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TEGEVUSARUANNE
Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest
Välisministeeriumi 2005. aasta tegevuskava oli suunatud seitsme erineva strateegilise
eesmärgi saavutamisele. Tegevusvaldkonnaks oli jätkuvalt välispoliitika ja välissuhtlus.
1. Eesti huvide edendatus ja kaitstus EL-s ja selle kaudu
Välisministeerium andis oma panuse VV strateegiadokumendil „Valitsuse EL-poliitika 20042006” põhinevate poolaasta-rakenduskavade koostamisse ning lähtus oma tegevuses neis
dokumentides sätestatud eesmärkidest. Hinnangu Eesti eesmärkide täitmisele andis VV
vastavates dokumentides, mis kiideti heaks 14.07.2005 ja 19.01.2006. Eesmärkide täitmist
Luksemburgi eesistumispoolaastal hinnati heaks, Ühendkuningriigi eesistumispoolaastal väga
edukaks. Välissuhete valdkonnas täideti 2005. a. I poolaastal üks eesmärk täielikult ning kaks
eesmärki osaliselt. Lahti jäänud küsimused puudutasid EL-i suhteid Venemaaga ja
naabruspoliitikat. II poolaastal täideti kõik eesmärgid naabruspoliitika, EL-i laienemise ning
Euroopa julgeolekustrateegia realiseerimise osas. EL-i Venemaa-poliitika arendamisel mindi
edasi ning eesmärk täideti osaliselt. VM osales aasta jooksul aktiivselt läbirääkimistel EL-i
2007-2013 eelarvekava läbirääkimistel ning andis oma panuse Eesti huvidele vastava
kokkuleppe saavutamisse (kokkulepe sõlmiti Euroopa Ülemkogul 17.12.2005). VM esitas
Euroopa põhiseaduse ratifitseerimise seaduse eelnõu valitsusele heakskiitmiseks 5.05.2005,
Bulgaaria ja Rumeenia EL-iga ühinemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu oli arutusel
ja võeti vastu valitsuse 14.04.2005 istungil. Mõlemad eelnõud saatis valitsus edasi Riigikogule
heakskiitmiseks. Bulgaaria ja Rumeenia EL-iga ühinemise seaduse ratifitseeris Riigikogu
16.11.2005.
VM tagas Eesti kooskõlastatud seisukohtade ettevalmistuse ning kaitsmise EL üldasjade ja
välissuhete nõukogus, alaliste esindajate komitees (Coreperis) ning VM vastutusalas olevates
töögruppides ja komiteedes. VM-s toimus 2005 kokku 267 teenistuslähetust, et osaleda
üldasjade va välissuhete nõukogu istungitel, arenguabi ja väliskaubandusministrite
kohtumistel ning neid ette valmistanud töögruppide koosolekutel, samuti komisjoni komiteede
töös. VM esindajad osalesid ka Euroopa Ülemkogude istungitel ning nende ettevalmistustes.
VM esitas VV kinnitamiseks Eesti seisukohad kõigi üldasjade ja välissuhete nõukogu ning
arenguabi ja väliskaubandusministrite kohtumiste eel ning tutvustas valitsuse seisukohti
Riigikogu EL asjade komisjonile ja väliskomisjonile. 2005 toimus 4 Euroopa Ülemkogu, 100
erinevat EL ministritekohtumist, neist 12 üldasjade ja välissuhete nõukogu ning 2
välisministrite lisakohtumist mitmeaastase eelarve läbirääkimiste raames, 50 erinevat
ministrite kohtumist kolmandate riikidega, millel ka Eesti osales. Saadikute tasemel toimus
aastas umbes 200 kohtumist (Coreper I ja Coreper II ning poliitika- ja julgeolekukomitee).
Keskeltläbi oli iga diplomaat 3 päeva nädalas erinevatel istungitel.
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingule EL-ga kirjutati alla 25. aprillil 2005, Horvaatia ja
Türgiga alustati kõnelusi 3. oktoobril 2005.
VM tagas EL-alase teabe olemasolu nii elektrooniliselt ministeeriumi kodulehel kui ka trükitud
materjalidena, jooksvalt vastati EL-teemalistele päringutele. EL-alase teabega varustati
Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantseleid ja teisi institutsioone. 26. septembril korraldas VM
teiste ametkondade osalusega EL-teemalise teabeürituse.
VM andis oma panuse EL dokumendihaldussüsteemi (ELIS) kasutuselevõtmiseks, samuti
korrastati VMi elektroonilist arhiivi. Salastatud teabe töötlemiseks seati Eesti alalises EL-i
juures üles arvutitöökoht ning tarniti vastavad seadmed. Alalises esinduses parandati
töötajate ja külaliste läbipääsusüsteemi ja valvesüsteeme, samuti paigaldati nõuetele vastav
paljundusmasin ning aparatuur piiratud kasutusega infokandjate hävitamiseks.
2005 I poolaastaks lähetati Luksemburgi kui eesistujariiki ajutiselt seal resideeriv ELtemaatikaga tegelev diplomaat; 2005 II poolaastaks Ühendkuningriigi eesistumise ajaks

Tegevjuht:

