RIIGIKOGU KANTSELEI 2016. 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
Strateegilised eesmärgid aastani 2019
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.
Lähtudes Riigikogu valimise seaduse muudatusest alustas 01.01.2017.a Riigikogu Kantselei
iseseisev struktuuriüksusena tegevust Riigi valimisteenistus, mis tagab valimiste seadusekohase
korraldamise riigi tasandil.
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 2016. aastal (kevadistungjärk 11.01.2016–16.06.2016; sügisistungjärk
12.09.2016–15.12.2016) vastu 127 õigusakti, sh 96 seadust, 29 otsust ja 2 avaldust.
Kevadistungjärgul toimus 72 istungit, sügisistungjärgul toimus 44 istungit, kokku toimus
2016. aastal 116 korralist istungit.
Täiendav istung toimus 3.10.2016.
Erakorralised istungid toimusid 29.–30.08.2016 ja 19.12.2016.
Kollektiivseid pöördumisi võeti vastu 9:
1. Pagulaste sundkvootide alusel vastuvõtmisest keeldumine.
2. Lendorava ja metsade kaitseks.
3. Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata.
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4. Rahvahääletuse ning immigratsiooni- ja pagulaspoliitika Eesti rahva kontrolli alla
nõudmine.
5. Väikese väina elukeskkonna tervendamine. Väikese väina kõrgepingeliinid.
6. Omandireformi küsimus.
7. Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud.
8. Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha.
9. Eestimaa kaitseks.
Riigikogu istungitel toimus 9 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu:
Eesti välispoliitikast.
Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest.
Riigivalitsemise reformist.
Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamisest.
Raport "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid".
Raport "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses
süsteemis".
7. Haldusreformist.
8. Eesti kui mereriigi taastamisest.
9. Mida teha Rail Balticuga?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riigikogu arutas Vabariigi Valitsuse poolt esitatud heaolu arengukava 2016–2023 ja
energiamajanduse arengukava aastani 2030.
Valitsusliikmed ja muud ametiisikud esinesid Riigikogu ees 11 aruande, ettekande või
ülevaatega:
1. Ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi
osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis. Ettekandja rahandusminister Sven Sester.
2. Ülevaade avaliku teenistuse 2015. aasta aruandest. Ettekandja riigihalduse minister Arto
Aas.
3. Ettekanne „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta“. Ettekandja
kultuuriminister Indrek Saar.
4. Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 täitmise aruanne. Ettekandja
siseminister Hanno Pevkur.
5. Spordipoliitika põhialused aastani 2030. 2015. aasta täitmise aruanne. Ettekandja
kultuuriminister Indrek Saar.
6. Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018. 2015. aasta täitmise aruanne. Ettekandja
justiitsminister Urmas Reinsalu.
7. Eesti Panga 2015. aasta aastaaruanne. Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson.
8. Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne. Ettekandja Finantsinspektsiooni
juhatuse esimees Kilvar Kessler.
9. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.
Ettekandja peaminister Taavi Rõivas.
10. Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal. Ettekandja
riigikontrolör Alar Karis.
11. Ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimise kohta. Ettekandja
justiitsminister Urmas Reinsalu.
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe esitas Riigikogule
õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

ülevaate

kohtukorralduse,
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Riigikogu ees esineti 5 korral poliitilise avalduse ja umbusaldusavalduse nõudega:
1. Peaministri poliitiline avaldus haldusreformi seaduse eelnõust. Ettekandja peaminister
Taavi Rõivas.
2. Õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest. Ettekandja justiitsminister Urmas
Reinsalu.
3. 2017. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule. Ettekandja peaminister
Taavi Rõivas.
4. Umbusalduse avaldamine peaminister Taavi Rõivasele. 41 Riigikogu liikme esitatud
kirjalik nõue.
5. Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks.
6. Rahandusministri poliitiline avaldus tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu teise lugemise jätkamise juurde. Ettekandja
rahandusminister Sven Sester.
2016. aastal arutas Riigikogu 8 õiguskantsleri ettepanekut ja ettekannet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Õiguskantsleri 2015–2016. aasta tegevuse ülevaade.
Ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse
põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega
kooskõlla viimiseks.
Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud
põhiseadusega kooskõlla.
Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Lisaks Riigikogu poolt vastuvõetud õigusaktidele kujundas Riigikogu Euroopa Liidu asjade
komisjon 2016. aastal 63 seisukohta Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude, pakett-eelnõude ja
muude dokumentide kohta. Eelnõude kohta esitasid Riigikogu alatised komisjonid Riigikogu
Euroopa Liidu asjade komisjonile 88 arvamust.
Riigikogu liikmed esitasid Vabariigi Valitsuse liikmetele, õiguskantslerile, riigikontrolörile ja
Eesti Panga presidendile kokku 167 arupärimist, (millest tagastati 7 arupärimist) ja
120 kirjalikku küsimust. Riigikogu liikmed edastasid Riigikogu juhatusele ligi 230 taotlust
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. 2016. aasta kevadel
välja kuulutatud konkursil anti stipendium kahele Tartu Ülikooli üliõpilasele.
