksemburgi parlamendi esimehed ning Euroopa
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president. Riigikogu võõrustas ka Soome parlamendi
väliskomisjoni ja Soome parlamendi esimehe visiiti. Lennart Meri konverentsi raames kohtuti
Rootsi parlamendi esimehe ja Poola Seimi marssaliga.
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Lisaks toimusid Armeenia parlamendi aseesimehe ja Tšehhi saadikukoja aseesimehe visiidid
Eestisse.
NATO Parlamentaarse Assamblee XIII kooseisu delegatsioon kinnitati 2015.aasta maikuus.
Septembri lõpus toimus Eestis NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee delegatsiooni
väljasõiduistung, kus arutati julgeolekuküsimusi Läänemere regioonis ja energiajulgeolekuga
seonduvat. Samuti tutvuti Eesti küberkaitse strateegiaga ja NATO küberkaitsekeskuse tööga.
Aastaistungil Stavangeris oli jätkuvalt teemaks Venemaa tegevus Ukrainas ning üha laienev
propagandakampaania. Delegatsioonid toetasid Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkumist,
kuni viimane järgib endale võetud rahvusvahelisi kohustusi. Komiteede istungitel arutati
tähtsamate küsimustena Vene vägede moderniseerimist, NATO liikmesriikide suhteid
Venemaaga, olukorda Süürias. Enim tähelepanu pälvis üha enam süvenev kriis Lähis-Idas,
suurenenud terrorioht ning kasvas põgenike vool Euroopasse. Norra istungil oli
märkimisväärsel kohal ka julgeoleku dimensioon (võimalik uus julgeolekuoht) Arktika
regioonis. Norra pea-, välis- ja kaitseminister andsid traditsiooniliselt ülevaate riigi rollist
NATOs ning prioriteetidest kaitse- ja välispoliitikas. Eesti delegatsiooni asendusliige Sven
Mikser valiti teadus- ja tehnoloogiakomitee aseesimeheks.
2015. aasta oli ka NATO PA 60. juubeliaasta, mille raames toimus erinevaid üritusi. Paljud
delegatsioonid, sh Eesti delegatsioon korraldas kevadel esseevõistluse teemal
„Julgeolekumaastiku uued ohud“. Võistluse võitja sai võimaluse osaleda NATO PA
kevadistungil Budapestis, kus tutvustati assamblee tööd ja ülesandeid. Võidutööd on üleval
assamblee kodulehel. Juulikuus toimus Pariisis pidulik juubeliistung, kus peamiselt arutleti
julgeolekupoliitika parlamentaarse mõõtme üle ning EL ning käsitleti NATO ühise välis- ja
julgeolekupoliitika küsimusi. Juubeliaasta ürituste raames osales delegatsiooni liige Marko
Mihkelson novembris Taani parlamendi NATO PA delegatsiooni poolt korraldatud seminaril
„Julgeolekust Läänemere regioonis“ ettekandega. Delegatsiooni tööaasta lõppes osalemisega
traditsioonilisel NATO parlamentaarse assamblee foorumil Washingtonis Sel korral arutleti
transatlantiliste suhete olukorra ning Venemaa tegevuse ja motiivide üle nii Ukrainas kui ka
Süürias. Suurt tähelepanu pälvis teemablokk, milles käsitleti võimalikke strateegiaid võitluses
ISISe vastu Pariisi ja Californias toimunud terrorirünnakute valguses. Samuti räägiti Iraani
tuumaleppest ning selle mõjudest regionaalsele ja rahvusvahelisele julgeolekule.
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon panustas
aktiivselt sõnavõttudega Eesti Euroopa Nõukogu 2016. aasta eesistumise prioriteetide
nähtavusse. Delegatsiooni liige Mailis Reps oli õigusasjade ja inimõiguste komitee raportöör
teemal „Inimõiguste kaitsjate kaitse tõhustamine“. Raport jõuab Assamblee täiskogu ette 2016.
aasta alguses. Mailis Reps andis kevadistungil üle monitooringukomitee raporti „Olukorrast
Ukrainas“ järgmisele raportöörile. Juunis delegatsiooni juhtimise üle võtnud Hannes Hanso
panustas poliitikaasjade ja demokraatia komitee raportisse „Ukraina kriisi poliitilised
tagajärjed“, kuidas Ukraina kriis on Eestit mõjutanud. Delegatsioon osales 2015. aasta
istungjärgu neljal täiskogul. Istungjärgu olulisemad teemad olid Venemaa vastased santsioonid
ja Euroopa rändekriis. Delegatsiooni asendusliige Andres Herkel osales Kirgiisi Vabariigi
parlamendi valimiste vaatlusmissioonil oktoobris ning Eerik-Niiles Kross Türgi Vabariigi
parlamendi valimise vaatlusmissioonil novembris.
