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Saatesõna

Hea lugeja!

Teie ees on Riigikogu XII koosseisu teine aastaraamat, 
milles vaatame tagasi möödunud aastale septembrist 
2012 septembrini 2013 ehk neljandale ja viiendale istung-
järgule. Väljaanne sisaldab mitmekülgset statistikat ja 
ülevaateid nii Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide  
tegevusest kui ka riigielu korraldamise olulisematest  
teemadest. 

2012. aasta sügis tõi meile kaasa mitu tähistamist 
väärivat daatumit. Riigikogu hoone on juba 90 aastat 
„rahvaesituse alaliseks tarbekohaseks koduks”, kui tsiteeri-
da 1922. aastal Postimehes kirjutatut. Ajutiseks parla-
mendihooneks mõelduna on maja ajahambale hästi vastu 
pidanud. Viimaste aastate restaureerimistööd on kantud 
eesmärgist riigi esindushoonet taastada ja hoida. Läinud 
suvel uuenesid lossi fassaad ja katus ning Valgele saalile 
anti tagasi väärikas ja esinduslik ilme.

Rikka arhitektuurilise ajalooga majas töötab nüüdis-
aegne ja innovaatiline parlament. 2012. aasta suvel  
istungisaali paigaldatud uus digitaalne hääletus- ja  
kaamerasüsteem peavad tagama Riigikogu tõrgeteta töö. 
Istungisaalist jõuab soovijateni tehniliselt kvaliteetsem 
teleülekanne. Eelnõude elektroonilise menetlemise süstee-
mi (EMS) erinevate uute arendustega astusime sammu 
lähemale paberivabale asjaajamisele Riigikogus.

2012. a oktoobris tähistasime 20 aasta möödumist 
Eesti iseseisvuse taastamise järel valitud VII Riigikogu 
kokkutulemisest konverentsiga „Quo vadis, Riigikogu”. 
Koos riigiteadlastega arutasime parlamendi ja parla-
mendiliikme muutunud rolli ning võimalikke tuleviku-
suundumusi. Keskne kõneaine oli ka küsimus, kuidas  
on esindusdemokraatia rahva silmis toime tulnud.

Kodanikuühiskond, rahvaalgatus, osalusdemokraatia – 
need on märksõnad, mis nõuavad jõuliselt oma osa parla-
mendiliikme tööst. Eelnõu vormub seaduseks erinevate 
huvigruppide diskussioonides ja koostöös. Toimunud  
on hulk komisjonide avalikke ja ühisistungeid. Sotsiaal-
komisjon on käsitlenud tööturu, tervise, puude ja eri-
vajadustega inimeste probleeme, põhiseaduskomisjoni 
laual on Rahvakogu ettepanekud.

Riigikogus vastu võetud seadustest väärib märki- 
mist riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande 
seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muut-
mise seadus, mis annab võimaluse toetada rohkem neid,  
kes reaalselt abi vajavad. Kutseõppeasutuse seadus  
annab noorele enam võimalusi ametivalikuks. Üheks  
keerukamaks ja vastuolulisemaks osutus põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse mitu päeva ja ööd väldanud  
menetlus.

Euroopa Liidu finantskriisist tulenev temaatika on
olnud tooniandev ka neljandal ja viiendal istungjärgul. 
Riigikogu kasutas esimest korda õigust esitada Euroopa 
Liidu institutsioonidele põhjendatud arvamus, miks  
üks Euroopa Komisjoni algatatud eelnõu ei vasta subsi-
diaarsuse ehk lähimuspõhimõttele. Lähimuspõhimõte on 
Euroopa Liidu keskne toimimisprintsiip, mille kohaselt 
tuleb otsuseid teha alati võimalikult madalal poliitilisel 
tasandil ning võimalikult lähedal kodanikule, arvestades 
kohalikke huve. 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni  
rakendamine ja osalusdemokraatia oli olulise tähtsusega 
riiklike küsimuste arutelude üks teemadest. Arutleti 
omastehoolduse olukorra ja selle mõjude üle majanduse-
le. Tähelepanu keskmes olid nii õpetajahariduse hetkeseis 
oma probleemide ja ootustega kui ka erivajadustega 
inimeste tööturule kaasamise võimalused.

