RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE
ARUANNE
(juuli 2014 – veebruar 2015)
5. mail 2011. aastal moodustas XII Riigikogu oma otsusega Riigikogu
riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Aruande esitamise hetkel oli komisjoni
koosseis järgmine: Mihhail Stalnuhhin (esimees), Margus Hanson (aseesimees),
Annely Akkermann, Tatjana Jaanson, Inara Luigas, Jüri Morozov, Aivar
Rosenberg, Priit Sibul ja Tarmo Tamm.
Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 20 istungit, komisjon on menetlusse
võtnud 18 uut kontrolliaruannet. Ülevaade komisjoni menetluses olnud uutest
kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest on esitatud käesoleva
aruande lisas.
Aruandeperioodil on korraldatud kolm ühisistungit ning kaks väljasõiduistungit.
Kõikide komisjoni istungite aruteludel on osalenud Riigikontrolli esindajad. Hea
tava kohaselt on komisjoni istungitele kutsutud vastava auditivaldkonnaga
seotud ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud.
Innovatsiooniteemalise arutelu juurde oli kutsutud väliskaubandus- ja
ettevõtlusminister.
Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud mitmete teemade
ja küsimustega, mis on olnud kaudselt või otseselt aruannetega seotud.
Ülevaade komisjonis käsitletud olulisematest teemadest
1. Rahandusministeeriumi esindajad andsid komisjoni istungil ülevaate
Rahandusministeeriumi 2014. aasta suvisest majandusprognoosist, täpsemalt
makromajanduse ja riigirahanduse prognoosist. Komisjon otsustas võtta ülevaate
teadmiseks.
2. Keskkonnaministeerium edastas 8. septembril kirja nr 7-2/14/14096-2 Sindi
paisuga seonduva kohta. Kirjas informeeriti, et jätkuva kohtuvaidluse tõttu
Keskkonnaameti ja paisu omaniku AS-i Raju vahel on praktilised tegevused
Sindi paisul peatunud. Kohtuistung Tallinna Halduskohtus toimub veebruaris
2015.
Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks ning soovitab komisjoni
järgmisel koosseisul teemat veel kord arutada.
3. Komisjon arutas koos Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajatega
aruannet „Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus“. Riigikontrolli hinnangul on riigi raamatupidamise aastaaruanne
õige, mis tähendab, et riigi kui terviku kohta märkusi ei tehtud. 2013. aastal olid
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majandustehingud üldiselt kooskõlas nii riigieelarve seaduse kui ka 2013. aasta
riigieelarve seaduse ja selle muutmise seadusega.
Olulisemad Riigikontrolli tähelepanekud koos Rahandusministeeriumi
selgitustega.
• Riigieelarves 2014. aastasse ülekantava raha hulk on suur ja selgitused
napid.
Rahandusministeerium on seisukohal, et ülekantavate kulude maht tuleneb
enamjaolt investeeringute ebatäpsest planeerimisest. Üheks põhjuseks on
viivitused riigihanke dokumentidega. Ministeerium tegeleb edaspidi
põhjalikumalt raha ülekandmise põhjuste analüüsiga.
• Kapitalirendilepingute sõlmimisega on jätkuvalt probleeme.
Selleks et oleks kõigile selge ning ühtemoodi mõistetav, millal on tegemist
kapitalirendi, millal aga kasutusrendiga, on Rahandusministeeriumil plaanis
juhiseid täpsustada.
• Riigihangete seaduse nõuete täitmisel esineb mõningaid puudusi.
Rahandusministeerium jälgib riigihangetega seonduvat ning annab igakülgset
nõu, et olukorda parandada.
• Riigi osalemine sihtasutustes ei ole alati selgelt eesmärgistatud. Raha
eraldamise reeglid vajavad täpsustamist.
Rahandusministeeriumil on koostamisel riigi osaluspoliitika roheline raamat,
mis toob välja sihtasutuste, äriühingute ja mittetulundusühingute probleemid
ning millega püütakse tekkinud probleeme süsteemselt lahendada.
• Riigivara üleandmisega Riigi Kinnisvara AS-ile on riigiasutuste üürikulud
kasvanud, mille tõttu on suurenenud koormus riigieelarvele.
Rahandusministeerium on seisukohal, et üürikulude kasv olulist mõju
riigieelarvele ei avaldada. Ministeerium on arvamusel, et kui üürikulud
kasvavad, siis samaväärselt vähenevad majandamis- ja tööjõukulud.
• Riigiraamatupidamiskohustuslaste aruandlus vajab lihtsustamist. Igal
aastal koostatavatel majandusaasta aruannetel ei ole sisuliselt kasutajaid.
Rahandusministeeriumis on plaanis riigiraamatupidamiskohustuslaste aruandlust
lihtsustada.
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks.
4. Riigikontrolli aruande „Kaitseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ aruteluks korraldas komisjon