Tartu Ülikooli ajaloo õppekava magistrant Jürgen Tamme magistritöö pealkiri on „Välis- ja
julgeolekupoliitika käsitlemine Eesti parlamentaarsetes institutsioonides 1917–1940“. Töö
uurib, millised olid parlamentaarsete institutsioonide võimalused korraldada ning suunata
maailmasõdade vahelisel perioodil välis- ja julgeolekupoliitikat. Samuti käsitletakse töös seda,
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milline oli tolleaegne võimutasakaal parlamendi ning teiste riigivõimu institutsioonide vahel
välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel.
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrant Vladimir Svet kirjutab magistritööd teemal
„Riigikogu isekorraldusõigus Eesti põhiseaduses ja võrdlevas perspektiivis“. Töö kesksed
küsimused on, kas isekorraldusõigus kui instituut, on üldse kohane Eesti õigusele, millal ja
millistel asjaoludel on parlamendi isekorraldusõigus tekkinud, kuidas on isekorraldusõigus ajas
muutunud ja kuidas saab seda sisustada kaasaaegses Eesti õigusruumis. Samuti on magistritöö
eesmärgiks uurida isekorraldusõigust rahvusvaheliselt võrdlevas perspektiivis.
Järgmine stipendiumikonkurss on kavas välja kuulutada 2017. aasta kevadel ja ühtlasi
pikendada kandideerimisaega 2017. 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 esimees 2016.aastal ametlikke visiite ei teinud. Aasta alguses osales ta olulise
tähtsusega NB8 parlamentide esimeeste töövisiidil Ukrainas, kus kohtuti kohalike poliitiliste
liidrite ning kodanikuühenduste juhtidega. Riigikogu esimees võttis osa ka Luksemburgis
toimunud EL parlamentide spiikrite konverentsist ja Strasbourgis. Augustis toimus
traditsiooniline NB8 spiikrite kohtumine Riias, millele eelnes Tallinnas Eesti 25.
taasiseseisvumispäeva tähistamine. Sügisel toimus Bratislavas EL spiikrite mitteametlik
kohtumine. Novembris külastas RK esimees Helsingit, kus kohtus Eduskunna esimehe Maria
Lohelaga ning osales Riias Balti Assamblee 35. istungjärgul.
Jaanuaris tegi Eestisse visiidi ka Armeenia parlamendi aseesimees, kes kohtus RK aseesimehe
Helir-Valdor Seedri ning Eesti ENPA delegatsiooni liikmetega.
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA)
2016. aasta NATO Parlamentaarse Assamblee prioriteedid ja teemad olid suurel määral
mõjutatud juulis Varssavis toimunud NATO tippkohtumisest. Samuti lähtuti teemade valikul
hetkel valitsevast julgeoleku situatsioonist. Eesti, Läti ja Leedu ning Läänemere regioonis
valitsevad julgeoleku küsimused olid assamblees aktuaalsed ning olulisel kohal. Balti riikide
võimekuses ning ootused seoses Varssavi tippkohtumisega leidsid kajastamist kaitse- ja
julgeolekukomitee raportis „NATO uus heidutustaktika: Wales´ist Varssavini“, millega on
võimalik tutvuda NATO PA kodulehel. Maikuus oli Eestis visiidil NATO PA kaitse- ja
julgeolekukomitee. Delegatsioon külastas õppust Kevadtorm ja kohtus kaitseministri ning
riigikaitsekomisjoni liikmetega. Lisaks said nad ülevaate julgeolekuohtudest regioonis ning
Eesti ootustest seoses Varssavi tippkohtumisega. Kevadistungil Albaanias osales kogu Eesti
NATO PA delegatsioon. Samuti võtsid liikmed aktiivselt osa erinevatest komiteede
väljasõiduistungitest. Aastaistung toimus Türgis, kus Eesti delegatsioonis osales delegatsiooni
juht Ants Laaneots. NATO PA presidendiks järgnevaks kaheks aastaks valiti Itaalia
delegatsiooni liige Paolo Alli ning Eesti delegatsiooni liige Marko Mihkelson valiti NATO PA
kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantiliste suhete alakomitee aseesimeheks.