Kas parlamendi rolliks on pikaajalise planeerimise 
vajadusele tähelepanu juhtimine, oluliste teemade tõsta-
tamine ja valitsuse strateegiliste plaanide üle arutle-
mine või peaks parlament olema ise strateegia välja-
töötajaks ja otsustajaks? See oli käesoleva aasta mai 
lõpus Tallinnas toimunud ECPRD (Euroopa Parlamendi-
uuringute ja Dokumendikeskuse) seminari keskseks küsi-
museks, kutsudes parlamendiametnikke kaasa mõtlema 
rahvusparlamendi rolli üle strateegilises planeerimises. 

Aastaraamatu lõpuosa pildid annavad aastale  
oma värvid ja meeleolud, vahel ütleb pilt rohkem kui 
sada sõna. 

Head lugemist!

Maria Alajõe
Riigikogu Kantselei direktor
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RIIGIKOGU 
XII KOOSSEIS:
JUHATUS JA 
FRAKTSIOONID

Nii nagu Eesti on oma, on kogu Euroopa 
oma murede ja rõõmudega oma, ja 
sellesse tuleb ka nii suhtuda. Hoolega. 
Vastutusega, nagu vabadele inimestele 
kohane. Vastutades oma sõnade ja 
tegude eest hoiame oma vabadusi ja 
demokraatliku riigi hüvesid.

(Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõnest, 
10.09.2012)

Meie, poliitikute ülesanne on leida 
arutelude kaudu optimaalne lahendus, 
kuidas kasutada riigi piiratud ressursse 
parimal viisil.

(Riigikogu esimehe Ene Ergma kõnest, 10.09.2012)
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Juhatus

Juhatuse valimised 21. märts 2013

Esimees Ene Ergma
Esimene aseesimees Laine Randjärv
Teine aseesimees Jüri Ratas

Juhatuse valimiste hääletustulemused 

Esimehe valimised:
Ene Ergma, hääli: poolt 81, vastu 13, kehtetuid 
sedeleid 6.
Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 
100.

Aseesimeeste valimised:
Laine Randjärv: 38 häält;
Jüri Ratas: 31 häält;
Eiki Nestor: 28 häält.
Kehtetuid sedeleid 3.
Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 
100.

Esimene aseesimees 
Laine Randjärv

Esimees 
Ene Ergma

Teine aseesimees 
Jüri Ratas
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Fraktsioonid

Eesti Keskerakonna fraktsioon (K)

Esimees
Kadri Simson

Aseesimees
Mailis Reps

Aseesimees
Valeri Korb

Enn Eesmaa Eldar 
Efendijev

Kalev Kallo Lauri Laasi Heimar Lenk

Aadu Must Jüri Ratas Aivar Riisalu Mihhail 
Stalnuhhin

Olga Sõtnik Tarmo 
Tamm

Priit Toobal Yana Toom

Ester Tuiksoo Marika  
Tuus-Laul

Viktor 
Vassiljev 

Vladimir 
Velman

Peeter Võsa

Ma ei arva, muide, niimoodi, nagu teie praegu arvasite, et ma arvan.
(Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts 

meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse 
esimesel lugemisel Kalev Kallole, 07.11.2012)

Tsiteerides eelkõnelnud klassikut: miks teie mõtlete nii, et mina mõtlen nii?
(Riigikogu liige Tõnis Palts 

veidi hiljem sama debati käigus Aivar Riisalule)
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Eesti Reformierakonna fraktsioon (RE) 

Esimees
Jaanus Tamkivi

Aseesimees
Valdo Randpere

Aseesimees
Remo Holsmer 

Arto Aas Rein Aidma Peep Aru Igor Gräzin Margus 
Hanson

Aare Heinvee Jüri Jaanson Kalle Jents Tõnu Juul Kaja Kallas Urmas Klaas Andrei 
Korobeinik 

Tõnis Kõiv

Tarmo 
Leinatamm

Kalev Lillo Väino Linde Lauri Luik Maret 
Maripuu

Rait Maruste Kristen 
Michal*

Meelis 
Mälberg

Kalle Palling Mati Raidma Laine 
Randjärv

Paul-Eerik 
Rummo 

Taavi Rõivas* Andre Sepp Imre Sooäär

Aivar Sõerd Urve Tiidus Terje Trei*

* Tiina Lokk-Tramberg (alates 12.12.2012, asendusliige)
 Kristen Michal (alates 11.12.2012, varem justiitsminister)
 Taavi Rõivas (volitused peatunud 10.12.2012, sotsiaalminister)
 Terje Trei (volitused lõppenud 10.12.2012, asendusliige)