koos Riigikontrolli esindajatega väljasõiduistungi Kaitseministeeriumi.
Kohtumisel andsid Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran ning teised
ametiisikud ülevaate valitsemisala olulisematest teemadest ning toimus arutelu
selle üle, mida ministeeriumis ette võetakse Riigikontrolli aruandes väljatoodud
puuduste kõrvaldamiseks.
Olulisemad Riigikontrolli tähelepanekud koos Kaitseministeeriumi selgitustega.
• Kaitsevägi on teinud põhjendamatuid ettemakseid.
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Kaitseministeeriumi uus hangete kord on kinnitamisel. Korras sätestatakse, et
ettemaksete tegemist hankelepingus üldjuhul välditakse.
• Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe majandushangete korralduses esineb
puudusi.
Kaitseministeeriumi hankekorras sätestatakse iga-aastase majandushangete
plaani koostamine ning selle kinnitamine. Kaitseväes kehtiva hangete korraga on
kehtestatud kõikehõlmava hangete plaani koostamine. Kaitsevägi on
majanduskulude eelarve planeerimist pidevalt täiendanud ja 2015. aastaks on
planeerimise jaoks kinnitatud juhis, mida ka rakendatakse ning mille täitmist
juhib ja kontrollib Kaitseväe peastaabi rahandus- ja eelarveosakonna, Kaitseväe
eelarvejaoskonna juhataja.
• Kaitseministeerium ja Kaitsevägi on jätnud korraldamata lihthankeid.
Ministeeriumi hankekorras sätestatakse majandushangete plaani koostamise
alused. Kaitseväe 2015. aasta eelarve planeerimise formaati on lisatud
täiendavad andmeväljad, koondamaks ühesuguseid kulutusi.
• Kaitseministeerium ja Kaitsevägi on jätnud esitamata riigihanke aruande
või selle lisa.
Kõik esitamist vajanud ministeeriumi aruanded ja lisad on esitatud. Kaitsevägi
on seadnud eesmärgiks tõhustada järelevalvet riigihangete aruannete ja nende
lisade esitamise üle.
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks.
5. Riigikontrolli aruande „Riigi põhimaanteede renoveerimine“ kordusarutelul
kuulati veel kord ära Maanteeameti, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad.
Eelmisel arutelul oli välja toodud ettepanekuid, mille kohta sooviti
kordusarutelul infot.
• Euroopa Liidu raha ei tohiks arvestada kütuseaktsiisi 70% sisse.
Alternatiiv oleks siduda kütuseaktsiis teehoiu rahastamisest lahti.
• Teede renoveerimise planeerimine peab põhinema süstemaatilisel
analüüsil, nii palju kui võimalik tuleb välja selgitada lagunemise
põhjused.
• Eestis kasutatavad tee-ehituse normid, mis on osaliselt iganenud, tuleb üle
vaadata.
• Projektide osapoolte vastutus peab olema selgelt sõnastatud.
• Järelevalve peab muutuma tugevamaks. Maanteeamet peab ka ise rohkem
töödel silma peal hoidma.
Kordusarutelul tõdes komisjon, et tee-eehituse kvaliteedi tagamiseks on juba
palju ära tehtud ja lähiajal on planeeritud veelgi teha. Oluline muudatus on
toimunud teehoiu rahastamises. Nüüd on teehoiu rahastamine seotud lahti
kütuseaktsiisist (teeseaduse muutmise seadus võeti vastu 1. juulil 2014 ning see
hakkas kehtima 1. jaanuaril 2015).
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks.
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6. Tulenevalt Riigikontrolli aruandes „Keskkonnaministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ kajastatud
tähelepanekutest korraldas komisjon väljasõiduistungi Riigimetsa Majandamise
Keskusesse. Kohtumisel andsid Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse
liikmed selgitusi riigimetsa üldiste arvestuspõhimõtete ning Riigimetsa
Majandamise Keskuse majandusinfo kajastamise kohta.
Arutelul tõdes komisjon, et kehtivad arvestuspõhimõtted ei ole riigi varale
sobilikud. Riik on Eesti suurim metsaomanik, kellele kuulub ligi 40% Eesti
metsast, ja riigi olulise bioloogilise vara arvestus peab kajastuma ka riigi
raamatupidamise aruannetes ning seda selliselt, et oleks võimalik saada selget
ülevaadet nii majandatavast kui ka mittemajandatavast metsast.
Arutelu tulemusena otsustas komisjon edastada Keskkonnaministeeriumile ja
Rahandusministeeriumile kirja ettepanekuga kajastada Keskkonnaministeeriumi
bilansis riigimetsa kui tähtsat vara tervikuna selliselt, et oleks võimalik saada
piisavalt infot metsa väärtusega aastate jooksul toimunud muutuste kohta.
Olles saanud tagasisidet nii Keskkonnaministeeriumilt kui ka
Rahandusministeeriumilt, otsustas komisjon korraldada kordusarutelu. Arutelul
osalesid riigi pearaamatupidaja Juta Maar, Riigikogu keskkonnakomisjoni
