
EML teabenõue jõulupidude maksumuse kohta aastal 2007 
 

2006 - üritused töötajatele  196 000 kr Finantsinspektsioon 
2007 - üritused töötajatele Ülevaade kulutustest valmib märtsis 2008 
2006 - jõulud   134 850 kr 
2007. - jõulud  Kulutused samas suurusjärgus 

Riigikogu kantselei 

Muud üritused: 
• 2006 -  vastuvõtt Riigikogu Kantseleis 10 aastat töötanud inimestele - 6375 kr 
• 2007 - vastuvõtt Riigikogu Kantseleis 15 aastat töötanud inimestele - 19 305 kr 
• 2007 - vastuvõtt 15 aastat taasiseseisvunud Eestis Riigikogu tööleasumisest ja 

Riigikogu Kantselei moodustamisest - 171 981 kr 
2006 – jõulud, aastavahetus  32 528.54 kr 
2007 – jõulud  60 000 kr 

Riigikontroll 

Muud üritused 
• Igal aastal vabariigi aastapäev, Riigikontrolli aastapäev, taasloomise aastapäev, 

kõigi ürituste kulud paar tuhat krooni. 
• 2007 - vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 1885 kr 

2006 - jõulud, aastavahetus 40 355 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 40 000 kr 

Õiguskantsleri Kantselei 

Muud üritused 
• 2006 - inimõiguste päeva vastuvõtt 10 742 kr 
• 2007 - inimõiguste päeva vastuvõtt 10 000 kr  

2006 – aastavahetus 57 235 kr 
2007 – aastavahetus Sama suurusjärk 

Vabariigi Presidendi Kantselei 

Muud üritused 
• 2007 - suvine väljasõit – 15 141 kr   

2006 – jõulud 230 000 kr* 
2007 – jõulud 240 000 kr* 

Eesti Pank 

Muud üritused 
• 2006 – krooni aastapäevale pühendatud vastuvõtt - 300 000 kr* 
• 2007 - krooni aastapäevale pühendatud vastuvõtt - 330 000 kr* 

* koos maksudega 
2006 - jõulud, aastavahetus 95 933 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 4800 kr 

Riigikantselei 

Muud üritused 
• 2006 - võidupüha tähistamine - 5358 kr 

                        - Riigikantselei aastapäeva tähistamine - 10 549 kr 
• 2007 - võidupüha tähistamine - 3345 kr  

                        - Riigikantselei aastapäeva tähistamine - 47 393 kr 



2006 – jõulupidu  
          - laste jõulupidu  

85 503 kr 
51 572 kr 

2007 – jõulupidu  
          - laste jõulupidu 

140 000 kr 
102 308 kr 

Välisministeerium 

Muud üritused 
• 2006 - protokoll 70 -  13 697 kr 

                        - võidupüha  -  50 290 kr 
• 2007 - VM aastapäev - 46 100 

                        - uute töötajate tervitamine - 60 822 
                        - EMORi uuringu tutvustus - 22 575 
                        -  võidupüha - 42 444 
                        - uue Vabariigi Valitsuse ametisse astumine - 72 750 
2006 – jõulud 150 000 kr 
2007 – jõulud 70 000 kr 

Haridus- ja Teadusministeerium 

Muud üritused 
• 2006 - vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 10 000 kr 
                 - kooliaasta alguse vastuvõtt - 8 000 kr 
• 2007 - vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 12 000 kr 
                 - kooliaasta alguse vastuvõtt - 9 000 kr 

2006 – jõulud 133 210 kr * 
2007 – jõulud 160 000 kr * 

Justiitsministeerium 

Muud üritused 
2006 – suveseminar - 172 571 kr * 
         - Justiitsministeeriumi aastapäeva vastuvõtt 164 322 kr * 
2007 - suveseminar - 172 571 kr * 
         - Justiitsministeeriumi aastapäeva vastuvõtt 183 363 kr * 