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon panustas koos
valitsusega Eesti Euroopa Nõukogu 2016. aasta eesistumise õnnestumisse. Maist novembrini
toimunud Eesti eesistumise prioriteetideks olid laste õigused, sooline võrdõiguslikkus ning
inimõigused ja õigusriik internetis. Eesistumise raames toimusid Riigikogus ENPA alalise
komitee istung ning büroo kohtumine 26.-27. mail. Eesistumise ajal ratifitseeris Riigikogu
Lanzarote konventsiooni, mis käsitleb laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise

6

eest. Õigusasjade ja inimõiguste komitee liige Mailis Reps esitles raportit „Inimõiguste kaitsjate
kaitse ja rolli tugevdamine Euroopa Nõukogu liikmesriikides“. Raport tõi välja inimõiguste
olukorra halvenemise Venemaal, Aserbaidžaanis ja Türgis. Kultuuri-, teadus-, haridus- ja
meediakomitee liige Andres Herkel valiti juunis raportööriks teemal „Efektiivne interneti
haldamise koordineerimine“. Delegatsiooni juht Marianne Mikko valiti novembris
monitooringukomitee Türgi kaasraportööriks. Raport keskendub Türgi olukorrale demokraatia,
õigusriigi ja inimõiguste tagamisel ning hindab Türgi arengut ENPA resolutsioonide täitmisel.
Delegatsioon osales 2016. aasta istungjärgu neljal täiskogul. Istungjärgu olulisemad teemad
olid rahvusvaheline terrorism, Euroopa rändekriis, demokraatlike institutsioonide toimimine
Türgis ja Ukraina konflikti poliitilised tagajärjed. Delegatsiooni juht Marianne Mikko osales
Kasahstani parlamendi valimiste vaatlusmissioonil märtsis ning delegatsiooni liige Eerik-Niiles
Kross ja asendusliige Andres Herkel osalesid Gruusia parlamendi valimiste vaatlusmissioonil
oktoobris. Eerik-Niiles Kross osales ka ALDE esindajana Makedoonia parlamendi valimiste
eelvaatlusmissioonil.
Balti Assamblee (BA) uuenemisprotsess jätkus ka 2016. aastal. BA Eesti 2015.aastal uutel
alustel, vastavalt Riigikogu komisjonide kuulumisele, moodustatud delegatsioon osales edukalt
ja aktiivselt assamblee töös. 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 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.
Möödunud aasta 8.novembril tähistas Balti Assamblee oma 25.juubelit. Olulise sündmusena
võiks tööaastast esile tuua idapartnerluskonverentsi toimumise, mis keskendus Ukrainale.
Juubeliaastal panime kokku ka BA tegevuse ülevaatenäituse, tegime koostöös ERR-ga 20
minutilise dokumentaalfilmi Balti koostööst. Kolme Balti riigi postifirmad andsid koostöös
välja BA juubeli puhul tervikasja, mis koosnes tähtpäevaümbrikust, margist ja margiplokist.
BA kirjandusauhinna pälvis 2016.aastal Sigitas Parulskis Leedust. BA kunstiauhinna võitjaks
osutus Eesti-Läti-Leedu ühisprojektina sündinud film “Seneca päev”, režissöör Kristijonas
Vildžiūnas Leedust. BA teadusauhinna sai Maija Dambrova Lätist.
Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil (BSPC) on Eesti on esindatud Balti
Assamblee delegatsiooni kaudu. Toimus neli alalise Komitee istungit. Moodustati jätkusuutliku
turismi töörühm, mille aseesimeheks valiti Andre Sepp. Arutati Valgevenele liikmestaatuse
andmist, kuid otsustati veel aasta oodata ja vaadata, kas demokraatiaprotsessid riigis on
pikemaajalised ja tugevad.
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) prioriteetsed teemad olid 2016.aastal:
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
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julgeolekusüsteemi arendamine. Töövormideks on kolm korda aastas toimuvad istungid:
talveistung Viinis, sügisistung roteeruvalt ning aasta tippsündmusena suvine istung erinevate
liikmesriikide parlamentide korraldamisel.
2016.aastal oli läbivaks teemaks arutelu pagulaste ja põgenike teemadel, kuidas toime tulla
pagulaste voogudega ja kuidas neid paremini ühiskonda integreerida. Möödunud aastat
märgistab kasvanud põgenike tulv. Euroopasse jõudis üle miljoni migrandi. Rändekriis pole
üksnes lähteriikide ja Euroopa küsimus, vaid globaalne teema. Üksnes üheskoos ja kiirelt
rändevoogudes toimuvatele muutustele reageerides suudame selle kriisiga hakkama saada.
Euroopal seisab ees ka lisaülesanne − lõimida põgenikud meie ühiskondadesse.
Eesti on olnud selles valdkonnas edukas, sest meie välispoliitilised prioriteedid on olnud selged
ja kindlad. Sisepoliitika ei ole mõjutanud välispoliitilist kurssi ega toonud välispoliitikat
ohvriks sisepoliitikale. Keerulises välispoliitilises olukorras saame olla edukad, kui jätame
kõrvale demagoogia ja populismi, jätkame ühtse välispoliitika elluviimist koos samameelsete
riikidega kõikides rahvusvahelistes organisatsioonides.