3

Välisministeeriumi aastaaruanne 2005

täiendati EV Londoni suursaatkonda EL-temaatikaga tegeleva lisadiplomaadiga; 2005 II
poolaastaks lähetati UK kutsel üks diplomaat tööle UK VMi.
Eesti osales kõigil EL arengukoostööministrite ja väliskaubandusministrite kohtumisel.
Väliskaubanduse ja arengukoostöö poliitikate teostamisel on EL ühistegevustes Eesti ning
siinsete tootjate, tarbijate ja elanike huvid olnud kaitstud.
EL kriisilahendamisõppusel osalemine ja selle koordineerimine. Osalemine EL ÜVJP raames
terrorismivastase töögrupi COTER töös (terrorismivastase poliitika koordineerimine ja
kavandamine). Sealhulgas VM esindaja osalemine töögrupi igakuistel koosolekutel Brüsselis.
VM kogus ja esitas EL CFSP terrorismivastase võitluse ekspertide andmebaasi 9 eksperti,
keda saab vajadusel kutsuda osalema kolmandate riikide abiprojektides. VM esindajad
osalesid EL radikaliseerumise vastase strateegia projekti ettevalmistamisel, mis võeti vastu
Ülemkogul 2005.a detsembris.
VM osales aktiivselt EL 2007-2013 eelarvekava läbirääkimistel ning Eesti seisukohtade
väljatöötamisel. VM esitas informatsiooni ja Eesti seisukohad EL finantsperspektiivi 20072013 välisabi instrumentide määruste eelnõude kohta VV 10. veebruari 2005 istungile. Aasta
jooksul toimus 9 läbirääkimisvooru välisministrite tasemel, 2 spetsiaalset kohtumist
eesistujaga kõrgemate ametnike tasandil, 8 koordinatsioonikohtumist nn samameelsete
liikmesriikidega. Eesti huvidele vastav eelarvekava kiideti heaks 17.12.2005.
Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu menetluste puhul on Eesti sekkunud 4 otsesesse
menetlusse ja esitanud arvamuse 1 eelotsustusmenetluse puhu ning ühel korral on esitatud
hagi Euroopa Komisjoni vastu (suhkru kaasus).
Euroopa Liidu ühtse konsulaar- ja viisapoliitika kujundamise käigus osaleti aktiivselt Eesti
seisukohtade esitamiseks/kaitsmiseks Euroopa Nõukogu sekretariaadi konsulaarkoostöö
(CoCon) töögrupis, viisatöögrupis (VIS), sisserände, varjupaiga ning piiriküsimuste
strateegilises töögrupis (SCIFA) ja Euroopa Komisjoni artikkel 6 töögrupis. Eesti
konsulaarametnike aktiivne osalemine asukohariikide EL/Schengeni konsulite kohtumisel
viisamenetluse ja ühtlustamiseks ning infovahetuseks. Ülemkoguks, üld- ja välisasjade ning
sise- ja justiitsasjade nõukogudeks seiskohtade ettevalmistamine.
Eesti esindamine EL ÜVJP, s.h. kriisilahenduse otsustusorganites (välisasjade nõukogu,
poliitika- ja julgeolekukomitee, tsiviilasjade komitee, temaatilised ja piirkondlikud töörühmad)
EL kriisilahendamisõppusel osalemine ja selle koordineerimine EL operatsioonides osalemine
5 osalejaga Eestist, osalemise koordineerimine. Osalemine EL valimisvaatluslähetustes 24
osalejaga, osalemise koordineerimine. Eesti huvide kaitsmine ja kaebustele vastamine ÜRO
inimõiguste komisjonis. Osalemine Euroopa julgeoleku-uuringute instituudi töös ja juhtkomitee
koosolekutel.
EL
inimõiguste
agentuuri
loomise
ettevalmistamise
siseriiklikus
kooskõlastamises ja seisukohtade väljatöötamises osalemine (agentuuri loomist 2005.a. veel
ei otsustatud). Osalemine Eurooa Kaitseagentuuri töö riigisiseses koordineerimises.
EL koordinatsioonikohtumistel osalemine ÜRO OSCE – 160 EN – 40. Osaleti Euroopa Liidu
koordinatsioonimehhanismides ka rahvusvahelistes ekspordikontrolli režiimides (Austraalia
grupis, tuumatarnijate grupis ja Wassenaari kokkuleppes.
Peamaja korraldas EL-25 formaadis 12 kohtumist, mõned kohtumised korraldati esinduste
poolt.
2. Eesti julgeoleku kindlustatus NATO ning muu rahvusvahelise koostöö kaudu
Eesti rahvusvaheline julgeolek on suurenenud. Tähelepanu ja toetus Eesti piirkonna
julgeolekuküsimustele on tõusnud, s.h. näiteks NATO õhuturve Balti riikides. Eesti on
arvestatav ja nähtav partner rahvusvahelistes operatsioonide.
Koostati julgeolekupoliitilisi jutupunkte ja seisukohti, samuti osaleti rahvusvahelise julgeoleku
ülevaadete koostamises.
Eestit esindati Põhja-Atlandi Nõukogus ja teistes NATO tööorganites. Kokku 505 istungit,
neist Põhja-Atlandi Nõukogu riigipeade/valitsusjuhtide tasemel – 1 kohtumine, välisministrite
tasemel – 3, alaliste esindajate tasemel (s.h. partneritega) – 113.
Valmistati ette ülevaateid ja dokumente NATO operatsioonidest (Bosnias, Kosovos; Iraagis,
Afganistanis). Valmistati ette rahvusvahelistes sõjaliste operatsioonide üldstrateegia paber.
Koostöös kaitseministeeriumiga toimus NATO-ga liitumisest tulenevate lepingute
ratifitseerimise ettevalmistamine ja esitamine valitsusele ja/või Riigikogule.
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Teostati riigisisest koordinatsiooni VM peamaja, NATO esinduse ja teiste ametiasutuste
vahel. Jälgiti NATO Balti riikide õhuturbega seonduvaid küsimusi, valmistati ette ja esitati
vastavaid seisukohti.
Osaleti NATO kriisilahendamisõppusel ja toimus osalemise riigisisene koordineerimine.
2005 jäid täitmata ühe diplomaadi ja ühe tehnilise töötaja kohad.
NATO kontaktsaatkonna kohustusi täitis suursaatkond Helsingis, korraldati 4 suuremat
üritust, toimus igapäevane info kogumine ja jagamine, NATO juhtide visiitide toetamine.
Toimus 15 julgeolekupoliitilist visiiti ja konsultatsiooni liitlaste ja partneritega.
Samuti toimus uue terrorismi ja globaalsete ohtude koordinaatori ametikoha loomine, üldisel
rahvusvaheliste operatsioonidel osalemise poliitika ja seisukohtade kujundamine,
tsiviiloperatsioonide koordineerimine, Eesti relvastuskontrollis osalemise koordineerimises
osalemine.
Euroopa Tavarelvastuslepingu jõustumine venib veelgi, jätkub olukorra jälgimine.
LMN formaadis keskenduti nn pehme julgeoleku teemadele.
VMi ja välisesinduste (eelkõige alustades olulisematest rahvusvahelistes organisatsioonidesOSCE, ÜRO, EN) vahelise turvaside käivitamine on veelkord edasi nihkunud.
Tegevus rahvusvaheliste konventsioonide allakirjutamiseks ja ratifitseerimiseks, mis puudutab
järgmisi konventsioone: 1)EV suursaadik, alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures
A.Streimann kirjutas 7.09.2005 Strasbourg’is alla terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu
konventsioonile; 2)Vabariigi President kirjutas 14.09.2005 ÜRO peakorteris New Yorgis alla
tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvahelisele konventsioonile; 3)Eesti ratifitseeris terrorismi
tõkestamise Euroopa konventsiooni muutmise protokolli (Eesti ratifitseerimiskiri on antud EN
peasekretärile hoiule 26.05.2005). Seoses konventsioonidega, millega Eesti on varem
liitunud, edastati ÜRO terrorismivastasele komiteele iga-aastane kohustuslik raport ÜRO
resolutsiooni 1373 (2001) täitmise kohta ja samuti raport resolutsiooni 1624 (2005) täitmise
kohta.
Strateegilise kauba kontrolli süsteem, eeskätt vastava komisjoni juhtimisel, töötab piisava
efektiivsusega.
Saavutati WA, AG, NSG liikmelisus, mis võimaldab aktiivset osalust sõjalise ning kahese
kasutusega kaupade liikumist puudutavate poliitikate rahvusvahelises kujundamises. Jätkub
töö MTCRi liikmeks saamiseks vajaliku konsensuse kujundamisel, eeskätt MTCRi liikmetest
EL riikide abiga.
Ülemaailmse massihävitusrelvade leviku tõkestamise süsteemi, s.h. riigisisene
koordineerimine ja lepingute konverentsidel osalemine - 3.
3. Normaalsed ja arenevad kahe- ning mitmepoolsed suhted teiste riikide ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega
Eesti kahepoolsed suhted välisriikidega arenesid põhiliselt kavandatud kujul vastavalt
Vabariigi Valitsuse välispoliitika põhisuundadele. Sõlmiti piirileping Vene Föderatsiooniga,
millest VF hiljem lahti ütles.
Info kogumine on toimunud kogu aasta lõikes regulaarselt, seda nii saatkondadest laekunud
aruannetena kui ka lauaülemate infokogumisena. Eraldi tuleks esile tõsta ka EL
infovahetussüsteemi kaudu (coreu) laekuva info osakaalu, mis on tänuväärne eeskätt
seetõttu, et Eesti välisesinduste võrk on väike.
Valmis Eesti - Vene strateegiadokument, mis on Riigikogu väliskomisjoni Vabariigi Valitsusele
esitatud soovituste aluseks.
Valmistati ette ja osaleti Vabariigi Presidendi 15 väljamineval visiidil ja 12 sissetuleval visiidil.
Osaleti 10 väljamineval ja 6 sissetuleval peaministri visiidil. Välisministri visiite oli
väljaminevaid 20 ja 8 sissetulevat. Osaleti Riigikogu spiikri 9 visiidil ning arvukate
väliskomisjoni ning parlamendi vaheliste teiste visiitide ja kohtumiste ettevalmistamises.
Kantsleri tasemel toimus visiit Soome ning kohtumine Põhja- ja Balti riikide
välisministeeriumide kantslerite formaadis, poliitilised konsultatsioonid Austriaga ning
aukonsulaadi avamine Monacos. Asekantsleri või poliitikadirektori tasemel üldised
konsultatsioonid viidi läbi 16 riigiga (Ungari, Serbia ja Montenegro, Horvaatia, Soome, Rootsi,
Prantsusmaa, Saksamaa, Moldova, Iirimaa, Horvaatia, Itaalia, Hispaania, Türgi, Argentiina,
Venemaa, India), ELga liitumise teemalised Bulgaaria ja Rumeeniaga ning
konsulaarkonsultatsioonid 1 riigiga (Makedoonia). Tunduvalt tihenesid kontaktid madalamal
tasemel
ametnike
vahel
nii
Soome,
Rootsi
kui
ka
Läti
ja
Leeduga.
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Leidis aset 1 fact finding mission Küprosele, sh Põhja-Küprosele. Valmistati ette ja osaleti
erinevatel mitmepoolsetel kohtumistel ameeriklastega (2 korda Põhja-Balti + USA ehk nn epine ja 1 Ida-Euroopa uute demokraatiate kohtumine) ning 3 Balti ja Saksamaa (3+1)
kohtumistel. Tihe töö on käinud Cotra Eesti-sisese töörühma aktiveerimisel, head kontaktid on
loodud büroo tasemel ka teiste liikmesriikide Cotra (ELi Transatlantilise) töörühma
esindajatega, Soome esindajad käisid Tallinnas ka visiidil. Samuti on osaletud
majandusalaste visiitide, kohtumiste ja seminaride (Suurbritannias, Küprosel, Itaalia
äriseminar Tallinnas) ning kultuuripäevade organiseerimisel (Pariisis, Šotimaal) ning ka
konsulaartöögruppide töös (USA ja Kanadaga).
Eestisse akrediteeritud suursaadikuist vahetus 27 (Slovakkia, Poola, Soome, Ungari, Taani,
Läti, Norra, Saksa, Kanada, Portugal, Šveits, Kreeka, Türgi, Itaalia, Holland, Tai; Sri Lanka;
Korea Vabariigi, Uus-Meremaa, Guinea, Nicaragua, Mehhiko, Guatemala, Nigeeria, El
Salvadori, Peruu ja Kuveidi), mis lisaks volikirjade üleandmise tseremooniale ja kohtumisele
VPga tähendas ka arvukate teiste kohtumiste ettevalmistamist (peaminister, välisminister,
erinevad välisministeeriumi ametnikud jt) ning neil osalemist. Tihedad töökontaktid on
Tallinnas asuvate saatkondade ja vastavate lauaametnike vahel ning samuti Eestit Helsingist
katvate saatkondadega. Regulaarsed kohtumised Aasia-ja Okeaania, Ladina-Ameerika,
Aafrika
ja
Lähis-Ida
riikidest
Eestisse
akrediteeritud
diplomaatidega.
Lisaks tuleb esile tõsta üha sagedasemat suhtlemist oma otseste partneritega teiste riikide
VM-des. Eriti Põhja- ja Balti riikidega toimub suhtlemine tihti otse lauaülemate vahel, kes
omakorda vahendavad kontakte teiste ametnike vahel. Ungari suursaatkonna tulevase
poliitikadiplomaadi jaoks valmistati ette ja viidi läbi kevadel 2005 nädalane
stažeerimisprogramm Eesti VM.
Töö on toimunud regulaarselt terve aasta vältel. Positsioonid valmistatakse ette kõigiks
kohtumisteks ja visiitideks ning mingi uue teema tekkimisel valmistataks ette üldised
seisukohad.
Info kogumine ja selekteerimine ning edastamine on toimunud aasta vältel regulaarselt. Infot
hangiti EL infokanaleid kasutades, kahepoolsete kontaktide kaudu teiste riikidega,
mitteresideeruvate saadikute ning rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.
Diplomaatilised suhted sõlmiti: Iraagiga; Eritreaga; Djiboutiga, Surinamega, Beniniga,
Etioopiaga, Nigeriga, Bahamaga, Afganistaniga, Kambodzhaga; Ida-Timoriga. Töösse võeti
diplomaatiliste suhete sõlmimine kõikide Aasia-Okeaania riikidega, kellega diplomaatilised
suhted veel seni puudusid (v.a. Põhja-Korea ja Birma/Myanmar). Samuti võeti töösse suhete
sõlmimine kõikide Aafrika, Lähis-Ida ja Kariibi mere piirkonna riikidega, kellega
diplomaatilised suhted veel seni puudusid (v.a. Somaalia). Otsustati alustada tööd
diplomaatiliste suhete sõlmimiseks Tadžikistaniga.
Eesti huvide esindamine ÜRO-s ja OSCE-s – 400 erinevat kohtumist, OSCE
valimisvaatlusmissioonidel osalemise koordineerimine; - Euroopa Nõukogu – 1
tippkohtumine, 52 suursaadikute komitee kohtumist.
Multilateraalsetel töökohtumistel osalemine-10.
Osalemine diplomaatilistel ja rahvusvahelistel konverentsidel – 10.
Toimusid 2 regionaalset nõupidamist: EL suured (Suurbritannia, Saksa, Prantsusmaa) ja
Vahemeremaad. 2005.a. jäid kahjuks ära nii sügiseks planeeritud Põhja- ja Balti riikide
regionaalne nõupidamine kui ka Vishegradi riikide teemaline nõupidamine. Põhjuseks
rahaliste vahendite nappus.
Balti Ministrite Nõukogu eesistumise korraldamine ja Balti Assamblee ettevalmistamine, s.h.
peaministrite kohtumise, välisministrite kohtumise
ja Balti Nõukogu kohtumise
ettevalmistamine ja korraldamine.
Osaleti 11 valimisvaatlemismissioonil.
4. Eesti välismajandushuvide kaitstus ja edendatus
Aasta jooksul välissuhtlemise päevakorda kerkinud probleemide, juhtumite ja teiste asjaolude
(mille alusel on huvisid võimalik defineerida) lõikes on eesmärgid valdavalt täidetud.
32 Eesti kahepoolset välisesindust menetlesid igaüks keskmiselt 150 kontaktpäringut (neist
130 asukohariigist Eesti kohta ning 20 Eestist asukohariigi kohta), osalesid viie Eesti ettevõtte
probleemi lahendamisel asukohariigis ning osalesid kuuel Eesti majandust ja
ettevõtlusvõimalusi tutvustaval seminaril või muul üritusel.
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Koos teiste asjassepuutuvate ametkondadega taastati taimse toodangu eksport Venemaale.
