RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI KOMISJONI TEGEVUSE
ARUANNE
(mai 2007 – juuni 2008)
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon koosseisus Tõnis Kõiv
(aseesimees), Tarmo Mänd, Hannes Rumm, Toomas Trapido, Ken-Marti Vaher
ja Toomas Varek (esimees) moodustati Riigikogu otsusega 2007. aasta 10. mail.
Komisjoni töö eesmärgiks on koostöös Riigikontrolliga tagada 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 ning võtab seisukohti Riigikontrolli
tegevuse takistamise juhtude kohta.
Lähtuvalt Riigikontrolli auditiplaanist on töövaldkonnad komisjoni liikmete
vahel
jaotatud
järgmiselt:
Haridusja
Teadusministeerium,
Kultuuriministeerium,
Sotsiaalministeerium
–
Toomas
Varek;
Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusministeerium – Toomas Trapido;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeerium –
Hannes Rumm; Justiitsministeerium ja Kaitseministeerium – Ken-Marti Vaher;
Siseministeerium, maavalitsused ja kohalikud omavalitsused – Tõnis Kõiv;
Välisministeerium, Riigikantselei ja põhiseaduslikud institutsioonid – Tarmo
Mänd.
Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 37 istungit, kus komisjon on
menetlusse võtnud 55 auditi aruannet. Komisjoni istungitel on osalenud
Riigikontrolli esindajad, kutsutud on olnud vastava auditi valdkonnaga seotud
ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud, vajaduse korral
on kutsutud ka ministrid ning asjassepuutuvad eraisikud. Üldist huvi pakkuvate
komisjoni otsuste kohta on avaldatud pressiteateid. Ülevaade komisjoni
menetluses olnud materjalidest ja nende menetlemise tulemustest on toodud
käesoleva aruande lõpus olevas lisas.
Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud erinevate teemade
ja küsimustega, mis on jõudnud komisjoni nende kaudse või otsese seotuse tõttu
aruannetega. Avalikkusele enim huvipakkuvate valdkondade aruteludeks on
korraldatud kaks Valge saali avalikku istungit.
Olulisemad komisjonis käsitletud teemadest olid järgmised:
1. Tutvunud Riigikontrolli auditiga „Eesti valmisolek hädaolukorraks”,
kuulanud ära Riigikontrolli peakontrolöri Ülle Madise ettekande, millest selgus,
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et ministeeriumide tõsistele ja tunnustust väärivatele pingutustele vaatamata ei
ole Eesti praegu nõutaval tasemel valmis lindude gripi, gripipandeemia,
ulatusliku merereostuse ega ohtlike kemikaalidega transportõnnetusest tingitud
hädaolukorraks, sest ei ole tagatud inimeste, vara ja keskkonna kaitse. Sellest
teabest tulenevalt otsustas komisjon kutsuda Valge saali istungile kokku kõik
asjaosalised. Kuulanud ära Siseministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajate
ning nimetatud teemaga seotud Riigikogu komisjonide liikmete ja riigikontrolör
Mihkel Oviiri sõnavõtud, otsustas komisjon:
1. Võtta teadmiseks informatsioon hädaolukorraks valmisoleku süsteemi
peamistest probleemidest.
2. Toetada seisukohti, et:
Siseministeerium
määratakse
hädaolukordadeks
valmisoleku
juhtministeeriumiks, st vastutavaks hädaolukordade ennetamise
korraldamisel, hädaolukorras tegutsemise ametkondadeülese plaani
koostamisel ning selle plaani täitmiseks vajalike ressursside
väljaselgitamise ja optimaalsete varude tagamise korraldamise osas;
konkreetsete hädaolukordade lahendamise juhtministeeriumid
määratakse iga võimaliku hädaolukorra jaoks eraldi.
3. Siseministril töötada välja hädaolukorraks valmisoleku seaduse (HOVS)
ja teiste kriisireguleerimise õigusaktide muudatused, lähtudes eeltoodud
seisukohtadest, ning täiendada riskianalüüsi metoodikat.
4. Sotsiaalministril töötada välja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse
(NETS) ja selle rakendusaktide muudatused, mis aitavad ennetada
pandeemilise gripi laialdast levikut Eestis.
5. Ministritel esitada 2008. aasta mais komisjonile ülevaade Riigikontrolli
soovituste täitmisest aruandes kirjeldatud hädaolukordadeks valmisoleku
taseme tõstmiseks.
Lisaks edastas komisjon Vabariigi Valitsusele kirja komisjoni otsustest
tulenevate ettepanekutega.
2. Riigikontrolli peakontrolör Juhani Lemmik andis komisjonile ülevaate
kavandatava tulemusauditi „Eelarve läbipaistvus ja järelevalve tõhusus”
olulisematest aspektidest. Nimetatud auditile täpsema sisendi saamiseks
korraldati komisjoni liikmetega väljaspool komisjoni toimumise aega intervjuud.
3. Auditi „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi
projektide toel” aruandest selgus, et kui Eesti ei suuda 2010. aastaks tagada
kõigis asulates piisavat reovee puhastust, võib Euroopa Liit algatada
rikkumismenetluse. Seega võis tõdeda, et Ühtekuuluvusfondi projektide toel ei
ole reoveekäitlus jätkusuutlikult korraldatud, kuna vee- ja kanalisatsioonihinnas
ei arvestata kõiki kulusid ning ei ole selge, kuidas toimub uute rajatiste edasine
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majandamine. Tulenevalt ülaltoodust kutsus komisjon oma istungile
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Uudelepa. Kantsler informeeris
komisjoni, et Keskkonnaministeeriumi lähiaastate tegevuse eesmärgiks on
veeinfrastruktuuri investeeringutega toimetulemine. Sellega kaasneb väga suur
koormus eelarvele ja keeruline juhtimisprotsess. Lisaks on nimetatud eesmärk
seotud Euroopa Liidu liitumislepinguga ja Euroopa Liidu direktiividega.
Kantsler Uudelepa seisukoht oli, et kontrolliaruanne sisaldab paljuski
tagasivaatavaid järeldusi eelmise programmperioodi ja selle kogemuste kohta.