esimees Rainer Vakra ning Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise
Keskuse ja Riigikontrolli esindajad. Arutelul jõuti üksmeelele, et edaspidi on
vaja selget ja arusaadavat aruandlust selle kohta, mis metsasektoris toimub.
Riigimetsa hindamise metoodikas üksmeelele ei jõutud, kuid arutelul jäi kõlama,
et kui kellelgi on häid ideid, kuidas saaks teha paremini, siis on Riigimetsa
Majandamise Keskus läbirääkimiste pidamiseks valmis.
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks.
7. Riigikontrolli aruandest „Siseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, Eesti Päevalehe artiklist „Riigil
jääb igal aastal saamata miljoneid eurosid trahviraha“ (15.09.2014) ning
komisjoni raportist „Väärteotrahvide laekumisest“ (2011) tulenevalt korraldas
komisjon arutelu väärteotrahvide laekumise teemal. Arutelul osalesid
Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Riigikontrolli
esindajad. Arutelul möönis komisjon, et olukord, kus igal aastal jäetakse
Politsei- ja Piirivalveametile tasumata ligi 20% trahvinõuetest, vajab lahendusi.
Riigil on vaja trahvikulude arvepidamine korda saada, trahvidega tuleb
süsteemselt tegeleda ning selle üle peab olema kontroll.
Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks ning soovitab komisjoni
järgmisel koosseisul teemat veel kord arutada.
8. Riigikontrolli aruande „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja
nende sihipärane kasutamine“ kordusarutelul osalesid Rahandusministeeriumi
ning Riigikontrolli esindajad. Kordusarutelul sooviti saada selgitusi, miks
Rahandusministeerium ei ole täitnud oma kevadist lubadust. Kevadisel arutelul
lubati, et sihtasutuste täpsustatud info edastatakse Riigikogule koos 2015. aasta
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riigieelarve seaduse eelnõuga. Rahandusministeeriumi selgituste kohaselt ei
olnud neil arutelu hetkel 100%-list teadmist, kui palju sihtasutustele toetusi
eraldatakse. Kui kogu info on laekunud, lisatakse 2015. aasta riigieelarve
seaduse seletuskirja korrastamise käigus sinna ka kõnesolev info eraldi
dokumendina.
Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks ning korraldada veel kord
kordusarutelu.
9. Komisjon korraldas koos keskkonnakomisjoniga arutelu põlevkivisektori
arengusuundade ja keskkonnatasude teemal. Arutelule olid kutsutud SA
Poliitikauuringute Keskus Praxis, Maailma Energeetikanõukogu Eesti
Rahvuskomitee, Eesti Energia AS-i, Viru Keemia Grupp AS-i, Kiviõli
Keemiatööstuse OÜ, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ning
Riigikontrolli esindajad.
Komisjonid otsustasid võtta informatsiooni teadmiseks.
10. Riigikontrolli ülevaadet „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest
2013.–2014. aastal“ tutvustasid komisjonile riigikontrolör Alar Karis ning
Riigikontrolli peakontrolörid.
Komisjon otsustas võtta ülevaate teadmiseks.
11. Aruande „Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine kohalikes
omavalitsustes“ arutelul osalesid Siseministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade
Liidu ning Riigikontrolli esindajad. Lisaks osales arutelul Rae vallavanem.
Olukord, kus kinnisvaraarendaja on asunud müüma elamukrunte, kuid jätnud
osaliselt või täielikult täitmata oma lubadused arendusalale teede, haljastuse,
tehnovõrkude või välisvalgustuse rajamiseks, ei vabasta kohalikku omavalitsust
detailplaneeringu elluviimise tagamise kohustusest, kui kohalik omavalitsus ja
detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku
leppinud teisiti.
Kuulanud ära osapoolte arvamused, otsustas komisjon võtta informatsiooni
teadmiseks. Lisaks otsustati, et Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit
saadavad Riigikogu menetluses oleva planeerimisseaduse eelnõu 571 SE kohta
oma muudatusettepanekud (juhtivkomisjon on majanduskomisjon) ning arutelu
stenogramm edastatakse majanduskomisjonile.
12. Ühisistungil rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga
tutvustas Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid kontrollikoja
aastaaruannet Euroopa Liidu eelarve täitmise kohta 2013. eelarveaastal.
Välja toodi 2013. aasta aastaaruande põhisõnumid.
• Euroopa Kontrollikoda esitab Euroopa Liidu 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkusteta auditiarvamuse.
• 2013. aasta tulud tervikuna on seaduslikud ja korrektsed.
• 2013. aasta kulukohustused tervikuna on seaduslikud ja korrektsed.