Tiina Lokk-
Tramberg*
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Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon (IRL) 

Esimees
Kaia Iva

Aseesimees
Andres Jalak

Aseesimees
Toomas Tõniste 

Annely 
Akkermann

Andres 
Herkel

Siim Kabrits Aivar Kokk 

Mart Laar* Peeter 
Laurson 

Tõnis Lukas* Marko 
Mihkelson

Erki Nool Mart Nutt Liisa-Ly 
Pakosta

Tõnis Palts Marko 
Pomerants

Juku-Kalle 
Raid

Ene Ergma

Reet Roos Andrus Saare* Sven Sester Priit Sibul Margus 
Tsahkna

Ülo Tulik

* Kaja Kreisman (alates 22.01.2013, asendusliige)
 Mart Laar (volitused lõppenud 12.06.2013, Eesti Panga Nõukogu esimees)
 Tõnis Lukas (volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 20.01.2013)
 Andrus Saare (alates 13.06.2013, asendusliige)

Kaja 
Kreisman*
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Aseesimees
Eiki Nestor

Aseesimees
Indrek Saar

Esimees
Sven Mikser

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (SDE) 

Kalvi Kõva 

Kajar 
Lember

Marianne 
Mikko

Mart Meri

Jaak Allik Andres Anvelt Kalev 
Kotkas 

Helmen 
Kütt

Rein RandverJevgeni 
Ossinovski

Urve Palo* Heljo Pikhof

Neeme Suur Jaan 
Õunapuu

Rannar 
Vassiljev

Karel Rüütli

* Urve Palo (volitused peatunud seoses ajutise töövõimetusega 14.03.2013, fraktsiooni liige alates 17.06.2013)
 Tiit Tammsaar (18.03.–14.06.2013, asendusliige)

Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed

Tiit 
Tammsaar*

Deniss 
Boroditš

Lembit 
Kaljuvee

Kalle Laanet Inara Luigas Rainer Vakra
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Koosseisu muudatused

Riigikogust lahkunud (või volitused peatunud) Asemele tulnud (või volitused taastunud)

Taavi Rõivas (RE) volitused peatunud 10.12.2012 Jaanus Rahumägi (RE) asendusliige 11.12.2012
Terje Trei (RE) volitused lõppenud 10.12.2012 Kristen Michal (RE) volitused taastunud 11.12.2012
Jaanus Rahumägi (RE) volitused lõppenud 11.12.2012 Tiina Lokk-Tramberg (RE) asendusliige 12.12.2012
Tõnis Lukas (IRL) volitused lõppenud 20.01.2013 Mihhail Lotman (IRL) asendusliige 21.01.2013
Mihhail Lotman (IRL) volitused lõppenud 21.01.2013 Kaja Kreisman (IRL) asendusliige 22.01.2013
Urve Palo (SDE) volitused peatunud 14.03.2013 Tiit Tammsaar (SDE) asendusliige 15.03.2013
Mart Laar (IRL) volitused lõppenud 12.06.2013 Andrus Saare (IRL) asendusliige 13.06.2013
Tiit Tammsaar (SDE) volitused lõppenud 14.06.2013 Urve Palo (SDE) volitused taastunud 15.06.2013

Vanuseline jaotus fraktsiooniti

1 1 1
4

5 7
5

12

3
10

4

4

5

11 8

3

7

3
11

IRL K RE SDE

 
kuni 29 30–39 40–49 50–59 60–69 üle 70

Riigikogus on 22 naist ja 79 meest. Vanim Riigi- 
kogu liige on 71 ja noorim 27 aastat vana.  
Keskmine vanus on 47,9 aastat.

Riigikogus töötab 11 alatist komisjoni, 3 eriko-
misjoni ja 1 uurimiskomisjon. Registreeritud on  
4 fraktsiooni, tegutseb 6 delegatsiooni, 51 parla-
mendirühma ja 48 muud ühendust.

56 XII Riigikogu liiget olid valitud ka eelmisse 
koosseisu, 39 on olnud X, 13 IX, 6 VIII ja 4 VII 
koosseisu liikmed.

36 Riigikogu liiget on parlamendis esmakordselt, 
30 liikmele on XII koosseis teine, 24-le kolmas,  
7-le neljas, 1-le viies ning 3-le kuues (Eiki Nestor, 
Mart Nutt ja Paul-Eerik Rummo).