Balti Assamblee (BA), mis sündis 25 aastat tagasi, on uuenemas. BA Eesti delegatsioon
moodustati Riigikogus 2015 uutel alustel, lähtuvalt Riigikogu komisjonidesse kuulumisest.
Tegu on pilootprojektiga, mille õnnestumisel muutub süsteem püsivaks ka Lätis ja Leedus.
Delegatsiooni moodustamine uutel alustel tagab, et BA komisjonis esindab Eestit Riigikogu
sama valdkonna komisjoni esindaja, kes on kursis siseriikliku ja EL tasandi arengutega oma
valdkonnas. Mudel kindlustab parema infoliikumise Balti parlamentide vahel ja otsekontakti
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täitevorganitega. Positiivne tagasiside Läti ja Leedu kolleegidelt kinnitab valitud tee õigsust.
Läti ja Leedu on väljendanud valmisolekut oma uute delegatsioonide moodustamisel meie
eeskuju järgida kui me aruandeperioodil 2015-2019 oma head töövõimet näitame.
Balti riikide koostöös on esmatähtis keskenduda regionaalsetele, kõiki kolme Balti riiki – Eestit,
Lätit ja Leedut – hõlmavatele projektidele. Eesmärgiks on järkjärguline üleminek
parlamendikomisjonide otsekoostööle. Uuenenud BA peab kindlustama tõhusama
parlamentaarse koostöö, aitama kaasa probleemide lahendamisele ning edendama
parlamentaarsete vahenditega ühiskonna heaolu ja konkurentsivõimet regioonis.
Olulise sündmusena võiks esile tuua julgeolekukonverentsi Tallinnas ja BA ning BMN ühist
konverentsi Vilniuses idapartnerluse teemal. Komisjonide istungid keskendusid koostöö
perspektiividele regioonis ja nende probleemidele. BA ja PN presiidiumid kohtusid kolm korda,
et arutada olukorda Ukrainas ja Valgevenes, ning avaldada toetust nendele parlamentidele.
Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil on Eesti on esindatud Balti Assamblee
delegatsiooni kaudu. Toimus 4 Alalise Komitee istungit. Moodustati jätkusuutliku turismi
töörühm, mille aseesimeheks valiti Andre Sepp.
Järjekorras 10.korvpalliturniir toimus 2015 Palangas. Eesti võitis taas ja tõi koju juba kolmanda
rändkarika.
Eesti hinnangul on Balti riikide koostöö ajalooliselt välja kujunenud, hästi toimiv
institutsionaalne võrgustik, mille peamine eesmärk on edendada regiooni arengut. Näeme Balti
koostöö edasist arengupotentsiaali tihedamas lävimises Põhjamaadega. Meie huvides on
paindlik, laiemaid koostööstruktuure täiendav, mitte dubleeriv koostöö. Tähtsustame koostööd
teiste regionaalsete partneritega, aidates kaasa ühtse Põhja-Balti regiooni tunnetusele.
OSCE Parlamentaarses Assamblees (OSCE PA) tänased prioriteedid on: ühistest
väärtushinnangutest lähtuvate kodanikuühiskondade loomine; sõjaliste konfliktide ennetamine
ja vältimine; stabiilsuse ja püsiva rahu tagamine kriisikolletes ja sõjategevusega haaratud
aladel; julgeolekuvaakumi nagu ka uute eraldusjoonte vältimine; ühtse julgeolekusüsteemi
arendamine.
OSCE PA töövormideks on kolm korda aastas toimuvad istungid: talveistung Viinis,
sügisistung roteeruvalt ning aasta tippsündmusena suvine istung erinevate liikmesriikide
parlamentide korraldamisel. Samaaegselt toimuvad ka OSCE PA kolme komitee istungid. Eesti
delegatsiooni töös 2015.a. oli väikeriigi esindajana meie juhtpõhimõtteks olla ise aktiivne,
otsida toetust mõttekaaslaste juures ja osaleda poliitilistes otsustusprotsessides.