* koos maksudega 
2006 - jõulud 76 076 kr 
2007 - jõulud  70 000 kr 

Keskkonnaministeerium 

Muud üritused 
• 2006 - jääsulatuspidu – uutele töötajatele kolleegidega tutvumiseks – 9400 kr 

                     - vastuvõtt minister Villu Reiljani lahkumisel – 36 188 kr 
• 2007 - jääsulatuspidu – 9700 kr 

                       - vastuvõtt minister Rein Randveri lahkumisel – 48 228 kr 

 

 

 

 



2006 – jõulud 
         - laste jõulupidu 

100 000 kr 
20 000 kr 

2007 - jõulud  
         - laste jõulupidu  

100 000 kr 
30 000 kr 

Sotsiaalministeerium 

Muud üritused 
• 2006 – vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 6000 kr 

                         - taasiseseisvumispäeva vastuvõtt - 10 000 kr 
                        - suvepäevad - 75 000 kr 

• 2007 – vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 1300 kr  
                     - ministeeriumi sünnipäev - 16 600 kr  
                      - ministrite vahetus - 15 100 kr 
                     - kantslerite vahetus 10 100 kr 
                  - suvepäevad - 100 000 kr 
2006 - laste jõulupidu        
         - aastalõpupidu 

26 152 kr   
53 685 kr 

2007 - laste jõulupidu     
          - ministri jõuluvastuvõtt 

23 005 kr 
76 190 kr 

Põllumajandusministeerium 

Muud üritused 
2006 - ministeeriumi 88. aastapäeva tähistamine - 8255 kr 
2007 - ministeeriumi 88. aastapäeva tähistamine – 15 510 kr  
2006 – jõulud 37 689 kr 
2007 – jõulud 30 000 kr 

Kultuuriministeerium 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 – jõulud 
          -laste jõulupidu 

73 042 kr* 
19 262 kr*  

2007 – jõulud 
          -laste jõulupidu 

100 000 kr* 
20 000 k* 

Siseministeerium 

Muud üritused 
• 2006 – suvepäevad - 67 814 kr* 

                      - Siseministeeriumi aastapäev - 29 500 kr 
• 2007 - suvepäevad - 77 904 kr* 

                         - Siseministeeriumi aastapäev - 32 780 kr 
* töötajad tasuvad osa kuludest 



 

2006 - laste jõulupidu  
         - osakondade jõulupeod  
         - jõulupidu  

28 018 kr 
59 093 kr 
211 953 kr 

2007 - laste jõulupidu  
         - jõulupidu 

40 000 kr 
237 000 kr 

Rahandusministeerium 

Muud üritused 
• 2006 - suvepäevad - 110 033 kr 

                      - talvepäevad - 140 345 kr 
                       - rattamatk - 9700 kr 

• 2007 - suvepäevad - 201 468 kr 
                 - talvepäevad - 78 834 kr 

                        - rattamatk - 12 020 kr 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Pärnu Maakohus 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud, aastavahetus  18 100 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus  68 600 kr 

Riigikohus 

Muud üritused: 
• 2006 - Riigikohtu 86. aastapäeva vastuvõtt - 8841 kr 
• 2007 - Riigikohtu 87. aastapäeva vastuvõtt - 28339 kr 

2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Tallinna Halduskohus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Viru Maakohus 

Muud üritused 
2006 – teaduskonverents – 35 000 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 

Viru Ringkonnakohus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - vastuvõtud ja peod Kulutusi ei tehtud 

2007 - vastuvõtud ja peod Kulutusi ei tehta 

Rapla Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 



 

2006 - jõulud  5635 kr 
2007 - jõulud 5938 kr 

Järva Maavalitsus 

Muud üritused: 

• 2006 - maavalitsuse 89. aastapäeva konverents – 1612 kr 
• 2007 - maavalitsuse 90. aastapäeva aktus – 4550 kr 

2006 - jõulud, aastavahetus 7436.70 kr 

2007 - jõulud, aastavahetus 14 000 kr 

Põlva Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - aastalõpu üritus  15 000 kr 
2007 - aastalõpu üritus 11 000 kr 