5

• 2013. aasta maksed on olulisel määral vigadest mõjutatud. Euroopa
Kontrollikoda esitab maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta
negatiivse arvamuse.
• 2013. aasta hinnanguline veamäär on 4,7%, mis ületab endiselt 2%
suurust olulisuse läve.
• Tulevaste eelarvete pidevat kasvu silmas pidades on tähtis, et Euroopa
Komisjon kavandaks makseteks vajaminevad summad keskmises ja pikas
perspektiivis.
• Programmitöö perioodil 2007–2013 keskenduti Euroopa Liidu vahendite
kasutamisel pigem raha ärakulutamisele (n-ö kasuta-või-tagastapõhimõte) ja nõuetele vastavusele kui heale tulemuslikkusele. Ebapiisav
keskendumine tulemuslikkusele on üks Euroopa Liidu eelarve ülesehituse
põhiprobleeme, mis puudutab suurt osa eelarvest.
Komisjonid võtsid informatsiooni teadmiseks.
13. Komisjon tutvus Riigikontrolli aruandega „Innovatsiooni toetusmeetmete
mõju ettevõtete konkurentsivõimele“ ning kuulas ära väliskaubandus- ja
ettevõtlusministri Anne Sullingu, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse, Eesti Arengufondi ning Riigikontrolli esindajad.
Komisjon tõdes, et innovatsiooni toetusmeetmete mõju on olnud pigem juhuslik
ning vähene. Innovatsioonitoetuste mõju suurenemist pärsib riikliku
innovatsioonipoliitika killustatusest tulenev vastutuse hajumine ning toetustega
oodatava mõju määratlemata jätmine.
Auditi olulisemad soovitused:
• kasutada riigihankeid innovatsiooni edendamiseks;
• muuta toetuste abil loodavate töökohtade üle arvestuse pidamist;
• täiendada meetmete mõju mõõtmise korraldust;
• leppida kokku innovatsioonipoliitika alustes Riigikogu tasandil;
• tõhustada innovatsioonipoliitika juhtimise institutsionaalset korraldust.
Arutelul nõustusid auditeeritavate institutsioonide esindajad Riigikontrolli
ettepanekutega innovaatiliste riigihangete edendamiseks ning samuti sellega, et
valdkonna juhtimise korraldust ja meetmete mõju hindamise metoodikat saab
ning tuleb parandada.
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks.
14. Komisjon korraldas ühisistungi korruptsioonivastase erikomisjoniga
Riigikontrolli aruande „Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine
valdades ja linnades“ aruteluks. Arutelul osalesid Tallinna abilinnapea Taavi
Aas, Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, Tallinna Linnakantselei õigusdirektor
Priit Lello, Tartu linnasekretär Jüri Mölder, Erakondade Rahastamise
Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu ning Riigikontrolli esindajad.
Komisjon võttis informatsiooni ja aruande teadmiseks.
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15. Tutvunud Riigikontrolli aruandega „Kohalike omavalitsuste tegevus avalike
hoonete ohutuse tagamisel“ ning kuulanud ära Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade
Liidu ning Riigikontrolli esindajad, tõdes komisjon, et kohalikud omavalitsused
ei sea endale eesmärgiks enne kasutusloa andmist hoone ohutuses veenduda ega
tunneta enda vastutust võimalike hilisemate tagajärgede eest.
Olulisemad soovitused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
• Eristada ehitusseaduses kohalikele omavalitsustele pandud riiklikud
ülesanded omavalitsuslikest ning tagada, et omavalitsustele täitmiseks
pandud ülesanded oleksid neile jõukohased.
• Panustada digitaalse dokumenteerimiskeskkonna loomisesse ja
kättesaadavusse, mis võimaldaks kohalikel omavalitsustel lihtsamalt
ehitusjärelevalvet teha ja ehitustegevuse dokumenteerimist jälgida.
• Näha ehitusseaduses avalike hoonete ehitamisele ja ehitustegevuse
dokumenteerimisele ette senisest täpsemad nõuded.
Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks, kuna otsustamise
hetkel oli Riigikogu menetluses ehitusseadustiku eelnõu.