2015.aastal tähistas OSCE oma 40.aastapäeva. OSCE PA Helsingi istungjärk oli pühendatud
aastapäevale ja OSCE PA tegevusele. 2015 määrati ametisse Läänemere regiooni erivolinik
Jürgen Klimke (DE), kes on oma huvi alla võtnud ka Läti vähemuste probleemid.
Eesti delegatsiooni seisukohad, mida delegatsiooni liikmed oma sõnavõttudes pidevalt
toonitasid olid vajadus saavutada konkreetseid edusamme ja tulemusi inimõiguste- ja
põhivabaduste edendamise osas, n-ö külmutatud konfliktide lahendamisele kaasa aitamine,
OSCE läbimõeldud tegevus riikideüleste ohtude vastu astumisel, meedia- ja sõnavabaduse
põhimõtete järgimine, vaba juurdepääs informatsioonile, s.h elektroonilisele meediale, suurem
tähelepanu küberohtudele, jms.
2015. aastal osales Eesti delegatsioon vaatlejana Valgevene parlamendi valimistel septembris,
Kõrgõzstani parlamendivalimistel oktoobris ja Türgi parlamendivalimistel oktoobris. OSCE
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PA võttis vastu otsuse mitte osaleda Aserbaidžaani parlamendivalimiste vaatlemisel, kuna
eelmistel valimistel tehtud soovitusi polnud arvestatud ja valimisseadust muudetud.
2013.a.alanud ja üha tihenev Balti- ja Põhjamaade vaheline koostöövorm näeb ette regulaarseid
NB8 formaadis delegatsioonijuhtide kohtumisi aktuaalsetes küsimustes, seisukohtade
koordineerimist enne suuri istungeid, samuti ühiste strateegiate, dokumendieelnõude ja
valitavatele ametikohtadele kandidaatide esitamise arutamist. 2015 aastal toimus kolm
kohtumist - Vilniuses, Stockholmis ja Riias.
Riigikogu Parlamentide vahelise liidu (IPU) Riigikogu delegatsioon osales 2015. aastal
märtsis Hanois IPU 132. assambleel, kus teemaks oli „Jätkusuutliku arengu eesmärgid –
sõnadest tegudele“. IPU 132. assambleel võeti vastu Hanoi deklaratsioon, millega kutsutakse
riike SDG- eesmärkide ellu viimisele kaasa aitama. Septembris toimus New Yorgis ÜRO
peakorteris IPU 4. maailma spiikrite kongress, mille peateemaks oli „Demokraatia kasutamine
rahu ja säästva arengu hüvanguks“. Riigikogu esimees Eiki Nestor juhtis oma sõnavõtus
parlamendijuhtide tähelepanu Ukrainas jätkuvale sõjale, kus rahvusvahelise õiguse rikkumine
Venemaa poolt tekitab Ukraina rahvale kannatusi ja õõnestab kogu piirkonna stabiilsust ja
julgeolekut. Eesti delegatsioon osales oktoobris ka IPU 133. istungjärgul Genfis, kus
peateemaks oli kõiki riike puudutav rändekriis, kuid toimusid arutelud ka teistel aktuaalsetel
teemadel nagu kliimamuutused, tervis, terrorism. IPU mõlemal assambleel toimus ka
parlamentide peasekretäride kohtumine, kus Eestit esindas RKK direktor Maria Alajõe.