Riigikogu Parlamentide vahelise liidu (IPU) delegatsiooni esindajad osalesid 2016. aastal
kolmel üritusel. Veebruaris toimunud iga-aastasel kuulamisel ÜRO-s (Annual UN hearing)
käsitleti erinevatest vaatepunktidest narkootikumide probleemi maailmas ning arutati
võimalusi, kuidas probleemile kõige efektiivsemal ja jätkusuutlikumal moel globaalne lahendus
leida. 134. assamblee toimus märtsis Lusakas ning selle peadebatt peeti teemal „Demokraatia
uuendamine: noorte hääle tugevdamine“, mille keskmes oli noorte kaasamine demokraatlikku
protsessi. Erakorraliseks teemaks valiti Prantsusmaa ja Uruguay pakutud teema, milles nad
pidasid 21. sajandi üheks suurimaks humanitaarprobleemiks 230 miljoni maailma lapse
ebaselget perekonnaseisu ja kutsusid üles nende identiteedi saamisele kaasa aitama. 135.
assamblee peadebatil Genfis käsitleti inimõiguste rikkumist konflikti algetena ning vaeti
parlamentide rolli tekkinud konfliktidesse varajasel sekkumisel. Erakorralise teema valimine
kujunes üsna pingeliseks, lõpuks valiti selleks Saksamaa ja Mehhiko poolt pakutud „Sõda ja
humanitaarkriis Süürias, eriti Aleppos“. Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt esines mõlemal
plenaaristungil kõnega. IPU mõlemal assambleel toimusid ka parlamentide peasekretäride
kohtumised, kus Eestit esindas RKK direktor Maria Alajõe.
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) tegevust 2016. aastal iseloomustas
suhteline passiivsus, lisaks iga-aastasele plenaaristungile toimus vaid kaks komiteede istungit.
Eesti delegatsioon osales täies koosseisus maikuus Tangieris toimunud plenaaristungil,
delegatsiooni juht Imre Sooäär osales lisaks sellele ka veebruaris Roomas toimunud
elukvaliteedi parandamise ja kultuuridevahelise dialoogi komitee istungil, kus keskenduti
peamiselt etnilistele identiteetidele. Marokos toimunud plenaaristungi peadebatt kandis teemat
“Üheskoos ühtse Euroopa-Vahemere tuleviku heaks“ ning selle eesmärk oli pakkuda välja
lahendusi parema mitmekultuurilise keskkonna loomiseks, stabiilsuse ja jätkusuutliku arengu
tagamiseks ning keskkonna kaitseks. Plenaaristungil võeti vastu kaheleheküljeline
lõppdeklaratsioon, mille lõpptekst jäi riikide vaheliste erinevate nägemuste tõttu üsna pehmeks.
Delegatsiooni juht Imre Sooäär võttis sõna kultuurikomitee istungil ning esines kõnega
plenaaristungil Tangieris. Plenaaristungil kujunes väga tuliseks uue eesistuja valimine, Euroopa
riikide suure pingutuse tulemusena osutus valituks Itaalia. Itaalia parlamendi alamkoja spiiker
Laura Boldrini ütles eesistumist üle võttes, et Itaalia näeb VLPA-s olulist potentsiaali ning
pöörab varasemast enam tähelepanu assamblee töö paremale korraldamisele ja efektiivsemaks
muutmisele.
Parlamendirühmad (sõprusrühmad) Eesti-Saksamaa parlamendirühm käis veebruaris visiidil
Saksamaal ning võõrustas juunist omakorda Bundestagi Balti sõprusrühma. Lisaks külastasid
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Eestit Prantsuse Senati Balti sõprusrühm, Ukraina-Eesti parlamendirühm, Eduskunna Eesti
parlamendirühm. Samuti toimus Eesti-Singapuri parlamendirühma visiit Singapuri.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks maksti 2016. aastal kokku 126,8 tuhat
eurot, sellest Balti Assambleele 91,4 tuhat eurot, Parlamentidevahelisele Liidule (IPU) 14,8
tuhat eurot, OSCE Parlamentaarsele Assambleele 6,0 tuhat eurot, NATO Parlamentaarsele
Assambleele 4,0 tuhat eurot, Läänemeremaade parlamentaarsele konverentsile 6,0 tuhat eurot,
Euroopa Liidu Liikmesriikide Euroopa Liidu Küsimustega Tegelevate Komisjonide ja Euroopa
Parlamendi Esindajate Konverentsile (COSAC) 1,7 tuhat eurot ning IPU geopoliitilisele grupile
12+, parlamentide peasekretäride ühendusele (ASGP) ja IPEX kokku 2,9 tuhat eurot.

Avalikkuse teavitamine ja kodanike kaasamine otsustusprotsessi
Kuna Riigikogu tegevus puudutab kõiki Eesti elanikke, on inimestel õigustatud ootus saada
igakülgset informatsiooni parlamendis toimuva kohta. Avalikkuse teavitamise eest hoolitseb
Riigikogu Kantseleis avalike suhete osakond, kellele kujunes 2016. aasta stabiilselt töörohkeks.