Meetme 6.1. raames nimetatud tegevuse sisaldavad ka 4 topeltmaksustamise vältimise
lepingu ette valmistamist ja alla kirjutamist. Euroopa Liidu kahepoolsete kaubandusmajanduslepingute osas jätkus Eesti huvidele vastav dialoog teiste Euroopa Liidu
liikmesriikide ja Komisjoniga.
Koos teiste asjassepuutuvate ametkondadega nõustati ettevõtjaid, kel probleeme
Skandinaavia riikide tööjõu- või teenusteturgudel. Korraldati kaks seminari tutvustamaks
ettevõtjatele hangetega seonduvaid võimalusi arengukoostöö vallas ning koos
Kaitseministeeriumiga - NATOs.
Arvukate kohtumiste ja mahuka koordinatsioonimehhanismiga WTO Doha vooru aasta
olulisim üritus oli WTO ministrite konverents Hongkongis, mille olulisima tulemusena võiks
mainida põllumajanduse ekspordisubsiidiumide kaotamist 2013.aastaks.
Aktiivselt toetati partnereid MKMist ja E-valitsemise akadeemiast Maailma Infotehnoloogia
WSIS tippkohtumisel novembris Tuneesias ja sellele eelnenud ettevalmistuste käigus.
OECD suunal jätkub ühest küljest Eesti liikmetaotluse ja teisest küljest organisatsioonisiseste
laienemisteemaliste aruteludega kokku sobiv koostöö, eeskätt erinevates allorganites:
vaatlejana meretranspordi- ja hariduskomiteedes, täisliikmena rahvusvahelistes äritehingutes
altkäemaksu vastu võitlemise töögrupis, vaatlejana OECD rahvusvaheliste investeeringute ja
hargmaiste ettevõtete komitee (Committee on International Investment and Multinational
Enterprises (CIME)) hargmaiste ettevõtete suuniste toimkonnas (Working Party on
Guidelines).
Aasta jooksul toimus kolm väliskaubanduse ümarlauda Eesti ettevõtlusliitude osalusel,
tegevus seotud ka meetmega eesmärgi 4 raames.
Strateegilise kauba komisjon väljastas strateegilise kaubaga seotud erilubasid ja
lõppkasutuse järelevalve dokumente järgnevalt:
• kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentse – 8;
• sõjalise kauba sisseveolitsentse – 19;
• sõjalise kauba väljaveolitsentse – 19;
• transiidilube – 6;
• rahvusvahelisi impordisertifikaate – 26;
• lõppkasutaja sertifikaate – 14;
• kauba kättesaamise tõendeid – 1.
Kokku väljastati 94 dokumenti, millest 53 eriluba ja 41 lõppkasutuse järelevalve dokumenti.
Litsentside alusel eksporditi, imporditi ning läbis Eestit transiidina kaupu koguväärtusega üle
kaheksakümne miljoni krooni. Komisjon ei rahuldanud esitatud taotlusi kolmel korral.
Välisministeeriumi
äridiplomaatilise
tegevuse
metoodiliseks
juhendiks
olev
majandusdiplomaadi käsiraamat on koostatud ning kooskõlastatud EASi ja EKTKga.
5. Stabiilsuse vööndi laiendamine ja kindlustamine arengukoostöö kaudu Eestile
olulistes piirkondades
Jätkus töö Eestile olulistes piirkondades, eeskätt Eesti reformikogemuse tutvustamisel.
2005 viidi läbi 25 arengukoostöö projekti, neist 15 kahepoolsena (sh kaks Eesti avalikkusele
suunatud teavitamise projekti), 4 mitmepoolsena (st mitme doonorriigi osalusel), 1
multilateraalsena. Humanitaarabi osutati 5 projekti raames mahus 1 499 903 EEK.
Alustati “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia 2006-2009” väljatöötamist ja asuti
ette valmistama üleminekut projektikonkursside süsteemile.
Jätkus tihe koostöö Arengukoostöö Ümarlauaga. 25st projektist 11 viisid ellu
kodanikuühendused. Esmakordselt rahastati projektide läbiviijana erasektori esindajaid (2
projekti).
Eesti humanitaarabi jõudis abivajajateni õigeaegselt ja oli efektiivne. Koostöös
Siseministeeriumiga lähetati esmakordselt välismissioonile Eesti Päästemeeskond - 2005
jaanuaris Indoneesiasse ja 2005 oktoobris Pakistani.
Koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga korraldati septembris 2005 laiale avalikkusele
suunatud teavitusüritus “Maailmapäev”. Lisaks osaleti mitmetel arengukoostöö teemalistel
teavitusseminaridel kaaskorraldaja või esinejatena.
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6. Eesti huvide kaitstus maailmas, selleks vajalike avalike ja riiklike teenuste
osutamine
Püstitatud eesmärgid on saavutatud, teenuseid on osutatud kasvavas mahus.
Konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti välisesindustes. Alustati uue põlvkonna
diplomaatiliste passide väljastamist. Jätkus elektroonilise konsulaartoimingute registri Consul
arendamine.
Aktiivne osalemine EL Nõukogu Sise- ja justiitsasjade viisatöögrupis. Välismaalaste seaduse
muudatuse jõustumine 01.01.2006, lähtudes Schengeni õigustikust täpsustati viisa
viibimisaega ning konsulaarametniku otsustusvaldkonda. Eesti loobus riigilõivust transiit- ja
ühekordsete viisade taotlemisel Ukraina ning Gruusia kodanike suhtes.
Ettevalmistuste jätkamine Schengeni lepinguga liitumisest tulenevate kohustuste täitmiseks,
viisa- ja piiriületusinfosüsteemide SIS ja VISAVISION kasutuselevõtu ettevalmistamine.
Schengen Facility programmi täitmine.
01.01.2006 seisuga oli ametis 94 aukonsulit 49 riigis: Euroopa 56, Põhja-Ameerika 7, LadinaAmeerika 10, Austraalia ja Okeaania 3, Aasia 11, Lähis-Ida 5, Aafrika 2. 2005 aastal avati 6
uut konsulaarasutust: Michal Iwaszkiewicz, Poznan, Poola- 11.03.2005; Lawrence
Charbonnier, Prantsusmaa, Lille- 12.03.2005; Harriet Lagebo, Eskilstuna, Rootsi- 25.05.2005;
Mauro Serra, Monaco- 14.10.2005; Claude Le Brun, Mexico, Mehhiko-17.10.2005; Roger
Jones, Brecon, Wales- 21.10.2005.
Jätkus Eesti esindamine rahvusvahelistes kohtutes, sh Euroopa kohtus ja Inimõiguste kohtus.
Euroopa Komisjon on Eesti vastu algatanud EÜ asutamislepingu artikli 226 järgse
rikkumismenetluse kokku 164 ühenduse õiguse rikkumise tõttu (nendest 144 ametliku kirjaga
ja 18 põhjendatud arvamusega. 1 rikkumise puhul (maagaasi direktiiv) on alustatud Eesti
vastu kohtus menetlus ning 1 rikkumise puhul (postidirektiiv) on teada, et komisjon on teinud
otsuse Eesti vastu esitada hagi, kuid kohtult materjale saabunud ei ole). 101 rikkumise puhul
on menetlus peatatud. Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu menetluste puhul on Eesti
sekkunud 4 otsesesse menetlusse ja esitanud arvamuse 1 eelotsustusmenetluse puhul ning
ühel korral on esitatud hagi Euroopa Komisjoni vastu (suhkru kaasus). Inimõiguste Kohusriigi esindaja koostas 2005.a vastused viie (Pello, Bolkvadze, Peterson ja Sitnik, Harkmann,
Štšiglitsov) Eesti vastu Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatud kaebusele. 2005 registreeris
Euroopa Inimõiguste Kohus 164 Eesti vastu esitatud kaebust. Valitsuse arvamust küsiti 4
kaebuse suhtes (Peterson ja Sitnik, Bolkvadze, Harkmann, Štšiglitsov). Petersoni ja Sitniku
kaebuste suhtes kinnitas kohus oma 11.10.2005 otsusega valitsuse ja kaebajate vahelise
sõbraliku kokkuleppe. 4 kaebuse suhtes langetas kohus sisulise otsuse. Neist Sulaoja ja
Pihlaku kaebuste puhul leidis kohus artikli 5 rikkumise, Alveri kaebuse puhul artikli 3 ja Taali
kaebuse puhul artikli 6 rikkumise. Neist kaebustest, mille kohta oli küsitud valituse seisukohti,
tunnistati 2005. aastal vastuvõetamatuks kaks (Põder ja Nagula).
ÜRO piinamisvastasele komiteele esitati 28. veebruaril 2005 Eesti neljas perioodiline aruanne
piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja
karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta. ÜRO naiste diskrimineerimise
likvideerimise komiteele esitati 5. oktoobril 2005 Eesti neljas perioodiline aruanne naiste
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest.
2005. aastal kirjutati alla 16 kahe- või mitmepoolsele välislepingule ja 2 konventsioonile, mis
ei jõustunud eelmisel aastal. 2005. aastal jõustusid 34 kahe- või mõnepoolset välislepingut ja
31 konventsiooni.
2005 valmis Välisteenistuse seaduse eelnõu, mis esitati nii Vabariigi Valitsusele kui
Riigikogule. Riigikogu menetluses oleva välissuhtlemiseseaduse eelnõu osas tehti
parandusettepanekud. 2005 alustati rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel osalemise
koordineerimist puudutavate õigusaktide väljatöötamist. VM on osalenud hulgaliselt ka EL
õigusloomes, andes hinnanguid erinevate EL eelnõude kohta.
VM protokolliosakond osales Vabariigi Presidendi välisvisiitidest Viiel: riigivisiidid
Bulgaariasse, Türgisse, Portugali ja Leetu ning ametlik visiit Hiinasse. Sissetulevatest
visiitidest oli riigivisiite 2 – Slovaki ja Iisrael; presidendi ametlik visiit Moldovast; Poola, Saksa
ja Leedu presidentide (2x) töövisiidid ning Balti presidentide töökohtumine. Peaministrid: Balti
PM-de kohtumine Saaremaal; Horvaatia, Sachsen-Anhalti, Thüringeni ja Sloveenia PM-te
ametlikud visiidid; Briti, Soome, Taani PM-te töövisiidid. Välisministrid: Balti VM-te kohtumine,
Slovaki VM-I ametlik visiit; Hiina, Hollandi, Soome, Flaami VM-te töövisiidid. Muud visiidid:
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mitmete asevälis,- väliskaubandus- ja euroministrite visiidid, kokku 9. Ministrite vahetustega
seoses sai organiseeritud mitmeid vastuvõtte.
Tseremooniate ja visiitide büroo tähtsaimad ja suuremad üritused olid seotud tavapäraselt
Vabariigi aastapäeva ja Võidupüha korraldamisega. Lisandunud on 14. juulil Leinapäeva
tähistamine. 2005 olime seotud ka Euroopa nädala üritustega maikuus. Juba traditsiooniliselt
sai korraldatud Tallinnas resideerivatele suursaadikuteel suvine ringreis (Hiiumaa-Saaremaa).
Lisaks toimus saadikute osavõtul oktoobris Jõhvi uue kontserdimaja avamine ja päevane
ringreis Ida-Virumaal. Eestisse akrediteeritud suursaadikutest andis Vabariigi Presidendile
volikirju üle 23 saadikut. 2005 aasta suvel vahetus 10 Tallinnas resideerivat suursaadikut.
2005 aastal väljastati saatkondade töötajatele id-kaarte 444 tk.; 2004.a. 350 tk. Autoregistri
toiminguid tehti 271; 2004.a. 185. Väljastati 246 diplomaatilist- ja teenistusviisat; 2004.a. 220.
2005.a. suurenes väljaspool Eestit asuvate saatkondade huvi oma töötajate akrediteerimiseks
(id-kaardid, pikaajalised viisad).
Koostati ja väljastati trükis " The Tallinn Diplomatic and Consular list".
Vastavalt VV kvoodile valmistasime ette ja esitasime 40 taotlust riiklike teenetemärkide
andmiseks 2005 aastal korraliseks andmiseks. Korraldati saatkondade kaudu teenetemärkide
edastamine V ja medali klassid vastavalt nimekirjale. Hiljem edastati kätte andmata jäänud
ordenid saatkondade kaudu saajatele. Riigivisiitide käigus vahetati ordeneid Slovakkia(1)
Läti(32), Portugaliga(38). Lahkuvatele saadikutele valmistati ette Ukraina, Türgi, Norra, Läti,
Ungari, Poola, Saksa, Soome, Taani, Hollandi taotlused. 28 teenetemärkide patja ja
padjakotte telliti riiklike matuste korraldamiseks. Osaleti VV poolt moodustatud lipuseaduse
muutmise seaduse väljatöötamise töögrupis. Osaleti VV poolt elektroonilise teenetemärkide
süsteemi juurutamisel omapoolsete ettepanekutega. Sissetulevate riigivisiitide kindlustati
lippude ja muu riikliku sümboolikaga. Toimus regulaarne koosöö ja nõustamine kõige
erinevamates formaatides.
Regulaarselt ja vastavalt vajadusele on edastatud Vabariigi Presidendile, Riigikogule ja
Vabariigi Valitsusele välisinfot ja rahvusvahelise olukorra hinnanguid.
Toimus EL asjade siseriiklike töögruppide juhtimine või teiste ministeeriumide poolt
juhitavates töögruppides aktiivne osalemine. Regulaarselt toimusid kohtumised Riigikogu
väliskomisjoni jt komisjonidega, samuti Välisministri korralised esinemised välispoliitikast
Riigikogus, teiste riigiasutuste ning Eesti kodanike pidev informeerimine, reisisoovituste
andmine. Aktiivselt osaleti turismimessil TOUREST 2005, avaldati Reisija meelespea ning
konsulaarteenistuse 2004 trükised.
Tegeldi jooksava arhiivikorrastamisega, eelkõige pandi suurt rõhku poliitikaosakondade
dokumentide ning Eesti välisesinduste arhiivide korrastamisele. Nimetatud töö teostamiseks
soetati hulgaliselt arhiivitarvikuid. Korraldati teemakohaseid näitusi tutvustamaks
välisteenistuse minevikku ja olevikku. Jätkati elektroonilise dokumendihalduse süsteemi
loomist. Paraku on EDHS kasutuselevõtmise ajakava pikenenud täitja (TietoEnator Eesti AS)
suutmatuse tõttu.
Seisuga 1.01.2006 oli Eestisse akrediteeritud 57 välisajakirjanikku, keda varustati jooksvalt
informatsiooni ja erineva teabega. Jätkati VM pressikeskuse arendamist, ajakirjanikele pakuti
jätkuvalt võimalusi pressikeskuses töötamiseks ja seal olemasoleva tehnika ning
sidevahendite kasutamiseks.
Saadeti välja 153 eesti-. ning 76 inglise keelset pressiteadet, toimetustele edastati 110
informatsioonilist lühiteadaannet e Teadmiseks Toimetustele!. Iganädalaselt edastati VMi
eelinfot nii eesti kui ka inglise k. Toimus 2 peaministri ja välisministri ühist ELi ülemkogu
järgset veebipressikonverentsi ning 10 välisministri ühist pressikonverentsi oma kolleegidega
sissetulevate visiitide ning kohtumiste raames. Ajakirjanikele suuliselt vastatud päringute
kohta üksikasjalist arvestust peetud, kuigi nende osakaal oli ligikaudu viis korda suurem
võrrelduna kirjalike päringutega, mida koostati ca 2300 teabetükki ligikaudu 650le
adressaadile. Pidevalt uuendati VM kodulehel olevat pressiinfot. Tihedas koostöös
konsulaarabi bürooga edastati avalikkusele 30 konsulaarteadet. Lisaks veel koordineeriti ja
toimetati välismin. artikleid, mida ilmus suuremates päevalehtedes ligi kümmekond,
intervjuusid nii kodu- kui ka välismaises trüki- ja elektroonilises meedias, mille üldarvuks oli
ligi 150.
Toimus VMi iga-aastane avatud uste päev, mida külastas ligi 140 inimest. Jätkus VM-i, Eesti
välispoliitika ja rahvusvaheliste organisatsioonide tutvustamine maakondades, loengutega
esineti koolides ja toimusid kohtumised maavalitsustes. Anti välja soome-ugri rahvaid ja
nende saatust tutvustav voldik (inglise keeles, 20000). Ilmus järjekordne VM aastaraamat