Uue programmperioodi ettevalmistamisel on juba eelnevate kogemuste põhjal
riske täiendavalt maandatud, mis tähendab, et ministeeriumis on arvestatud
auditi soovituste ja märkustega. Komisjon võttis informatsiooni ja aruande
teadmiseks.
4. Auditiaruande „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2006. aasta
majandusaasta koondaruande kohta” arutelul tõdeti, et riigi raamatupidamise
aastaaruanne oli olulises osas õige ja õiglane. Mõningaid puudusi esines riigi
bioloogiliste varade arvestuses. Lisaks toodi välja, et võiks olla otstarbekas võtta
kasutusele üleriigiline ühine raamatupidamise tarkvara, mida kasutaksid nii
ministeeriumid kui ka nende valitsemisala asutused. Komisjon võttis olukorra
ülevaate teadmiseks.
5. Auditi „Koolikohustuste täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus” arutelul
osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Sirje Jõgiste ja asekantsler
Janar Holm. Haridusministeeriumi esindajad informeerisid komisjoni, et on
olukorra tõsidusest teadlikud. Olukorra parandamiseks on kasutusele võetud
mitmeid meetmeid, sealhulgas valdkonnaga seotud õigusaktide täiendamist,
kaasates juba algetappi esindajad Sotsiaalministeeriumist, Justiitsministeeriumist
ja ka kohalikud omavalitsused.
Arutelu olulisemad märksõnad ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate
kommentaarid antud märksõnadele:
Koolikohustuse mõiste – ministeeriumis on valminud põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse sellesisuline eelnõu, mida on kavas arutada teiste
asjaosalistega ning toimida nende seisukohti arvestavalt.
Koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine – probleem on paljuski
seotud rahvastikuregistri andmetega, millest ei ole võimalik välja
selgitada õpilaste tegelikku elukohta. 2007 aasta 1. septembrist alustas
ministeerium nimekirja koostamist nende laste kohta, kes pidid esimesse
klassi minema, kuid ei läinud. Tegevusse on kaasatud ka
Siseministeerium ning kohalikud omavalitsused. Hiljem planeeritakse
selliseid nimekirju koostada ka 2.–9. klassi õpilaste kohta.
Lisaprobleemiks on esimesse klassi minemise aja edasilükkamine, mida
kuskil ei fikseerita. Selle probleemi ühe lahendusena nähakse
koolikohustuse täitmise sidumist lapsetoetusega.
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Koolikohustuste täitmine – probleem saab alguse koolikohustuse mõiste
ebaselgest määratlusest, mille täpsustamisega ministeeriumis tegeletakse.
Oluline on ka erinevate osapoolte vastutus, mida ei ole kehtivates
õigusaktides piisavalt selgitatud. Ministeeriumil on kavas esimesse klassi
minemise kohustusega laste nimekirja koostamise põhjal koostada
sellekohane mudel.
Puudulikud hinded – nende parandamine on kompleksne teema, mis
hõlmab nii õpetaja koolitust kui ka õpinõustamist (psühholoogid,
logopeedid). Lisaks on oluline kodu ja kohalike omavalitsuste
sotsiaalnõustajate tugi. Ühe lahendusena nähakse individuaalset
lähenemist õppekavade mahu koostamisel. See ei olnud küll antud auditi
teema, kuid ministeeriumi esindajate arvates parandaks kindlasti hinnete
taset.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ning edastas Haridus- ja
Teadusministeeriumile märgukirja, paludes komisjoni jooksvalt informeerida
auditi aruandes loetletud õigusaktides tehtavatest muudatustest. Komisjon jälgib
edasist protsessi ja annab hinnanguid probleemide lahendustele.
6. Komisjon edastas Riigikontrollile Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide
ettepanekud Riigikontrolli 2008. aasta auditiplaani koostamiseks ja võttis
teadmiseks informatsiooni, millises ulatuses on võimalik neid teemasid
auditiplaani lülitada.
7. Tutvunud Riigikontrolli auditite „Linna ja vallavalitsuse haldamis- ning
valitsemiseelarve kasutamine” ja „Pedagoogide jt haridustöötajate töötasudeks
eraldatud raha kasutamine kohaliku omavalitsuse üksustes” ning kuulanud ära
Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Uno Silbergi ja Linnade Liidu
tegevdirektori Jüri Võigemasti, tegi komisjon omavalitsusliidu esindajatele
ettepaneku
rõhutada
kohalike
omavalitsuste
juhtidele
töötasude
määramisel/maksmisel kehtivate õigusaktide järgimise olulisust ning soovitada
lähemalt tutvuda Riigikontrolli antud auditite aruannetega ja edaspidiste vigade
vältimiseks neid põhjalikult analüüsida. Samuti soovitas komisjon
omavalitsustes järgida head tava, et revisjonikomisjoni esimees oleks
opositsiooni esindaja. Lisaks soovitati omavalitsusliitude poolt korraldavatele
linnade ja valdade infopäevadele kutsuda osalema Riigikontrolli esindajad.
Komisjon peab vajalikuks jälgida ka edaspidi koos Riigikontrolliga probleemide
lahendamiseks kasutusele võetud meetmete kulgu.
8.
Ühisistungil
maaelukomisjoniga,
millel
osales
ka
Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot, arutati Riigikontrolli auditi
„Põllumajandustootmise ja maaelu arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus”
aruannet. Aruandest selgus, et põllumajanduse ja maaelu toetused ei paranda
põllumajandustootjate konkurentsivõimet sedavõrd, et nad suudaksid
jätkusuutlikult majandada ja et Põllumajandusministeerium, kelle ülesandeks on
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luua tingimused maaelu jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, ei ole seni
suutnud maaelu süsteemselt kujundada. Põllumajandusministeeriumi kantsler
Ants Noot selgitas, et praegu baseerub maaelu areng kahel suurel sambal –
