RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI KOMISJONI TEGEVUSE
ARUANNE
(september 2009 – juuni 2010)
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon moodustati Riigikogu 2007. aasta
10. mai otsusega järgmises koosseisus: Tõnis Kõiv (aseesimees), Tarmo Mänd,
Hannes Rumm, Toomas Trapido, Ken-Marti Vaher ja Toomas Varek (esimees).
Komisjoni liikmete asendusliikmed olid: Hannes Astok, Ester Tuiksoo, Indrek
Saar, Mart Jüssi, Toomas Tõniste, Tiit Kuusmik.
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 35 istungit, kus komisjon on
menetlusse võtnud 39 auditiaruannet, samuti on toimunud eelmise
aruandeperioodi auditiaruannete jätkuarutelud. Komisjoni istungitel on osalenud
Riigikontrolli esindajad, kutsutud on olnud vastava auditi valdkonnaga seotud
ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud, vajaduse korral
on kutsutud ka ministreid ning asjassepuutuvaid eraisikuid. Üldist avalikku huvi
pakkuvate komisjoni otsuste kohta on avaldatud pressiteateid. Ülevaade
komisjoni menetluses olnud materjalidest ja nende menetlemise tulemustest on
esitatud käesoleva aruande lisas.
Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud erinevate teemade
ja küsimustega, mis on jõudnud komisjoni nende kaudse või otsese seotuse tõttu
aruannetega. Korraldatud on kolm erakorralist istungit, kümme ühisistungit ja
kaks väljasõiduistungit. Komisjon on pööranud erilist tähelepanu majanduse
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hetkeolukorra jälgimisele ning Euroopa Liidu vahendite rakendamisele ja
kasutamisele.
Olulisemad komisjonis käsitletud teemad olid järgmised:
1. 2009. aasta riigieelarvesse planeeritud välisabi vahendite hetkeseisust
ülevaate saamiseks ning selleks, et ministeeriumid jälgiksid järgmise aasta
riigieelarve menetlemisel välisabivahendite reaalsemaid planeeringud korraldas
komisjon 3. ja 4. augustil koos rahanduskomisjoniga erakorralised ühisistungid.
Kutsutud olid ministeeriumide ministrid ja kantslerid, kes andsid ülevaate
välisabi vahendite kasutamise hetkeolukorrast. Saamaks täpsemat ülevaadet
Põllumajandusministeeriumi allasutuse tegemistest, korraldati 26. augustil
erakorraline väljasõiduistung Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametisse Tartus.
2. Komisjon on korduvalt arutanud Rahandusministeeriumi koostatud
majandusprognoosi nii käesolevaks kui ka järgnevateks aastateks. Selgitamaks
komisjoni liikmetele tulude prognoosi koostamise aluseid ja laekumise
hetkeseisu,
on
komisjoni
istungitel
käinud
selgitusi
andmas
Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Rahandusministeeriumi asekantsler
Ivar Sikk, Rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika juhataja Andrus
Säälik ja teised ministeeriumi ametnikud. Korraldatud on ka ühisistungeid
rahanduskomisjoniga. Komisjon on otsustanud ka edaspidi arutada koos
Rahandusministeeriumi esindajatega tulude prognoosi ja laekumise hetkeseisu.
3. Komisjon on edastastanud Riigikontrollile Riigikogu fraktsioonide ja
komisjonide ettepanekud Riigikontrolli 2010. aasta auditiplaani koostamiseks
ning on teadmiseks võtnud informatsiooni, millises ulatuses on võimalik neid
teemasid auditiplaani lülitada.
4. Tutvunud Riigikontrolli auditiga "Revisjonikomisjoni tegevuse, teenistusliku
järelvalve ning siseauditi korraldus valdades ja linnades" tõdes komisjon, et
süsteemne järelevalve omavalitsuste tegevuse tulemuslikkuse üle puudub.
Omavalitsustele seadusega antud kontrollivõimaluste kasutamine ei ole olnud
piisav ega kaasa aidanud selleks, et omavalitsus täidaks kõiki oma ülesandeid
hästi. Revisjonikomisjonid ei ole sisuliselt tööle rakendunud, mistõttu
järelevalve kohaliku omavalitsuse toimimise õiguspärasuse ja otstarbekuse
tagajana ei toimi. Komisjoni istungil informeeris Siseministeeriumi rahvastiku ja
regionaalala asekantsler Karl Laas, et olukorra parandamiseks on valminud
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused, milles täpsustatakse ka
revisjonikomisjoni mõistet. Komisjon võttis aruande ja sellekohase
informatsiooni teadmiseks.
5. Riigikontrolli koostatud kohalike omavalitsuste 2009. aasta I poolaasta
majandusolukorra analüüs kirjeldas, milliseid muutusi on omavalitsustele kaasa
toonud majanduslangusest tingitud maksulaekumiste vähenemine, kohalike
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omavalitsuste tulubaasi kärpimine, eraldiste vähendamine ning täiendavate
laenupiirangute rakendamine. Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste
finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik informeeris komisjoni, et
kohaliku omavalitsuse üksusel on finantsraskuste tekkimisel võimalik taotleda
saneerimistoetust. 2009. aasta riigieelarves oli omavalitsuste tulubaasi
stabiliseerimiseks 30 miljonit krooni toetusi, sellest 15 miljonit krooni oli
saneerimistoetus. Kuid toetusavalduse oli istungi toimumise ajaks esitanud
ainult üks omavalitsus. Linnade Liidu esindaja Jüri Võigemast ja
Maaomavalitsuste Liidu esindaja Ott Kasuri tõdesid komisjoni istungil, et käes
on aeg, kus enam ei saa soovitada kohalike omavalitsuste ühinemist, vaid vaja
oleks riigi sekkumist. Komisjon pidas vajalikuks edastada kõikidele
ministeeriumide kantsleritele ja Riigikogu komisjonide esimeestele nimetatud
analüüs tutvumiseks. Pärast analüüsi „Valdade ja linnade tuludes ja kuludes ning