Tegevjuht:

9

Välisministeeriumi aastaaruanne 2005

eesti (1500) ja inglise (1200) keeles ning selle välisajakirjanduse ülevaateid sisaldav lisa “Pilk
peeglisse” (paralleelselt eesti ja inglise keeles, 1000). Avaldati VM ajalugu ja tegevust
tutvustav voldik (3000), spetsiaalselt Eesti arengukoostööle pühendatud voldik (5000), VM
konsulaartegevust kajastav “Konsuli aastaraamat” (2500).
Lisaks avalikkuse teavitamise ajakirjanduse vahendusel vastati umbes 1000-le VM avalikku
e-postkasti saabunud päringule-teabenõudele, mis puudutasid nii VM tegevust ja Eesti
välispoliitikat kui ka peaaegu kõiki muid valdkondi.
VM kodulehel uuendati mitmeid Eesti välispoliitikat käsitlevaid artikleid (Põhjadimensioon,
Põhjamaade ja Balti riikide koostöö, Eesti ELis). Pidevalt uuendati-täiendati nii VM kodulehel
kui ka paberkandjal saadavaid infolehti, mis käsitlevad Eesti kahepoolseid suhteid teiste
riikidega (60 riigi kohta).
7. Eesti tuntuks tegemine maailmas
Saavutati edusamme Eestist positiivse kuvandi kujundamisel ja levitamisel.
Eesti välisesindused korraldasid või toetasid 2005 ca 100 kultuuriüritust. 62 ürituse - näituste,
kontsertide, kirjandusõhtute jne - täielikuks või osaliseks organiseerimiseks ja läbiviimiseks
kasutati eelarvelisi kultuurirahasid. Samuti toetati filmifestivalil osalemisi, raamatute, filmide
tõlkimist ning Andres Dido haua korrastamist Prantsusmaal ja tema 150 sünniaastapäevale
pühendatud konverentsi korraldamist. Suur hulk kultuuriüritusi erinevates riikides korraldati
seoses EV 87. aastapäeva tähistamisega. Vabariigi Presidendi visiitidega seoses korraldati
kultuuriüritusi Portugalis, Lätis, Hiinas ja Venemaal. Samuti toetati Arvo Pärdi ja Veljo Tormise
juubelitega seonduvaid kontserte Saksamaal, Belgias.
Jooksvalt uuendati infot VM-i kultuurikalendris ning laiendati koostöö võrgustikke. Osaleti
erinevate töögruppide ja komisjonide töös (Eesti Teater 100, Euroopa Kultuuripealinna
valimiskomisjon, Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõppe nõukogu, Rahvuskaaslaste
programmi toimkond, Pühakodade säilimise ja arengu juhtnõukogu jt).
Osteti sisse ja levitati saatkondade vahendusel Eesti Instituudi üllitisi (“12 küsimust Eesti
kohta” inglise, saksa, prantsuse ja kõmri keeles, “Hilarious Estonia”, “Estonian Nature”, Eesti
festivalide kalender).
Osaleti Eesti riigi- ja kultuuritegelaste juubelitähtpäevade komisjonide töös ja nende
tähtpäevadega seotud ürituste ettevalmistamises ja läbiviimisel (Jaakson 100, Strandmann
130, Dido 150, Wiedemann 200), samuti võeti osa ajalooliste tähtsündmuste
organiseerimisest (Tartu Rahu 85, 10 aastat Paldiski tuumareaktori sulgemisest jm), juhiti
Eesti Lipu aasta komisjoni tööd. Jätkus töö VM arhiivimaterjalide uurimisel ja raamatu
„Välisministeerium 1918-1991” väljaandmise ettevalmistamisel.
Pidevalt uuendati ja täiendati VM-s aastate jooksul valminud umbes 100 Eestit ja Eesti
erinevaid eluvaldkondi tutvustavat ingliskeelset infolehte (u. 25 neist on saadaval ka saksa,
prantsuse ja hispaania keeles). Koostati ka 9 täiesti uut infolehte (näit. Eesti EL-is, Eesti
saavutused IT alal, Eesti kultuuriväärtused välismaal jt.). Oluliselt täienes 2005. aastal nii
meie diplomaatidele kui ka aukonsulitele kasutamiseks mõeldud rahvusvaheliste reitingute
kogum “Positive Estonia”. Saatkondade tarbeks hangiti Eestit mitmekülgselt tutvustav uus
DVD “Minu Eestimaa”. Koostati tuhandeid infomappe Eestit tutvustavate trükiste ja
infolehtedega välisajakirjanikele ja delegatsioonidele, aga ka teiste ministeeriumide ja
asutuste väliskülaliste tarbeks.
Jätkus tihe koostöö kultuuriatašeedega eesti kultuuri tutvustamisel ja ürituste organiseerimisel
välisriikides. Koostöövõimalused eesti kultuuri paremal tutvustamisel laienesid seoses
kultuuriatašee lisandumisega Londonis.
Jätkus välisajakirjanduse ja uudisteagentuuride
päevaringne jälgimine. Operatiivse
tähendusega uudiseid edastati maili ja sms-i teel. Jälgiti ja salvestati Eesti elektroonilist
meediat. Üllitati 43 väljaannet "Nädal välismeedias", milles refereeriti olulisemaid välispoliitilisi
ja Eestit puudutavaid artikleid. Koostati 7 numbrit Eesti majanduse ülevaadet. Igapäevaselt
koostati Eesti ajakirjanduse ja Eesti uudiste ülevaadet. Välisajakirjanduses ilmunud Eestit
käsitlevate artiklite pinnalt valmis kakskeelne (eesti ja inglise) trükiväljaanne "Pilk Peeglisse",
kuhu koguti olulisemad ja põnevamad Eestit puudutavate artiklite refereeringud.
Esindati ministeeriumi Turismiarenduskeskuse nõukojas, vahendades ettepanekuid ja ideid,
mis põhinevad EV saatkondade võrgustiku aukonsulaatide süsteemi kogemustele ja
vajadustele. Aukonsulitega toimusid läbirääkimised ja reaalsed tegevused Eesti kui
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reisisihtriigi paremaks tutvustamiseks ning, konsulaatide paremaks varustamiseks
infomaterjalidega.
Valmisid järgmised Eestit tutvustavad trükised: - “Eesti välispoliitika 2005” (inglise, prantsuse,
saksa ja hispaania k. kogutiraažiga 6500); - taskuteatmik “Minifaktid 2005” (koostöös
Statistikaametiga, inglise, prantsuse, saksa ja vene k. kogutiraažiga 16 000); - voldik “Eesti”
(koos kaardiga, inglise k., 20 000); - voldik “Eesti-Tallinn” (koostöös Tallinna Linnavalitsusega,
inglise, saksa, prantsuse, flaami ja itaalia k. kogutiraažiga 70 000).
Kodulehed valmisid saatkonnale Ankaras ja Eesti konsulaarametnikule Soome saatkonna
juures New Delhis; põhjalikult uuendati Kopenhaageni ja Moskva saatkonna kodulehti.
Korraldati kaks traditsioonilist veebipõhist viktoriini (mõlemad nii inglise kui ka vene keeles);
Kevadviktoriinil osales 1442 inimest 70 riigist ja Jõuluviktoriinil 2165 inimest 69 riigist
Eesti ELi esinduse pressiesindaja osales pidevalt ELi infotöögrupis, mille eesmärk on
ühenduse
infopoliitika väljatöötamine,
ELi
lähendamine
kodanikele,
võimalike
teavitussuundade ja –võimaluste ning vahendite koostamine. Samuti arutab infotöögrupp
dokumentide avalikustamisega seotud küsimusi. Infotöögrupp osales ka Komisjoni
kommunikatsioonistrateegia täiendamises ning teavitustööks eraldatava eelarve koostamises.
Meediaväljaannete kaudu ja veebilehekülgede võimalusi kasutades tutvustati nii kodumaisele
kui ka rahvusvahelisele üldsusele Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika alaseid põhimõtteid ja
arenguid, samuti koostööd NATOs selle liikmesriikide vahel. Ühistöös NATO PDD, EATA ja
kaitseministeeriumiga organiseeriti erinevaid NATO-t tutvustavaid ettevõtmisi Eestis,
diplomaadid esinesid asjakohaste loengutega riigi erinevates nurkades. Lisaks kaitse- ja
julgeolekualaste (ühis)ettevõtmistele NATO liikmesmaades jätkati Eesti kui suhteliselt hiljuti
alliansiga ühinenu tutvustamist mitmete kultuuriürituste kaudu.
Tegeldi projekti "Eesti Antarktika Ekspeditsioon" praktiliste ettevalmistustega ning osaleti
Antarktika lepingu Konsultatiivkohtumistel ja teistel lepingu süsteemi foorumitel. Kuid
eelnimetatud teema jätkamist Välisministeeriumis pidas valitsus ebaotstarbekaks ning seeläbi
teema lõpetati põhjaliku aruandega tehtust.

Ministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade välisministeeriumi
tegevusest siseauditi korraldamisel
Ministrina hindan välisministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi
toimivaks ning piisavalt tõhusaks.
Välisministeeriumi sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ning
rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid.
Ministeeriumis on loodud alused sisekontrollisüsteemi piisavalt tõhusaks toimimiseks. Seda
eesmärki
on
teeninud
vastavate
seadusandlike
aktide,
ministeeriumisiseste
juhendmaterjalide süsteemi korrastamine ning pidev täiustamine. Valdav enamus
riskitundlikke valdkondi on kaetud seadusandliku baasiga. Ministeeriumist mitteolenevatel
põhjustel on veninud ajakohastatud Välisteenistuse seaduse ja Välissuhtlemisseaduse
vastuvõtmine Riigikogu poolt.
Jätkuvalt on aga võimalik parandada juhendmaterjalide täitmise järjekindlust ning täpsust.
Välisministeeriumi sisekontrollisüsteem tervikuna annab piisava kindlustunde uskumaks, et
ministeeriumi tegevus on seaduspärane, tema tegevus säästlik, tõhus ja mõjus, juhtimis- ja
finantsinformatsioon tõene ning ajakohane. Pideva analüütilise ja arendustegevuse,
juhtimissüsteemi
täiustamise,
töötajate
professionaalsuse
parandamise
ning
protseduurireeglite täiustamise tulemusena on tagatud välisministeeriumi ees seisvate
peamiste sisuliste ülesannete saavutamine.
2005. aastal andis oma hinnangu välisministeeriumi eelneva majandusaasta aruandele
Riigikontroll, tunnistades raamatupidamiskorralduse välisministeeriumis heaks.
Samal aastal viis Riigikontroll läbi ka auditi riigihangete teostamisest välisministeeriumis.
Koostöös välisministeeriumi siseauditi osakonnaga viis Riigikontroll läbi ka auditi Brüsseli
Suursaatkonna ning EV Alalise Esinduse EL juures raamatupidamiskorraldusest ja tehingute
seaduslikkusest.
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Eelmainitud kindlustunde saavutamise üheks oluliseks elemendiks on ka välisministeeriumi
siseauditi tegevus omapoolse hinnangu andmisel sisekontrolli süsteemi erinevatele osadele
ning ministeeriumi tegevuse eri tahkudele.
Välisministeeriumi siseauditiga tegelev struktuuriüksus - siseauditi osakond - loodi sellisel
kujul 2001.aastal. Enne seda, 1998. aastast alates oli välisministeeriumi struktuuris teiste
riikide välisteenistuste eeskujul loodud peainspektori institutsioon, kelle peamine tegevus oli
suunatud Eesti välisesinduste inspekteerimisele, eesmärgiga aidata lahendada
välisesindustega seotud probleeme , kuid kes ei tegelenud finantskontrolliga. Eesti
välisesinduste igakülgne auditeerimine ja inspekteerimine on jätkuvalt ministeeriumi siseauditi
üksuse peamiseks ülesandeks.
Vastavalt siseauditi osakonna põhimäärusele (kinnitatud välisministri käskkirjaga nr 93,
17.09.2004) kuulub osakonna tegevusvaldkonda sõltumatu hinnangu andmine ministeeriumi
sisekontrolli süsteemi, selle tõhususe ja õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavuse kohta,
aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse kohta ning õigeaegse ja objektiivse teabe edastamise
nõuetest kõrvalekaldumise ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe
põhimõtete rikkumise kohta.
Põhimääruse kohaselt oma tegevusvaldkonna piires siseauditi osakond:
1. koostab ministeeriumi auditeerimise strateegia;
2. analüüsib ja hindab riske, mis võivad mõjutada ministeeriumi tegevust ja sisekontrolli
süsteemi tõhusust, määratledes selle alusel oma tegevuse prioriteedid ja koostades
tööplaanid;
3. tuvastab ministeeriumi eesmärkide saavutamiseks rakendatud juhtimis- ja
kontrollimeetmed, hindab nende tulemuslikkust, õiguspärasust, säästlikkust ja tõhusust ning
avaldab arvamust nende meetmete piisavuse, töökindluse ja vajalikkuse kohta;
4. auditeerib ministeeriumi tegevuse vastavust püstitatud eesmärkidele, Eesti Vabariigi
seadustele ja muudele õigusaktidele, Euroopa Liidu regulatsioonidele, lepingutele ja
ministeeriumi eeskirjadele;
5. analüüsib ja hindab vara säilimise tagamiseks ministeeriumi finantsjuhtimist,
raamatupidamist,
raamatupidamisja
finantsaruandlust,
toiminguid
ning
dokumentatsiooni, samuti finantsdokumentide usaldusväärsust, raamatupidamise
efektiivsust ja õiguspärasust ning finantsjärelevalvet;
6. analüüsib ja hindab ressursside kasutamise seaduslikkust ja sihipärasust;
7. teavitab juhtkonda oma tähelepanekutest ja järeldustest ning annab vajaduse korral
soovitusi olukorra parandamiseks, meetmete muutmiseks või uute rakendamiseks.
Osakonna tegevuse eesmärk on suurendada ministeeriumi juhtkonna kindlustunnet, et
rakendatavad juhtimis- ja kontrollmeetmed on piisavad.
Seisuga 31.12.2005 oli ministeeriumi ametikohtade koosseisus kinnitatud siseauditi osakonna
suuruseks kolm inimest - kaks siseaudiitorit ning osakonna peadirektor, antud hetkel on kõik
ametikohad täidetud.
Kõigil osakonna töötajatel on kinnitatud ametijuhendid.
2005. aastal vahetus osakonnas üks siseaudiitor – 2005.a. juulis lahkus ministeeriumist
siseaudiitor Armin Mutle , uus siseaudiitor Mari Raudjalg asus ametisse 17. oktoobrist 2005.
Siseaudiitoritele võimaldatakse pidevat asjakohast täiendusõpet, mis on kooskõlas siseauditi
strateegilise plaani ja aasta tööplaaniga.
Aasta jooksul on oma kvalifikatsiooni tõstmiseks ning säilitamiseks osalenud VMi
siseaudiitorid mitmetel koolitus- ja täienduskursustel:
- siseaudiitorite täienduskoolituse erinavad moodulid (ATAK)
- riigiasutuste siseauditi tegevust ning finantsauditit puudutavad infopäevad ja koolitused
rahandusministeeriumis
- konsulaarkursus (VM)
kogumahus ca 12 inimpäeva.
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Tulenevalt vastavale riskianalüüsile oli siseauditi osakonna 2005. aasta tegevuse aluseks
kinnitatud aasta tööplaan, mis nägi ette järgmised auditid:
I Korralised auditid välisesindustes:
Peakonsulaadid Minskis ja New Yorgis, saatkonnad Ankaras, Dublinis, Washingtonis,
Berliinis, Kopenhaagenis, Ottawas ja Stockholmis ning alalised esindused EL ning ÜRO
juures.
II Auditeerimisvaldkonnad peamajas:
1. VMi majandusaasta aruanne
2. Ühekordse iseloomuga ad hoc auditid
III Strateegiline tegevus:
1. Audititest tulenevate üldistuste koostamine juhtkonnale ning asutusesisese teabena
2. Välisesinduste auditeerimise alusmaterjali koostamine
IV Auditite järelkontroll
V Plaanivälised kiireloomulised tegevused
Eesti välisesinduste kompleksset auditeerimist loeb ministeerium siseauditi osakonna kõige
olulisemaks töövaldkonnaks. Vastavalt välisteenistuse seadusele (par 8, p.1, l.10) korraldab
ja juhib välisministeerium Eesti välisesinduste tööd.
Välisministeeriumi struktuuri koostisosaks
on ulatuslik välisesinduste võrgustik, mille
käigushoidmise üheks põhimõtteks on pideva rotatsiooni korraldamine. Välisesinduste
personal vahetub keskmiselt iga nelja aasta tagant, mis omakorda tekitab vajaduse
auditeerida iga välisesindust sarnaste ajavahemike tagant. Lähtudes välisesinduste töö
eripärast vaatleb ja hindab siseauditi osakond oma auditite käigus esinduste kogu tegevust
alates esinduste sisulisest tegevusest kuni finantstoimingute õigsuseni. Reeglina
auditeeritakse eraldi välisesinduste sisulist tegevust ning finantstegevust, vastavalt
vajadusele ka eraldi konsulaartegevust, millistel puhkudel kaastakse auditi läbiviimisse ka
konsulaarosakonna esindaja.
Osakonna ette püstitatud ülesanded said
täidetud. Siseauditi osakonna ajutisest
mittetäielikust komplekteeritusest tingituna jäid 2005.a. tööplaanist täitmata need osad, mis
nägid ette auditite läbiviimist Kopenhaageni ja Berliini saatkondades (lükkusid 2006.a.).
Lisandusid mõned plaanivälised ülesanded, mis puudutasid riigisaladuse seaduse
rakendamisega seotud valdkonda välisministeeriumis.
Auditite käigus tehtud tähelepanekud on fikseeritud auditite aruannetes, samas on esitatud ka
auditeerijate-poolsed soovitused olukorra parandamiseks.
Nimetatud tähelepanekud ja soovitused arutatakse läbi kantsleri poolt juhitavatel
koosolekutel, millel osalevad kõik ministeeriumi struktuuriüksuste juhid, keda fikseeritud
tähelepanekud puudutavad.
Enamike auditite käigus tehtud tähelepanekutele juhiti välisesinduste juhtide tähelepanu juba
auditi toimumise käigus ning suur osa soovitustest võeti nende poolt ka jooksvalt arvesse.
Pidevalt on toimunud ka vastuvõetud otsuste järelkontroll.
Ministrina hindan auditite käigus tehtud ettepanekute rakendatust piisavalt heaks.
Täiendavatest ülesannetest: Siseauditi osakonna peadirektor osales 2005. aastal ka mõnede
töörühmade ja komisjonide tegevuses :VMi konkursi- ja atesteerimiskomisjon
(mittehääleõigusliku liikmena), töörühmad eelnõude ning juhendmaterjalide väljatöötamiseks,
ühekordsed töörühmad riigisaladuse kaitset puudutavates küsimustes .
Osakonna peadirektor Peep Jahilo on alates 2004.a. sügisest mitteresideeriv suursaadik
Albaanias (asukohaga Tallinnas) – vastavalt Vabariigi Presidendi otsusele nr 656 17.07.2004.
Nimetatud riigis puudub Eestil saatkond ja antud lisaülesande sisuks on Eesti ja Albaania
vaheliste kontaktide arendamisele kaasaaitamine diplomaatilise tegevuse kaudu. Vastav
tegevus ei ole ohuks tema tegevuse sõltumatusele siseauditi juhina.
Välisministeeriumi siseaudiitoritele on juhtkonna poolt tagatud sobivad töötingimused, ligipääs
tööks vajalikule informatsioonile ja tagatud funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud
tööst. Vastavalt ministeeriumi ametikohtadele kehtestatud standarditele on kehtestatud nii

Tegevjuht:

13

Välisministeeriumi aastaaruanne 2005

osakonna peadirektorile kui siseaudiitoritele riigisaladuse ligipääsu tasemeks “täiesti
salajane”.
Auditite läbiviimiseks Eesti välisesindustes on siseauditi osakonnale eraldatud oma
lähetuskulude eelarve, mis on vastavuses siseauditi aasta tööplaaniga.
Auditite käigus tehtud tähelepanekud ja soovitused leiavad kajastamist auditi aruannetes.
Esitatud soovituste elluviimismenetluse alustamiseks kinnitavad kirjalikult lõpparuande
kättesaamist nii ministeeriumi kantsler kui auditeeritava välisesinduse juht.
Välisesinduste auditite käigus on reeglina nenditud, et vastavalt olemasolevatele võimalustele
on esinduste tegevus efektiivne ning seatud eesmärkide saavutamisele suunatud,
eesmärkide saavutamisele kaasa aitavaid materiaalseid ning rahalisi vahendeid on kasutatud
eesmärgipäraselt ning säästlikult. Realistlikult sõnastatud soovituste kaudu on reeglina
tähelepanu juhitud üksikute finantstoimingute parandamisele ning sisulise tegevuse
tõhustamise mõningatele kasutamata võimalustele.
Koostöö auditeeritavatega on auditeerimise käigus väga hea, ka auditeeritavad on
väljendanud oma rahulolu mainitud tagasiside osas.
Ministrina hindan ministeeriumi siseauditi funktsiooni heaks.