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblees (VLPA) ) tegevuse keskmes olid teemad, mis
puudutasid Süüria kodusõda ning massilist inimeste ümberasumist Vahemere piirkonnas ning
nende liikumist mujale Euroopasse. Kohtumistest jäi kõlama mõte, et tegeleda tuleb ennekõike
pagulaskriisi põhjuste likvideerimisega, kuid samal ajal rõhutada immigratsioonis peituvaid
positiivseid võimalusi. Komiteede istungeil räägiti palju Vahemere regiooni keskkonnaolude
jätkuvast halvenemisest ning vaimse ja füüsilise kultuuripärandi kaitsmisest sõjapiirkondades
nii Süürias kui mujal. Aastakümneid väldanud Lähis-Ida rahuprotsessi teemad tekitasid
jätkuvalt pingeid, kuid konstruktiivset arutelu neil teemadel ei toimunud. Eesti delegatsiooni
juht Imre Sooäär rõhutas oma kõnedes, et vastus pagulaskriisile peab Euroopa riikide poolt
olema ühtne, kuid proportsionaalne, ning võtma arvesse kohalikke tingimusi ja eripärasid. Eesti
esindaja peatus tihti ka Venemaa temaatikal, öeldes, et Venemaa käitumine Süürias on
murettekitav, kuid jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata ka Venemaa tegevusele Ukrainas ja
Gruusias. Eesti jätkas ka 2013. aastal alustatud initsiatiiviga muuta VLPA eelarve ja
liikmemaksud proportsionaalsemaks ja läbipaistvamaks.
Arengukoostöö raames viibisid Eestis koolitusvisiidil Lääne-Balkani riikide parlamentide
peasekretärid ja Gruusia parlamendi ametnikud.
Parlamendirühmad (sõprusrühmade) esindajad käisid visiitidel Venemaal, Lätis ja
Valgevenes. Omalt poolt võõrustati Austria, Prantsusmaa ja Rootsi parlamentide esindajaid.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2015. aastal kokku 126,3 tuhat
eurot, sellest Balti Assambleele 91,4 tuhat eurot, Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 16,3
tuhat eurot, OSCE Parlamentaarsele Assambleele 5,9 tuhat eurot, NATO Parlamentaarsele
Assambleele 3,7 tuhat eurot, Läänemeremaade parlamentaarsele konverentsile 6,0 tuhat eurot,
Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja Euroopa
Parlamendi Esindajate Konverentsile (COSAC) 1,8 tuhat eurot ning IPU geopoliitilisele grupile
12+, parlamentide peasekretäride ühendusele (ASGP) ja Rahvusvahelisele Arhiivinõukogule
kokku 1,2 tuhat eurot.
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Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi
Parlamendi tegevuse põhisisuks on seadusloome, mis puudutab kõiki Eesti elanikke. Igal
inimesel on õigus saada teavet tema elu puudutavatest otsustest. Seetõttu peab Riigikogu olema
avatud ja arusaadav igale kodanikule.
Kõrvuti traditsiooniliste pressiteadete koostamisega oli 2015. aastal pressiteenistuse jaoks
üheks oluliseks märksõnaks proaktiivne kommunikatsioon. Kui eelmisel aastal jõudis
meediasse pressiteenistuse initsieeritud artikleid, intervjuusid või ülekandeid 59 juhul, siis nüüd
oli selliseid artikleid/intervjuusid 90. Üks oluline kommunikatsiooniprojekt oli kindlasti
Riigikogu liikmete Jordaania visiit, kuhu kaasati ka ajakirjanikud. Ainuüksi see tõi endaga
kaasa 15 erinevat artiklit/intervjuud. Teisena peaks esile tooma täiskogu istungite/komisjonide
avalike istungite otseülekannete pakkumise meediale, mis annab avalikkusele võimaluse
otseülekandes jälgida parlamentaarset debatti.
Kahtlemata tõi pressiteenistuse töösse muudatusi Riigikogu uus veebileht, kus iga pressiteade
peab olema illustreeritud sobiva fotoga konkreetsest kõneisikust/komisjonist/sündmusest. See
vajadus tõi endaga kaasa Riigikogu pildipanga aktiivse värskendamise. Meie avalikku
pildigaleriisse lisandus aastaga ca 4500 fotot.
Samuti oli uuenduseks nn fookusteemade kajastamine veebis. Aasta jooksul planeeritud seitsme
fookusteema asemel sai neid tegelikkuses kodulehele üheksa.
Nagu öeldud, käivitus pikalt ette valmistatud Riigikogu uue välisveebi projekt – uus
kontseptioon, tehniline lahendus, kujundus, ülesehitus, muutus nii tekstiline kui visuaalne sisu
ja infograafika. Projekt hõlmas ka mahukaid liidestamistöid EMSiga, millest vanemate
koosseisude eelnõude migreerimine jõudis lõpuni detsembris. Välisveebi projekti aitasid ellu
viia kuus majavälist agentuuri ja partnerit ning kantselei siseselt andsid oma panuse pea kõik
struktuuriüksused.