finantsseisus 2009. aastal toimunud muutuste analüüs“ valmimist korraldas
komisjon jätkuarutelu. Kutsutud olid Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri
Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri,
Siseministeeriumi kohaliku omavalituse ja regionaalhalduse osakonna juhataja
Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna juhataja Sulev Liivik ja teised ametnikud. Arutelul tõdeti, et paljude
omavalitsuste reaktsioon majanduskeskkonna muutustele on olnud aeglane.
Tulubaasi stabiliseerimiseks on Rahandusministeerium eraldanud 120 miljonit
krooni, millest 29 miljonit krooni jagatakse 2010. aasta mai lõpuks
omavalitsustele, kellel on tulubaasi langus kõige suurem. Laenutaotlusi on
kohalikel omavalitsustel vähem, uuritud on saneerimisvõimalusi, kuid taotluste
esitamine ei ole olnud aktiivne. Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
6. Komisjon korraldas ühisistungi koos keskkonnakomisjoniga auditiaruande
„Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides“ aruteluks. Kutsutud olid
Riigikontrolli esindajad, Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus koos
teiste ministeeriumi ametnikega ning Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants
Noot.
Aruandest
selgus,
et
Põllumajandusministeeriumi
ja
Keskkonnaministeeriumi tegevus saastuse komplekssel vähendamisel
suurfarmides on andnud vähe tulemusi. Parimat võimalikku tehnikat kasutatakse
vaid pooltes loomakasvatuslikes käitistes, mistõttu oli paljudel ettevõtetel
raskusi kompleksloa taotlemisel või selles sätestatud nõuete täitmisel.
Keskkonnaministeeriumi esindajad nõustusid, et komplekslubade menetlemine
toimub liiga aeglaselt. Üheks probleemiks peeti seda, et vajadus teha
keskkonnamõjude hinnanguid selgub protsessi käigus. Lisaks on puudus
pädevatest konsultantidest. Istungil osalenud ministeeriumide esindajad ei
nõustunud aga Riigikontrolli väitega, et omavaheline koostöö on ebapiisav.
Komisjonid võtsid aruande ja sellekohase informatsiooni teadmiseks.
7. Riigikontrolli auditiaruande „Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja
haldamine“
aruteludele
olid
kutsutud
Majandusja
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Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel, AS Eesti
Vedelkütusevaru Agentuur (edaspidi OSPA) juhatuse esimees Alan Vaht ning
OSPA juhatuse liige Priit Enok. Auditiaruandes tõdeti, et OSPA tegevuses on
olulisi puudusi. Eestile antud üleminekuperioodi tähtaegadeks on jäänud varu
nõutavas koguses moodustamata. Varu kasutuselevõtuks ei ole OSPA välja
töötanud tõhusat plaani, mis tagaks kriisiolukorras majanduse tõrgeteta
toimimise 90 päeva jooksul. Samuti näitas audit, et järelevalve varude olemasolu
üle on ebapiisava ulatuse ning usaldusväärsusega. Riigikontrolli hinnangul pole
küllaldaselt maandatud risk, et nõrga kontrolli tõttu läheb vedelkütusevarust osa
kaduma. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei nõustunud auditis
välja toodud hinnangutega, ainsaks erandiks oli hinnang järelevalvele. OSPA
juhatuse esimees Alan Vaht nõustus, et agentuuri asutamisele järgnenud kahe
esimese üleminekuaasta alguses ei ole ettevõtte omandis olev vedelkütusevaru
olnud igal kontrollperioodil vastavuses üleminekuperioodi eesmärkidega.
Seevastu 2009. aasta alguseks oli OSPA-l lepingutega hõlmatud bensiini,
diislikütuse ja lennukipetrooli ning masuudi varu nõutaval tasemel. Rääkides
riigieelarvest tehtud rahaeraldustest, informeeris juhatuse esimees Vaht, et pärast
2010. aasta eelarve kinnitamist kantakse vabanenud vahendid tagasi
riigieelarvesse. OSPA juhatuse liige Priit Enok informeeris, et kõik OSPA-le
kuuluvad kütusevarud on antud OSPA ja hoiustajate vaheliste lepingute alusel
hoiule, varud on kogu ulatuses kindlustatud ja varusid inspekteerivad
regulaarselt sõltumatud inspektorid. Komisjon nõustus Riigikontrolli
ettepanekutega ning möönis, et Eesti vedelkütusevaru moodustamine läks riigile
tõepoolest prognoositust 1,5 korda kallimaks (1,3 miljardit vs 2 miljardit).
Jätkuarutelul tegi OSPA täiendava ettekande, mille tulemusena võttis komisjon
aruande teadmiseks.
8. Auditi „Maksu- ja Tolliameti tegevus maksuvõlgade menetlemisel ja
sissenõudmisel“ arutelul osalesid lisaks Riigikontrolli esindajatele ka
Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Rahandusministeeriumi asekantsler
Veiko Tali, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ning Maksu- ja
Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja Kerly
Lillemets. Maksu-ja Tolliameti peadirektor Enriko Aava väitel tehakse tänases
olukorras kõik võimalik, et maksuvõlad sisse nõuda, tagades samas ka maksude
maksmise
jätkusuutlikkuse.
Hr
Aava
sõnul
hinnatakse
võla
sundsissenõudmistoimingute teostamisel iga võlglast üksikjuhtumina ning
lähenemine on pigem jõuline kui leebe. Võlgnik saab taotleda maksuvõla
tasumise ajatamist, kuid see ei tohi olla eesmärk ning tõlgendatav laenuna riigilt.
Sissenõudmisprotsessi jõudluse suurendamiseks on Maksu- ja Tolliametis 2009.
aasta algusest rakendunud elektrooniline võlahaldussüsteem, mida täiendatakse
aasta lõpuks e-aresti, e-kohtutäituri ja isiku riskide kindlakstegemisega.
Täiendavalt on Maksu-ja Tolliametile eraldatud 3 miljonit krooni, et oleks