Eesti Keskerakonna fraktsioonis on 
21 liiget – 6 naist ja 15 meest.

Eesti Reformierakonna fraktsioonis on  
33 liiget – 5 naist ja 28 meest.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonis on 
23 liiget – 6 naist ja 17 meest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  
fraktsioonis on 19 liiget – 4 naist ja 15 meest.

Fraktsiooni ei kuulu 5 liiget – 
1 naine ja 4 meest.

Fakte Riigikogu liikmete kohta 
(seisuga 31.08.2013)
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...see seaduseelnõu on minu meelest 
üks kaasamise maailmameister. Seda 
seaduseelnõu kirjutati paragrahv 
paragrahvi haaval sõna otseses 
mõttes nii, et erinevad osapooled, kes 
esindavadki ju mittetulundussektorit, 
olid ühiselt laua taga. Detailide üle peeti 
väga pikki ja kirglikke vaidlusi.

(Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus jahiseaduse 
esimesel lugemisel, 23.01.2013)

Olen teie ees, et eelnõu üle anda. 
Vaadake, opositsiooni kuuluvate 
rahvasaadikute saatus on juba kord 
selline, et kui minister isegi koridoris 
moka otsast mõne opositsioonilise idee 
kohta midagi meeldivat ütleb, siis on 
meil juba hea tuju. Aga seda parem 
meel on lugeda lehest, et ta neid ideid 
avalikult toetab.

(Eiki Nestor tulumaksuseaduse muutmise seaduse 
eelnõu üleandmisel, 22.01.2013)

RIIGIKOGU
KOMISJONID JA
ÕIGUSLOOME
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Euroopa Liidu
asjade komisjon
Esimees Arto Aas (RE) (alates 11.12.2012,
 esimees alates 12.12.2012)
Taavi Rõivas (RE) (esimees kuni 10.12.2012,
 volitused peatunud)
Aseesimees Marianne Mikko (SDE) 
Andres Herkel (IRL) (kuni 25.09.2012)
Kalev Kotkas (SDE) (alates 08.04.2013)
Tõnis Kõiv (RE) (alates 11.12.2012)
Helmen Kütt (SDE) (kuni 08.04.2013)
Kalev Lillo (RE) (kuni 11.12.2012)
Marko Mihkelson (IRL)
Mart Nutt (IRL) (alates 25.09.2012)
Jevgeni Ossinovski (SDE)
Liisa-Ly Pakosta (IRL)
Kalle Palling (RE)
Valdo Randpere (RE)
Jüri Ratas (K)
Reet Roos (IRL)
Kadri Simson (K)
Aivar Sõerd (RE)
Urve Tiidus (RE)
Yana Toom (K)
Ester Tuiksoo (K)
Rainer Vakra (−) 
Rannar Vassiljev (SDE)

Vaadeldaval perioodil toimus 68 Euroopa Liidu 
asjade komisjoni (ELAK) istungit, neist seitsmel oli 
arutelu avalik.

2012. aasta sügisistungjärgul toimus 30  
komisjoni istungit. ELAK andis seisukoha 21 ELi 
poliitikadokumendi ja õigustloova akti eelnõu 
kohta (menetleti 15 paketis). Seisukohtade andmi-
seks töötati läbi 20 arvamust Riigikogu valdkondli-
kelt komisjonidelt. Ligi 20% juhtudest pidas ELAK 
vajalikuks valitsuse seisukohti muuta või täienda-
da. ELi ministrite kohtumiste päevakordi arutas 
komisjon 32 korral, nendest 17 korral tutvustas 
Eesti seisukohti minister. Kahel korral täpsustas 
komisjon valitsusele antavat läbirääkimismandaa-
ti. Vastavalt Riigikogu otsusele „Euroopa Finants-
stabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatus-
test tulenevate kohustuste täitmise tagamine” 
esitas valitsus komisjonile arvamuse avaldamiseks 
neli vastastikuse mõistmise memorandumi muu-
datuse kavandit (Iirimaa, Portugal, Hispaania ja 
Kreeka). 