Ülevaade Välisministeeriumi valitsemisalas oleva aktsiaseltsi, sihtasutuse
ning muude isikute kohta
Seisuga 31.12.2005 oli Välisministeeriumil osalus ühes äriühingus ja ühes sihtasutustes:
Äriühingu nimetus

Aktsiakapital

Riigi osa
aktsiakapitalis

Osatähtsus
kogumahust

11 283 000 kr

11 283 000 kr

100%

Hotell Lembitu AS
SA Eesti
Välispoliitika Instituut

Ainuasutaja

2005. aastal osalused ei muutunud. Ülevaade aktsiaseltsi Hotell Lembitu majandusnäitajatest
on toodud lisas 9.
Ülevaade sihtasutuse Eesti Välispoliitika Instituut majandusnäitajatest on toodud lisas 8 ning
sihtasutusele antud toetus lisas 18.

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude tasumine 2005:
tuhandetes kroonides
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
s.h. Afganistani narkovastase võitluse ja Kriisifond
Balti Euroregionaalne koostöö (BEN)
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO)
Euroopa Nõukogu (EN)
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE)

2 005
3 993
976
63
2 946
2 951
1 929

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA)
Keemiarelva Keelustamise Organisatsioon (OPCW)
Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat (CSO)

1 218
374
114
543
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Üldine Tuumarelva Katsetuste Keelustamise Lepingu (CTBTO)
organisatsiooni ettevalmistav komitee
Demineerimisfond (CCW osalisriikide konverents)
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)
komiteed vaatleja staatuses
Aasia-Euroopa Fond (ASEF) tegevfond
Trilateraalne Komisjon
Rahvusvahelise Mereõiguse Tribunal
EL Julgeoleku-uuringute Instituut
Wassenaari Kokkulepe (WA)
Muud panustamised ja liikmemaksud

161
3
243
156
47
11
49
23
4
Kokku: 14 828

Tööjõukulud aastal 2005 olid 115 045 tuh krooni, keskmine töötajate arv 661, täpsem
ülevaade on toodud lisas 19. Ministrite töötasu koos lisatasude ja esindustasuga oli 651 484
krooni ning kantsleri töötasu oli 518 485 krooni.
Välisministeeriumi tegevuskava 2006. aastaks, milline esitati koos VM strateegilise
arengukavaga aastateks 2006-2009, on suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:
1. Eesti huvide edendatus ja kaitstus Euroopa Liidus ja selle kaudu.
2. Eesti julgeoleku kindlustatus NATO ja muu rahvusvahelise koostöö kaudu
3. Normaalsed ja arenevad kahe- ning mitmepoolsed suhted
4. Eesti välismajandushuvide kaitstus ja edendatus
5. Stabiilsuse vööndi laiendamine ja kindlustamine arengukoostöö kaudu Eestile
olulistes piirkondades
6. Eesti riigi, kodanike ja ettevõtete huvide kaitstus maailmas, selleks vajalike avalike ja
riiklike teenuste osutamine
7. Eesti tuntuks tegemine maailmas
Nimetatud eesmärkide saavutamiseks jätkub kahe- ja mitmepoolne koostöö meie
partneritega. Oluline on töö EL formaadis nii Austria kui Soome eesistumisperioodidel.
Kahekordistub arengukoostöö maht. Jätkuvad mitmekülgsed ettevalmistused liitumiseks
Schengeni lepinguga konsulaarvaldkonnas. Jätkatakse olemasoleva esindustevõrgu
arendamist vastavalt arengukavale ja alustatakse saatkondade loomist Sofias ja Tbilisis.
Arendatakse välissuhtlemise ja teenistuse õiguslikku alust uue välissuhtlemisseaduse ja uue
välisteenistusseaduse rakendamise ettevalmistamisega. Tugevdatakse välissuhtlemise
turvalisust nii füüsiliste turvameetmetega kui ka andmeside turvamisega. Jätkatakse
üleminekut elektroonilise dokumendihalduse süsteemile.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande
koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Välisministeeriumi
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Matti Maasikas
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BILANSS
tuhandetes kroonides
Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ostjate vastu
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalus sihtasutuses
Osalus tütarettevõtjas
Pikaajalised nõuded ja ettemaksud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Sihtfinantseerimine
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

Lisa

31.12.2005

31.12.2004

1
2
3,4,5
6

19 705
660
20 993
211
41 569

37 760
720
21 531
847
60 858

8
9
10
11
12

387
10 534
10 488
709 295
3 184
733 888
775 457

246
10 255
3 558
558 371
4 943
577 373
638 231

13
14

4 932
14 819

2 335
12 767

15

488
20 239

43
15 145

16

406
406
20 645

15 145

Eelarvesse kuuluv netovara

754 812

623 086

Kohustused ja netovara kokku

775 457

638 231
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TULEMIARUANNE
tuhandetes kroonides
Tegevustulud
Kasum/kahjum põhivara müügist
Riigilõivud
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku

Lisa 01.01.200531.12.2005

01.01.2004 31.12.2004

17
17
17
17

37 465
32 449
5 232
3 677
78 823

24 160
32 922
2 279
9 834
69 195

18,19
18
18
18
11,12

-115 045
-296 910
-22 944
-6 986
-28 956
-470 841

-110 300
-257 809
-18 659
-5 746
-26 779
-419 293

-392 018

-350 098

420
-233
783
970

33
344
-616
-563
-802

-391 048

-350 900

391 048

350 900

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Tulu hoiustelt
Tulem osalustelt
Intressikulu
Muud finantstulud ja -kulud
Finantstulud ja -kulud kokku

7
7,8,9
7,10
7

Aruandeperioodi tulem
Netofinantseerimine riigieelarvest
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes kroonides
Rahavoog põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhvara amortisatsioon ja ümberhindlus
Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon
Kasum/kahjum põhivara müügist
Korrigeerimised kokku:
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:
Muutus nõuetes ostjate vastu
Muutus muudes nõuetes
Muutus maksude, lõivude ettemaksetes
Muutus toetuste ettemaksetes
Muutus muudes ettemaksetes
Muutus varudes
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus:
Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes
Muutus võlgades hankijatele
Muutus võlgades töövõtjatele
Muutus maksukohustustes
Muutus muudes kohustustes
Muutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (va fin. Investeeringud)
Materiaalse põhivara soetus
Immateriaalse põhivara soetus
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud põhivara eest kokku
Laekunud põhivara müügist (va fin.-investeeringud)
Müügist saadud tulu
Laekunud põhivara müügist kokku
Laekunud fin.-investeeringute müügist
Laekunud intressid
Laekunud muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid
Makstud muud finantskulud
Netofinantseerimine eelarvest
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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11,
12
11
17

2
5
5
4
5
6

13
14
14
15

2005

2004

-392 018

-350 098

28 956
-54
-37 464
-8 562
-400 580

26 779
-275
-24 160
2 344
-347 754

60
333
395
284
-7 398
636
-5 690

-221
-458
-11
-2 611
-62
3 501
138

21
2 598
2 051
9
33
382

-7 380
1 184
5
6

15
5 094
-401 176

30
-6 155
-353 771

-78 611
426
460
-77 725

-32 414
-1 608

17

37 464
37 464

7
7

283
-39 978

24 160
24 160
696
219
33
-8 914

-233
494
422 838
423 099
-18 055
37 760
19 705
-18 055

-616
-774
383 899
382 509
19 824
17 936
37 760
19 824

11
12

10,7
7

1
1
1

-34 022
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EELARVE TULUDE JA KULUDE TÄITMISE ARUANNE
01.01.2005 - 31.12.2005
tuhandetes kroonides

Objekt
Kokku Välisministeerium
6.00.00.03.0748 - VV korraldus 748-k
450 - Sihtotstarbelised eraldised
6.09.01.00.0001 - Sihtotstarbelised eraldised
450 - Sihtotstarbelised eraldised
6.09.01.00.0002 - Sihtotstarbelised eraldised
450 - Sihtotstarbelised eraldised
6.13.00.00.0000 - Rajatiste ja hoonete soetamine
ja renoveerimine, s.h.
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1554 - Masinate ja seadmete, sh
transpordivahendite soetamine ja renoveerimine
1554 - Masinate ja seadmete, sh
transpordivahendite soetamine ja renoveerimine
1555 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmete soetamine ja renoveerimine
1556 - Inventari soetamine ja renoveerimine
1556 - Inventari soetamine ja renoveerimine
156 - Immateriaalsete põhivarade soetamine
6.13.00.20.0000 - Rajatiste ja hoonete soetamine
ja renoveerimine Schengeni vahenditest, s.h.
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1555 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmete soetamine ja renoveerimine
1556 - Inventari soetamine ja renoveerimine

Tegevjuht:

Eelarve

Kassakulu

Eelarve
täitm. %

662 460
700
700
600
600
450
450
156 990

504 722
626
626
599
599
422
422
21 757

76
89
89
100
100
94
94
14

38PY611A

8 000

6 314

79

38SX610A

4 380

3 682

84

38SY010A

700

72

10

38SY011A

600

267

45

38SY466A

30 000

38SY951A

19 000

38SZ467A

60 000

38SZ616A

21 350

1 129

5

38SZ617A

5 500

4 952

90

38SZ619A

1 260

1 135

90

38SZ621A

3 440

3 036

88

38SZ618A
38SZ620A
38SZ622A

900
150
1 710
12 316

875

97

295
1 588

17
13

38SY011A

200

141

70

38SY951A

543

393

72

38SX610A

1 217

38SY118A

4 726

38SZ621A

1 090

1 054

97

38SZ012A

4 540
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396 871
30
215

390 007
30
234

98
100
109

500

500

100

111 405
284 592
129
14 700
14 700

110 798
278 308
137
14 603
14 603

99
98
106
99
99

132
132

124
124

94
94

8 000
8 000

7 938
7 938

99
99

5 821

1 899

33

192
5 629
2 200
235
1 965
63 549

45
1 854
1 547
206
1 341
63 479

23
33
70
88
68
100

469

469

100

38PY611A

561
7 589
947

561
7 556
947

100
100
100

38SX610A

265

265

100

38SY010A

500

500

100

38SY612A

143

142

99

38SY614A

85

66

78

38SY615A

225

225

100

38SY951A

2 855

2 849

100

38SY952A

126

126

100

38SZ616A

47 449

47 449

100

38SZ617A

219

219

100

38SZ619A

118

118

100

38SZ621A

352

352

100

38SZ618A
38SZ620A

19
58

19
45

100
78

6.13.01.00.0000 - Tegevuskulud, s.h.
102 - Finantsvarade vähenemine
4137 - Erijuhtudel riigi poolt makstav
sotsiaalmaks
4500 - Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks
kuludeks SA VPI
50 - Personalikulud
55 - Majandamiskulud
60 - Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)
6.13.01.00.0001 – Rahv.vah.org. liikmemaks
4500 - Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks
kuludeks
6.13.01.00.0002 - EN Infotalitus
4500 - Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks
kuludeks
6.13.01.00.0003 - Arengu-ja humanitaarabi
4500 - Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks
kuludeks
6.13.01.20.0000 - Tegevuskulud Schengeni
vahenditest, s.h.
50 - Personalikulud
55 - Majandamiskulud
6.13.01.80.0000 - Omatulu, s.h.
50 - Personalikulud
55 - Majandamiskulud
6.13.99.00.0000 - Rajatiste ja hoonete soetamine
ja renoveerimine (eelmise eelarveaasta jääk), s.h.
4500 - Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks
kuludeks
50 - Personalikulud
55 - Majandamiskulud
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1551 - Rajatiste ja hoonete soetamine ja
renoveerimine
1554 - Masinate ja seadmete, sh
transpordivahendite soetamine ja renoveerimine
1554 - Masinate ja seadmete, sh
transpordivahendite soetamine ja renoveerimine
1555 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmete soetamine ja renoveerimine
1556 - Inventari soetamine ja renoveerimine
1556 - Inventari soetamine ja renoveerimine
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156 - Immateriaalsete põhivarade soetamine
6.13.99.80.0000 - Eelmise eelarveaasta omatulu
jääk,s.h.
55 - Majandamiskulud