võimalik alustada maksuvõlgade menetlemise automaatse süsteemi loomisega.
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Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Veiko Tali
informeeris, et Rahandusministeerium nõuab Maksu- ja Tolliameti tegevuse
kohta regulaarselt aru. Lisaks hakkab Rahandusministeeriumi siseauditi osakond
teostama järelvalvet Maksu- ja Tolliameti sisekontrollisüsteemi puuduste
kõrvaldamise tegevuskava täitmise üle.
Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse
juhataja Kerly Lillemets märkis, et seoses uue võlahaldussüsteemi
rakendamisega on ümberkorraldamisel ka personalipoliitika. Maksu- ja
Tolliamet tegeleb jätkuvalt tööprotsesside sisemiste kontrollimehhanismide
arendamisega. Olemas on toimiv sisekontrolli kava ning lisaks teistele
valdkondadele pööratakse suurt tähelepanu sissenõudmise võimalikule
korruptsiooniriskile.
Komisjon hindas positiivseks Riigikontrolli tegevust riigieelarve laekumistega
seotud valdkondade käsitlemisel. Samuti tõdes komisjon, et töö tõhustamiseks ja
maksudevõlgade paremaks menetlemiseks on Maksu- ja Tolliamet käivitanud
automaatse IT süsteemi, mis muudab maksunõuete käsitlemise ja maksuvõlgade
sissenõudmise oluliselt lihtsamaks ja efektiivsemaks. Konkreetsed tulemused
selguvad Maksu- ja Tolliameti esindajate sõnul lähemas tulevikus, kui süsteem
on täielikult rakendunud, kuid nende hinnangul on maksuvõlgade sissenõudmine
2009. aastal võrreldes auditiperioodiga 2008. aastal juba paranenud. Lisaks käidi
koos rahanduskomisjoniga Maksu- ja Tolliametis.
9. Auditiaruande „Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta
koondaruande kohta” arutelul tõdeti, et riigi raamatupidamise aastaaruanne oli
olulises osas õige ning majandustehingud on sooritatud riigieelarve seadustega
kooskõlas. Lisaks nõustus komisjon Riigikontrolli ettepanekuga koostada riigi
majandusaasta
koondaruande
juurde
lühikokkuvõte
olulisematest
aruandeperioodi sündmustest, nende mõjust riigi finantsseisule ning eelarve
positsioonile. Nõustuti ka ettepanekuga tuua riigi majandusaasta koondaruande
koostamise, auditeerimise ja Riigikogule esitamise tähtajad varasemaks.
Riigivara kasutamise ja säilimise kohta 2008. aastal tegi komisjonis ülevaate
riigikontrolör Mihkel Oviir.
10. Tutvunud Riigikontrolli auditiga „Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel”,
tõdes komisjon, et riigil puudub selge kokkulepitud eesmärk energia säästmiseks
ning tulemuslik energia kokkuhoiu kava. Samuti ei ole energiasäästu
põhimõtteid omaks võtnud riigiasutused, kes ei pööra riigihangete läbiviimisel ja
riigihoonete haldamisel energiasäästule piisavat tähelepanu.
Arutelul osalenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler
Einari Kisel informeeris, et probleemide lahendamiseks ja valdkonna
tõhusamaks korraldamiseks nähakse Eestis ette riikliku energiaagentuuri
loomist, mis on „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020“ eelnõu
kohaselt plaanis käivitada 2010. aasta juulis. Kuigi eelarvevahendite nappus on
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suureks
takistuseks,
jätkatakse
ministeeriumis
energiasäästupoliitika
tulemuslikkuse analüüsivõimaluste väljatöötamist.
Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak märkis, et Rahandusministeerium
on asunud looma terviklikku riigi kinnisvara korralduse süsteemi, mis hõlmab
ka riigi hoonete energiakulutuste jälgimist.
Kuna mitmed energiasäästu küsimused, nagu ehitustegevus, projekteerimine,
energiaauditid, energiamärgiste väljaandmise kord ja vorm ning seadmete
energiatõhususele
esitatavad
nõuded,
kuuluvad
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalasse, soovitas komisjon Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumil võtta vastutaja roll riigisektori
energiasäästu eest.
11. Auditi „Riigi tegevus projekti "Koolid korda!" elluviimisel“ arutelul osalesid
lisaks Riigikontrolli esindajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
Janar Holm, Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ning teised
ministeeriumide esindajad. Arutelul selgus, et projekt „Koolid korda!“ ei ole
olnud mõjus koolikeskkonna korrastamise projekt. Projekti käivitumine on
veninud, ei ole suudetud teha kogu planeeritud mahus investeeringuid ning
tehtud investeeringud puudutavad vähem kui 5% kogu koolivõrgust. Paljud
auditis väljatoodud probleemid, eesmärgid ja ettepanekud on samad, mis 2004.
aastal koostatud Riigikontrolli auditiaruandes „Riiklike investeeringute
planeerimine üldhariduskoolidele ja nende vahendite kasutamine“. Siiani ei ole
ministeerium suutnud puudusi kõrvaldada.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm informeeris, et koostöös
Riigikogu
kultuurikomisjoniga
valmistatakse
ette
põhikooli
ja
gümnaasiumiseaduse eelnõu, milles sätestatakse põhikooli ja gümnaasiumi
asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused, kooli rahastamise
alused ning riikliku järelevalve teostamine kooli tegevuse üle. Kantsler lubas, et
koos nimetatud seaduse eelnõuga valmib ministeeriumis 2009. aastal
kooliinvesteeringute analüüs kõikide maakondade kohta (st hinnang, millised
koolid on jätkusuutlikud ja millised mitte), milles muuhulgas esitatakse ka
koolivõrgu arendamise lähtekohad (üleriigiline koolivõrgu arengukava).
Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärgiks on tagada jätkusuutlike tugevate
