
 
 

RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI KOMISJONI TEGEVUSE 
ARUANNE 

(märts 2004 – juuni 2005) 
 
Riigikogu erikomisjon riigieelarve kontrollimiseks moodustati Riigikogu 
otsusega  2004. aasta 17. veebruarist koosseisus: Aivar Õun, Andres Lipstok 
(aseesimees), Eiki Nestor, Harri Õunapuu (esimees), Helir-Valdor  
Seeder(esimees alates 16. maist 2005), Toomas Varek ja Vello Tafenau. 

Komisjoni töö eesmärgiks on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll 
Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve 
vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Selle 
saavutamiseks vaatab komisjon läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle 
kontrolliaruande ning avaliku sektori auditeerimise küsimusi, arutab 
Riigikontrolli kontrolliaruandeid, ülevaateid ja riigikontrolöri tõstatatud olulisi 
küsimusi, teavitab Riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komisjoni 
liikmeteni ameti- ja eraisikutega suhtlemisel, võtab seisukohti Riigikontrolli 
tegevuse takistamise juhtude kohta ning esitab järelepärimisi Vabariigi 
Valitsusele. 

Lähtuvalt Riigikontrolli auditiplaanist on töövaldkonnad jaotatud komisjoni 
liikmete vahel järgmiselt: Haridus- ja Teadusministeerium ning 
Kultuuriministeerium – Aivar Õun, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium ja 
Siseministeerium – Toomas Varek, Keskkonnaministeerium – Harri Õunapuu, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Helir-Valdor Seeder, 
Riigikantselei ja Põllumajandusministeerium – Vello Tafenau, 
Rahandusministeerium – Andres Lipstok, Sotsiaalministeerium – Eiki Nestor. 

Aruandeperioodil on komisjon oma menetlusse võtnud 79 kontrollimise 
materjali ja toimunud on 36 istungit. Komisjoni istungitest võtsid osa 
Riigikontrolli peakontrolörid ja vastavalt teemadele auditijuhid. Üldist huvi 
pakkuvate komisjoni otsuste kohta on avaldatud pressiteateid. Ülevaade 
komisjoni menetluses olnud materjalidest ja nende menetlemise tulemustest on 
ära toodud käesoleva aruande lõpus olevas lisas. 

Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud mitmete teemade 
ja küsimustega, mis on jõudnud komisjoni nende kaudse või otsese seotuse tõttu 
aruannetega, ning arutlusteemasid on saadud ka muudest allikatest. Olulisemad 
neist on nimetatud järgnevas. 

1. Komisjon pöördus Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli poole 
informatsiooni saamiseks riigieelarvest mittetulundusühingute finantseerimise 
kohta ja ettevõtetele, kellelt riik ostab teenust, eraldiste määramise õigusaktidele 
vastavuse kohta. Riigikontroll tõi oma vastuses välja olulisema probleemina, et 
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määrustes on sätestatud võimalus eraldisi taotleda, kuid pole täpsustatud eraldise 
taotlemise nõudeid ega kriteeriume nõuetele vastavuse hindamiseks, samuti on 
lepingud üldsõnalised. Olukorra paremaks reguleerimiseks andis 
rahandusminister 8. juunil 2004 välja määruse, milles on toodud eraldiste 
taotlemiseks kindlad nõuded.  

2. Komisjon arutas Riigikontrolli ülevaate riigi vara kasutamise ja 
säilimise kohta esimest osa “Riigikontrolli arvamus 2003. aasta riigieelarve 
täitmise aruande kohta”. Istungil esitas riigikontrolör Mihkel Oviir riigi vara 
kasutamise ja säilimise kohta lühiülevaate ja juhtis tähelepanu valitsuse 
tegevusele mitmete probleemide lahenduse leidmisel. Peakontrolörid tõid välja 
häirivamad kitsaskohad vastavalt valdkondadele. Komisjon võttis 
informatsiooni ja vastused küsimustele teadmiseks ning otsustas riigi hoonete 
haldamise teema võtta vastavalt varem tehtud otsusele komisjonis eraldi 
küsimusena arutamisele. Samuti otsustati jätta päevakorrale riigilõivude ja 
julgeolekuvarudega seonduv. Viimase puhul kujundatakse seisukoht pärast 
valitsuselt lisateabe saamist julgeolekukontseptsiooni kohta.  