Mihhail Stalnuhhin
riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees
16. veebruar 2015
Lisad:

1. Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud
uutest ülevaadetest ja kontrolliaruannetest ning nende menetlemise
tulemustest
2. Edasist seiret vajavad olulisemad teemad
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Lisa 1
Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest ülevaadetest ja kontrolliaruannetest ning nende menetlemise
tulemustest
(juuli 2014 – veebruar 2015)
Nr

Kontrolliaruanne/analüüs

1 Justiitsministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60087/19
2 Kultuuriministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60096/59
3 Kaitseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60085/11
4 Välisministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60091/11
5 Sotsiaalministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60086/30
6 Rahandusministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60092/20
7 Siseministeeriumi 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60088/41

Esitamise
Arutelu
aeg
aeg ja protokolli nr

Arutelu tulemus

20.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

26.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

26.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.
22.09.2014 nr 165

27.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

27.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

27.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

30.06.2014

1

8.09.2014 nr 163 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
13.10.2014 nr 168 kuulanud ära Siseministeeriumi,
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
ning Riigikontrolli esindajad, otsustas

komisjon võtta aruande ja
informatsiooni teadmiseks. Lisaks
soovitab komisjon järgmisel koosseisul
teemat veel kord arutada.
8 Riigikantselei 2013. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60100/8
9 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus
ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60090/63
10 Põllumajandusministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60097/23
11 Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60095/32
12 Keskkonnaministeeriumi 2013. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute
seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60089/23

30.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

30.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

30.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

30.06.2014

8.09.2014 nr 163 Aruanne on võetud teadmiseks.

13 Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/14/60093/5

12.08.2014

30.06.2014
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8.09.2014 nr 163 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
8.10.2014 nr 167 kuulanud ära riigi pearaamatupidaja Juta
15.12.2014 nr 177 Maari ning Keskkonnaministeeriumi,
Riigimetsa Majandamise Keskuse ja
Riigikontrolli esindajad, otsustas
komisjon võtta aruande ja
informatsiooni teadmiseks.
8.09.2014 nr 163 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
15.09.2014 nr 164 kuulanud ära Rahandusministeeriumi
15.12.2014 nr 177 ning teiste ministeeriumide esindajad,
otsustas komisjon võtta aruande ja
informatsiooni teadmiseks.