põhikoolide ning kvaliteetse õppega gümnaasiumide võrk. Komisjon võttis
aruande teadmiseks.
12. Tutvunud Riigikontrolli aruandega „Detailplaneeringute koostamise
korraldus valdades ja linnades“, mille tulemusel jõuti järeldusele, et vallad ja
linnad ei ole suutelised ära kasutama neile seadusega antud mõjutusvahendeid
tervikliku ja läbimõeldud arengu suunamiseks oma territooriumil, sest nad ei
koosta detailplaneeringuid või ei juhi nende koostamist, otsustas komisjon
edastada märgukirja arutelu tulemustest regionaalministrile ja kohalike
omavalitsuste volikogudele. Komisjon teeb koostööd keskkonnakomisjoniga
seaduseelnõu väljatöötamisel selleks, et kehtestada sanktsioonid üldplaneeringu
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põhjendamatu puudumise korral ning seadustada detailplaneeringute
menetlemise peatamine seni, kuni vallal või linnal üldplaneering puudub.
13. Komisjon on mitmel korral korraldanud koos rahanduskomisjoni ja Euroopa
Liidu asjade komisjoniga ühisistungeid, et saada ülevaadet Euroopa Liidu
struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamisest. Ühisistungitel andsid
hetkeolukorrast ülevaate asjaomaste ministeeriumide kantslerid.
Komisjon soovib seda teemat käsitleda ka edaspidi.
14. Ühisistungil rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga
tutvustas Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid Kontrollikoja
aastaaruannet Euroopa Liidu eelarve täitmise kohta 2008. eelarveaastal.
Kontrollikoja hinnangul annavad Euroopa ühenduste 2008. aasta
raamatupidamisaruanded kõigis olulistes küsimustes tõepärase pildi Euroopa
Liidu finantsolukorra ja tulemuste kohta. Kui Kontrollikoja auditijäreldus on
positiivne Euroopa Liidu tulude, administreerimiskulude ja finantstegevuse
kohta, siis kulugruppide kohta on auditijäreldus negatiivne. Kersti Kaljulaid
märkis, et paljude vigade põhjus on reeglite keerukus. Liiga ranged ja keerulised
eeskirjad suurendavad riski, et tehingutes võib esineda vigu ja poliitilisi
eesmärke ei saavutata. Lihtsustamine peab jääma üheks esmatähtsaks
eesmärgiks. Komisjonid võtsid informatsiooni teadmiseks.
15. Auditi „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“
aruteluks korraldas komisjon ühisistungi korruptsioonivastase seaduse
kohaldamise erikomisjoniga. Arutelul osalesid lisaks Riigikontrolli esindajatele
ka Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste
Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja
regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets. Auditi hinnangul ei
tegeletud auditeeritud omavalitsustes korruptsiooni vältiva töökorralduse
kujundamisega süsteemselt ja kõiki võimalusi ära kasutades. Nii hr Võigemast
kui ka hr Kasuri nõustusid sellega, et omavalitsusliitudel on oluline roll,
korruptsiooniohu ja sellest tulenevate tegevuste teadvustamisel ja ennetamisel.
Selleks, et kohaliku volikogu liikmete teadlikkust tõsta, toimus 25. jaanuaril
2010 Tallinna Tehnikaülikoolis sellekohane infopäev.
Komisjon võttis aruande teadmiseks.
16. Auditiaruande „Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste vähendamisel“
arutelul informeeris Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, et veel 2010.
aastal on planeeritud töötada välja uus kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamise arengukava, töörühma juhendamine, materjalide kogumine ning
töötlemine. Samuti kavandatakse tegevusi kasvuhoonegaaside koguste paremaks
prognoosimiseks ja arvestamiseks, kasvuhoonegaaside kogust mõjutavate
tegevuskavade mõju hindamiseks ning kasvuhoonegaasidega kauplemise
süsteemis osalevate ettevõtete heitkoguste nõuetekohaseks tõendamiseks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel täiendas,
et kõige rohkem tekitab Eestis CO2 heitmeid energeetikasektor. Eesti
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energiapoliitika väljatöötamisel on seda aspekti arvestatud. Samas takistab hr
Kiseli hinnangul tegevuskavade mõjude hindamist, kasvuhoonegaaside koguste
prognoosimist ning selgete ja mõõdetavate valdkondlike eesmärkide seadmist
vajalike algandmete puudumine. Lisaks on ebaselged piirangud, nt milliseks
kujuneb lubatud heitkoguste hind Euroopa Liidu kauplemissüsteemis, milliseid
meetmeid rakendatakse heitkoguste piiramiseks pärast 2012. aastat jne.
Komisjoni istungil osalenud Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas
Kevvai märkis, et Põllumajandusministeeriumi osatähtsus kasvuhoonegaaside
käitlemisel on suhteliselt väike. Peamiselt aidatakse põllumeestel investeerida
keskkonnakasulikku tehnoloogiasse. Komisjon võttis aruande teadmiseks.
17. 28.–29. jaanuaril osalesid Haagis toimuval parlamentidevahelisel
konverentsil komisjoni esimees Toomas Varek, aseesimees Tõnis Kõiv, liige
Hannes Rumm ning nõunik Ly Oper. Konverentsi teemaks oli Euroopa Liidu
vahendite kasutamise vastutuse parandamine EL liikmesriikides. Olukorra
parendamiseks on umbes neli aastata tagasi välja pakutud idee, et liikmesriigid
esitaksid vabatahtlikult Euroopa Komisjonile poliitilise tasandi deklaratsiooni
(DAS deklaratsioon, mille esitaja võiks soovitavalt olla rahandusminister).
Riiklik deklaratsioon väidetavalt suurendab poliitilise tasandi vastutust toetuste
andmise ja kasutamisel korraldamise eest. Seeläbi panevad tippjuhid süsteemi