3. Tulenevalt auditi ”AS-i Saarte Liinid majandustegevus” 
kontrolliaruandest ja õiguskantsleri hinnangust Riigikogu liikmete osalemise 
kohta riigi osalusega äriühingute nõukogude töös ja neile selle eest tasu 
maksmise seaduslikkuse kohta võttis komisjon istungi päevakorda arutelu 
eeltoodud teemal. Komisjon jõudis järeldusele, et tegemist on formaal-juriidilise 
probleemiga, mille lahendamiseks on vaja põhjalikku analüüsi. Sellele tuginedes 
on võimalik kogu valdkonna õigusruumi korrastada ja ette valmistada  õigusliku 
selguse loomiseks vajalikud aktid. Komisjon pöördus Vabariigi Valitsuse poole 
ettepanekuga käsitleda nimetatud problemaatikat terviklikult ja töötada välja 
seaduseelnõu, mis vastavuses põhiseadusega reguleeriks Riigikogu liikmete 
osalemist erinevates nõukogudes parlamentaarse järelevalve teostamisel. 

4. Tulenevalt auditi ”Riigieelarvest õppurite sõidukulu hüvitamisel 
esinevad riskid” kontrolliaruande arutelul selgunud faktidest riigieelarve seaduse 
rikkumise kohta ministeeriumides pöördus komisjon Rahandusministeeriumi, 
Justiitsministeeriumi ja Riigikontrolli poole teabe saamiseks ja ettepanekute 
tegemiseks sanktsioonide kehtestamise kohta riigieelarve seaduse rikkumise 
korral. Rahandusministeeriumi vastusest selgus, et riigieelarve seaduse nõuete 
rikkumise eest on võimalik süüdlasi karistada ka olemasolevate õigusaktide 
alusel, Riigikontroll jäi selles osas eriarvamusele. Komisjon otsustas käsitleda 
vajaduse korral teemat edaspidi. 

5. Riigikogu põhiseaduskomisjon pöördus riigieelarve kontrolli komisjoni 
poole küsimusega, kas pidada otstarbekaks teha Riigikontrollile ülesandeks 
Riikliku VEB fondi tulevikustrateegia uurimine või tema tegevuse 
auditeerimine. Komisjon käsitles teemat laiemalt koos Riigikontrolli, Eesti 
Panga ja Rahandusministeeriumi esindajatega ning jõudis seisukohale, et 
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Riigikontrolli poolt uute auditite koostamine nimetatud valdkonnas ja strateegia 
uurimine on ebaotstarbekas, kuid pöördus nii Rahandusministeeriumi kui ka 
Eesti Panga poole ettepanekuga töötada välja Riikliku VEB Fondi õigusjärglase 
Sihtasutuse VEB edasise tegevuse kava.  

6. Komisjon otsustas teha Riigikontrollile ettepaneku kontrollida riigi raha 
kasutamise otstarbekust Haapsalu kutsehariduskeskusele uute hoonete 
soetamisel, samuti kontrollida kutsekooli Taeblast Uuemõisa üleviimise 
põhjendatust, üleviimisega seotud majanduslikke arvestusi ja 
finantseerimisallikaid ning  kontrollida üleviimisest tingitud majanduslike ja 
sotsiaalsete tagajärgede prognoosi olemasolu ning anda omapoolne hinnang. 

7. Komisjon otsustas teha Riigikontrollile ettepaneku analüüsida, 
missugustel põhjustel Eesti valitsus ei võtnud või ei pidanud otstarbekohaseks 
võtta kasutusele toimivaid meetmeid üleliigsete laovarude tekkimise ja sellest 
tingitud trahvide vältimiseks ning selgitada iga asjassepuutuva ministeeriumi 
vastutus. Samateemalise järelepärimise esitas komisjon ka Vabariigi Valitsusele, 
et saada ametlik ülevaade üleliigsete laovarude suurusest, nende tekkimise 
põhjustest, erinevate ametkondade rollist protsessis, varude likvideerimise 
võimalustest, määratava trahvi maksmise kavandamisest ja kontrollisüsteemi 
arendamisest. 

 8. Komisjon arutas Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud 
pikaajaliste arengukavade ja strateegiate rahastamist ning tegi Riigikontrollile 
ettepaneku võtta 2005. aasta plaani järgmiste Riigikogu ja valitsuse poolt 
heakskiidetud arengukavade ja strateegiate rahastamise kontrollimine: 
– kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010, 
– Eesti ekspordipoliitika põhialused, 
– Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia aastateks 2002–2006 

”Teadmistepõhine Eesti”, 
– ettevõtluspoliitika ”Ettevõtlik Eesti”, 
– transpordi arengukava aastateks 1999–2006, 
– riiklik laste ja erivajadustega inimeste hoolekande programm aastateks 2004–

2006, 
– haiglavõrgu arengukava aastani 2015. 

9. Võtnud teadmiseks riigikontrolöri informatsiooni halduskulude 
normatiivse planeerimise probleemidest, otsustas komisjon koostöös 
Riigikontrolliga saada Rahandusministeeriumist andmed selle kohta, millised on 
nimetatud tegevuse tulemused ja mida kavandatakse ette võtta lähiajal. Teema 
arutelu jätkamisel kutsutakse komisjoni istungile Riigikontrolli ja 
Rahandusministeeriumi esindajad.  