otsetoetused ja turukorraldus ning maaelu areng üldisemalt. Tema sõnul
keskendub Riigikontrolli antud audit aga liialt otsetoetuste mõju hindamisele
ning mitte niivõrd maaelu arengu poolele maaelu strateegia ja arengukava
aastateks 2007–2013 seiskohalt. Need on aga kantsleri sõnade kohaselt loodud
just selleks, et probleeme lahendada.
Kogu maaelu poliitika koondamist (sh maaelu poliitika koordineerimist,
kujundamist ja rakendamist) Põllumajandusministeeriumi alla ei pea
ministeerium kantsler Ants Nooda sõnul otstarbekaks. Seega tuleb kantsleri
arvates suurendada koostööd regionaalministri bürooga.
Selleks, et välja selgitada, kui kaugele on jõutud maaelu arengukava
elluviimisega ja kuidas on parandatud koostööd regionaalministri bürooga,
otsustati korraldada järgmine ühisarutelu koos maaelukomisjoniga käesoleva
aasta sügisel.
9. Kuulamaks Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaiu informatsiooni
Kontrollikoja aastaaruandest 2006. eelarveaasta kohta korraldas komisjon
ühisistungi koos rahanduskomisjoniga. Kersti Kaljulaid informeeris komisjoni
sellest, et tema arvates ei saa Kontrollikoja aruannete lõpphinnang olla
positiivne seni, kuni struktuurifondide, sisepoliitikate ja osa põllumajanduse
valdkondades ei toimu olulist muutust. Lahenduse sisuline võti on
liikmesriikide, mitte Euroopa Komisjoni käes. Finantsjuhtimist peaks
parandama uue reformileppe rakendamine. Komisjon võttis informatsiooni
teadmiseks.
10. Auditi „Eriaruanne Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel
2004–2006”
arutelul
osalesid
Rahandusministeeriumi
ja
Põllumajandusministeeriumi esindajad, kes andsid hetkeolukorrast lühiülevaate.
Arutelul keskenduti põhiliselt PRIA töötulemuste parandamiseks kohaldatud
meetmete väljatöötamise ja rakendamise küsimustele. Ühe lahendusena, millega
ministeerium praegu ka tegeleb, nähakse horisontaalse struktuuri muutmist
meetmepõhiseks struktuuriks. Lisaks rakendatakse meetmeid kontrollisüsteemi,
infovahetuse ja nõustamise tõhusamaks muutmiseks. Kokkuvõttes olid mõlema
ministeeriumi esindajad seisukohal, et perioodil 2004–2006 saadud kogemusi
arvestatakse perioodi 2007–2013 ettevalmistusi tehes. Komisjon võttis olukorra
ülevaate ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
11. Tutvunud Riigikontrolli auditiga „Raiete planeerimine Riigimetsa
Majandamise Keskuses” ja Keskkonnaministeeriumi erakorralise auditiga
„RMK hangete korralduse vastavuse hindamine kehtestatud nõuetele” ning
kuulanud ära Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Uudelepa, Riigimetsa
Majandamise Keskuse juhatuse esimehe Aigar Kallase ja teised
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Keskkonnaministeeriumi ametnikud, tõdes komisjon, et Riigikontrolli ja
Keskkonnaministeeriumi poolt välja toodud probleemid on tõsised, kuid uue
juhtimissüsteemi rakendamisega loodetakse, et paljud probleemid lahenevad.
Komisjon jälgib koos Riigikontrolliga probleemide lahendamiseks kasutusele
võetud meetmete kulgu.
12. Auditi „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis” aruanne näitas, et
osa
loomsetest
kõrvalsaadustest
jääb
nõuetekohaselt
käitlemata.
Põllumajandusministeerium on loonud küll esmased eeldused loomsete
kõrvalsaaduste käitlemiseks, kuid ei ole pööranud piisavalt tähelepanu
jäätmekäitlussüsteemi edasisele arendamisele ja selle toimimise kontrollile.
Kuulanud ära Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Nooda ning toidu- ja
veterinaarosakonna juhataja (Loomsete Jäätmete Käitlemise AS nõukogu
esimees) Hendrik Kuuse, leidis komisjon, et Põllumajandusministeeriumil tuleks
koostöös Keskkonnaministeeriumiga kaaluda vähemalt kahe nõuetele vastava
matmispaiga rajamist, kuhu kriisiolukordade tekkimisel oleks võimalik loomseid
jäätmeid matta. Kaaluda tuleks ka Väike-Maarja jäätmekäitlustehasele
konkureeriva tehase rajamise võimaldamise vajalikkust, kuna riigile kuuluva
loomsete jäätmete käitlemise tehase võimsus on praeguseks ammendunud ja
jäätmemahu suurenemisel või tehase avarii korral puudub Eestis võimalus
jäätmeid ohutult kõrvaldada. Samuti tuleks Põllumajandusministeeriumil leida
võimalusi kvaliteedinõuetele mittevastavate lõpp-produktide (lihakondijahu ja
rasv) realiseerimiseks.
Mõne aja möödudes võeti komisjonis nimetatud teema uuesti arutlusele.
Arutelule kutsuti Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot, kes selgitas
oma seisukohta ja ministeeriumi poolt pakutavaid lahendusi järgmistele
olulistele küsimustele:
Millises tehnilises olukorras on Väike-Maarjas asuv Loomsete Jäätmete
Käitlemise ASle kuuluv tehas?
Kuidas on tagatud tehase tõrgeteta töö ja millised meetmed on selleks
rakendatud?
Millises staadiumis on uue tehase töölerakendamine (Hummuli)?
Ministeeriumi kantsleri Ants Nooda sõnade kohaselt on Väike-Maarjas asuv
Loomsete Jäätmete Käitlemise ASile kuuluv tehas täna töökorras. Koostatud on
riskikava, mille nõukogu suve alguses kinnitab. Kaardistatud on olulisemad
tööosad, millele on juba muretsetud varu. Ainult suure purustaja hange on veel
käimas. Kantsleri sõnade kohaselt tagab see tehasele tõrgeteta töö (maksimum
seisak kaks päeva varuosade äravahetamiseks).
Lisaks töötab tänaseks Väike-Maarjas asuvale tehasele võrdväärse võimsusega
AS Valga Lihatööstuse Hummuli Jäätmekäitluskeskus (ca 10 000 tonni aastas),
kus käideldakse eelkõige oma lihatööstusest tulenevat materjali, kuid pakutakse
ka konkurentsi Väike-Maarjas asuvale tehasele. Hummuli tehasega püütakse