Paralleelselt valmis ka uue Lossiveebi projekti, mis hõlmas kogu siseveebi kontseptsiooni,
kujunduse, tehnilise platvormi ja sisu uuendamise täies mahus.
Aasta teises pooles hakkasime ette valmistama Riigikogu Toimetiste veebi kaasajastamist,
mille sisuga täitmine toimub 2016. aastal. Läinud aastal analüüsiti ja pandi paika ka Riigikogu
poolsed veebidega seotud üldised tegevussuunad Eesti eesistumise ajaks 2018. aastal.
Aasta-aastalt kasvab sotsiaalmeedia osatähtsus parlamenditöö kajastamisel. Facebookis viisime
läbi kaks kampaaniat Riigikogu liikmete tutvustamiseks. Kevadel tutvustasime uut koosseisu
läbi Riigikogu liikmete rakenduse, sügisene kampaania „101 selfit“ andis võimaluse reaalseks
kohtumiseks poliitikutega. Kampaanialeht kogus ligi 4000 külastust, saime endale 1100 uut
fänni. Videopostitust nägi 120 000 inimest, bännereid 140 000.
Lõpusirgel on töö Riigikogu FB strateegia kallal, et võidetud fänne ka edaspidi oma lehel hoida
ning neile huvipakkuvat sisu vahendada. Strateegia olulisemateks uuendusteks on fookuse
hoidmine positiivsetel uudistel ja lähenemisnurkadel ning fraktsioonidele suurema
sõnavõimaluse andmine. Komisjonidest said FBs enam kajastust sotsiaal-, kultuuri-, riigikaitseja väliskomisjon. Kokku tehti FBs 569 postitust, neist 180 komisjonide tööst ja 113 täiskogust.
Aastaga on Riigikogu FB konto sõprade arv kasvanud üle kahe korra – 6480ni.
Youtube´s on kenasti käivitunud täiskogu istungi järelvaatamise funktsioon, mida kasutavad
aktiivselt ka ajakirjanikud. Kokku laadisime üles 180 videot, millest kõige vaadatuim klipp oli
RK esimehe kõne sügisistungjärgu avamisel – 3035 kuvamist.

9

Erinevate sihtgruppide ja laiema avalikkuse kaasamiseks on parlamendi komisjonid,
fraktsioonid, ühendused ja delegatsioonid korraldanud arvukalt mitmesuguseid arutelusid.
Konverentsisaalis toimus mullu 90 eriteemalist üritust 4800 osavõtjaga. Enim kasutasid
konverentsisaali komisjonid avalike istungite pidamiseks, samuti kolmanda sektori esindajad
koostöös Riigikogu erinevate struktuuridega. Komandandi majas peeti 45 üritust.
Valges
saalis
toimusid
koosseisuvahetusega
seotud
pidulikud
vastuvõtud,
kodakondsustseremoonia koostöös politsei- ja piirivalveametiga, rahvusvahelisele
muusikapäevale pühendatud kontsert ERSOlt jpm. Toompea lossis oli aasta jooksul 21 näitust,
jätkub ühistegevus Eesti Kunstnike Liiduga.
Tavapäraselt oli rahvarohke vabariigi aastapäeva hommikune lipuheiskamise tseremoonia,
aprillis toimunud lahtiste uste päeval külastas parlamenti ligi 3500 inimest. Suurematest
üritustest väärib märkimist veel Eesti lipu päev, mil Pikas Hermannis käis üle 600 huvilise.
Traditsiooniks on saanud vastupanuvõitluse päeva tähistamine koos 21. Kooli liputoimkonna
liikmetega. Projekti Minu Riik raames käis Riigikogus 7600 õpilast ja õpetajat. Toimus kolm
laste- ja noorteparlamendi istungit.
Kokku külastas 2015. aastal Riigikogu 29 151 inimest, mis on kõigi aegade suurim number.
2015. aasta oli Riigikogu valimiste ja koosseisu vahetumise aasta. XIII Riigikogu tööle asumine
tähendas kõikide infomaterjalide värskendamist: uute Riigikogu liikmete tutvustamine nii
trükistes (saalivoldikud, komisjonide voldikud eesti ja inglise keeles) kui veebis. RK liikmete
elulood ilmusid esmakordselt e-pubina eesti ja inglise keeles. Teemavoldikutele lisandus
Riigikogu istungisaali tutvustav trükis.