10. Komisjon arutas oma istungil koos kohalike omavalitsuste liitude 
esindajate ja Riigikontrolli esindajatega riigikontrolli seaduse muutmisest 
tulenevat Riigikontrolli teostatava majanduskontrolli laienemist kohalikes 
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omavalitsustes. Komisjon jäi seisukohale, et kontroll on kasulik mõlemale 
osapoolele ning olulised on vastastikune koostöö ja koolitus. Komisjon jälgib 
protsessi ja jääb ootama teavet seaduse rakendumise ja võimalike tekkivate 
probleemide kohta. 

11. Komisjon kohtus Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidi 
kabineti juhataja Peeter Lättiga, kes esitas lühiülevaate Kontrollikoja tööst ja 
K. Kaljulaidi vastutusalast ning informeeris komisjoni Kontrollikoja 
aastaaruande avaldamisest 16. novembril 2004. Koos rahanduskomisjoni ja 
Euroopa Liidu asjade komisjoniga toimus 2005. aasta veebruaris kohtumine 
Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidiga. Kohtumisel võeti teadmiseks 
informatsioon Euroopa Kontrollikoja 2003. aasta aruande kohta ja arutati 
Kontrollikoja aruannete Riigikogus menetlemise käiku.  

12. Komisjon esimees Harri Õunapuu kohtus 25. aprillil 2005 SIGMA 
(Support for Improvement in Governance and Management in Central and 
Eastern European Countries) esindajatega ja andis komisjonile kohtumisest 
ülevaate. 1999. aastal käisid SIGMA esindajad Eestis, visiidil olles esitati 
mitmeid soovitusi valdkonna arendamiseks. Nüüdseks nenditi Eesti kiiret 
arengut selles osas, sealhulgas nimetati ka riigieelarve kontrolli komisjoni 
loomist ja tööd. Kohtumisel käsitleti muuhulgas kohalike omavalitsuste 
auditeerimise küsimusi ja üleliigsete laovarude teemat.  

 13. Komisjon edastas Riigikontrollile Riigikogu fraktsioonide ja 
komisjonide koondatud ettepanekud Riigikontrolli 2005. aasta auditiplaani 
koostamiseks ja võttis teadmiseks informatsiooni, millal ja millises ulatuses on 
võimalik neid teemasid lülitada auditiplaani. 

 14. Komisjon käsitles istungil Riigikontrolli 2006. aasta eelarve 
kujunemist. Riigikontrolör Mihkel Oviir andis ülevaate Riigikontrolli 
eesmärkidest aastani 2010 ja tutvustas 2006. aasta prioriteete. Komisjon asus 
seisukohale juhtida rahandusministri tähelepanu Riigikontrolli ülesannete hulga 
kasvule (Riigikogu võttis vastu seaduse, mis näeb ette Riigikontrolli pädevuse 
laiendamise kohalike omavalitsuste auditeerimisel) ning tegi ettepaneku 
Riigikontrolli eelarveprojekti läbirääkimistel ja eelarve koostamisel arvestada 
eeltooduga. 

15. Pidades vajalikuks muuta tõhusamaks Riigikontrolli tegevust ja 
likvideerida kitsaskohti, saatis komisjon oma esimese tööaasta möödudes  
Vabariigi Valitsusele märgukirja, milles teavitab riigiasutuste auditite käigus 
Riigikontrolli ette kerkinud põhimõttelistest probleemidest. Komisjon leiab, et 
riigiasutuste tegevuse seadusele vastavuse kontrollimisel on Riigikontrolli sageli 
häirinud asjaolu, et osa Eesti õigusakte on kas mitmeti tõlgendatavad või kohati 
vasturääkivad, mistõttu ei ole põhimõtteliselt võimalik ühe või teise toimingu 
seaduspärasuse üle üheselt otsustada. Üleskerkinud probleemid aga jäetakse 
lahendada samale valitsusasutusele, kellega probleem tekkis ja kes ei ole 
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pahatihti huvitatud õigusakti teksti korrigeerimisest. Paraku vähendab sellise 
kahemõttelise olukorra säilimine ühelt poolt kontrollimiste tõhusust ja autoriteeti 
ning teiselt poolt suurendab ebakindlust otsuste langetamisel.  