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leida kokkulepet, et tagada loomsete jäätmete käitlemise jätkumine, juhul kui
Väike-Maarjas asuv tehas on seiskunud.
Kui kaugele on arenenud uute matmispaikade asukoha valik
(kaardistamine/uuring)
ja
sellekohane
koostöö
Keskkonnaministeeriumiga?
Härra Noot informeeris, et planeerimise lõppjärgus on Hiiumaal Pühalepa vallas
asuva statsionaarse matmispaiga rajamine. Koosöös Veterinaar- ja Toiduameti
ning Keskkonnaministeeriumiga on jõutud seisukohale, et kriisisituatsiooni
korral avatakse matmiseks lähim kasutusel olnud ametlik prügila või loomade
matmispaik. Probleemiks võib tema hinnangul olla vaid asjaolu, et nende
matmispaikade üle ei ole algatatud avalikku diskussiooni.
Komisjon jäi seisukohale, et avalikkus peaks olema informeeritud, kuhu haiged
loomad kriisiolukorras maetakse. Üheks ideeks sai arutelul, et igas maakonnas
võiks olla oma matmispaik, mis on saanud heakskiidu kohalikul tasandil.
Komisjon võttis aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
13. Auditi „Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal” arutelu käigus selgus, et selle
teemaga tegelevad nii Siseministeerium, Keskkonnaministeerium kui ka
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes on ühisel seisukohal, et
mitmeid seaduseid (sh looduskaitseseadus, planeerimisseadus ja ehitusseadus)
on vaja muuta ja täiendada, kuid otsustamata on, milline neist ministeeriumidest
seadusemuudatusi ette valmistama hakkab. Kuulanud ära ülalnimetatud
ministeeriumide esindajad, tõdes komisjon, et looduskaitseseaduse,
planeerimisseaduse ja ehitusseaduse muutmine ja täiendamine on koostöö
küsimus, koostöö on aga hetkel kasin ja seda tuleks parandada. Lisaks taunis
komisjon olukorda, kus 89-l kohalikul omavalitsusel ei ole kehtestatud
üldplaneeringut, ja otsustas, et Siseministeeriumil tuleb motiveerida kohalikke
omavalitsusi üldplaneeringuid kehtestama ja uuendama. Kohalike omavalitsuste
liitumisel tuleb üldplaneering läbi vaadata ja vajaduse korral uuesti kehtestada.
Samuti otsustas komisjon, et ministeeriumidel tuleb tagada omavaheline koostöö
vajalike seadusemuudatuste väljatöötamisel. Ministeeriumidevahelises töögrupis
tuleb leida lahendus, kuidas saada terviklik ülevaade kehtestatud planeeringutest
ja ehitamise tegelikkusest.
Komisjon soovib käsitleda seda teemat ka edaspidi.
14. Küsimusele „Kuidas suurendada kohalike omavalitsuste võimekust?” otsiti
lahendusi Valge saali avalikul istungil. Istungile olid kutsutud regionaalminister
Siim-Valmar Kiisler, riigikontrolör Mihkel Oviir, Riigikontrolli peakontrolör
Airi Mikli, TTÜ professor Sulev Mäeltsemees ning Eesti Maaomavalitsuste
Liidu, Linnade Liidu ja kohalike omavalitsusliitude esindajad. Kuulanud ära
teemakohased ettekanded ja tekkinud arutelu otsustas komisjon:
1. Võtta teadmiseks info omavalitsuste võimekuse peamistest probleemidest.
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2. Toetada seisukohta, et Vabariigi Valitsus soodustaks mõjusal viisil
omavalitsuste koostööd ja ühinemist, selleks et parandada avalike teenuste
kättesaadavust ja kvaliteeti kohalikul tasandil ning suurendada valdade ja
linnade haldussuutlikkust.
3. Võtta seisukoht, et riik toetaks koolitusprogrammide koostamist ja
korraldamist omavalitsusametnike ja -töötajate ameti- ja erialakompetentsuse
suurendamiseks.
Komisjon jälgib ka edaspidi koos Riigikontrolliga kohalike omavalitsuste
senisest jätkusuutlikumaks muutumise protsessi.
15. Ühisistungil sotsiaalkomisjoniga, millel osales ka Sotsiaalministeeriumi
asekantsler Riho Rahuoja, arutati Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus psüühiliste
erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korraldamisel” aruannet. Arutelu
tulemusena selgus, et Sotsiaalministeerium töötab jätkuvalt selle nimel, et
pakkuda võimalikult kvaliteetseid erihoolekande teenuseid kõigile vajajatele
õiglaste hindadega. Komisjonid võtsid aruande ja sellekohase informatsiooni
teadmiseks.
16. Aruande „Tervise Arengu Instituudi majandustegevus” arutelu tulemusena
selgus, et instituudi finantsjuhtimise ja raamatupidamise korralduse tase on nõrk
ega taga aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamist instituudi
finantsseisundist, majandustegevuse tulemustest ja rahavoogudest. Komisjon
otsustas sama teema arutelu jätkata sügisel koos Sotsiaalministeeriumi kantsleri
ja Tervise Arengu Instituudi direktoriga.
17. Riigikontrolör Mihkel Oviir andis komisjonis ülevaate Riigikontrollis tehtust
ja järgneva perioodi prioriteetidest. Tema sõnade kohaselt suunab Riigikontroll
oma edaspidise rõhuasetuse järgmistele tegevustele:
kohalike omavalitsuste jätkusuutlikumaks muutumine (Riigikontroll on
mitmes KOV auditis välja toonud pädevate spetsialistide puudumise);
infotehnoloogia areng nii linnas kui ka maal. E- kodaniku harta;
rohkem tegeleda haridusega seotud küsimusega;
suurem rõhuasetus keskkonnaga seotud küsimustele;
INTOSAI keskkonnaauditi töögrupi WGEA juhtimine;
suurem tähelepanu institutsioonide audiitorite tegevusele ja kvaliteedile
(finantsauditi valdkonnas);
jätkusuutlikkuse tagamine mõnes konkreetses valdkonnas (nt jätkusuutlik
põllumajandus);
Riigikontrolli siseste ja väliste riskide maandamine.
Lisaks tutvustas Riigikontrolli peakontrolör Ülle Madise komisjonile täpsemalt
Riigikontrolli ühe peamise prioriteedi – E-kodaniku harta – kavandatavat
arengut.
8