2012. aasta sügisel alustas komisjon avalike 
istungite sarja „ELi tuleviku arutelud”. Kokku toi-
mus kuus avalikku arutelu, neist viis 2012. aasta 
sügisel. Teemadena käsitleti nii ELi majanduse  
kui ka euroala olukorda, siseturu, õiguse ja põllu-
majanduspoliitika arengut, välispoliitikat, ELi  

välisteenistust ja julgeolekut. Aruteludesse kaasati 
valdkonna eksperte ning kõrgemaid ametnikke nii  
ELi institutsioonidest kui ka Eestist. Avalikke aru- 
telusid on võimalik vaadata Riigikogu kodulehelt 
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174307. 

2013. aasta kevadistungjärgul toimunud  
38 istungil andis ELAK seisukoha 75 ELi poliitika-
dokumendi ja õigustloova akti eelnõu kohta (me-
netleti 53 paketis). Seisukohtade andmiseks tööta-
ti läbi 70 Riigikogu valdkondliku komisjoni arva-
must. Valitsuse seisukohti muudeti, täpsustati või 
täiendati 26% juhtudest (14 korral), näiteks muu-
deti valitsuse seisukohti Kreeka finantsabiprog-
rammi suhtes. ELi ministrite kohtumiste päeva-
kordi arutas komisjon 53 korral, nendest 33 korral 
tutvustas Eesti seisukohti minister. Valitsus esitas 
ELAKile arvamuse avaldamiseks kaheksa vastasti-
kuse mõistmise memorandumi muudatuse kavan-
dit (Iirimaa, Portugal, Kreeka ja Hispaania), eraldi 
arutati Küprose abiprogrammi. 

2013. aasta alguses toimunud ELi tuleviku 
kuuendal arutelul keskenduti ELi föderaliseeru-
mise võimalikkusele. Ettekandega esines ka  
Euroopa Komisjoni volinik Siim Kallas.

2013. aastal on komisjon neljal korral arutanud 
Eesti seisukohti Euroopa Komisjonile kolmandate 
riikidega või organisatsioonidega (USA, Kuuba, 
Euroopa Nõukogu, WTO) läbirääkimisteks antava 
mandaadi suhtes ja nendest kolmel korral esitati 
arvamus väliskomisjonile. 

Teemadena olid arutlusel konkurentsivõime 
kava „Eesti 2020” uuendamine Euroopa poolaasta 
raames, Eesti stabiilsusprogramm ning Euroopa 
Komisjoni antavad riigipõhised soovitused. 2014–
2020 eelarveperioodiga seoses anti komisjonile 
ülevaade ettevalmistustest ELi vahendite kasuta-
mise kavandamise kohta Eestis. Tähelepanu sai ka 
ELi Läänemere-strateegia tegevuskava hetkeseis. 
Seoses ELAKi delegatsiooni esimese visiidiga Balka-
nile anti komisjonile ülevaade ELi laienemise olu-
korrast.

Esmakordselt algatas ELAK põhjendatud 
arvamust sisaldava otsuse eelnõu, mis seadis 
kahtluse alla direktiivi ettepaneku vastavuse subsi-
diaarsuse põhimõttele. Täpsemalt oli otsuse eel-
nõu ajendatud Euroopa Komisjoni direktiivi ette-
panekust, millega kohustatakse suuri äriühinguid 
ja kontserne avalikustama mittefinantsteavet ning
mitmekesisust käsitlevat teavet. ELAK oli arvamu-
sel, et direktiivi ettepanek on vastuolus subsidiaar-
suse põhimõttega, kuna ei ole selge Euroopa Liidu 
tasandil sekkumise vajalikkus. Komisjon valmistas 
ette Riigikogu otsuse eelnõu, mis sisaldas põhjen-
datud arvamust, miks ettepanek ei vasta subsi-
diaarsuse põhimõttele. Otsuse eelnõu oli 18. juunil 
täiskogus I lugemisel ning lõpphääletusel. Riigiko-
gu võttis otsuse 54 poolthäälega vastu ning see 
edastati Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamen-
dile ja Euroopa Liidu nõukogu eesistujale.
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ELi seadusandlike algatuste lõikes vajab 
eraldi rõhutamist arutelu ELi merealade ruumilise 
planeerimise direktiivi ettepaneku üle, mille ees-
märk on ühtlustada mereruumi planeerimise  
põhimõtteid. Arutelu päädis ELAKi kirjaga Euroo-
pa Komisjonile, juhtimaks tähelepanu probleemi-
dele, mis puudutasid ettepaneku lisandväärtust ja 
rakendustähtaegu. Palju tähelepanu sai direktiivi 
eelnõu, mis näeb ette, et 40% börsil noteeritud 
äriühingu nõukogu liikmetest peavad olema nais-
soost, eesmärgiga toetada naiste kaasamist ette-
võtete juhtimisse. Pärast sidususrühmadelt arva-
muste saamist otsustas ELAK eelnõus sisalduvat 
sookvootide põhimõtet mitte toetada. Komisjon 
otsustas küll mitte algatada põhjendatud arvamust 
sisaldava otsuse eelnõu ettevalmistamist, kuid 
saatis märgukirja Euroopa Komisjonile. 