Lääne-Viru Maavalitsus   

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus 9452,27 kr * 
2007 - jõulud, aastavahetus 5692 kr * 

* koos maksudega 

Viljandi Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud  
          - kommipakid lastele 

6080 kr * 
4239.40 kr * 

* koos maksudega 

Võru Maavalitsus 

2007 - jõulud  
          - kommipakid lastele  

Sama suurusjärk 
Sama suurusjärk 

2006 – jõulud lastele 1700 kr 
2007 - jõulud 4000 kr 

Valga Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 – jõulud 
         - laste jõulupidu 

3300 kr 
1400 kr 

2007 - jõulud  
         - laste jõulupidu 

10 000 kr 
samas mahus 

Jõgeva Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 – jõuludpidu lastele 1788.82 kr * 
2007 – jõulupakid lastele 1285.73 kr * 

* koos maksudega 

Lääne Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 



 

2006 – jõulud 
         - laste jõulupakid 

34 178 kr 
3029 kr 

2007 - jõulud  
         - laste jõulupakid  
         - maavanema uusaastatervitus 

21 505 kr 
3272 kr 
250 kr 

Harju Maavalitsus 

Muud üritused 
• 2006 – suvepäevad - 25 159 kr 
• 2007 - naistepäeva vastuvõtt - 2 670 kr 

                       - Harju Maavalitsus 90 aastat - 8 425 kr 
                        -suvepäevad - 32 530 kr 
2006 - jõulud, aastavahetus 20 000 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 30 000 kr 

Tartu Maavalitsus 

Muud üritused 
• 2007 - töölt lahkuvate töötajate tänuüritus - 3400 kr 

2006 – laste jõulupakid 
          - jõuluvastuvõtt 

1482 kr 
7800 kr 

2007. – laste jõulupakid ja pidu  
           - jõuluvastuvõtt  

7110 kr 
14800 kr 

Pärnu Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 

Hiiu Maavalitsus 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud  8042.88 kr 
2007 - jõulud 9000 kr 

Riigihangete Amet 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud, aastavahetus  4040 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 10000 kr 

Lennuamet 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 – jõulud, aastavahetus Ei korraldatud 

2007 – jõulud, aastavahetus Ei korraldata 

Patendiamet 

Muud üritused: 
• 2006 - vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 1790 kr 
• 2007 - vabariigi aastapäeva vastuvõtt - 1915 kr 
            – 15 aastat Patendiameti töö taasalustamisest – 30 522 kr 
             - vastuvõtt 5 ja 10 aastat teenistusstaaži täitunud töötajate õnnitlemiseks - 
2860 kr  
            - võidupüha - 7056 kr 



2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Tervishoiuamet 
 
 Muid üritusi ei korraldatud 

Kaitsepolitseiamet Teatame, et Teie soovitud teave on riigisaladuse seaduse § 6 p 15 järgi 
salajase tasemega riigisaladus. 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Tervishoiuamet 
 
 Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - laste jõulupidu 
         - juhtkonna aastalõpulõuna 
         - töötajate jõuluvastuvõtt 

9847 kr 
10 081 kr 
8000 kr 

2007 - uusaastapidu  
         - laste jõulupidu  
         - asutuse lõpupidu  
         - juhtkonna aastalõpulõuna         
         - töötajate jõuluvastuvõtt 

23 940 kr 
12 500 kr 
25 000 kr 
6000 kr 
6000 kr 

Sideamet 

Muud üritused 
• 2006 - Sideameti 15. juubeli vastuvõtt - 23 013.53 kr 

         - Sideameti aasta parimate töötajate vastuvõtt – 9500 kr 
          - telekommunikatsiooni päeva tähistamine – 3964 kr 
          - suvepäevad - 42 763.50 kr 
         - üldkoosolekute kohvipausid – 2000 kr 

Kokku: 79 441 kr 
• 2007 – Sideameti aasta parimate töötajate vastuvõtt  7 500 kr 
                  - telekommunikatsiooni päeva tähistamine – 4070 kr 