Mahukamatest trükistest ilmus Riigikogu XII koosseisu viimane aastaraamat.
Riigikogu Toimetiste kaks numbrit ilmusid sel aastal uuenenud kujunduse ja
sisukontseptsiooniga. Ajakiri ilmus esmakordselt värvitrükis. Ajakirja uute numbrite ilmudes
toimusid esitlused koos autorite vestlusringiga ajakirjas kajastatud teemal. Vestlusringi kanti
online´s üle Postimehes, Delfis ja ERRis. Põhjalikult vaadati üle ajakirja levitamine, jaotuskava
ja tiraaž. Esmakordselt saab ajakirja ka tellida.
Läinud aastal leidsid ASO projektid ka organisatsioonivälist tunnustust:



Riigikogu Kantselei ajalooraamat „ Parlamendi parem käsi“ valiti 25 kaunima Eesti
raamatu hulka, lisaks arvati see ka Baltimaade kenamate raamatute sekka (Eestist
pälvis selle tunnustuse veel kaks raamatut);
Eesti Sisearhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu, Eesti Arhitektide Liidu ja
Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaadiks installatsioonide kategoorias tuli
Riigikogu Kantselei rändnäitus «Parlament 95».

Organisatsiooni ja teenistujate arendamine ning sisereeglite kaasajastamine
Kantselei teenistujate koolituse eesmärk oli jätkuvalt teenistujate professionaalsuse hoidmine
ja tõstmine, et tagada kantselei põhiülesannete täitmine ja püstitatud eesmärkide saavutamine.
Olulisimad sihtrühmad 2015. aastal olid juhid ja nõustavad ametnikud. Arvestades Euroopa
Liidu eesistumisega kaasnevaid kohustusi ja teenistujate koolitusvajaduste kaardistuse
tulemusi panustati olulisel määral inglise keele süsteemsesse õppesse. Kasutati võimalust
osaleda Riigikohtu korraldatud kohtunike koolitusel, osaleti aktiivselt välisseminaridel
(ECPRD seminarid, õppevisiidid Põhjamaade Ministrite Nõukogu projektide raames). Juhtide
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arendamisel kasutati nii Rahandusministeeriumi pakutavaid keskseid koolitus- ja
arendusprogramme (avaliku teenistuse keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA ja selle
moodulid) ning sisekoolitust koostöös Invictaga, keskastmejuhtidele viidi läbi ametnikueetika
seminar. Laiemalt kasutati ametnike arengupotentsiaali toetamiseks sisemist rotatsiooni ning
võimalust osaleda lühiajalistel tööpraktikatel erinevates valitsusasutustes (Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeerium Tarbijakaitseamet, Sotsiaalministeerium).
2015.aastal jätkati sisuliste ettevalmistavate tegevustega 2018. aasta Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumise ettevalmistamiseks vastavalt eesistumise ettevalmistamise tegevuskavale.
Kantselei on säilitanud atraktiivsuse avaliku sektori tööandjana. Teenistujate vabatahtlik
voolavus oli 2015. aastal 9% (2014-6,6%). Tavapärasest veidi suurem personali voolavus on
iseloomulik Riigikogu koosseisuvahetuse aastale. Personali vabatahtlik voolavus Kantselei
põhitegevusega seotud struktuuriüksustes (komisjonide sekretariaadid, valimiste osakond,
õigus- ja analüüsiosakond) oli 2015 alla 5%. Vakantsete teenistuskohtade täitmisel kasutati
peamiselt konkursse, kandidaatide koguarv oli jätkuvalt kõrge ning luhtunud konkursside
osakaal väike.

Olulisemad investeeringud
2015. aastal tehti Riigikogu lossis renoveerimistöid kogusummas 96,5 tuhat eurot. Sealhulgas
renoveeriti lossi pääslat 46,5 tuhande euro ulatuses, põhjatiiva trepikoda 29,3 tuhande euro
ulatuses ja lõunatiiva keldri ventilatsiooni 20,6 tuhande euro ulatuses. Toom-Kooli 3 hoone
fassaadi renoveeriti 23,0 tuhande euro eest.