Teiseks häirivaks momendiks on asjaolu, et Eesti riigieelarve ei ole otsuste 
langetamiseks piisavalt läbipaistev ja võrreldav, seda eriti alates 2005. aasta 
eelarvest. Riigikogule ja Riigikontrollile hindamiseks antud riigieelarves on ära 
toodud ametkondade õigus kulutada raha kuluartiklite järgi. Seejuures puudub 
aga selge ja arusaadav raha kulutamise volituste jaotus valitsusprogrammide ja 
eesmärkide järgi, mistõttu raha eraldamise põhimõtted ja maht ei ole eraldiste 
tõhususe seisukohalt läbipaistvad ega hinnatavad. Komisjon jäi seisukohale, et 
edaspidi peaks valitsuse strateegiate ja eesmärkide rahastamine leidma eelarve 
seletuskirjas tunduvalt põhjalikumat käsitlemist, sealjuures ka nii, et oleks 
võimalik jälgida eelarves toodud summade saamise käiku. Üks võimalusi 
kulutuste kokkuhoiu tagamisel ja nende suuruse põhjendatuse hindamisel oleks 
komisjoni arvates osaline üleminek normatiivsele kulutuste planeerimisele 
riigivalitsemise valdkonnas. Sellise ülemineku vajadusest on räägitud aastaid, 
kuid praktiliste tulemusteni pole jõutud. Samas on täiesti ilmne, et kulutuste 
hajuvus ühe töötaja kohta on Eesti avalikus sektoris põhjendamatult suur. 

Riigieelarve kontrolli komisjon on seisukohal, et Riigikontrolli tegevus kujuneks 
tunduvalt tulemuslikumaks, kui otsuste vastuvõtmisel jälgiks valitsus täpsemalt 
valitsuse reglemendi punkti 34, mis nõuab: 
– õigusakti kehtestamise või asja otsustamise vajalikkuse põhjendust; 
– õigusakti kehtestamisega seotud majanduslikke arvestusi ja 

finantseerimisallikaid; 
– õigusakti kehtestamisega kaasnevate võimalike õiguslike, majanduslike ja 

sotsiaalsete tagajärgede prognoosi; 
– andmeid eelnõu rakendamisega kaasnevate organisatsiooniliste muudatuste 

kohta. 

Riigieelarve kontrolli komisjonil on kavas neid küsimusi arutada komisjonis 
koos valitsuse esindajatega.  

 
 
Helir- Valdor Seeder 
Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees 
 
15. juuni 2005 
 
 
Lisa: Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud 
kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest 
 
 



Lisa  
Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest  

aprill 2004 – juuni 2005 
 

Nr Kontrolliaruanne Esitamise 
aeg 

Arutelu 
aeg 

Arutelu tulemus 

1. Juhatuse liikmete 
tasustamine riigi osalusega 
äriühingutes 
nr 2-5/04/4 

29.01.04 05.04.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon jäi seisukohale, et aruandes toodud seadusemuudatuste tegemiseks 
on vaja lisateavet nende otstarbekuse kohta. 

2. Ettevõtlusse suunatud 
toetuste tulemuslikkus 
töökohtade loomisel 
regioonides 
nr 2-5/04/6 

30.01.04 07.06.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Istungist võtsid osa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad, komisjon 
otsustas jälgida protsessi arengut järgnevatel aastatel. 

3.  Riigi tegevus jääkreostuse 
likvideerimisel 
nr 2-5/04/8 

10.02.04 05.04.04 
19.04.04 

Komisjon jäi seisukohale, et riigi tegevuse puhul jääkreostuse likvideerimisel 
on konkretiseerimata lõppvastutus, esineb erinevaid tõlgendusi 
Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
ning Siseministeeriumi vahel ja nimetatud valdkonnas puuduvad vajalikud 
õiguslikud regulatsioonid.  
Komisjon võttis teadmiseks istungile kutsutud keskkonnaministri Villu 
Reiljani ja Keskkonnaministeeriumi spetsialistide informatsiooni ja vastused 
küsimustele ning tegi järelduse, et aastatel 2000–2003 pole jääkreostuse 
likvideerimine piisavat tähelepanu pälvinud ning oht keskkonnale ja elanikele 
pole kahanenud. Komisjon tegi valitsusele järelepärimise lahtiseks jäänud 
probleemide kohta. Riigikantselei vastas 22.07.04 kirjaga nr 8-5.29/04-04279. 

4.  Riigi valmisolek 
õnnetusjuhtumi tagajärjel 
tekkinud ulatusliku 
keskkonnareostuse 
likvideerimiseks maismaal 
nr 2-5/04/9  

23.02.04 19.04.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon käsitleb teemat koos jääkreostuse likvideerimise küsimustega. 
 