                          - suvepäevad - 45 050 kr 
                        - üldkoosolekute kohvipausid – 8945 kr 

Kokku: 65 565 
2006 - jõulud 133 307 kr 

2007 - jõulud kuni 100 000 kr 

Veeteede Amet 

Muud üritused 
• 2006 - Veeteede Ameti aastapäev - 23 200 kr 
• 2007 - Veeteede Ameti aastapäev - 28 500 kr   



 

2006 – jõulud 202 600 kr 
2007 – jõulud 222 000 kr 

Statistikaamet 

Muud üritused 
• 2006 - suvepäevad ja talispordipäev 145 300 kr 
                - Statistikaamet 85. aastapäev 410 000 kr 
• 2007 - suvepäevad ja talispordipäev 158 900 kr 

* kõik kulud esitatud ilma erisoodustusmaksuta 
2006 - jõulud, aastavahetus  alla 100 000 kr 

2007 - jõulud, aastavahetus alla 100 000 kr 

Veterinaar- ja Toiduamet 

Muud üritused 
• 2006 - suvine meeskonnatöö koolitus - alla 100 000 kr  
• 2007 - suvine meeskonnatöö koolitus - alla 100 000 kr  

2006 – jõulud, aastavahetus Ei korraldatud 

2007 – jõulud, aastavahetus Ei korraldata 

Sotsiaalkindlustusamet 

Muud üritused 
• 2006 – Sotsiaalkindlustusameti aastapäeva vastuvõtt – 60 289 kr * 

* koos maksudega 
2006 – jõulud 
         - laste jõulupidu 

135 498 kr * 
22 393 kr * 

2007 - jõulud 
         - laste jõulupidu 

135 491 kr * 
22 900 kr * 

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 

Muud üritused 
2006 - Vabariigi aastapäeva aktus - 12 407.40 *kr 
2007. - Vabariigi aastapäeva aktus  - 14 763 kr *  

* koos maksudega 
2006 - jõulud, aastavahetus, muud 
üritused 

3063 kr Konkurentsiamet 

2007 - jõulud, aastavahetus, muud 
üritused 

3136 kr 

2006 - jõulud, aastavahetus 
         - laste jõulupidu 

29 205 kr 
6891 kr 

2007 - jõulud, aastavahetus 
         - laste jõulupidu 

50 000 kr 
20 000 kr 

Ravimiamet 

Muud üritused 
• 2006 - Ravimiameti 15. aastapäeva vastuvõtt, suvepäevad – 107 144 kr 
• 2007 - suvepäevad 110 542 kr 



 

2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Maa-amet 

Muud üritused 
• 2006 – talveseminar- 11 800 kr  
• 2007 – talveseminar - 12 000-15 000 kr  

2006 – jõulud 291 000 kr * 
2007 – jõulud 
         - laste jõulupidu 

360 000 kr * 
90 000 kr * 

Maksu- ja Tolliamet 

Muud üritused 
• 2006 - staažikate tänuüritus - 26 000 kr 

- koolilõpetajate vastuvõtt (üritus MTA teenistujatele, kes töö on kõrvalt 
kõrgkooli lõpetanud - 19 000 kr  

- suvepäevad - 219 000 kr * 
• 2007 - staažikate tänuüritus - 35 000 kr 

- koolilõpetajate vastuvõtt - 15 570 kr  
               - suvepäevad - 265 500 kr* 

* töötajad tasuvad osa kuludest 
2006 – aastalõpu üritus 50 000 kr 
2007 – aastalõpu üritus 60 000 kr * 

Maanteeamet 

Muud üritused 
• 2006 - Maanteeameti süsteemi (Maanteeamet, teedevalitsused ja  

                        Põhja Regionaalne Maanteeamet) aasta töötulemustest kokkuvõtete 
                           tegemine - kulud kannab toimumiskoha teedevalitsus 
                       - suveseminar – 45 300 kr * 