Tehtud tööde tulemusel on lossi vasakpoolne pääsla, mille kaudu sisenevad lossi enamus
Riigikogu külalistest, vastavuses kehtivate turvanõuetega ning sissepääsu esinduslikus on
oluliselt paranenud. Tööde käigus loodi vajalikud tingimused turvakontrolliks, muudeti
sissepääsukorraldust, ehitati külastajatele garderoob ning taastati ruumide ajalooline ning
esinduslik välimus.
2015.aastal võeti kasutusele tööruumid aadressil Toom-Kooli 3 asuvas hoones ning oktoobris
renoveeriti ka hoone lagunenud ning osaliselt ohtlik fassaad. Aasta jooksul taastati ka hoone
aknad.
Kuna loss ajaloolise ehitisena ei vasta kõigile tänapäevastele tuleohutuse nõuetele siis jätkati
2015 aastal Toompea lossis tuletõkesektsioonide rajamist, mille tulemusena viidi lõpule lossi
lõunatiiva hoovimaja tuletõkkesektsioonide rajamine.
Riigikogu Kantselei kinnisvarainvesteeringute kava prioriteetideks 2016–2020 on Toompea
lossi tuleohutuse tagamiseks tuletõkkesektsioonide ehitamine, fassaadide ja katuste
korrastamine ning Riigikogu hoone koridoride remont. Tuletõkkesektsioonide rajamiseks on
investeeringute kavas 2016. aastaks ette nähtud 35 tuhat eurot. Kuberneri aia korrastamiseks on
2016. aastaks planeeritud 146,2 tuhat eurot. Fassaadide ja katuste renoveerimiseks
kavandatakse rahalisi vahendeid 2017. aastaks 80,0 tuhat eurot, 2018. aastaks 80,0 tuhat eurot
ja 2019. aastaks 80,0 tuhat eurot.
Infotehnoloogia investeeringute kava prioriteedid on jätkata dokumendihaldus- ja
menetlusinfosüsteemi tarkvara arendamist. Tarkvaraarendusega seotud tööde eest tasuti 2015.
aastal 177,2 tuhat eurot.
Sealhulgas võeti kasutusele dokumendihaldussüsteemi arendusi 86,9 tuhande euro ulatuses ja
uue kujundusega välisveeb, mille maksumuseks käibemaksuta oli 67,5 tuhat eurot.
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Täiendav informatsioon
Riigikogu Kantseleis oli täistööajale taandatud avalike teenistujate keskmine arv 214,5
sealhulgas ametnike keskmine arv 88,7 ja töötajate keskmine arv 124,8.
Riigikogu juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 169,3 tuhat eurot. Riigikogu
Kantselei juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 138,1 tuhat eurot. Kokku maksti
2015. aastal töötasu ja hüvitisi Riigikogu liikmetele ning kantselei ametnikele ja töötajatele
kokku 10 025,7 tuhat eurot.
Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2015. aastal olid järgmised: varad 19 527,8
tuhat eurot, kohustused 73 427,1 tuhat eurot, tegevustulud 13,1 tuhat eurot, tegevuskulud
19 525,2 tuhat eurot, finantskulud 3 839,7 tuhat eurot. Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara
ning kohustused vähenesid aruandeaastal 30 097,4 tuhande euro võrra, mis on peamiselt seotud
pensionieraldiste ümberhindamisega.
Riigikogu Kantselei 2015. aasta eelarve koosnes riigieelarvelistest vahenditest summas
23 769,4 tuhat eurot, sh 2014. aastast 2015. aastasse ülekantud vahendid 447,7 tuhat eurot.
2015. aasta lõpuks jäi kasutamata 722,9 tuhat eurot, millest 718,9 tuhat eurot kanti üle 2016.
aastasse, sh 447,8 tuhat eurot investeeringute katteks, 2,9 tuhat eurot eraldisteks ja 268,2 tuhat
eurot tegevuskuludeks.
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.
2015. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Maria Alajõe
Riigikogu Kantselei direktor
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI 2015. AASTA
TEGEVUSARUANNE
Strateegiline eesmärk aastateks 2016-2018 ja aastal 2015
2016-2018: Seaduses määratud institutsioonide (Riigikogu juhatus, Vabariigi President,
kohaliku omavalitsuse volikogud) valimine.
