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Austatud härra Kiik 

6. veebruaril 2020. aastal on Riigikontroll edastanud Teile märgukirja (nr 2-1/80039/2-3) 

2019. aastal hasartmängumaksu seaduse (edaspidi HasMMS) alusel eraldatud toetustest.  

Riigikontroll on seisukohal, et järgmised projektitoetused ei ole sihtotstarbeliselt ette nähtud 

hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt rahastamiseks (HasMMS §7 lg2):  „Võrdsed 

võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas“, „Seksuaal- ja soovähemuste teemaline 

teavitus- ja huvikaitsetegevus ning kogukonna toetamine“, „Soolise võrdõiguslikkuse 

kommunikatsiooni- ja kogukonnaprojekt „Oma ruum”“, „Naiste ja meeste roll kohalikes 

omavalitsustes ja volikogudes“ ning „ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult 

areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“. 

Riigieelarve seaduse (edaspidi RES) § 53 lg 1 näeb ette, et ministeeriumi valitsemisalal on 

õigus kasutada riigieelarve vahendeid sihtotstarbeliselt ja ainult siis, kui vastavad vahendid 

on eelarves ette nähtud ja kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. RES § 56 lg 1 näeb ette, 

et riigieelarvega kindlaks määratud vahendite jaotust ministeeriumide valitsemisalade, 

tulemusvaldkondade ja programmide vahel on võimalik muuta vaid riigieelarve muutmisega 

või lisaeelarvega, kui käesolevast seadusest või riigieelarvest ei tulene teisiti. RES § 60 lg 1 

kohaselt on riigiasutusel õigus võtta kohustusi ainult siis, kui talle on riigieelarves või selle 

alusel kinnitatud eelarves kohustuse täitmiseks vahendid ette nähtud.  RES § 60 lg 2 keelab 

riigiasutustustel muu hulgas võtta riigile võlakohustusi ja teha annetusi. 

Vabariigi Valitsuse seaduse (edaspidi VVS) § 49 lg 1 p 8 kohaselt valvab minister eelarve 

täpse ja otstarbeka täitmise eest ning p 9 kohaselt kontrollib minister asutuste eelarve täitmist, 

tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks. RES § 76 ja VVS § 49 lg 1 p 131 

kohaselt vastutab minister ministeeriumi juhina finantskontrollisüsteemi toimimise eest, mis 

peab tagama riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa, õiguspärase ja läbipaistva 

kasutamise. Muu hulgas annab VVS § 49 lg 1 p 4 ministrile õiguse teostada 

teenistusjärelevalvet ministeeriumi ametnike otsuste ja tegevuse üle VVS §-s 95 sätestatud 

korras. 

VVS § 65 lg 1 kohaselt on Rahandusministeeriumi valitsemisalas riigi eelarvepoliitika 

kavandamine ja elluviimine. RES § 75 kohaselt on Rahandusministeeriumi kohustus jälgida 

riigieelarve täitmist.  
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Viidatud seadusesätetest tulenevalt ja arvestades Riigikontrolli poolt välja toodud asjaolusid 

palun Teid:  

1) korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu 

arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud 

projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette 

nähtud eelarves; 

2) viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on 

eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt 

lõpetataks; 

3) astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste 

saajatega RES § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks; 

4) peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves 

vastavad toetused kohe õigesti kajastada. 

Palun teavitada rahandusministrit esimesel võimalusel oma otsustest ja tegevustest käesolevas 

kirjas viidatud probleemi lahendmisel. 
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(allkirjastatud digitaalselt) 
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