Jätkusid arutelud järgmise eelarveperioodi 
mahukate poliitikavaldkonna ettepanekupaketti-
de, sh ELi ühise põllumajanduspoliitika ja kalan-
duspoliitika reformipaketi üle. 

Suurt tähelepanu pöörati meetmetele, millega 
Euroopa Komisjon püüdis ja püüab lahendada 
kliimapoliitikas tekkinud dilemmasid, seda eriti 
süsinikuturu toimimist silmas pidades. Kliimapo-
liitikaga seotult jõudsid komisjoni lauale ka meet-
med fluoritud kasvuhoonegaaside piiramiseks,
taastuvenergia tootmisega seotud maakasutuse 
muutustega kohanemiseks ning ülevaade ja arute-
lu kehtiva energiaalase seadusandluse rakendami-
se üle. Samuti hoiti end kursis läbirääkimiste aren-
gutega LNG terminali asukoha ja energia infra-
struktuuri osas.

Olulise teemana toetas komisjon noortegaran-
tii loomist, mille eesmärk on vähendada noorte 
tööpuudust ja suurendada nende kaasatust ühis-
konda. Noortegarantii loomisega tahetakse tagada, 
et kõik kuni 25-aastased noored saaksid 4 kuu 
jooksul pärast töötuks jäämist, üldhariduse oman-
damist või katkestamist haridustee jätkamise, 
kvaliteetse töö- või praktikapakkumise. Tingimu-
sel, et ettevõtlusvabadust võib piirata rahvatervise 
kaitsest lähtuvalt, leidsid toetust ka valitsuse seisu-
kohad uue tubakadirektiivi osas. Direktiivi ees-
märk on piirata tubaka tarbimist ja tuua täienda-
valt esile selle tervist kahjustavad omadused. Eel-
nõu piirab muu hulgas maitse- ja lõhnaainetega 
sigarettide turustamist ning näeb tubakapaken-
deile ette pildi- ja tekstihoiatused.

Veel otsustas komisjon toetada määruse ettepa-
nekut, mis tugevdab ja täpsustab tarbijate õigusi 
lennureisidel, et tagada nende õiguste efektiivne 
ja igakülgne kaitse. Tehtavad muudatused näevad 
ette hüvitise lennu pikaajalise hilinemise korral, 
õiguse muuta reisiteekonda ning õiguse hoolitsu-
sele jätkulennust mahajäämise korral, kui eelmi-
ne lend hilineb.

Välissuhtlemise kontekstis tuleks esile tõsta 
Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy 

2013. a veebruaris Riigikogus peetud kõnet, milles 
ta keskendus Euroopa tulevikule. Komisjoni istun-
gil osales Euroopa Kohtu kohtunikukandidaat 
Küllike Jürimäe ettekandega Euroopa Liidu koh-
tust ning Üldkohtu kohtunike arvu võimalikust 
suurendamisest. Kohtuti ka Eesti esindajatega 
Regioonide Komitees, kuulati Euroopa Kontrolliko-
ja auditiaruannet ELi eelarve täitmise kohta ja 
Europoli 2011. a aruannet. 

Kohtuti Saksa Bundestagi liikmete, Albaania 
delegatsiooni, Gruusia eurointegratsiooniministri 
Alexi Petriashvili, Tšehhi eelarvekomisjoni dele-
gatsiooni, Euroopa Komisjoni majandus- ja rahan-
duspeadirektoraadi Eesti üksuse töötajate ning 
Horvaatia ja Kosovo parlamendi esimehega. 

Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetest 
külastasid komisjoni Ivari Padar, Vilja Savisaar-
Toomast, Tunne Kelam ja Kristiina Ojuland.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas koos 
Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuyga 
Riigikogus, veebruar 2013
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Mais 2013 viibis komisjoni neljaliikmeline 
delegatsioon ametlikul visiidil Serbias ja Makedoo-
nias. Tegemist oli Eesti parlamentaarse delegat-
siooni esimese visiidiga antud regiooni. Visiidi 
eesmärk oli tutvuda regiooniga, arutleda ELi laie-
nemispoliitika üle ja luua kahepoolseid suhteid. 
Mõlemas riigis kohtuti ka Euroopa Komisjoni  
välisteenistuse delegatsiooni juhtidega, kes andsid 
ülevaate riikide ELi laienemisprotsessidest. 
COSACi kohtumised toimusid Küprosel, Iirimaal ja 
Leedus. Balti ja Poola ELAKi esimehed kohtusid 
2012. aasta sügisel Tallinnas ja 2013. aasta kevadel 
Gdanskis. 

Kristi Sõber, Euroopa Liidu asjade komisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja

Keskkonnakomisjon
Esimees Erki Nool (IRL) (alates 21.01.2013,
 rahanduskomisjonist; esimees alates   

 22.01.2013)
Tõnis Lukas (IRL) (kuni 20.01.2013, volitused
 lõppenud)
Aseesimees Karel Rüütli (SDE)
Annely Akkermann (IRL)
Eldar Efendijev (K) 
Valeri Korb (K) 
Kaja Kreisman (IRL) (alates 22.01.2013)
Tõnis Kõiv (RE) 
Kalle Palling (RE) 
Rein Randver (SDE) 
Jaanus Tamkivi (RE)
Rainer Vakra (–)

Keskkonnakomisjon pidas vaadeldaval perioodil 55 
istungit, sh 5 ühis- ja 2 väljasõiduistungit. Menetlu-
ses oli 24 eelnõu, millest 17 võeti vastu seadusena, 
1 Riigikogu otsusena ja 1 võtsid algatajad tagasi. 
Menetlusse jäi 5 eelnõu. Komisjon andis 12 korral 
arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroo-
pa Liidu õigusakti eelnõu kohta. 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud olulisi-
mad vastuvõetud seadused:

Jahiseadusega (351 SE, vastu võetud 25.04. 
2013) täiendatakse jahindustegevuse regulatsiooni 
mitme uudse põhimõttega, mis seadustati kahe 
huvigrupi – maaomanike ja jahimeeste vahel saa-
vutatud kompromissi tulemusel. Nii näiteks jäävad 
seaduse kohaselt alles olemasolevad jahipiirkon-
nad, mille piire on aga tulevikus võimalik muuta 
maaomanike ettepanekul, kellele kuulub vähemalt 
51% jahipiirkonna jahimaa kinnisasjadest ja pind-
alast, või jahimeeste omavahelisel kokkuleppel. 
Jahipiirkonna kasutamise eelduseks on kasutaja 
leping maaomanikuga. Uudseks põhimõtteks tuleb 
lugeda ka jahiuluki tekitatud kahju hüvitamise 
põhimõtet. Üldjuhul lepitakse kahju hüvitamises 
kokku jahipiirkonna kasutaja ja maaomaniku va-
hel sõlmitud lepingus. Kui lepingut ei ole sõlmitud 
ja maaomanik ei ole jahipidamist keelanud, on 
maaomanikul õigus nõuda jahipiirkonna kasuta-
jalt põllumajanduskultuuridele ning okaspuudele 
uluksõraliste tekitatud kahju osalist hüvitamist 
kuni 100 eurot hektari kohta aastas. Kahjunõude 
esitamise õigus tekib maaomanikul pärast jahipiir-
konna kasutajale ulukikahjustuste ennetamise 
teatise saatmist. Uudseks tuleb lugeda ka piirkond-
like jahindusnõukogude moodustamist. Jahindus-
nõukogu töös osaleb ka riigi esindaja. 