2015. aastal: Vabariigi Valimiskomisjon korraldas Riigikogu 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 investeeringute ning 2014. a eelarvest üle kantud vahenditega oli 2015. aastaks Vabariigi
Valimiskomisjonile eraldatud riigieelarvest 2 225,7 tuhat eurot.
Vabariigi Valimiskomisjoni 2015. aasta eelarve täideti 97,6-protsendiliselt, kasutamata jäi 52,8
tuhat eurot. Kasutamata vahendid summas 25,1 tuhat eurot kanti üle Vabariigi
Valimiskomisjoni 2016. a eelarvesse.
Vabariigi Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Riigieelarves komisjonile eraldatud
personalikuludest summas 168,3 tuhat eurot kasutati 147,7 tuhat eurot peamiselt Vabariigi
Valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni liikmete ja käsunduslepingute alusel
kaasatud isikute tasustamiseks ning maksudeks.
Majandamiskuludest (eelarve 264,6 tuhat eurot) kasutati 245,1 tuhat eurot ning suurimad kulud
olid seotud Vabariigi Valimiskomisjoni tegevustega Riigikogu valimiste korraldamises
(meediakulud, trükiste kulud jms) ning komisjoni infosüsteemide tegevustega (hooldustööd
ning valimisteaegne majutus).
Vabariigi Valimiskomisjoni investeeringuvahendeist (eelarve 70,0 tuhat eurot) kasutati 57,4
tuhat eurot erinevate valimistega seotud infosüsteemide (valimiste infosüsteem, elektroonilise
hääletamise süsteem koos hääle kontrollimist võimaldava süsteemiga) arendamiseks.
2015. aasta algas Riigikogu valimiste intensiivse ettevalmistamistööga. Viimistleti Riigikogu
valimistega seotud toiminguid ning lõpetati valimistarvikute hanked.
Aruandeaastal toimunud valimised olid kolmandad, mille puhul tehti infosüsteemide majutuse
ja halduse osas koostööd kindlate varem välja valitud partneritega. Valimiste Infosüsteemi osas
oli strateegiliseks partneriks AS Andmevara ning elektroonilise hääletamise süsteemi osas Riigi
Infosüsteemi Amet.
2015. aastal toimusid Riigikogu valimised, mis möödusid valimiskomisjonidele korralduslikult
edukalt.
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
valimisseaduste muutmise seaduse eelnõusse. Valimisseaduste muudatused jõustusid 2012. a
lõpus. Olulisem muudatustest, elektroonilise hääletamise kontrolli võimaluse loomine,
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rakendati 2015. aasta Riigikogu valimistel täismahus, pakkudes teenust kõikidele levinumatele
platvormidele (Android, Windows Phone ja iOS).
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 2015. aastal järgmised: varade
maht 8,2 tuhat eurot, kohustuste maht 5,5 tuhat eurot, tegevustulud 44,0 tuhat eurot ja
tegevuskulud 1 026,7 tuhat eurot.

(allkirjastatud digitaalselt)
Aaro Mõttus
Komisjoni esimees
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ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE
KOMISJONI 2015. 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 lisaks tavapärasele erakondade aruannete kontrollimisele oli
ettekirjutustega seotud kohtumenetlustes osalemine.
Jätkus ka veebipõhise aruandekeskkonna täiendamine väiksemate arendustega ning töö
erakonnaseaduse analüüsi ning kriitikaga.
2015. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos investeeringutega 83,2 tuhat eurot,
millest kasutati 77,3 tuhat eurot.
2015. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahenditest summas 29,0
tuhat eurot kasutati 23,2 tuhat eurot. 2015. aasta kasutamata investeeringute summa 5,8 tuhat
eurot koos 2016. aastaks ettenähtud summaga 10,0 tuhat eurot kasutatakse veebilahenduse
täiendamiseks 2016. aastal.
2015. aasta riigieelarves oli komisjoni personalikuludeks 32,0 tuhat eurot, millest kasutati 31,9
tuhat eurot. Majandamiskuludeks oli eelarves 22,3 tuhat eurot, millest kasutati 22,2 tuhat eurot.
Komisjoni majandusnäitajad 2015. aastal olid järgmised: varade maht 75,7 tuhat eurot,
kohustuste maht 3,4 tuhat eurot, tegevuskulud 77,1 tuhat eurot.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ardo Ojasalu
Komisjoni esimees