14 Kinnisvaraarendajatele üle
antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes
nr 2-1.9/14/50067/43

3.11.2014

15 Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži
2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta
nr 2-1.8/14/60104/6
16 Innovatsiooni toetusmeetmete mõju ettevõtete
konkurentsivõimele
nr 2-1.7/14/70066/9

19.11.2014

17 Kohalike omavalitsuste tegevus avalike hoonete
ohutuse tagamisel
nr 2-1.9/14/50069/21

6.01.2015

1.12.2014
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6.11.2014 nr 172 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
17.11.2014 nr 174 kuulanud ära Siseministeeriumi,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade
Liidu, Rae valla ning Riigikontrolli
esindajad, otsustas komisjon võtta
aruande ja informatsiooni teadmiseks.
Lisaks otsustati, et Eesti
Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade
Liit saadavad Riigikogu menetluses
oleva planeerimisseaduse eelnõu 571 SE
kohta oma muudatusettepanekud
(juhtivkomisjon on majanduskomisjon)
ning arutelu stenogramm edastatakse
majanduskomisjonile.
8.12.2014 nr 176 Aruanne on võetud teadmiseks.
2.12.2014 nr 175 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
8.12.2014 nr 176 kuulanud ära väliskaubandus- ja
ettevõtlusministri, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse,
Eesti Arengufondi ning Riigikontrolli
esindajad, otsustas komisjon võtta
aruande ja informatsiooni teadmiseks.
26.01.2015 nr 181 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
kuulanud ära Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade

Liidu ning Riigikontrolli esindajad,
otsustas komisjon võtta aruande ja
informatsiooni teadmiseks.
18 Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine
valdades ja linnades
nr 2-1.9/14/50071/35

14.01.2015

4

14.01.2015 nr 179 Tutvunud Riigikontrolli aruandega,
19.01.2015 nr 180 kuulanud ära Tallinna Linnavalitsuse,
Tartu Linnavalitsuse, Erakondade
Rahastamise Järelevalve Komisjoni ning
Riigikontrolli esindajad, otsustas
komisjon võtta aruande ja
informatsiooni teadmiseks.

Lisa 2

Edasist seiret vajavad olulisemad teemad
1. Komisjoni staatuse muutmine – komisjoni staatuse muutmine
erikomisjonist alatiseks komisjoniks.
2. Pensionisüsteemi jätkusuutlikkus – eripensionite saamise õiguse
kaotamise põhimõtted; väljateenitud aastate ja soodustingimustel
vanaduspensionite kaotamise põhimõtted; kohustusliku kogumispensioni
fondide tegevuse tõhustamine, konkurentsi elavdamine ja fondi
valitsemistasude vähendamine; kodumaiste investeeringute suurendamise
võimalused kogumispensioni fondides jms.
3. Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel – Keskkonnaministeeriumi
tegevus „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“
väljatöötamisel.
4. Riigi osalusega äriühingud – eesmärgid, kinnitatud strateegiate olemasolu,
ühtne dividendipoliitika, riigi osaluspoliitika roheline raamat.
5. Riigi asutatud sihtasutused – eesmärgid, raha eraldamise reeglid, raha
jaotamise kohta täpsustatud info edastamine, riigi osaluspoliitika roheline
raamat.
6. Kohalike omavalitsuste hankemenetlus ja selle järelevalve.
7. Väärteotrahvid – Politsei- ja Piirivalveameti ning Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja koostöö, infosüsteemi ETIS rakendumine.
8. Asitõenditele, arestitud ja konfiskeeritud varadele üleriigilise tsentraalse
laomajanduse ja selleks vajalike IT-lahenduste loomine –
Siseministeeriumi tegevus uue asutuse loomisel.
9. Sindi pais – kohtuvaidlus Keskkonnaameti ja AS-i Raju vahel.
Kohtuistung toimub Tallinna Halduskohtus veebruaris 2015.
10. Riigimetsa aruandlus ja arvestuspõhimõtted.
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