parendamisele tulenevalt enda vastustusest rohkem rõhku ning see viib vigade
arvu vähenemiseni. Kuigi igas liikmeriigis toimivad asjad isemoodi, pidasid
teemat oluliseks peaaegu kõik konverentsil osalenud. Siiski ei ole see valdkond
enamiku maades poliitiliseks prioriteediks: riiklikud vastutuslikud struktuurid on
paigas või puudub poliitiline tahe teemat prioretiseerida. Kõik, v.a üks, leidsid,
et vastutuse tõstmise instrumendid oleksid vajalikud.
Kuna suurriike kohal ei olnud ja korraldaja kohalolijatelt selgesõnalist toetust ei
saanud, ei jõudnud arutelu oodatud tulemusteni.
18. Auditi „Haiglavõrgu jätkusuutlikkus“ aruandes tõdeti, et haiglavõrgu
arengukavas ette nähtud aktiivravi haiglavõrk on liiga suur ning ei ole
jätkusuutlik, sest kõigile haiglatele ei jätku tulevikus patsiente, kvalifitseeritud
arste ega raha haiglate korrastamiseks. Sotsiaalministeeriumi asekantsler
Ivi Normet kinnitas, et ministeerium tegeleb nimetatud probleemidele
lahenduste väljatöötamisega. Komisjon otsustas seda teemat käsitleda edaspidi.
19. Tutvunud Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuriministeeriumi, Eesti
Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetused kontsert- ja
etendustegevusele“, pidas komisjon otstarbekaks, et Kultuuriministeerium,
Riigikontroll ja Hasartmängumaksu Nõukogu liikmed arutavad teemat täpsemalt
ühiskohtumisel.
20. Auditiaruande „Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus“
hinnangul on ministeeriumide võimekus IT-arendusi säästlikult ja tõhusalt ette
valmistada ja teostada nõrk. Kuuest auditeeritud IT-arendusest suudeti projekt
ellu viia tähtaegselt, kavandatud mahu ja funktsionaalsusega vaid pooltel
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juhtudel. Arendustööde korraldamisel tuleks enne projekti algatamist läbi viia
selle teostatavuse hindamine ja tasuvusanalüüs ning järgida projektijuhtimise
reegleid. Arutelul osalesid Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindajad.
Ministeeriumide esindajad informeerisid komisjoni, et paljud Riigikontrolli
tehtud soovitused ja ettepanekud on tänaseks rakendunud või rakendumas.
Komisjon võttis aruande teadmiseks.
21. Audit „Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste
andmine valla- ja linnaeelarvest“ arutelul osalesid Eesti Linnade Liidu
tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott
Kasuri, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad.
Auditi ülevaatest ilmnes, et kõik auditeeritud omavalitsused olid maksnud
toetusi kultuuri- ja sporditegevuseks ning noorsootööks. Toetuste maksmist ei
saa pidada läbipaistvaks, sest paljudes omavalitsustes ei olnud selleks reegleid,
ja kui need olid loodud, leidus väga palju n-ö erikohtlemise juhtumeid. Pärast
raha laialijagamist ei tundnud auditeeritud vallad ja linnad huvi, milleks raha
kasutati, või tegid seda formaalselt.
Lisaks täiendas peakontrolör Airi Mikli, et ühegi auditeeritu puhul ei ole täit
kindlust, et auditi aruande eelnõu on volikogu istungiks jõudnud kõigi volikogu
liikmeteni ja volikogu istungil on toimunud dokumendi tervikteksti arutelu.
Peakontrolör pidas oluliseks soovituste arutamist kohalike omavalitsuste
volikogudes. Ott Kasuri ja Jüri Võigemast andsid informatsiooni hetkeolukorrast
ning tõdesid, et aruannete kättesaadavus volikogu liikmetele on raskendatud.
Komisjon võttis aruande teadmiseks.
22. Vabadussõja võidusamba teemalisel arutelul andis kaitseminister Jaak
Aaviksoo ülevaate võidusamba ehitamiseks kavandatud eelarve täitmisest ja
samba edasisi töid puudutavatest arengutest. Minister informeeris, et Tallinna
Tehnikaülikool on koostanud senise valgustuse eksperthinnangu ning valminud
on võidusamba ehituskonstruktsioonide tehnilise seisundi ekspertiis. Hr
Aaviksoo lisas, et Vabadussõja võidusamba uue valguslahenduse riigihange
jätkub nelja taotlejaga, kes vastasid hanke kvalifitseerimistingimustele.
Väljavalitud firmad peavad esitama eskiislahendused ning tööde esialgse
hinnangulise maksumuse. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on
majanduslikult soodsaim. Tšehhi firmale Sans Souci on Kaitseministeerium
esitanud 50 000 euro suuruse kahjunõude. Kaitseministri kinnitusel selguvad
lõplikud kulud pärast juriidiliste küsimuste lahendamist, kuid loodetavasti
põlevad võidusamba tuled pimeda perioodi saabumise ajaks.
Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo informeeris, et Riigikontrollis on
valmimas vastavasisuline audit, mis lõpetatakse siis, kui võidusammas valmib
täielikult. Oodatakse, kuidas lõppevad ministeeriumi läbirääkimised Sans
Souciga ning milliseks kujuneb samba lõplik maksumus, et kajastada seda
aruandes.
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Komisjon võttis aruande teadmiseks.
23. Arutelu vajalike muudatuste üle omavalitsuste rahastamise korralduses tingis
Riigikohtu 16. märtsi otsus, milles märgitakse, et kehtiv kohalike omavalitsuste
rahastamise korraldus ei võimalda teada saada, milline on kohalikes
omavalitsustes täitmist nõudvate kohalike ülesannete minimaalne maht ega ka
seda, kui palju raha on kohalikel omavalitsustel võimalik kohalike ülesannete
täitmiseks saada.
Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt nõuab põhiseadus, et seadustes oleks täpselt
kirjeldatud, millised valdadele ja linnadele pandud kohustused on riiklikud ja