• 2007 - Maanteeameti süsteemi  aasta töötulemustest kokkuvõtete tegemine - 
kulud kannab toimumiskoha teedevalitsus 

                       - suveseminar – 45 300 kr * 
* töötajad tasuvad osa kuludest 

2006 - jõulud, aastavahetus 110 528 kr* 

2007 - jõulud, aastavahetus 86 450 kr* 

Päästeamet 

Muud üritused 
2006 – tänuvastuvõtt metsapõlengute ja õlireostuse likvideerijatele – 253 760 kr* 
2007 – Päästeameti 15. aastapäeva vastuvõtt – 54 889 kr* 

* koos maksudega 



 

2006 - jõulud, aastavahetus 98 912 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 100 000 kr 

Piirivalveamet 

Muud üritused 
• 2006 – perepäevad, vastuvõtt tublimate töötajate tunnustamiseks – 208 805 kr 
• 2007 – piirivalve 85. juubeli tähistamine, muud üritused - 209 000 kr  

2006 - jõulud 10 000 kr* 

2007 - jõulud 25 000 kr*  
* töötajad tasuvad osa kuludest 

Tarbijakaitseamet 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Muinsuskaitseamet 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - aastalõpu üritus 850 kr Keeleinspektsioon 
2007 - aastalõpu üritus 1260 kr 

2006- jõulud, aastavahetus  10 195 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus  17 000 kr 

Raudteeinspektsioon 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud   19 705 kr 
2007 - jõulud 20 000 kr 

Andmekaitse Inspektsioon 

  Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud, aastavahetus 35 957.15 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 36 000 kr 

Tervisekaitseinspektsioon 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Keskkonnainspektsioon 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Tööinspektsioon 

Muud üritused 
• 2006 – seminar – 62 436 kr 
• 2007 – seminar –samas suurusjärgus. 

2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Taimetoodangu Inspektsioon 

Muud üritused 
• 2006 - töötajate üldkoosolek - 34970 kr 



 

2006 - laste jõulupidu 10 727 kr 
2007 - jõulupidu  
           laste jõulupidu 

39 000 kr 
20 000 kr 

Keskkriminaalpolitsei 

Muud üritused: 
• 2006 - Eesti politsei 88. aastapäeva vastuvõtt - 79 574 kr 
• 2007 - Eesti politsei 89. aastapäeva vastuvõtt - 110 683 kr 

2006 - jõulud, aastavahetus  40 279 kr* 
2007 jõulud, aastavahetus  kooskõlastamata 

Rahvusarhiiv 

Muud üritused: 
• 2006 - suvepäevad - 32 340 kr* 
• 2007 - suvepäevad - 96 464.60 kr* 

* töötajad tasuvad osa kuludest 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Eesti Patendiraamatukogu 

Muid üritusi ei korraldatud 

2006 - aastalõpu seminar 
         - laste jõulupidu  

34 538 kr* 
5927.65 kr* 
* koos maksudega 

2007 - aastalõpu tähistamine Sama suurusjärk 

Keskkonnaministeeriumi Info- ja 
Tehnokeskus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehtud 

2007 - jõulud, aastavahetus Kulutusi ei tehta 
Eesti Hariduse ja Teaduse 
Andmesidevõrk EENet 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus 18 800 kr + KM 
2007 - jõulud, aastavahetus 29 000 kr + KM 

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 

Muid üritusi ei korraldatud 
2006 - jõulud, aastavahetus  
          - lastele  

48 370 kr 
12 968 kr 

2007 - jõulud, aastavahetus 
          - lastele 

50 000 kr 
13 000 kr 

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituut 

Muud üritused 
• 2006 - vastlad – 2077 kr 

                        - ülemaailmne meteoroloogiapäev - 1620 kr 
                        - uue maja avamine - 34 430 kr 

• 2007 - vastlad - 1200 kr 
                       - ülemaailmne meteoroloogiapäev - 16 295 kr 

* kõik kulud majandustegevusest laekuva tulu arvelt 



 