18. Komisjon arutas oma istungil Rahandusministeeriumi koostatud majanduse
prognoosi nii käesolevaks kui ka järgnevateks aastateks. Komisjoni istungil
osalesid Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Rahandusministeeriumi
asekantsler Ivar Sikk ja teised ministeeriumi ametnikud, kes selgitasid komisjoni
liikmetele tulude prognoosi koostamise aluseid ja laekumise hetkeseisu. Lisaks
arutati komisjonis käesoleva aasta riigieelarve tasakaaluga seotud küsimusi.
Komisjon võttis ülevaate teadmiseks ning otsustas vähemalt üks kord kvartalis
arutada komisjonis koos Rahandusministeeriumi esindajatega tulude prognoosi
ja laekumise hetkeseisu.
19. Auditi „Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule” arutelul
selgus, et Sotsiaalministeerium ei ole viimastel aastatel hinnanud
tööturumeetmete mõju. Viimati analüüsiti aktiivse tööpoliitika mõju 2003.
aastal. Sotsiaalministeerium kavandas riikliku tööhõiveprogrammi 2005–2006
raames korraldada tööturumeetmete tulemuslikkuse uuringu, kuid see jäi
tegemata, sest uusi tööturumeetmeid oli vähe rakendatud ning tööturu
infosüsteemi kasutamine on problemaatiline. Arutelu tulemusena otsustati veel
sellel aastal kutsuda Sotsiaalministeeriumi kantsler komisjoni istungile
selgitama, kui kaugele on arendatud tööturu infosüsteem, mille abil oleks
võimalik edaspidi operatiivsemalt hinnata tööturumeetmete mõju.
20. Komisjoni istungile kutsutud Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ja
teised ministeeriumi esindajad andsid ülevaate välisvahendite kasutamisest
perioodil 2004–2006 ja perioodi 2007–2013 meetmete avamise olukorrast.
RAK meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” vahendid võivad jääda
kasutamata, kuid kantsleri sõnade kohaselt on lahendused väljatöötamisel.
Võimaluste piires proovitakse vahendeid ümber suunata (riigiüleselt).
Olulisemad projektid, kus aeglase rakendamise tõttu on projekt sattunud
suhteliselt kriitilisse olukorda, on järgmised:
Muuga sadama ida-osa laiendamise projekt;
Kurkse-Jõhvi teelõigu projekt;
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt.
Nende projektide ellurakendamiseks otsitakse intensiivselt vajalikke lahendusi.
Perioodi 2007–2013 meetmete rakendamine ja elluviimine on olnud passiivne ja
jõudlus ei ole olnud piisav. 96st meetmest on tänaseks avanenud ainult 31.
Suveks planeeritakse veel 50 uue meetme avamist, selleks on ministeeriumid
päris jõudsalt pingutanud. Ainus rakendusasutus, kes kohustuste võtmiseni
jõudnud ei ole, on Keskkonnaministeerium.
Tea Varrak informeeris, et uue perioodi meetmete rakendamise puhul
delegeeritakse
rohkem
tegevusi
teistele
ministeeriumidele.
Rahandusministeerium on jätnud endale koordinaatori rolli. Sellises
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situatsioonis on uue perioodi rakendamine pisut viibinud, sest see on nõudnud
ministeeriumides kohanemisaega.
Komisjon soovib seda teemat käsitleda ka edaspidi.
21. Komisjon osales koos rahanduskomisjoniga töövisiidil Brüsselis. Riigikogu
alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures hr Arvi Karotam tutvustas
Europarlamendi hoonete kompleksi, töö- ja nõupidamiste ruume, väljapanekute
ja näituste traditsioone. Järgnesid kohtumised Euroopa Parlamendi, Euroopa
Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja, Eesti alalise esinduse EL juures, Belgia
Esindajate Koja ja Senati ning Belgia ja Luksemburgi saatkonna esindajatega.
22. Auditi „Väärteotrahvide laekumisest” olulisemaks soovituseks oli välja
toodud liiklusrikkumiste ja teiste väärtegude eest määratavate inimesi
õiguskuulekusele suunavate karistuste süsteemi kiire tõhustamine. Karistus ei
pruugi aga soovitud mõju omada, kui seda mõistliku aja jooksul täide ei viida.
Arutelul selguski, et laekumata trahvide kogusumma on kasvanud enam kui 600
miljoni kroonini, sellest 436 miljonit on maksmata juba üle poole aasta.
Komisjon otsustas seda teemat arutada k.a oktoobris, kutsudes komisjoni
istungile selgitusi andma Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerid.
23. Tutvunud Riigikontrolli auditiga „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse
Natura 2000 võrgustiku aladel” ja kuulanud ära Tarmo Olgo ettekande, selgus,
et Riigikontrolli hinnangul ei ole Eestis rajatud Natura 2000 võrgustik
moodustatud ega nendel aladel kaitse korraldatud nii, et see tagaks väärtuslike
metsa-elupaikade soodsa seisundi. Riigikontrolli hinnangul on probleemide
peamiseks põhjuseks Keskkonnaministeeriumi puudulik tegevus Natura
protsessi koordineerimisel ja järelevalvel juba alates Natura protsessi algusest
2000. aastal. Natura 2000 võrgustiku moodustamisega on probleeme teisteski
EL liikmesriikides. Euroopa Komisjon on tuvastanud paljude liikmesriikide
Natura võrgustikus puudujääke ning võimaldab neid ka parandada. Komisjon
otsustas jätkata teema arutamist koos Keskkonnaministeeriumi esindajatega
sügisel.