millised on kohalikud. Riiklike kohustuste täitmise kulud tuleb katta
riigieelarvest. Seadused peavad eristama riiklike kohustuste täitmiseks
ettenähtud raha kohaliku elu küsimuste lahendamiseks mõeldud rahast. Sisuliselt
tähendab see seda, et kaht erinevat liiki ülesannete jaoks peavad valdadele ja
linnadele olema antud kaks eraldiseisvat rahakotti. Kuna kehtiv omavalitsuste
rahastamise korraldus nendele nõuetele ei vasta, tunnistas Riigikohtu üldkogu
selle põhiseadusega vastuolus olevaks.
Siseministeeriumi kantsler Märt Kraft informeeris komisjoni, et Vabariigi
Valitsus arutas seda 8. aprillil. Riigikohtu lahendist tulenevate ülesannete
täpsustamiseks kohalikele omavalitsustele määrati protsessi juhtima
Siseministeerium. Riiklike kohustuste täitmiseks ettenähtud vahendite
eristamiseks riigieelarves on juhtivaks ministeeriumiks Rahandusministeerium.
Valdkondlikele ministeeriumidele seati ülesandeks hinnata oma valitsusala
õigusaktides, missugused on kohaliku omavalitsuse üksustele pandud riiklikud
ülesanded. Siseministeeriumil on kohustus esitada kohaliku omavalitsuse
üksustele seadusega pandud riiklike ülesannete hindamise kokkuvõte
asjaomastele ministeeriumidele 30. juuniks 2010. Lisaks koordineerida vastavalt
nimetatud hindamise tulemusele õigusaktide muutmise ettepanekute koostamist.
Rahandusministeeriumil on kohustus esitada vastavalt nimetatud hindamise
tulemusele asjaomastele ministeeriumidele 30. juuliks 2010. ettepanekud riiklike
ülesannete ja omavalitsuslike ülesannete rahastamise eristamiseks riigieelarves.
Komisjon arutab nimetatud teemat ka edaspidi.
24. Auditiaruande „Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning
osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes“ arutelul
osalesid lisaks Riigikontrolli esindajatele ka Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Jüri Võigemast, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Marek Helm
ning Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja
Agris Peedu. Arutelul tõdeti, et oluline osa avalikest ostudest tehakse jätkuvalt
ilma riigihankeid korraldamata. Hulk ettevõtteid ega nende kohalikest
omavalitsustest omanikke ei saa aru, et läbipaistev ja konkurentsi soodustav
tegutsemine aitab vähendada ettevõttes nii raiskamist kui ka korruptsiooniohtu.
Samal ajal ei ole riik teinud riigihangete valdkonnas kõike, et tagada selge ja
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üheselt mõistetav õiguslik tegutsemisraamistik ja juhendamine ning ettevõtte
sisulisest tegevusest lähtuv riiklik järelevalve.
Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Marek Helm informeeris
komisjoni, et valmimas on riigihangete seaduse muutmise seadus, millega
püütakse lahendada riigihangete korraldamise praktikas tõusetunud kõige
pakilisemad probleemid. Ministeeriumi esindajad lubasid, et kooskõlastusringile
saadetakse eelnõu 21. juunil 2010. aastal.
Muudatuste eesmärgid:
• Tõsta hankijate (sh kohalike omavalituste asutatud äriühingute)
teadlikkust ennetava nõustamise ja koolitamise kaudu.
• Soodustada hangete läbiviimist kompetentsikeskustes.
• Suunata järelevalve „teravik” hanketegevuse kvaliteedi ja hankija
rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise
kontrollimisele.
Asekantsler täiendas, et Rahandusministeeriumi 2010. aasta tööplaanis on
riigihangetes osalejate abistamiseks täiendavate juhendite ja abimaterjalide
koostamine ning olemasolevate täiendamine, mis aitab võrgustikega seotud
ettevõtetel eristada võrgustikuga seotud hankeid muudest hangetest.
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Agris Peedu
lisas, et probleemide lahendamiseks ja valdkonna tõhusamaks korraldamiseks
koondub alates 1. juulist 2010 Riigihangete Ameti nõustamistegevus ja
järelevalve funktsioon Rahandusministeeriumisse. Järelevalve teostajana on
ministeeriumil võimalus teha ettekirjutusi riigihangete seaduse täitmiseks ning
ettekirjutuse mittetäitmisel määrata sunniraha.
Järelevalve tõhustamiseks on planeeritud järgmised meetmed:
• Avaldada järelevalvearuanded Rahandusministeeriumi veebilehel ning
nende pinnalt koostada juhendmaterjale ja levitada parimat praktikat.
• Seadustada hankeplaanide koostamise kohustus.
• Seadustada hangete läbiviimise korra kehtestamine.
Riigikontrolli peakontrolör Airi Milki rõhutas, et kompetentsikeskuste loomisel
peab jääma omavalitsustele võimalus saada tasuta nõustamist ja koolitust.
Komisjon võttis informatsiooni ja aruande teadmiseks.
25. Auditi „Riigi teenuste kättesaadavus maakondades“ arutelul osalesid lisaks
Riigikontrolli esindajatele ka Rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak,
regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Siseministeeriumi kantsler Märt Kraft,
Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ning teised ministeeriumide
ametnikud. Arutelul tõdeti, et riigi teenuste kättesaadavusele maakondades ei
pöörata piisavat tähelepanu ja riigiasutuste võrgu kujundamiseks puudub
tervikuna läbimõeldud kava. Kuulanud ära ministeeriumide esindajad, otsustas
komisjon võtta aruanne teadmiseks.
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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.
Toomas Varek
Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees
15. juuni 2010