5. Tuberkuloositõrje 
programm 
nr 2-5/04/12 

04.03.04 05.04.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon soovitas tähelepanu pöörata kahele sisulisele ettepanekule, mis 
puudutasid tahtevastase ravi võimaluse puudumist ja tuberkuloosi põdevate 
pikaajaliste töötute töölerakendamist. Aruanne edastati sotsiaalkomisjonile, 
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kelle valdkonda nimetatud probleemid kuuluvad. 
6. Õpetajate puudus  

üldhariduskoolides 
nr 2-5/04/14 

05.03.04 05.04.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas küsida olukorra kohta teavet haridus- ja teadusministrilt 
eelarve täitmise koondaruande arutamise ajal. 

7. Valgamaa 
Kutseõppekeskuse 
majandustegevus  
nr 2-5/04/15 

16.03.04 05.04.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas küsida olukorra kohta teavet haridus- ja teadusministrilt 
eelarve täitmise koondaruande arutamise ajal.  

8. Infotehnoloogia 
süsteemid, tarkvaratoodete 
ja -teenuste hangete 
korraldus  
nr 2-5/04/16 

26.03.04 03.05.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

9. AS-i Saarte Liinid 
majandustegevus  
nr 2-5/04/21 

08.04.04 31.05.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Auditi käigus kerkinud riigiõiguslike küsimuste selgitamiseks oli 
riigikontrolör pöördunud õiguskantsleri poole seisukoha saamiseks Riigikogu 
liikmete osalemise kohta riigi osalusega äriühingute nõukogude töös ja neile 
selle eest tasu maksmise seaduslikkuse kohta. Komisjon võttis nimetatud 
teema eraldi arutusele ja pöördus järelepärimisega Vabariigi Valitsuse poole. 

10. Eriraport “Ülevaade 
üldhariduse 
probleemidest” 
nr 2-5/04/20 

08.04.04 03.05.04 Raport võetud teadmiseks.  
Komisjon otsustas küsida olukorra kohta teavet ning volitada komisjoni 
esimeest esinema ettekandega 4. mail 2004 toimuval olulise tähtsusega 
riikliku küsimuse “Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused” 
arutelul ja juhtima Riigikogu tähelepanu kontrolliaruandes toodud 
kitsaskohtadele. 

11. Riigimaa erastamise 
korraldus nr 2-5/03/51 ja 
Riigimaa järelmaksuga 
erastamise riskid 
nr 2-5/04/19 

22.04.04 31.05.05 Aruanne võetud teadmiseks.  
Komisjon soovitas tähelepanu pöörata eelkõige puudujääkidele õigusaktides 
ja tõhusa järelevalve puudumisele, kuna maareformi läbiviimine tervikuna ei 
ole kuulunud otseselt ühegi ministri vastutusalasse.  

12. Hasartmängumaksust 
makstavad toetused  
nr 2-5/04/24  

07.05.04 14.06.04 Arutelu tulemusena otsustas komisjon teha ettepaneku võtta Riigikontrolli 
2005. aasta auditiplaani hasartmängumaksust laekuva raha jaotamise süsteemi 
uurimine tervikuna ja analüüsida selle otstarbekust ning võimalikke arenguid. 

13. Riigikontrolli arvamus 24.05.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks.  
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Riigikantselei 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta  
nr 2-5/04/31 

06.12.04 Komisjon soovitas tähelepanu pöörata Riigikantselei külalistemajade 
kasutamisele, võõrandamisele ning rendilepingute ülevaatamisele.  
 

14. Riigikontrolli arvamus 
Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi 
2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/35 

31.05.04 15.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

15. Oftalmoloogiateenuste 
kättesaadavus 
nr 2-5/04/61 

16.06.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud sotsiaalkomisjonile ettepanekuga 
käsitleda oftalmoloogiateenuste kättesaadavuse teemat.  
 

16. Teede remondiga seotud 
hangete korraldus   
nr 2-5/04/44 
 

18.06.04 18.10.04 
15.11.04 

Aruanne võetud teadmiseks.  
Saadud info põhjal otsustas komisjon käsitleda teedeehituse probleemi 
tervikuna ja oodata vastavat ekspertiisi, mille finantseerimise taotluse oli 
komisjon varem esitanud. 
Komisjon otsustas küsida õiguskantslerilt seisukohta teeseaduse § 16 
tõlgendamisel.  

17. Riigikontrolli arvamus 
Kultuuriministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-4/04/40 

18.06.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

18. Erikoolide funktsioon ja 
tulemuslikkus 
nr 2-5/04/45 

18.06.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud kultuurikomisjonile ning 
sotsiaalkomisjonile ettepanekuga käsitleda teemat komisjonis.  
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19. Eesti Töötukassa 
majandustegevus  
nr 2-5/04/52 

02.07.04 25.10.04 Aruanne võetud teadmiseks.  
Komisjoni istungil osales Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, 
kes informeeris komisjoni töötukassa majandustegevusest ja arengust. 
Komisjon otsustas pöörduda märgukirjaga sotsiaalministri ja rahandusministri 
poole seoses kontrolliaruandes väljatoodud lahendamata küsimustega.  