Riigieelarve kontrolli komisjon kavatseb ka tulevikus kontrolliaruannete
analüüsimise läbi aidata riigi kõrgeimal kontrolliasutusel tagada kontroll
riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa,
mõjusa ja õiguspärase kasutamise üle ning olulistes küsimustes informeerida
parlamenti ja avalikkust. Samuti kavatsetakse jätkuvalt analüüüsida riigi tulusid
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ja kulusid, välisvahendite kasutamist ning vähemalt üks kord aruandeperioodi
jooksul korraldada avalik Valge saali istung.
Toomas Varek
Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees
16. juuni 2008

Lisa:

1. Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud
kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest.
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Lisa 1
Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest
mai 2007 - juuni 2008

Nr
1

2

3
4

Kontrolliaruanne

Esitamise
aeg
12.02.2007

Mustvee linna
sisekontrollisüsteemi ja
raamatupidamise korraldus
ning majandustehingute
seaduslikkus aastatel 2004
ja 2005
nr OSV-2-1.4/07/5
Kaitseliidu
15.03.2007
majandustehingute
seaduslikkus ja
raamatupidamise korraldus
nr OSII-2-1.4/07/9
Tallinna Tehnikaülikooli
30.03.2007
majandustegevus
nr OSIII-2-1.4/07/12
Rahvusooper Estonia
10.04.2007
majandustegevus
nr OSIII-2-1.4/07/14

Arutelu
Arutelu tulemus
aeg
4.06.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

4.06 2007 Aruanne võetud teadmiseks.

4.06 2007 Aruanne võetud teadmiseks.
4.06 2007 Aruanne võetud teadmiseks.
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5

6

Omanikujärelevalve riigi
osalusega äriühingutes ja
sihtasutustes
nr OSIV-2-1.4/07/4
Eesti valmisolek
hädaolukorraksnr OSII-21.4/07/18

10.04.2007 11.06 2007 Aruanne võetud teadmiseks.

17.05.2007 28.05.2007 1. Võtta teadmiseks informatsioon hädaolukorraks
22.10.2007 valmisoleku süsteemi peamistest probleemidest.2. Toetada
seisukohti, et: • Siseministeerium määratakse
hädaolukordadeks valmisoleku juhtministeeriumiks, st
vastutavaks hädaolukordade ennetamise korraldamisel,
hädaolukorras tegutsemise ametkondadeülese plaani
koostamisel ning selle plaani täitmiseks vajalike ressursside
väljaselgitamise ja optimaalsete varude tagamise
korraldamisel; • konkreetsete hädaolukordade lahendamise
juhtministeeriumid määratakse iga võimaliku hädaolukorra
jaoks eraldi.3. Siseministril töötada välja hädaolukorraks
valmisoleku seaduse (HOVS) ja teiste kriisireguleerimise
õigusaktide muudatused, lähtudes eeltoodud seisukohtadest,
ning täiendada riskianalüüsi metoodikat.4. Sotsiaalministril
töötada välja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse
(NETS) ja selle rakendusaktide muudatused, mis aitavad
ennetada pandeemilise gripi laialdast levikut Eestis. 5.
Ministritel esitada 2008. aasta mais komisjonile ülevaade
Riigikontrolli soovituste täitmisest aruandes kirjeldatud
hädaolukordadeks valmisoleku taseme tõstmiseks.Edastati
Vabariigi Valitsusele kiri komisjoni otsustest tulenevate
ettepanekutega.
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7

8

9
10

11

Õiguskantsleri Kantselei
2006. aasta majandusaasta
aruande õigsus ja tehingute
seaduslikkusnr OSII-21.4/07/18
Riigikohtu 2006. aasta
majandusaasta aruande
õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/07/19
Keskkonnaseire korralduse
tõhusus
nr OSIV-2-1.4/07/23
Reoveekäitluse arendamine
maapiirkondades
Ühtekuuluvusfondi
projektide toel
nr OSIV-2-1.4/07/24
Põllumajandustootmise ja
maaelu arendamiseks antud
toetuste tulemuslikkus
nr OSIV-2-1.4/07/29

17.05.2007 11.06.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

17.05.2007 11.06.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

18.05.2007 24.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
24.05.2007 24.09.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
15.10.2007 Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Uudelepa,
Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Harry Liiva ja teised
ministeeriumi esindajad otsustas komisjon võtta aruanne
teadmiseks.
5.06.2007 11.06.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud koos
12.11.2007 maaelukomisjoniga ära Põllumajandusministeeriumi
kantsleri Ants Nooda, otsustas komisjon korraldada sama
teema käsitlemiseks veel kord ühisistungi
maaelukomisjoniga, et välja selgitada, kui kaugele on jõutud
maaelu arengukava elluviimisega. Oluliseks peeti ka
Põllumajandusministeeriumi ja regionaalministri büroo
vahelise koostöö tihendamist.
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12

13

14

15

Riigikogu Kantselei 2006.
aasta majandusaasta
aruanne ja tehingute
seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/07/52
Vabariigi Presidendi
Kantselei 2006. aasta
majandusaasta aruanne ja
tehingute seaduslikkus
nr OSI-2-1.4/07/25-2
Välisministeeriumi 2006.
aasta raamatupidamise
aastaaruande ja tehingute
seaduslikkuse
auditeerimine riigi 2006.
aasta majandusaasta
koondaruandele hinnangu
andmiseksnr OSI-21.4/07/33
Justiitsministeeriumi 2006.
aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi koondaruandele
hinnangu andmiseks
nr OSII-2-1.4/07/36

11.06.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

11.06.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

19.06.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

22.06.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.