38SZ622A

1 569
131

1 569
131

100
100

131

131

100

Lisaks eelnevale aruandele hüvitati Euroopa Liidu Nõukogu poolt eraldatud vahenditest
Nõukogu koosolekutel osalenud Eesti delegaatide sõidukulud 2 368 tuh. krooni.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise
direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eesti kroonides.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna
bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jääke ning pangatšekke.
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad
väärtpabereid (aktsiad).
Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse
kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime
kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla
hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud
aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on
bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Pikaajalised intressi mittekandavad nõuded diskonteeritakse intressimääraga 6%.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest
soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varudena käsitletakse ettemakseid bilansipäevaks
kätte saamata varude eest.
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Bilansis kajastatakse neid osalusi sihtasutustes, mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel
on valitsev või oluline mõju. Osalused on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50%
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja
tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu
liikmetest. Osalusi tütar- ja sidusettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse
meetodil.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
01.01.2005 alates soetusmaksumusega 30 000 krooni ja rohkem. Varasematel perioodidel oli
vastavaks piirmääraks 10 000 kr. Põhivara maksumusse ei kapitaliseerita käibemaksu ega
muid mittetagastatavaid makse. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille
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soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni
väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele
juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise
kriteeriumitele ning nende maksumus on algab 30 000 kroonist. Jooksva hoolduse ja
remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi
kuludes.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised
2%
Masinad ja seadmed
20%
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika
33,3%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade
20%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Immateriaalset põhivara kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse
lineaarset meetodit ja amortisatsioonimääraks aastas on 33,3%. Üldjuhul kajastatakse
uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud,
mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel tehtavates
tegevustes.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et
toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab
aset.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi
kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist –
sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses;
varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis
kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara
amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea
jooksul.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed
finantsvarad ja –kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse
bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest
saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Maksude arvestus
Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks
käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade
soetusmaksumuse koosseisus.
Tulude arvestus
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Kogutud lõivude tulu võetakse valdavalt arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist
kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik
olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav.
Netofinantseerimine riigieelarvest
Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja kajastatakse saadud siiretena. Arvestatud
tulude üleandmist riigieelarvesse kajastatakse antud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena
teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude
ja kulude vastastikused üleandmised).
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 15. mai vahemikul, kuid
on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 1 Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes kroonides

Raha jääk arvelduskontodel
s.h. välispankades
Eesti pankades
Raha jääk kassas
Pangatšekid
Kokku raha ja selle ekvivalendid

31.12.2005
18 130
17 218
912
1 575
19 705

31.12.2004
18 805
17 898
907
2 143
16 812
37 760

Kirjel Raha on kajastatud raha jääk pankades avatud arvelduskontodel ja sularahajääk
välisesinduste kassas.
Välisesindused, kes omavad Rahandusministri loal vähemalt ühte arvelduskontot asukohamaa
pankades, saavad raha tegevuskuludeks finantseerimisena Riigikassast, lisaks laekub sinna
asukohamaal laekunud riigilõiv.
Kui välisesinduses riigilõivude laekumine ületab eelarves ette nähtud kulude summa,
tagastatakse raha Riigikassasse.
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu
tuhandetes kroonides
Muud riigiraamatupidamis-kohustuslased
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Kodumaised äriühingud
Välismaised äriühingud
Nõuded kokku

Tegevjuht:

31.12.2005
231
22
4
257
315
88
660

31.12.2004
418
29
4
451
196
73
720
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Lisa 3 Makstud tagatisdeposiidid
Antud kirjel on kajastatud välisriikides makstud tagatisdeposiitide lühiajaline osa, millest
4 925,5
tuh. kr on tasutud teenistus- ja eluruumide üürilevõtmisel ning 25,3 tuh kr asukohamaade
haridusasutustele.

Lisa 4 Ettemakstud sihtfinantseerimised
tuhandetes kroonides
1.Rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmemaksude ettemaksud
2.Arengu-ja humanitaarabi ettemaksed
s.h.kodumaised sihtasutused ja
äriühingud
3.Eesti Välispoliitika Instituut

31.12.2005

31.12.2004

6 821
3 347

7 394
3 013

1 330
10 168

1 513
45
10 452

31.12.2005
579
4 827
3 420
258
119
91
5 874

31.12.2004
994
4 524
4 101
324
741
1 111
7 694

Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed
tuhandetes kroonides
Maksude ettemaksed
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
s.h. välismaised ettevõtted
Puhkusetasu ettemaksed koos maksudega
Ettemakstud kindlustused
Muud nõuded
Kokku muud nõuded ja ettemaksed

Lisa 6 Varud
Varudena on kajastatud ettemaksud, mis on tehtud bilansiväliste varade soetamiseks.

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud
tuhandetes kroonides
2005
Tulu Elisa aktsiate võõrandamisest
Tulem investeeringult Hotelli Lembitu AS
Tulem osalusest sihtasutuses EVI
Kahjum pikaajaliste nõuete allahindlusest
Kasum diskonteeritud nõuetelt
Valuutakursside mõju tulemile
Intressitulu arvelduskontodelt
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279
141
-233
289
452
42
970

2004
33
375
-31
-616
211
-1 072
298
-802
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Lisa 8 Osalus sihtasutuses
Osalusena on kajastatud SA Eesti Välispoliitika Instituut netovara.
SA Eesti Välispoliitika Instituut on asutatud 23.10.2000.a. EV Välisministeeriumi algatusel.
Sihtasutuse nõukogu koosneb 9 liikmest.

SA Eesti Välispoliitika Instituut majandusnäitajad
tuhandetes kroonides
Tulud
Kulud
Tulem
Varad perioodi lõpus
Kohustused perioodi lõpus
Netovara perioodi lõpus

31.12.2005
1 740
-1 599
141

31.12.2004
1 261
-1 292
-31

472
-85
387

379
-133
246

246
141
387

277
-31
246

Osaluse kajastamine
tuhandetes kroonides
Osalus sihtasutuses perioodi alguses
Tulem kapitaliosaluse meetodil
Osalus sihtasutuses perioodi lõpus

Lisa 9 Tütarettevõtjad
Hotell Lembitu AS alustas oma tegevust 01.05.2002.a.
Asutamisel tehti mitterahaline sissemakse summas: 11 283 tuh. krooni.
Põhitegevusalaks on hotelli- (majutus)teenuste osutamine ning hotellil on 57 voodikohta.
Hotelli juhib 3 liikmeline nõukogu.
Hotell Lembitu AS majandusnäitajad
tuhandetes kroonides
Tulud
Kulud
Tulem
Varad perioodi lõpus
Kohustused perioodi lõpus
Netovara perioodi lõpus

31.12.2005
3 580
-3 301
279

31.12.2004
3 434
-3 059
375

10 894
-360
10 534

10 538
-283
10 255

100
10 255
279
10 534

100
9 880
375
10 255

Osaluse kajastamine
tuhandetes kroonides
Osaluse %
Osalus tütarettevõttes perioodi alguses
Tulem kapitaliosaluse meetodil
Osalus tütarettevõttes perioodi lõpus

Tegevjuht:
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Vabariigi Valitsusele on 2006. aasta mais esitatud otsustamiseks ettepanek Hotell Lembitu
AS tegevuse lõpetamiseks likvideerimismenetlusest allesjääva vara müümata jätmisega.

Lisa 10 Pikaajalised nõuded ja ettemaksud
tuhandetes kroonides
Pikaajaline ettemaks kütuse eest
Üürideposiitide pikaajaline osa
Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku pikaajalised nõuded

Tegevjuht:

31.12.2005
16
3 018
-349
7 803
10 488

31.12.2004
16
3 928
-406
3 558
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Lisa 11 Materiaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Maa

Soetusmaksumus 01.01.2005
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Ümberklassifitseerimine
Mahakandmine
Siiretena üle antud
Mitterahalise sihtfin.-na üle antud
Ümberhindlus
Soetusmaksumus 31.12.2005

2 330
25 803

-20

560 466
148 438
74 587
7 088
-30
-1 980

25 823
28 133

68 773
708 904

Akum. kulum 01.01.2005
Aruandeperioodi liikumised
Mahakandmine
Siiretena üle antud
Amortisatsioon ja allahindlus
Mitterahalise sihtfin.-na üle antud
Ümberhindlus
Akum. kulum 31.12.2005
Jääkväärtus 01.01.2005
Jääkväärtus 31.12.2005
Materiaalse põhivara ümberhindlus
Hoonete ümberhindlus
Ümberhindluse kuupäev:
Ümberhindluse põhjus:
Kasutatud ümberhindluse meetod
ja põhilised eeldused:
Eksperthinnang:
Maaüksuste ümberhindlus
Ümberhindluse kuupäev:
Ümberhindluse põhjus:
Kasutatud ümberhindluse meetod
ja põhilised eeldused:
Ümberhindluse aluseks:

Hooned ja
rajatised

79 605
5 666
13 457
370
-3 575
-2 969
-1 617

39 891
158
1 274

85 271

40 049

-54 371
-3 491
3 252
2 904
-11 264
1 617

-29 743
-1 605
1 109

7 405
-63 852

-57 862

-31 348

502 494
645 052

25 234
27 409

10 148
8 701

-57 972
-5 880
6
-13 291

2 330
28 133

18 165
-18 165
-10 707
-7 458

-1 116

Kokku

700 457
161 900
78 611
-4 721
-4 969
-1 617
94 596
862 357
-142 086
-10 976
4 367
2 904
-27 269
1 617
7 405
-153 062

-2 714

18 165

558 371
709 295

01.11.2005
Objekti õiglane väärtus erines oluliselt tema bilansilisest
jääkmaksumusest
Turuväärtus
Arco Vara Kinnisvarabüroo AS

01.11.2005
Objekti õiglane väärtus erines oluliselt tema bilansilisest
jääkmaksumusest
Maa maksustamisväärtus
Maksu- ja Tolliameti 2005a maamaksu maksuteade

Netovara põhivara ümberhindluse reserv (tuh.kr)
sh ümberhinnatud põhivara uus soetusmaksumus (tuh.kr)
sh ümberhinnatud põhivara mahakantud jääkväärtus (tuh.kr)

Tegevjuht:

Masinad
Muu
Lõpetamata
ja
põhivara
tööd ja
seadmed
ettemaksed

102 001
149 142
-47 141
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Lisa 12 Immateriaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Kasutusele Tarkvara Õigused
Muu
võtmata
ja
immateriaalne
varad ja
litsentsid
põhivara
ettemaksed
Soetusmaksumus 01.01.2005
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Ümberklassifitseerimine
Soetusmaksumus 31.12.2005

3 081
-3 081
-1 997
-1 084

Akumuleeritud kulum 01.01.2005
Aruandeperioodi liikumised
Amortisatsioon ja allahindlus
Akumuleeritud kulum 31.12.2005
Jääkväärtus 01.01.2005
Jääkväärtus 31.12.2005