20. Relvaload füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele  
nr 2-5/04/56 

09.07.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud informatsiooniks õiguskomisjonile. 

21. Riigikontrolli arvamus 
Välisministeeriumi 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/75 

19.07.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

22. Riigikontrolli arvamus 
Narva Kutseõppekeskuse 
2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/73 
 

19.07.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
 

23. Riigikontrolli arvamus 
Tolliameti 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
riigieelarve tulude 
laekumise 2003. aasta 
aruande ning tehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/76 

19.07.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
 

24. Riigikontrolli arvamus 
Veterinaar- ja Toiduameti 

19.07.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
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2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/74 

25. Sihtasutuse Eesti 
Õiguskeskus majandus-
tegevus 2003. aastal 
nr 2-5/04/79 

26.07.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

26. Riigikontrolli arvamus 
Majandus- ja Kommuni-
katsiooniministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja majandus-
tehingute seaduslikkuse 
kohta 
nr 2-5/04/75 

26.07.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

27. Riigikontrolli arvamus 
Siseministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/80 

27.07.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

28. Riigikontrolli arvamus 
Maksuameti 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
riigieelarve tulude 
laekumise 2003. aasta 
aruande kohta 
nr 2-5/04/81 

28.07.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
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29. Riigikontrolli arvamus 
Balti Kaitsekolledži 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande kohta 
nr 2-5/04/82 

02.08.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

30. Riigikontrolli arvamus 
Justiitsministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/83 

02.08.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

31. Riigikontrolli arvamus 
Haridus- ja 
Teadusministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute kohta 
nr 2-5/04/85 

03.08.04 27.09.04  Aruanne võetud teadmiseks. 

32. Riigikontrolli arvamus 
Keskkonnaministeeriumi 
kui üksikasutuse 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/84 

03.08.04 15.11.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

33. Viljandi Maavalitsuse ja 
tema hallatavate asutuste 
majandustegevus 2003. 
aastal 
nr 2-5/04/86 

05.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

34. Riigikontrolli arvamus 09.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
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Tööturuameti ja tema 
kohalike asutuste 2003. 
aasta majandustegevuse 
kohta 
nr 2-5/04/87 

 

35. Riigikontrolli arvamus 
Põllumajandusministeeriu-
mi kui üksikasutuse 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/88 

10.08.04 20.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

36. Riigikontrolli arvamus 
Tartu Maakohtu, Tartu 
Ringkonnakohtu ja Tartu 
Halduskohtu 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruannete ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/89 

10.08.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

37. Riigikontrolli arvamus 
Rahandusministeeriumi 
kui üksikasutuse 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta  
nr 2-5/04/92 

12.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

38. Riigikontrolli arvamus 
Kaitseministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 

12.08.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud informatsiooniks 
riigikaitsekomisjonile.  
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nr 2-5/04/91 
39. Ida-Viru Maavalitsuse ja 

tema hallatavate asutuste 
majandustegevus 2003. 
aastal 
nr 2-5/04/94 

17.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

40. Eraldised Punasele Ristile 
nr 2-5/03/145 

23.08.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

41. Ravimivarude 
moodustamine, 
uuendamine ja säilitamine  
nr 2-5/04/96 

23.08.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas arutada teemat edaspidi koos julgeolekuvaru teemaga. 

42. Eesti Filmi Sihtasutuse 
majandustegevus  
nr 2-5/04/99 

24.08.04 27.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

43. Riigimaa 
munitsipaliseerimine  
nr 2-5/04/100 

24.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

44. Riigi hoonete haldamise 
tulemused 
nr 2-5/04/97 

27.08.04 06.12.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas koostada Vabariigi Valitsusele pöördumise, milles tehakse 
ettepanek seada riigi hoonete haldamisele konkreetsed eesmärgid perioodide 
kaupa ja informeerida komisjoni nendest hiljemalt 1. juuniks 2005. Samuti 
otsustati teha Riigikontrollile ettepanek koostada perioodiliselt ülevaateid 
riigi hoonete haldamise tulemustest ja anda neist komisjonile informatsiooni. 