15

16

Kultuurimälestiste kaitse
nr OSIII-2-1.4/07/44

17

Riigi tegevus tööõnnetuste 2.07.2007 15.10.2007
vähendamisel
nr OSIII-2-1.4/07/47
Siseministeeriumi 2006.
9.07.2007 10.09.2007
aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi majandusaasta
koondaruandele hinnangu
andmiseks
nr OSII-2-1.4/07/50
Põllumajandusministeeriu 11.07.2007 10.09.2007
mi 2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi koondaruandele
hinnangu andmiseks
nr OSIV-2-1.4/07/51
Riigikantselei 2006. aasta 12.07.2007 10.09.2007
raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi koondaruandele
hinnangu andmiseksnr

18

19

20

28.06.2007 24.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
Aruanne võetud teadmiseks.
Aruanne võetud teadmiseks.

Aruanne võetud teadmiseks.

Aruanne võetud teadmiseks.
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OSI-2-1.4/07/52

21

22

23

Rahandusministeeriumi
12.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi koondaruandele
hinnangu andmiseks
nr OSI-2-1.4/07/53
Haridus- ja
13.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
Teadusministeeriumi 2006.
aasta raamatupidamise
aastaaruande audit riigi
koondaruandele hinnangu
andmiseks
nr OSIII-2-1.4/07/55
Kultuuriministeeriumi
13.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande audit riigi
koondaruandele hinnangu
andmiseks
nr OSIII-2-1.4/07/56
17

24

25

26

Majandus- ja
18.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
Kommunikatsiooniministe
eriumi 2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande ja tehingute
seaduslikkuse
kontrollimine riigi
majandusaasta
koondaruandele hinnangu
andmiseks
nr OSIV-2-1.4/07/61
Sotsiaalministeeriumi
18.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande audit riigi
koondaruandele hinnangu
andmiseks nr OSIII-21.4/07/60
Kaitseministeeriumi 2006. 19.07.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
aasta raamatupidamise
aastaaruande ja
majandustehingute
seaduslikkuse audit riigi
majandusaasta
koondaruandele hinnangu
andmiseks
nr OSII-2-1.4/07/62

18

27

28

29

30

2.08.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
Kohaliku omavalitsuse
üksuste 2005. aasta
majandusaasta aruannete
vastavus seaduse nõuetele
nr OSV-2-1.4/07/68
Keskkonnaministeeriumi
15.08.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
2006. aasta
raamatupidamise
aastaaruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse
audit riigi koondaruandele
hinnangu andmiseks
nr OSIV-2-1.4/07/70
Riigikontrolli arvamus
24.08.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
Balti Kaitsekolledži 2006.
aasta raamatupidamise
aastaaruande kohta
nr OSII-2-1.4/07/72
Koolikohustuse täitmine ja 28.08.2007 24.09.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Haridus8.10.2007 ja Teadusministeeriumi kantsleri Sirje Jõgiste ning Haridusselle tagamise
tulemuslikkus
ja Teadusministeeriumi asekantsleri Janar Holmi, otsustas
nr OSIII-2-1.4/07/74
komisjon edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile
märgukirja, paludes komisjoni jooksvalt informeerida auditi
aruandes kajastatud õigusaktides tehtavatest muudatustest.
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31

32

33

34

28.08.2007 5.11.20073. Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära Eesti
11.2007 Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Uno Silbergi,
otsustas komisjon teha omavalitsusliitude esindajatele
ettepaneku rõhutada kohalike omavalitsuste juhtide
töötasude määramisel/maksmisel kehtivate õigusaktide
järgimise olulisust ning soovitada neil lähemalt tutvuda
Riigikontrolli antud auditite aruannetega ja edaspidiste
vigade vältimiseks neid põhjalikult analüüsida. Samuti
soovitas komisjon järgida head tava, et revisjonikomisjoni
esimees oleks opositsiooni esindaja. Omavalitsusliitude
esindajatel soovitas komisjon kutsuda Riigikontrolli
esindajad osalema omavalitsusliitude poolt korraldatavatel
linnade ja valdade infopäevadel. Komisjon otsustas teemat
käsitleda ka edaspidi.
Riigikontrolli
29.08.2007 8.10.2007 Riigikontrolli aruandest selgus, et riigi raamatupidamise
kontrolliaruanne riigi 2006.
aastaaruanne oli olulises osas õige ja õiglane. Mõningaid
aasta majandusaasta
puudusi esines riigi bioloogiliste varade arvestuses.
koondaruande kohta
Komisjon võttis aruande teadmiseks.
nr OSI-2-1.4/07/76
Kohaliku omavalitsuse
3.09.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
üksuste investeeringud
nr OSV-2-1.4/07/78-2

Linna- ja vallavalitsuse
haldamis- ning
valitsemiseelarve
kasutaminenr OSV-21.4/07/73

Maavalitsuse kinnisvara
ümberhindlus ja vajalikkus
põhitegevuseks
nr OSII-2-1.4/07/79

4.09.2007 10.09.2007 Aruanne võetud teadmiseks.
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35