Lisa:

Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud
kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest.
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Ülevaade riigieelarve kontrolli komisjoni menetluses olnud kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest
september 2009 - juuni 2010
Nr

1

2

Kontrolliaruanne/analüüs

Teabele juurdepääsu võimaldamine ja
selle piiramine valdades ja linnades
nr KOV-2-1.4/09/8
Detailplaneeringute koostamise korraldus
valdades ja linnades
nr KOV-2-1.4/09/17.

Esitamise
aeg

Arutelu
aeg

26.03.2009

Arutelu tulemus
Tutvunud Riigikontrolli aruandega, saatis
komisjon regionaalministrile kirja, milles
palutakse andmeid ja ülevaadet valla- või
linnasekretäride erialase kõrghariduse,
kutsetunnistuse väljastamise, vanuselise koosseisu
ja staaži kohta. Lisaks sooviti saada
regionaalministri seisukohta valla- või
linnasekretäride edaspidise tulemusliku
atesteerimise võimalustest. Saanud
Siseministeeriumilt ülevaade, otsustas komisjon
20.04.2009 võtta aruanne ja sellekohane informatsioon
9.11.2009 teadmiseks.

18.05.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega, otsustas
komisjon edastada märgukiri arutelu tulemustest
regionaalministrile ja kohalike omavalitsuste
23.11.2009 volikogudele.
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3

4

5

Revisjonikomisjoni tegevuse,
teenistusliku järelevalve ning siseauditi
korraldus valdades ja linnades
nr KOV-2-1.4/09/23.

Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel
nr TAO-2-1.4/09/28

Riigi tegevus laste riikliku hoolekande
korraldamisel
nr TAO-2-1.4/09/31

29.05.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri
Võigemasti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu
tegevdirektori Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
juhataja Sulev Liiviku, Siseministeeriumi
asekantsleri Karl Laasi ning teised
ministeeriumide ametnikud, otsustas komisjon
võtta aruanne ja sellekohane informatsioon
28.09.2009 teadmiseks.

3.06.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri
Einari Kiseli, Rahandusministeeriumi kantsleri
Tea Varraku ning teised ministeeriumi ametnikud,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellekohane
informatsioon teadmiseks. Lisaks soovitas
komisjon Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumil võtta
26.10.2009 riigisektori energiasäästu eest vastutaja roll.

26.06.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna
juhataja Sirlis Sõmer-Kulli ning
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna
nõuniku Elmet Puhma, otsustas komisjon võtta
19.10.2009 aruanne ja sellekohane informatsioon teadmiseks.

14

6

Riigikutseõppeasutuste
ümberkorraldamise tulemuslikkus
nr TAO-2-1.4/09/32

14.07.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri
Janar Holmi ning teised ministeeriumi ametnikud,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellekohane
23.11.2009 informatsioon teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri
Einari Kiseli, AS Eesti Vedelkütusevaru
Agentuuri juhatuse esimehe Alan Vahi ja juhatuse
12.10.2009 liikme Priit Ennoki, otsustas komisjon võtta
7.12.2009 aruanne ja sellekohane informatsioon teadmiseks.

28.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

7.07.2009

8

Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja
haldamine
nr TAO-2-1.4/09/46
Justiitsministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/49.

9

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2008.
aasta raamatupidamise aastaaruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/50

28.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

10

Sotsiaalministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus nr FAO-21.4/09/51

29.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

7

15

12

Siseministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/52
Riigikantselei 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus Nr.FAO-21.4/09/55

13

Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/53.

30.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

14

Keskkonnaministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
Nr. FAO-2-1.4/09/54

31.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

15

Rahandusministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/57

31.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

16

Kultuuriministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/56

31.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

11

29.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

30.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

16

19

Välisministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/59
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi 2008.
aasta raamatupidamise aastaaruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr FAO-2-1.4/09/61
Kaitseministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr KOV-2-1.4/09/62

20

Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta
majandusaasta koondaruande kohta
nr FAO-2-1.4/09/63

17

18

21

22

Kaitseotstarbelise varustuse hangete
korraldus
nr TAO-2-1.4/09/64
Riigikontrolli arvamus Balti
Kaitsekolledži 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande kohta
nr FAO-2-1.4/09/67

31.07.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

24.08.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

25.08.2009

14.09.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

31.08.2009

19.10.2009 Aruanne võetud teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Kaitseministeeriumi kantsleri Riho Terrase
ning Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute
asekantsleri Martin Hurda, otsustas komisjon
võtta aruanne ja sellekohane informatsioon
9.11.2009 teadmiseks.