Pressiteenistuse jaoks oli jätkuvalt olulise tähtsusega proaktiivne tegevus - põhjaliku eelinfo
pakkumine meediale ning selle pinnalt Riigikogu tööd kajastavate ülekannete, intervjuude ja
artiklite initsieerimine. Selliseid ülekandeid täiskogu või komisjonide istungitest, samuti
Riigikogu liikmetega tehtud intervjuusid või artikleid parlamendi tööst oli mullu 106
(varasemal aastal 90). Järjest enam kasvas erinevate seisukohtadega pressiteadete ja istungi
ülevaadete arv – aastaga tõusis see 116lt 184le. Läinud aastal asusid komisjonid Riigikogu
valimisaastaga võrreldes aktiivsemalt tegutsema, seetõttu pöörati nende tööle ka suuremat
tähelepanu - komisjonide tegevust kajastavate pressiteadete arv oli 312, aasta varem 230.
Täiendavaid ülesandeid tõi endaga kaasa Vabariigi Presidendi valimine ning sellega seotud
meedia suur huvi. Varakult töötati välja Eesti EL eesistumise kommunikatsiooniplaan, mis on
heaks aluseks eesistumise parlamentaarse dimensiooni tutvustamiseks avalikkuses.
Edukas pressitöö on vahetult seotud veebiuuendustega, mis lähtusid varasemalt püstitatud
eesmärkidest. Realiseeriti Riigikogu välisveebi disainiuuenduse projekt ja loodi mobiilsetele
seadmetele kohandatud veeb, samuti Riigikogu Toimetiste uus veeb jt veebiarendused. Disaini
ja mobiiliprojekti raames loodi disainiuuendus ka Eurovoci ja stenogrammide veebile.
Olulisemad arendused puudutasid veel välisveebi kalendrit, RK liikmete esinemiste
statistikat, tõlgete liidestamist jpm. Algasid ka ettevalmistused, mis puudutavad EL
eesistumise ametlikku veebi ja vastavasisulise infolehe loomist Riigikogu veebi, samuti
parlamendi fotoarhiivi uuendamist. Viimast on vaja juba seetõttu, et aastaga lisandus meie
avalikku pildigaleriisse üle 5700 foto (pildistatud 380 üritust/sündmust).
Pidevalt tõuseb sotsiaalmeedia osatähtsus parlamenditöö kajastamisel. Aasta lõpuks kasvas
Riigikogu Facebooki konto sõprade arv 8565ni. Küllap on üks põhjusi ka selles, et rakendasime
värske FB strateegia ja tutvustasime Riigikogu liikmeid läbi inimlikuma pale – nende hobide ja
huvivaldkondade kaudu. Viisime läbi kampaania, millega otsisime 20.08.1991 sündinud noori
20. augusti hommikul Pika Hermanni torni lippu heiskama ja kampaania Eesti iseseisvumise
taastamise puhul toimuvate sündmuste tutvustamiseks. Kokku tehti Facebookis 683 postitust
(varasemal aastal 569), neist 159 komisjonide tööst ja 125 täiskogust.
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Riigikogu Youtube´i kanalisse, mida kasutavad aktiivselt ka ajakirjanikud, lisati 203 videot
(eelmisel aastal 180). Uue kanalina on senisest aktiivsemalt kasutuses LinkedIn, kus jagame
kantselei töökuulutusi.
Trükistest ilmus plaanipäraselt kaks korda aastas ajakiri Riigikogu Toimetised (RiTo) koos
autorite vestlusringiga uue numbri esitlusel, mida kanti üle online kanalites. RiTo nr 33 puhul
oli läbiva teemana fookuses Eesti visioon ja nr 34 puhul eesti kultuur. Ilmavalgust nägi ka
järjekordne Riigikogu aastaraamat, mis võtab vaatluse alla XIII koosseisu tööperioodi
2015/2016; samuti rohke pildimaterjaliga trükis „Riigikogu Toompeal“, mis tutvustab
parlamendi kasutuses olevaid hooneid. Vastavalt vajadusele värskendati Riigikogu liikmeid
tutvustavat saalivoldikut ja ePubi Riigikogu liikmete elulugudega.
Riiklikke tähtpäevi peab Riigikogu traditsiooniliselt meeles koos laiema avalikkusega.
Toompeal oli rahvarohke ka läinud aasta iseseisvuspäeval 24. veebruaril, Eesti lipu päeval 4.
juunil, vastupanuvõitluse päeval 22. septembril jt pidupäevadel. Eriti meeldejääv oli aga Eesti
iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva tähistamine 20. augustil. Tiheda päevakava ja
suurejoonelise vabaõhukontserdi ettevalmistamine, ERRi ülekande organiseerimine,
teemakohase voldiku tegemine, FB kampaania jm oli väga töömahukas, kuid ASO sujuv
koostöö kantselei erinevate struktuuriüksuste ja 20. augusti klubi esindajatega oli kindlasti
kogemusrikas. Korraldajatele öeldi palju häid sõnu ja kolleegid hääletasid selle ürituse
kantselei Aasta Teoks.