-3 081

Kokku

2 349
726
726

181
845
845

3 075

1 026

1 084
1 084

5 185

-657
-872
-872
-1 529

-11
-220
-220
-231

-241
-241
-241

-668
-1 333
-1 333
-2 001

1 692
1 546

170
795

843

4 943
3 184

1 084

5 611
-426
-426

Lisa 13 Võlad hankijatele
tuhandetes kroonides
Muud riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohaliku omavalitsuse asutused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Avaliku sektori üksused kokku
Kodumaised äriühingud
Välismaised äriühingud
Võlad hankijatele kokku

31.12.2005
60
3
222
285
2 949
1 698
4 932

31.12.2004
57
3
72
133
580
1 622
2 335

31.12.2005
14 819
14 729

31.12.2004
12 768
12 750

Lisa 14 Võlad töövõtjale ja maksukohustused
tuhandetes kroonides
Võlad töövõtjale
sh puhkusekohustus

Tegevjuht:
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Lisa 15 Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Muud kohustused ja ettemaksed 488 tuh. krooni koosneb:
* sihtfinantseerimiseks saadud vahendid (Schengen Facility) 382 tuh. krooni
* lõivude ettemaksed 21 tuh. krooni
* tagatistasud (riigihange) 40 tuh. krooni
* erisoodustuse tulumaks 15 tuh. krooni
* muud ettemaksed (Tatari t kinnistu
kasutajad) 30 tuh. krooni

Lisa 16 Pikaajalised kohustused
tuhandetes kroonides
Välisabi põhivara soetamiseks
Välisabi kogunenud kulum
Kokku pikaajalised kohustused

31.12.2005
460
-54
406

Põhivara on soetatud Schengen Facility välisabiprogrammi raames.
Lisa 17 Tulud
tuhandetes kroonides
Avaliku
sektori
üksused
kokku
4
7

Residendid
307
304

Mitteresidendid
32 138
32 611

Tulud kokku
32 449
32 922

225

888

1 067

2 180

235

924

1 018

2 177

5 106
1 637

9

126
633

5 232
2 279

Muud tulud 2005
Muud tulud 2004

64
11

3
529

38 895
31 277

38 962
31 817

Kokku tulud 2005
Kokku tulud 2004

5 399
1 890

1 198
1 766

72 226
65 539

78 823
69 195

Riigilõivud 2005
Riigilõivud 2004
Tulud majandustegevusest 2005
Tulud majandustegevusest 2004
Toetused 2005
Toetused 2004

Majandustegevusest saadud tulud
koosnesid peamiselt Tallinnas, Tatari 58 asuva kinnistu rendituludest 1 113 tuh.kr. ja
Riias, Školas 13 asuva kinnistu üürituludest 677 tuh.kr. ning
Hiina Saatkonnalt saadud hoonestusõiguse seadmise tasust 390 tuh.kr.

Tegevjuht:
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Saadud toetused
moodustasid kokku 5 232 tuh.kr. sh:
Schengen Facility raames saadud toetused 2 646 tuh.kr.
Schengen Facility raames soetatud põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon
(lisa 16) 54 tuh kr.
välisabi lähetuskulude katteks 2 468 tuh.kr.
Eesti firmade tutvustamine Gateway programmi raames 26 tuh.kr.
projekt "Välisministeeriumi keskastme juhtide juhtimiskoolitus" ESF fondist 38 tuh.kr.
Muud tulud jagunesid :
Prantsuse Vabariigi valitsuse poolt Eesti Vabariigile kuuluva kinnistu hüvitamise
eest saadud viimane makse 37 465 tuh.kr.
saadud trahvid 12 tuh.kr.
kindlustushüvitised (autokindlustused) 567 tuh.kr.
laekumine 2004.a. kulude eest 918 tuh.kr.

Lisa 18 Tegevuskulud

Riigiraamatupidamis-kohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused ja mittetulundusühingud
Avaliku sektori üksused kokku
Muud ettevõtted
s.h. välismaised
Kulud kokku

Antud toetused
2005
2004
234
196
109
500
843
22 101
19 232
22 944

109
518
823
17 836
15 672
18 659

Majandamiskulud
2005
2004
1 030
1 178
103
114
3 252
626
796
19
5 181
1 937
291 729 255 871
136 257 127 566
296 910 257 808

Majandamiskulud jagunevad:

2005

2004

Administreerimiskulud
Lähetuskulud
s.h.lühiajalised lähetused
pikaajalised lähetused
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete maj.kulud
Sõidukite majandamiskulud
Info-ja kommunikats.tehn.kulud
Inventari majandamiskulud

40 612
171 193
19 729
151 464
1 470
46 538
9 718
17 532
9 847

44 341
146 226
17 934
128 292
1 337
34 851
9 117
10 921
10 400

Muud kulud
2005
2004
6 732
5 660

6 732
254
251
6 986

Majandamiskuludest moodustavad 58% lähetuskulud, millest suurimad on välisteenistustasu
83 258,0 tuh. kr ja teenistujate pikaajaliste lähetuste
majutuskulud 50 359,4 tuh. krooni.
Võrreldes 2004.a. on välisteenistustasu tõusnud 25,4%, majutuskulud kasvanud 11,2 %.
Muudes kuludest moodustab käibemaks 6 602,4 tuhat krooni ja maamaks 144 tuhat krooni

Tegevjuht:
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Antud toetused :
Rahvusvaheliste organisatsioonide
osalus-ja liikmemaksud
Euroopa Nõukogu Infotalituse kulud
Arengu- ja humanitaarabi
Stipendiumid
Erijuhtudel riigi poolt makstav
sotsmaks
EVI projektid

15 402
109
6 669
30
234
500
22 944

Lisa 19 Tööjõukulud
Töötasukulud 2005
tuhandetes kroonides
Ametnikud
Valitavad ja ametisse nimetatavad
ametnikud
Kõrgemad ametnikud
Vanemametnikud
Nooremametnikud
Kokku ametnikud
Töötajad
Töölised ja abiteenistujad
Ajutised lepingulised töötajad
Kokku töötasukulud
Keskmine töötajate arv
Ametnikud
Valitavad ja ametisse nimetatavad
ametnikud
Kõrgemad ametnikud
Vanemametnikud
Nooremametnikud
Kokku ametnikud
Töötajad
Töölised ja abiteenistujad
Kokku töötajad

Astme- ja Lisatasud Puhkuse- Toetused
ja
põhipalk tulemus- tasud
ja hüvitised
tasud

452
15 914
17 250
3 998
37 614

11 350
9 881
1 495
22 726

80
4 955
3 866
783
9 684

225
99
26
350

12 819

525

1 226

61

50 433

23 251

10 910

411

2005

2004

1
160
290
85
536

1
160
280
92
533

125
125

126
126

2005
599
532
1 131

2004
1 887
393
2 280

Kokku

532
32 444
31 096
6 302
70 374
14 631
908
85 913

Erisoodustused
tuhandetes kroonides
Õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Kokku erisoodustused

Tegevjuht:
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Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
tuhandetes kroonides
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Tulumaks erisoodustustelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

2005
26 798
355
357
491
28 001

2004
25 133
351
797
1 012
27 293

Lisa 20 Netofinantseerimine riigieelarvest
tuhandetes kroonides
Rahalised siirded
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks
Riigieelarvesse antud laekumised
Kokku rahalised netosiirded riigieelarvest
Mitterahalised siirded
Siiretena äraantud põhivara (vt lisa 8)
Riigilõivud Maksuameti kaudu
Siirdena antud arengu-ja humanitaarabi
Siirdena tagasi saadud arengu-ja humanitaarabi
Riigilõivud KMA-le
Siirdena saadud toetus Kult.Ministeeriumilt
Netosiire tekke- ja kassapõhise tulemi vahe
kandmiseks riigieelarvesse
Kokku mitterahalised siirded
Kokku siirded tulemiaruandes
Riigieelarvesse akumuleeritud tulem seisuga 31.12.2005

Tegevjuht:

523 270
-96 083
427 187
-2 065
-2 744
-1 783
100
55
23
-29 725
-36 139
391 048
754 812
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Siseauditi eest vastutava isiku hinnang välisministeeriumi majandusaasta
aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta välisministrile
Majandusaasta aruande koostamine on ministeeriumi juhtkonna kohustus. Riigieelarve
seaduse § 47 lg 2 alusel on siseauditi eest vastutava isiku ülesandeks anda hinnang
majandusaasta aruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele tuginedes majandusaasta
aruande auditi tulemustele. Siseauditi eest vastutava isikuna viisin läbi välisministeeriumi
31.12.2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud majandusaasta aruande, mis on esitatud
lehekülgedel 1 kuni 36, auditi.
Majandusaasta aruande auditi raames sai hinnatud majandusaasta aruande vastavust
raamatupidamise seadusele, rahandusministri määrustele ja muudele majandusaasta aruannet
ning tehingute seaduslikkust mõjutavatele õigusaktidele. Õigusaktide loetelu, millele
vastavust sai hinnatud, on toodud lõpparuande lisas. Kontrollisime väljavõtteliselt
tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad. Majandusaasta
aruande audit hõlmas ka aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna
raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning tehingute seaduslikkuse kontrolli. Vastavalt
välisministeeriumi ja Rimess MRI OÜ vahel sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingule
auditeerisid nimetatud audiitorfirma vannutatud audiitorid põhivara kajastamist
välisministeeriumi aruandluses ning leidsid, et välisministeeriumi 2005.a. majandusaasta
aruanne kajastab põhivarade seisu õigesti ja õiglaselt.
Leiame, et majandusaasta aruande audit annab põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks
asutuse majandusaasta aruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta.
Märkus põhivara müügitulu periodiseerimise kohta.
Audiitorbüroo Rimess MRI OÜ tegi märkuse Prantsuse Vabariigi valitsuse poolt Eesti
Vabariigile kuuluva kinnistu hüvitamise eest saadud tulu kajastamise kohta. Saadud tulu oli
2005. a raamatupidamise aastaaruandes kajastatud kui põhivara müügitulu summas 37 433
500 krooni. Rimess MRI OÜ arvates tulnuks kogu saada olnud kompensatsioon summas 61
302 400 krooni kajastada tuluna lepingu jõustudes, seega varasemal perioodil.
Oleme seisukohal, et välja arvatud eelmises lõigus märgitud asjaolud ja nende võimalik mõju
välisministeeriumi tulemile, on ülalnimetatud majandusaasta aruanne, mis näitab
välisministeeriumi 2005. aasta bilansimahuks 775 457 tuh. krooni, tulemiks –391 048 tuh.
krooni ja kassakuludeks 504 722 tuh. krooni, olulises osas kooskõlas rahandusministri
11.12.2003.a määrusega nr 105 “Riigi raamatupidamise üldeeskiri”.
Kontrollitud tehingute osas ei avastatud olulisi vastuolusid eespool viidatud õigusaktidega.
Oleme seisukohal, et välisministeeriumi tegevusaruanne
Raamatupidamise seaduse § 24 ja Riigieelarve seaduse § 46 lg 3.

vastab

olulises

osas

Lisaks hinnangule on majandusaasta aruande auditi tulemuste kohta koostatud auditi
lõpparuanne, kus on toodud auditi ulatus, vastavus standarditele, valimi moodustamise
meetodi kirjeldus, läbiviidud toimingute loetelu ning tähelepanekud majandusaasta aruande
õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta ja soovitused puuduste kõrvaldamiseks.
“
Peep Jahilo
Siseauditi eest vastutav isik

Tegevjuht:

.....mai 2006
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Välisministeeriumi 31.12.2005 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest ja siseauditi eest vastutava isiku hinnangust
Välisministeeriumi majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta.
Välisministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaaruande. Välisminister on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi
Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud.

Välisminister

Urmas Paet

Kantsler

Matti Maasikas ....... mai 2006

Tegevjuht:

....... mai 2006

36