8.09.2009

18.09.2009

17

9.11.2009 Aruanne võetud teadmiseks.

23

24

25

Riigi tegevus projekti "Koolid korda!"
elluviimisel
nr TAO-2-1.4/09/68

Saastuse kompleksne vähendamine
suurfarmides
nr TAO-2-1.4/09/69
Maksu- ja Tolliameti tegevus
maksuvõlgade menetlemisel ja
sissenõudmisel
nr TAO-2-1.4/09/66

18.09.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri
Janar Holmi, Rahandusministeeriumi kantsleri
Tea Varraku ning teised ministeeriumide
16.11.2009 ametnikud, otsustas komisjon võtta aruanne ja
8.02.2010 sellekohane informatsioon teadmiseks.

22.09.2009

Ühisistungil keskkonnakomisjoniga tutvuti
Riigikontrolli aruandega ja kuulati ära
Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja
-tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse
büroo nõunik Jüri Truusa ning
Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot.
Komisjonid võtsid aruande ja informatsiooni
29.09.2009 teadmiseks.

29.09.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku,
Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aava
ning teised ametnikud, otsustas komisjon võtta
13.10.2009 aruanne ja sellekohane informatsioon teadmiseks.
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26

Riigi tegevus kasvuhoonegaaside koguste
vähendamisel
nr TAO-2-1.4/09/72

27

Korruptsiooni ennetamine valdade ja
linnade töökorralduses
nr KOV-2-1.4/09/74

28

Kultuuriministeeriumi, Eesti
Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu
Nõukogu toetused kontsert- ja
etendustegevusele
nr 2-1.7/10/30059/1

29

Haiglavõrgu jätkusuutlikkus
Nr.2-1.7/10/30060/2

26.11.2009

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita
Annuse, Majandusministeeriumi asekantsleri
Einari Kiseli, Põllumajandusministeeriumi
asekantsleri Toomas Kevvai ning teised
ametnikud, otsustas komisjon võtta aruanne ja
25.01.2010 sellekohane informatsioon teadmiseks.

28.12.2010

Ühisistungil korruptsioonivastase seaduse
kohaldamise erikomisjoniga tutvuti Riigikontrolli
aruandega ja kuulati ära Eesti Linnade Liidu
tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri
ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja
regionaalhalduse osakonna juhataja Väino
Tõemets. Komisjonid võtsid aruande ja
18.01.2010 informatsiooni teadmiseks.

28.01.2010

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Kultuuriministeeriumi asekantsleri Piret
Lindpere ja teised ministeeriumi ametnikud,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellekohane
22.02.2010 informatsioon teadmiseks.

3.02.2010
19

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Sotsialministeeriumi asekantsleri Ivi Normeti,
otsustas komisjon võtta aruanne ja sellekohane
15.02.2010 informatsioon teadmiseks.

30

31

Riigi infosüsteemide arendusprotsessi
tulemuslikkus nr 2-1.7/10/70015/4

Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja
noorsootöötoetuste andmine valla- ja
linnaeelarves
nr 2-1.9/10/50038/1

12.02.2010

26.02.2010

20

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning
Kaitseministeeriumi ametnikud, otsustas
komisjon võtta aruanne ja sellekohane
8.03.2010 informatsioon teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri
Võigemasti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu
tegevdirektori Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
juhataja Sulev Liiviku ning Siseministeeriumi
kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse
osakonna juhataja Väino Tõemetsa, otsustas
komisjon võtta aruanne ja sellekohane
15.03.2010 informatsioon teadmiseks.

32

Valdade ja linnade tuludes ja kuludes
ning finantsseisus 2009. aastal toimunud
muutuste analüüs
nr 2-1.9/10/50048-1

22.04.2010

33

Riigihangete korraldamine valla ja linna
asutatud ning osalusega äriühingutes,
sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
nr 2-1.9/10/50036/28

22.04.2010

21

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri
Võigemasti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu
tegevdirektori Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
juhataja Sulev Liiviku, Siseministeeriumi
kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse
osakonna juhataja Väino Tõemetsa ning teised
ametnikud, otsustas komisjon võtta võtta aruanne
3.05.2010 ja sellekohane informatsioon teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri
Võigemasti, Rahandusministeeriumi
halduspoliitika asekantsleri Marek Helme ning
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi
osakonna juhataja Agris Peedu, otsustas komisjon
võtta aruanne ja sellekohane informatsioon
17.05.2010 teadmiseks.

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ja kuulanud
ära Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku,
regionaalministri Siim-Valmar Kiisleri,
Siseministeeriumi kantsleri Märt Krafti,
Sotsiaalministeerium kantsleri Marelle Erlenheimi
ning teised ministeeriumide esindajad, otsustas
komisjon võtta aruanne ja sellekohane
31.05.2010 informatsioon teadmiseks.

38

Riigi teenuste kättesaadavus
maakondades
nr 2-1.7/10/70016/18
Riigikohtu 2009. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/10/60021/5
Riigikogu Kantselei 2009. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/10/60020/4

39

Õiguskantsleri Kantselei 2009. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/10/60023/5

25.05.2010

7.06.2010 Aruanne võetud teadmiseks.

40

Vabariigi Presidendi kantselei 2009. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/10/60022/5

01.06.2010

7.06.2010 Aruanne võetud teadmiseks.

34

37

7.05.2010

25.05.2010

7.06.2010 Aruanne võetud teadmiseks.

25.05.2010

7.06.2010 Aruanne võetud teadmiseks.
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