Eriline oli ka läinud aasta lahtiste uste päev 23. aprillil, mis tõi Riigikokku rekordarvu külalisi
– ligi 5000. Kindlasti oli siin oma roll hästi valitud koostööpartneritel – teatril NUKU ja
mereaasta meeskonnal. Kuna üritus toimus laupäeval, sai sellest osa võtta kogu perega.
Toompeale tõid palju rahvast ka mitmed teised projektid – rahvusvaheline teatrifestival TREFF
juuni alguses ja Vanalinnapäevade üritused, kus oleme alati vastavalt võimalustele kaasa
löönud.
Mitmeid üritusi toimus Toompea lossi Valges saalis - kodanikuühiskonna aasta tegijate
autasustamine, August Rei postmargi esitlus, ELAKi poliitikaarutelu jmt. Riigikogu
istungisaalis peeti maha TLÜ Riigiteaduste Instituudi simulatsioonimäng ja Mudel-Euroopa
Parlamendi noortefoorum. Elavat huvi on alati pakkunud paljud näitused, mida eksponeeritakse
lossi erinevates ruumides. Näituste temaatika on väga eripalgeline, nende seas on olnud ka
rahvusvahelisi väljapanekuid. Näitused, mida eksponeeritakse lossi kunstisaalis, on valminud
koostöö Eesti Kunstnike Liiduga. Aasta jooksul oli Toompea lossis 17 näitust.
Riigikogu külastas 2016. aastal ühtekokku 28 417 inimest. Eestikeelseid ekskursioone tehti
21 966-le külastajale ning inglise ja venekeelseid ekskursioone tehti 6 451-le külastajale 58st
välisriigist. Siia lisandub veel suur hulk külalisi, keda RK liikmed omal käel on võõrustanud.

Organisatsiooni ja teenistujate arendamine ning sisereeglite kaasajastamine
Kantselei teenistujate arendamise ja tööalase koolitamise eesmärk oli jätkuvalt teenistujate
professionaalsuse hoidmine ja tõstmine, et tagada kantselei põhiülesannete täitmine ja
püstitatud eesmärkide saavutamine. Olulisimad sihtrühmad 2016. aastal olid juhid, EL
eesistumise parlamendimõõtme läbiviimisega seotud teenistujad (nii sisu- kui
korraldusmeeskonna liikmed) ja nõustavad ametnikud. Selleks kasutati aktiivselt EL
eesistumise keskse koolituskava võimalusi, finantseeriti võõrkeeleõppe jätkumist ning
lühiajalisi õppereise ja stažeerimisvõimalusi EL institutsioonide juures. Juhtide arendamisel

10

kasutati eelkõige Rahandusministeeriumi pakutavaid keskseid koolitus- ja arendusprogramme
avaliku teenistuse keskastmejuhtidele (arenguprogramm KAJA ja selle moodulid).
Alustati tegevustega Riigikogu komisjone teenindavate sarnase profiiliga ametnike mobiilsuse
tõstmiseks. Esimeses etapis vaadati üle ja kaasajastati konsultantide ametikirjeldused ja
eeldatavad kompetentsid ning rakendati seda uute ametnike värbamisel.
Kantselei on säilitanud atraktiivsuse avaliku sektori tööandjana. Teenistujate vabatahtlik
voolavus oli 2016. aastal 6,8% (2015- 9%). Personali vabatahtlik voolavus Kantselei
põhitegevusega seotud struktuuriüksustes (komisjonide sekretariaadid, õigus- ja
analüüsiosakond) oli 2016 jätkuvalt alla 5%. Vabade teenistuskohtade täitmisel kasutati
peamiselt konkursse, kandidaatide koguarv oli jätkuvalt kõrge (keskmiselt 35 kandidaati ühe
konkursi raames). Problemaatiline on tippspetsialistide värbamine IT valdkonnas
(süsteemiadministraatorid).

Olulisemad investeeringud
2016. aastal tehti Toompea lossis mitmeid mahukaid ja olulisi ehituslikke investeeringuid ning
remonte, millest suuremateks investeeringuteks olid köögi ja einelaua renoveerimine 101 tuhat
eurot, Julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni ruumide ümberehitus 84,4 tuhat eurot,
tuletõkkesektsioonide rajamine 35,7 tuhat eurot.
Teostatud tööde käigus paigaldati kööki ja einelauda uus vee- ja kanalisatsiooni torustik,
korrastati ja uuendati elektrisüsteeme. Kaasajastati küttesüsteem, asendati küttekehad ning
teostati ruumide nõuetele vastav siseviimistlus. Söögisaali valgustid renoveeriti
energiasäästlikuks ning osaliselt soojustati põrandad. Tööde tulemusena sai köök vastavaks
kaasaegsetele nõuetele ning söögisaal muutus energiasäästlikumaks, soojemaks ning
esinduslikumaks.
Julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni ruumide renoveerimise tulemusena muutusid need
riigisaladuste käitlemise ning koosolekute pidamise nõuetele vastavaks.
Jätkus tuletõkkesektsioonide rajamine mille tulemusena renoveeriti Riigikogu hoones ajaloolisi
uksi ning aknaid.
Suurimaks remondiks oli 2016 aastal Euroopa Liidu asjade komisjoni tööruumide põhjalik
remont 112,1 tuhat eurot. Tubades asendati põrandad, elektrivõrk ja valgustus ning muudeti
osaliselt ruumide üldplaneeringut.
Väiksemamahulistest töödest teostati Toompea lossi P tiiva IV korruse ning Toompea 1 hoone
kolmanda korruse tubade remont, et kolida tõlgid lossi ning luua Toompea 1 hoones tingimused
Arenguseire keskuse töö alustamiseks.
Riigikogu Kantselei kinnisvarainvesteeringute kava prioriteetideks 2017–2021 on Lossi
turvalisemaks muutmine, Toompea lossi tuleohutuse tagamiseks tuletõkkesektsioonide
ehitamine, fassaadide ja katuste korrastamine, tehnosüsteemide remont ning Riigikogu hoone
koridoride remont.
Infotehnoloogia investeeringute kava prioriteedid on jätkata dokumendihaldus- ja
menetlusinfosüsteemi tarkvara arendamist. Tarkvaraarendusega seotud tööde eest tasuti 2016.
aastal 135,3 tuhat eurot.
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Täiendav informatsioon
2016. aastal toimus Riigikogu Kantselei struktuuris oluline muudatus. Vastavalt Arenguseire
seadusele loodi kantselei struktuuri oma ülesannete täitmisel sõltumatu üksusena Arenguseire
keskus. Keskuse käivitamiseks eraldati rahalisi vahendeid 200,0 tuhat eurot. Keskus alustab
tegevust 2017.a.
Riigikogu Kantseleis oli täistööajale taandatud avalike teenistujate keskmine arv 214,8
sealhulgas ametnike keskmine arv 85,0 ja töötajate keskmine arv 129,8.
Riigikogu juhatusele makstud tasud olid aruandeaastal kokku 169,8 tuhat eurot. Riigikogu
Kantselei juhtkonna (direktori ja asedirektorite) tasud olid 141,6 tuhat eurot. Kokku maksti
2016. aastal töötasu ja hüvitisi Riigikogu liikmetele ning kantselei ametnikele ja teenistujatele
kokku 9 325,0 tuhat eurot.
Riigikogu Kantselei tähtsamad majandusnäitajad 2016. aastal olid järgmised: varad 19 094,2
tuhat eurot, kohustused 72 325,1 tuhat eurot, tegevustulud 17,2 tuhat eurot, tegevuskulud
18 204,3 tuhat eurot, finantskulud 2 703,2 tuhat eurot. Varad ja riigieelarvesse kuuluv netovara
ning kohustused vähenesid aruandeaastal 1 102,0 tuhande euro võrra, mis on peamiselt seotud
pensionieraldiste ümberhindamisega.
Riigikogu Kantselei 2016. aasta eelarve koosnes riigieelarvelistest vahenditest summas 22
719,3 tuhat eurot, millest 2015. aastast 2016. aastasse ülekantud vahendid 701,8 tuhat eurot (sh
hoonete investeeringuteks 314,8 tuhat eurot ja IKT investeeringuteks 132,9 tuhat eurot).
2016. aasta lõpuks objektiivsetel põhjustel kasutamata jäänud rahalisi vahendeid kanti 2017.
aastasse üle 986,3 tuhat eurot, millest olulisem osa on seotud investeeringutega sh 421,7 tuhat
eurot elektroonilise hääletamise süsteemi kaasajastamiseks ja valimiste infosüsteemi
arendamiseks, 40,6 tuhat eurot Arenguseire keskuse IKT investeeringuteks ning 187,9 tuhat
eurot Riigikogu Kantselei hoonete investeeringute katteks.
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.
2016. aastaks kavandatud ülesanded on olulises osas täidetud.
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VABARIIGI VALIMISKOMISJONI 2016. AASTA
TEGEVUSARUANNE
Strateegiline eesmärk aastateks 2017-2019 ja aastal 2016
Vabariigi Valimiskomisjon (registreerimisnumber 70008256, edaspidi valimiskomisjon) on
valimisseaduste alusel töötav komisjon, kelle ülesandeks kuni 2016. aasta lõpuni oli Riigikogu,
Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogude, Riigikogu
esimehe ja aseesimeeste valimiste ning rahvahääletuste ettevalmistamine ja läbiviimine. Lisaks
sellele peab valimiskomisjon lahendama muid valimistega seotud küsimusi , sh valimiskaebusi.