45. Riigikontrolli arvamus 
Sotsiaalministeeriumi kui 
üksikasutuse 2003. aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/102 

31.08.04 13.09.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

46. Riigikontrolli arvamus 
Üksik-vahipataljoni 

01.09.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
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2003.aasta 
raamatupidamise 
aastaaruande ja 
majandustehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr 2-5/04/101 

47.  Kohaliku omavalitsuse 
üksusele riigi poolt raha 
andmine ja sellega seotud 
toimingutele rakendatav 
kontrollisüsteem (Kohtla- 
Järve Linnavalitsuse 
näitel) 
 nr 2-5/04/103 

02.09.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

48. Esmase erakorralise 
arstiabi korraldus 
nr 2-5/04/104 

14.09.04 22.11.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas teha sotsiaalkomisjonile ettepaneku nimetatud aruannet 
kindlasti süvendatult arutada ja kaaluda seadusemuudatuste tegemist 
likvideerimaks ebakohti seaduse rakendamisel.  
Teema jääb komisjoni tähelepanu alla, et koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja 
Siseministeeriumiga leida optimaalne variant kiirabiteenuse tagamiseks. 

49. Riiklike investeeringute 
planeerimine 
üldhariduskoolidele ja 
nende vahendite 
kasutamine 
nr 2-5/04/105 

20.09.04 25.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas nimetatud teema võtta  võimaluse korral komisjoni istungil 
aruteluks laiema küsimusena. 

50. Laevajäätmete käitlemise 
korraldus sadamates  
nr 2-5/04/108 

28.09.04 07.02.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

51. EAS-i poolt toetatud 
tootearendusprojektide 
tulemused  
 nr 2-5/04/109 

11.10.04 18.10.04 Aruanne võetud teadmiseks. 

52. Pärnu Maavalitsuse ja 03.11.04 14.02.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
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tema hallatavate asutuste 
raamatupidamisarvestuse 
korraldus 2003. aastal  
nr 2-5/04/115 

Komisjon otsustas teha Riigikontrollile ettepaneku kontrollida 2006. aasta I 
kvartalis põhivahendite arvelevõttu ja hindamist Jõulumäe Tervisekeskuses. 

53. SA Eesti Migratsioonifond 
majandustegevus  
nr 2-5/04/118 

19.11.04 14.02.05 Aruanne võetud teadmiseks.  
Komisjon soovis selgitada Migratsioonifondi tegevuse jätkamise vajalikkust, 
arvestades asjaolu, et toetusi võiks maksta välja ka Kodakondsus- ja 
Migratsiooniamet. Kuna Migratsioonifondi nõukogu ja juhatuse koostöös on 
valminud fondi tegevuse arengukava aastateks 2003–2007, ei pidanud 
komisjon vajalikuks lõplikku otsust teha. 

54. Merereostusjuhtumite 
käsitlemine ja reostuse 
likvideerimine  
nr 2-5/04/114 

23.11.04 07.02.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Arutelu käigus jõuti seisukohale, et Eesti ametkondade koostöö ja nende 
võimalused merereostuse avastamisel ja käsitlemisel on ebapiisavad. 
Komisjon otsustas teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku välja töötada 
tegevuskava, et viia Eesti reostustõrje võimekus vastavusse Helsingi 
konventsiooniga ning määrata tegevuskava väljatöötamise ja rakendamise 
eest üldvastutaja. 

55. Koolilõuna eraldise 
maksmise korraldus 
nr 2-5/04/122 

02.12.04 09.05.05 Aruanne võetud teadmiseks.  

56. Bussitranspordile 
eraldatud riikliku toetuse 
kasutamine  
nr 2-5/04/124 

20.12.04 21.02.05 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud majanduskomisjonile.  
Komisjon otsustas kavandada nimetatud teemal kohtumise majandus- ja 
kommunikatsiooniministriga. 

57. Tervisekaitseinspektsiooni 
tegevus ettevõtete 
tunnustamisel ja 
toiduseaduse järgimise 
järelevalvel 
nr 2-6/05/1 

12.01.05 14.02.05 Aruanne võetud teadmiseks ning edastatud kultuurikomisjonile ja 
sotsiaalkomisjonile. 

58. SA Eesti Draamateater 
majandustegevus 
nr 2-6/05/4 

24.01.05 18.04.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Sihtasutuse Eesti Draamateater nõukogu on esitanud Riigikontrollile puuduste 
kõrvaldamiseks ja vigade vältimiseks abinõude plaani.  
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Komisjon otsustas pöörduda Kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga, et 
nende esindaja annaks juunis 2005 ülevaate, kuidas on sihtasutuse nõukogu 
täitnud abinõude plaani.  

59. Hooldusteenuste hanked 
nr 2-6/05/6 

04.02.05 09.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga käsitleda 
seda teemat valitsuse istungil, kaasates riigikontrolöri, ja informeerida 
tulemustest komisjoni. 