2006 – jõulud 111 843 kr * 
2007 - jõulud  136 415 kr* 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus 

Muud üritused 
• 2006 – suveseminar - 78 093 kr * 

                       - talveseminar 71 461.40 kr* 
• 2007 - asutuse aastapäeva tähistamine - 146 210.10 kr * 
                - suveseminar maksumusega 114 255.90 kr * 
                - rabamatk – 8594 kr * 

* koos maksudega 
2006 – jõulud 
         - laste jõulupidu  

45 027 kr 
21 984 kr 

2007 – jõulud 
         - laste jõulupidu 

50 000 kr 
18 000 kr 

Prokuratuur 

Muud üritused 
2006 - Prokuratuuri 88. aastapäeva vastuvõtt - 76 350 kr 
2007 - Prokuratuuri 89. aastapäeva vastuvõtt - 156 240 kr 

Riiklik Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskus 

2006 – jõulud 
         - vabariigi aastapäeva tähistamine 
          - õppeaasta lõppu tähistav piknik vabas õhus – kokku 150 000 kr * 
2007 - jõulud  
           - vabariigi aastapäeva tähistamine  
           - õppeaasta lõppu tähistav piknik vabas õhus 
         – REKK 10. sünnipäev ja uue maja avamine – kokku 250 000 kr * 

* koos maksudega 
2006 – jõulupidu lastele 6038 kr 
2006 – jõulupidu lastele 6000 kr 

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika 
Keskus 

Muud üritused 
• 2006 – vastlapäev – 392 kr 

                       - politsei taasloomise aastapäeva vastuvõtt – 3160 kr 
                        - KEKK asutuse aastapäeva vastuvõtt – 9211 kr 
                       - politsei 88. aastapäeva vastuvõtt – 4592 kr 

• 2007 - vastlapäev – 436 kr 
- politsei taasloomise aastapäeva vastuvõtt – 4348 kr 
- politsei 89. aastapäeva vastuvõtt – 7520 kr 

2006 – jõulud 24 889.90 kr 
2007 – jõulud 51 640.28 kr 

Eesti Noorsootöö Keskus 

Muid üritusi ei korraldatud 



 

2006 - jõulud 76 900 kr 

2007 - jõulud 102 000 kr 

Sisekaitseakadeemia 

Muud üritused 
• 2006 - suvepäevad 41 373 kr 
• 2007 - talvepäevad 17 775 kr 

                    - suvepäevad 31 393 kr 
                    - sünnipäevalaste meelespidamine üks kord kuus, aasta jooksul kokku 21 
708 kr 
Anonüümne Sisekaitseakadeemiaga seotud allikas kinnitab, et sünnipäevalaste 
meelespidamine toimus selles asutuses ka aastatel 1999-2005. 

2006 - jõulud, aastavahetus 45 335 kr 
2007 - jõulud, aastavahetus 40 200 kr 

Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo 

Muud üritused 
• 2006 - Baltimaade kohtuarstlike ekspertiisibüroode suveseminar - 20 260 kr 
• 2007 - Baltimaade kohtuarstlike ekspertiisibüroode suveseminar 47498 kr 
            - vabariigi aastapäeva üritus - 7810 kr 

                  - ekspertiisiasutuste tutvumiskoosolek - 5630 kr 
                -  kohtukeemia laborite tutvumiskoosolek - 1470 k 

2006 - jõulupidu 
           - laste jõulupidu 

51 248 kr* 
24 207.30 kr* 

2007 - jõulupidu 
           - laste jõulupidu 

45 000 kr* 
25 726 kr* 

* töötajad tasuvad osa kuludest 

Julgestuspolitsei 

• 2007 –politseiorganisatsioonide sünnipäeva vastuvõtt 50 000 kr 
2006 – jõulud   104 709.65 kr 
2007 – jõulud   Kulutusi ei tehta 

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus 

Muid üritusi ei korraldatud 
 
Tärniga (*) tähistatud kommentaari on teabenõudele vastajad ise oma vastusele lisanud. 
 
 