36

37

38

Riigi järelevalve
14.09.2007 14.01.2008 Aruanne võetud teadmiseks.
tervishoiuteenuste
osutajate üle
nr OSIII-2-1.4/07/80
Pedagoogide jt
20.09.2007 5.11.2007 Vt. auditi "Linna- ja vallavalitsuse haldamis- ning
3.12.2007 valitsemiseelarve kasutamine" otsust.
haridustöötajate
töötasudeks eraldatud raha
kasutamine kohaliku
omavalitsuse üksustes
nr OSV-2-1.4/07/81
Raiete planeerimine
21.09.2007 17.12.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega, kuulanud ära
21.02.2008 Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Uudelepa,
Riigimetsa Majandamise
6.05.2008 Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Jaanus Kala ja teised
Keskusesnr OSIV-21.4/07/82-2
ministeeriumi ametnikud ning Riigimetsamajandamise
Keskuse juhatuse esimehe Aigar Kallase, otsustas komisjon
võtta aruanne teadmiseks. Lisaks soovitas komisjon
Riigikontrollile viia läbi järelaudit, saamaks teada, kas
olukord on paranenud.
Loomsete jäätmete
käitlemise korraldus Eestis
nr OSIV-2-1.4/07/84

4.10.2007 17.12.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja
18.02.2008 Põllumajandusministeeriumile tehtud soovituste täitmise
19.05.2008 aruandega ning kuulanud ära Põllumajandusministeeriumi
kantsleri Ants Nooda, Põllumajandusministeeriumi toidu- ja
veterinaarosakonna juhataja Hendrik Kuuse, otsustas
komisjon võtta sellekohase informatsiooni ja aruande
teadmiseks.
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39

40

41
42

43

Eriaruanne Euroopa Liidu
8.10.2007
toetusraha kasutamisest
Eestis aastatel 2004-2006
nr OSI-2-1.4/07/86
Varude haldamine
2.11.2007
Kaitseministeeriumi
valitsemisalas
nr OSII-2-1.4/07/90
Avaliku teenuse kvaliteet
2.11.2007
infoühiskonnas
nr OSII-2-1.4/07/89
Luurepataljoni
9.11.2007
raamatupidamisarvestuse
korraldus ja
majandustegevus
Rae valla majandustegevus 14.11.2007
2006. aastal
nr OSV-2-1.4/07/92

5.11.2007 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
10.12.2007 Rahandusministeeriumi esindajad, otsustas komisjon võtta
12.05.2008 sellekohase informatsiooni ja aruande teadmiseks.
21.01.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

28.01.2008 Aruanne võetud teadmiseks.
15.11.2007 Auditiaruanne on salastatud 50 aastaks.

21.01.2008 Aruanne võetud teadmiseks.
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44

Ehitustegevus ranna- ja
kaldaalalnr OSIV-21.4/07/94

22.11.2007 21.01.2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära
25.02.2008 Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Uudelepa,
Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Jaanus Kala ja teised
ministeeriumi ametnikud, taunis komisjon olukorda, kus 89-l
kohalikul omavalitsusel ei ole kehtestatud üldplaneeringut, ja
otsustas, et Siseministeeriumil tuleb motiveerida kohalikke
omavalitsusi üldplaneeringuid kehtestama ja uuendama.
Kohalike omavalitsuste liitumisel tuleb üldplaneering läbi
vaadata ja vajaduse korral uuesti kehtestada. Samuti otsustas
komisjon, et ministeeriumidel tuleb tagada omavaheline
koostöö vajalike seadusemuudatuste väljatöötamisel.
Ministeeriumide vahelises töögrupis leida lahendus, kuidas
saada ülevaade kehtestatud planeeringutest ja ehitamise
tegelikkusest.

45

Riikliku statistika
asjakohasus ja andmete
kogumise tõhusus
nr OSI-2-1.4/07/98
Relavastuse arvestus ja
säilivus Kaitseliidus
Kohtla-Järve linna
sisekontrollisüsteem ja
majandustegevus 2006.
aastal
nr OSV-2-1.4/08/2

21.12.2007 18.02.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

46
47

11.01.2008 31.01.2008 Auditiaruanne on salastatud 20 aastaks.
11.01.2008 24.03.2008 Aruanne võetud teadmiseks.
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48

49

50

51

52

53

Riigi tegevus psüühiliste
erivajadustega inimeste
riikliku hoolekande
korraldamisel
nr OSIII-2-1.4/08/7
Tervise Arengu Instituudi
majandustegevus
nr OSIII-2-1.4/08/8
Saku valla
majandustegevus 2006.
aastal
nr OSV-2-1.4/08/9-2
Võru linna
sisekontrollisüsteem ja
majandustegevus
2006.aastalnr OSV-21.4/08/10
Riigi tegevus tööturult
tõrjutute tagasitoomiseks
tööturule
nr OSIII-2-1.4/08/14
Teadus- ja
arhiivraamatukogude
komplekteerimine
nr OSIII-2-1.4/08/16-2

6.02.2008 17.03 2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud ära koos
sotsiaalkomisjoniga Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Riho
Rahuoja, otsustas komisjon võtta aruanne ja sellkohane
informatsioon teadmiseks.
12.02.2008 24.03.2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas komisjon teemat
arutada k.a sügisel, kutsudes komisjoni istungile
Sotsiaalministeeriumi kantsleri ja Tervise Arengu Instituudi
direktori.
27.02.2008 21.04.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

27.02.2008 21.04.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

5.05.2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas komisjon veel
käesoleval aastal istungile kutsuda Sotsiaalministeeriumi
kantsleri selgitamaks, kui kaugele on arendatud tööturu
infosüsteem, mille abil oleks võimalik edaspidi
operatiivsemalt hinnata tööturumeetmete mõju.
9.04.2008 19.05.2008 Aruanne võetud teadmiseks.

27.03.2008
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54

Väärteotrahvide
laekumisest
nr OSII-2-1.4/08/24

55

Väärtuslike metsaelupaikade kaitse Natura
2000 võrgustiku aladel
nr OSIV-2-1.4/08/29

5.05.2008

28.05.2008

2.06.2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas komisjon
arutelu jätkata k.a oktoobris, kutsudes komisjoni istungile
selgitusi andma Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
kantslerid.
9.06.2008 Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas komisjon
arutelu jätkata k.a sügisel, kutsudes komisjoni istungile
Keskkonnaministeeriumi kantsleri.
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