Olulise muudatusena on Riigikogu valimise seaduse alusel alates 1. jaanuarist 2017. a antud
valimiskorralduslike ülesannete täitmine üle riigi valimisteenistusele. Edaspidi on
valimiskomisjoni ülesandeks tagada valimiste üldpõhimõtete järgimine, teha kindlaks
üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, valvata valimiste korraldajate tegevuse järele,
lahendada kaebusi ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid (sh mandaatide jaotamine,
lõplike valimistulemuste kindlakstegemine jm).
2017.-2019. aastal täidab valimiskomisjon neid ülesandeid seoses valimistega, mis seadustest
tulenevalt sellel perioodil toimuvad. Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad
2017. aastal ning Riigikogu valimised ja Euroopa Parlamendi valimised 2019. aastal. Riigikogu
esimehe ja aseesimeeste valimised toimuvad igal aastal.
2016. aastal korraldas valimiskomisjon Vabariigi Presidendi ja Riigikogu juhatuse valimised.
Koos investeeringute ning 2015. aasta eelarvest üle kantud vahenditega oli 2016. aastaks
valimiskomisjonile eraldatud riigieelarvest 690,2 tuhat eurot.
Valimiskomisjoni 2016. aasta eelarve täideti 25,4-protsendiliselt.Kasutamata jäi 514,9 tuhat
eurot, sh investeeringud tarkvarasse summas 421,7 tuhat eurot.
Valimiskomisjonil koosseisulisi töötajaid ei ole. Riigieelarves komisjonile ette nähtud
personalikuludest summas 111,6 tuhat eurot kasutati 75,1 tuhat eurot peamiselt
valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni liikmete ja käsunduslepingute alusel
kaasatud isikute tasustamiseks ning sellega seotud maksudeks.
Majandamiskuludeks eelarves ette nähtud 136,0 tuhandest eurost kasutati 79,3 tuhat eurot.
Suurimad kulud olid seotud valimiskomisjoni tegevustega Vabariigi Presidendi valimiste
korraldamises (rendikulud, valimiskogu infotehnoloogilised kulud jms) ning komisjoni
infosüsteemide alaste tegevustega (ettevalmistavad hooldustööd kohaliku omavalitsuse
volikogude valimisteks).
Valimiskomisjoni investeeringuteks eelarves ette nähtud 442,6 tuhandest eurost kasutati seoses
riigihangete venimisega 20,9 tuhat eurot erinevate valimistega seotud infosüsteemide (valimiste
infosüsteem ning elektroonilise hääletamise süsteemi uusarendused koos hääle kontrollimist
võimaldava süsteemiga) arendamiseks.
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Aruandeaastal toimusid ka mitmed hanked, millega otsiti pikemaajalisi partnereid
infosüsteemide arenduse tagamiseks. Valimiste infosüsteemi arendamiseks läbi viidud
raamlepingu hankesse kvalifitseerusid kolm ettevõtjat – AS Bitweb, AS Nortal ning AS
Andmevara ning elektroonilise hääletamise süsteemi arendajaks kvalifitseerus AS Cybernetica.
Valimiskomisjoni olulisimad infotehnoloogia-alased ülesanded valimiste eelsel ja valimiste
vahelisel ajal olid 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.
Valimiskomisjoni tähtsamad majandusnäitajad olid 2016. aastal järgmised: varade maht 17,0
tuhat eurot, kohustuste maht 3,7 tuhat eurot ja tegevuskulud 164,7 tuhat eurot.
Valimiskomisjoni varad ja kohustused on seisuga 31.12.2016 üle antud Riigikogu Kantselei
koosseisus olevale riigi valimisteenistusele.

(allkirjastatud digitaalselt)
Airi Mikli
Komisjoni aseesimees
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ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE
KOMISJONI 2016. 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.
2016. aasta riigieelarves oli komisjonile eraldatud koos 2015. aastast ülekantud vahenditega
118,6 tuhat eurot, millest kasutati 91,2 tuhat eurot.
2016. aasta investeeringuteks (komisjoni veebilahendus) ette nähtud vahenditest summas 15,8
tuhat eurot kasutati 9,4 tuhat eurot. 2016. aasta kasutamata investeeringute summa 6,4 tuhat
eurot koos 2017. aastaks ettenähtud summaga 4,0 tuhat eurot kulutatakse veebilahenduse
täiendamiseks 2017. aastal.
2016. aasta riigieelarves oli komisjoni personalikuludeks 41,5 tuhat eurot, millest kulutati 41,2
tuhat eurot. Majandamiskuludeks oli eelarves 61,3 tuhat eurot, millest kulutati 40,7 tuhat eurot.
Komisjoni majandusnäitajad 2016. aastal olid järgmised: varade maht 62,7 tuhat eurot,
kohustuste maht 4,4 tuhat eurot, tegevuskulud 104,9 tuhat eurot.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ardo Ojasalu
Komisjoni esimees