60. Maaelu Edendamise 
Sihtasutuse 
majandustegevus 
nr 2-6/05/7 

08.02.05 07.03.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

61. Eesti Erastamisagentuuri 
poolt Keila vallale seoses 
riigivara 
munitsipaliseerimisega 
antud raha kasutamine  
nr OSIV-2-6/05/9 

22.02.05 21.03.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas arutada küsimust uuesti mais 2005, kui on selgunud 
Rahandusministeeriumi ja Keskkriminaalpolitsei ettepanekud aruandes 
väljatoodud probleemide lahendamise kohta. 

62. Hasartmängude 
korraldamiseks lubade 
andmine ja 
mängukorraldajate 
tegevuse üle teostatav 
järelevalve 
nr OSI-2-6/05/15 

04.03.05 09.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

63. Eriarstiabi lepingute 
sõlmimise korraldus Eesti 
Haigekassas 
nr 2-6/05/16 

10.03.05 11.04.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon nõustus Riigikontrolli järeldusega, et tulevikuriskide 
maandamiseks, oleks Haigekassa nõukogul vaja täiendada eelarve 
planeerimise aluseks olevaid raviteenuse kättesaadavuse norme. 

64. Kvaliteedi tagamine 
kutsehariduses 
nr 2-6/05/17 

11.03.05 30.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas kutsuda sügisel 2005 oma istungile haridus- ja 
teadusministri, et saada ülevaade kutsehariduse rahastamisest. 

65.  Õpilaskodude projektile 
eraldatud raha kasutamine 
nr OSIII-2-6/05/18 

14.03.05 30.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon otsustas kutsuda sügisel 2005 oma istungile haridus- ja 
teadusministri, et saada detailsemat informatsiooni õpilaskodudele eraldatud 
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vahendite kohta. 
66. AS-i E-Arsenal 

majandustegevus aastatel 
2003–2004 
nr OSII-2-5/05/22 

21.03.05 02.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon pöördus kaitseministri poole järelepärimisega, mida on otsustatud 
AS-i E–Arsenal osas, millised muudatused tehakse ja kuidas on need ajaliselt 
kavandatud.  

67. Sihtasutuste SEKR ja 
Innove majandustegevus 
nr OSIII-2-6/05/24 

22.03.05 18.04.05 Aruanne võetud teadmiseks.  

68. Maaparandussüsteemi 
hooldustoetus 
nr OSIV-2-6/05/23 

22.03.05 18.04.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

69. Uuringute avalikustamine 
nr OSIV-2-6/05/27 

07.04.05 02.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 
Komisjon tegi valitsusele ettepaneku võimaluse korral käsitleda eeltoodud 
teemat valitsuse istungil, kaasates riigikontrolöri, ja informeerida tulemustest 
komisjoni. 

70. Tervishoiuvaldkonna 
töötajate vajadus ja 
koolitustellimus 
nr OSIII-2-6/05/28 

15.04.05 09.05.05 Aruanne võetud teadmiseks ja edastatud arutamiseks sotsiaalkomisjonile. 
 

71. Õppetoetuste maksmise 
korraldus 
nr OSIII-2-6/05/31 

02.05.05 30.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

72. Noortele korraldatavad 
laagrid ja nende rahaline 
toetamine 
nr OSIII-2-6/05/32 

02.05.05 30.05.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

73.  Riigieelarvest õppurite 
sõidukulu hüvitamisel 
esinevad riskid  
nr 2-5/03/121  

26.09.03 05.04.04 
14.06.04 
 

Aruanne võetud teadmiseks. 
Arutelu tulemusena otsustas komisjon pöörduda Rahandusministeeriumi, 
Justiitsministeeriumi ja Riigikontrolli poole, et nad teeksid ettepanekuid 
sanktsioonide kehtestamise kohta riigieelarve seaduse rikkumise korral, ja 
käsitleda seda eraldi teemana. 

74. Balti Kaitsekolledži 2003. 
aasta raamatupidamise 
aastaaruande järelaudit  

02.08.04 20.09.04  
Aruanne võetud teadmiseks. 
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nr 2-5/04/82 
76. Riigikontrolli arvamus 

Õiguskantsleri Kantselei 
2004. aasta majandusaasta 
aruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta 
aruanne 
OSI-2/-6/05/43  

25.05.05 06.06.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

77. Riigikontrolli arvamus 
Riigikohtu 2004. aasta 
majandusaasta aruande ja 
tehingute seaduslikkuse 
kohta 
OSI-2-6/05/44 

26.05.05 06.06.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

78. Põllumajandusuuringute 
Keskuse majandustegevus 
2004. aastal 
nr OSIV-2-6/05/41 

23.05.05 06.06.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

79. Riigikontrolli arvamus 
Riigikogu Kantselei 2004. 
aasta majandusaasta 
aruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta 
nr OSI-2-6/05/42 

26.05.05 13.06.05 Aruanne võetud teadmiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 