Tööstusheite seaduse (345 SE, vastu võetud 
24.04.2013) eesmärk on võtta Eesti õigusesse  
üle Euroopa Liidu direktiivi 2010/75/EL nõuded 

Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon Serbias, 
mai 2013
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tööstusheidete kohta (THD). THD võeti vastu 24. 
novembril 2010. a, et vähendada tööstustegevusest 
põhjustatud saastet ning võimaluse piires see likvi-
deerida kooskõlas „saastaja maksab” ja saastuse 
vältimise põhimõttega. THD regulatsioon ei ole 
täiesti uus – kokku on liidetud Euroopa Parlamen-
di ja nõukogu direktiivi 2008/1/EÜ (saastuse komp-
leksse vältimise ja kontrolli kohta) ja kuue muu 
direktiivi sätted, et kehtestada ühtne tööstusheide-
te regulatsioon. THD kohaldub suure saastepotent-
siaaliga tööstuslikule tegevusele, mis on määratud 
keskkonnakompleksloa kohustusega suurtele 
põletusseadmetele, jäätme- ja koospõletustehaste-
le, orgaanilisi lahusteid kasutavatele ning titaan-
dioksiidi tootvatele käitistele.

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse 
(287 SE, vastu võetud 27.03.2013) põhieesmärk on 
täpsustada ja täiendada looduskaitse alla võtmist 
reguleerivaid sätteid tulenevalt Riigikohtu üldko-
gu 31. mai 2011. a otsusest kohtuasjas nr 3-3-1-85-
10. Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses 
peavad olema piisavalt tagatud põhiseaduse §st 14 
tulenevad õigused ja vabadused, samuti põhi- 
seaduse §st 15 tulenev isiku õigus vaidlustada koh-
tus tema suhtes kehtestatud piiranguid. Seadusega 
täpsustatakse loodusobjekti kaitse alla võtmise 
menetluse nõudeid ning täiendatakse regulatsioo-
ni otsuse põhjendamise ja menetlusosalisele kätte-
toimetamise osas. Järelevalvega seotud sätete ees-

märk on lisaks karistamisele ka ettekirjutuste 
tegemine ning sunnivahendite rakendamine. Uue 
teemana on seadusesse lisatud hülgetoodetega 
kauplemist käsitlev regulatsioon, kuna Euroopa 
Liidu määruse kohaselt peavad liikmesriigid keh-
testama karistusmäärad ja määrama määruse täit-
mist tagava pädeva asutuse.

Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse 
muutmise seaduse (289 SE, vastu võetud 
20.03.2013) muudatuste peamine eesmärk on taga-
da kinnisasja omanike võrdne kohtlemine loodus-
kaitsepiirangute eest hüvitise saamisel, sõltumata 
kinnisasja omandamise ajast või kinnisasja omani-
ku võimalustest osaleda riigi kinnisvara oksjonil. 
Kaotatakse võimalus võõrandada riigile enne 
01.04.2007 omandatud looduskaitsepiirangutega 
kinnisasja, mille piirangutest oli omanik teadlik 
selle omandamise ajal ning mille kaitsekord ei ole 
muutunud rangemaks. Lisaks kaotatakse võimalus 
riigivara enampakkumisega võõrandamisel oman-
datud vara maksumuse tasaarvestamiseks enam-
pakkumise võitja omandis oleva looduskaitsepii-
rangutega kinnisasjaga. 

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadu-
sega (282 SE, vastu võetud 05.12.2012) tehti muu-
datused loodusvarade kasutusõiguse tasu ülem-
määrades, et võimaldada maavarade kasutuse tõ-
hustamist ning väärtustada veeressurssi, suunates 
seda säästlikumalt kasutama. Teise samanimelise 

Keskkonnakomisjon koos kalandusspetsialistidega väljasõidul Emajõe Suursoole, mai 2013
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Komisjoni istungitel toimunud aruteludel on 
kuulatud õiguskantsleri, riigikontrolöri, valitsus-
asutuste, kohalike omavalitsusüksuste ja nende 
liitude jt esindajate ettekandeid ja asjakohaseid 
selgitusi. 25. septembril kuulati Kiviõli Keemia-
tööstuse OÜ esindajate selgitusi tootmistegevu-
sega seotud välisõhu kaitse valdkonda kuuluvate 
õigusrikkumiste kohta, 6. novembril tutvustasid 
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajad komisjoni 
liikmetele olmejäätmete kogumissüsteemi kitsas-
kohti ja esitasid omapoolseid ettepanekuid jäätme-
seaduse muutmiseks. 3. juuni istungil tutvus ko-
misjon keskkonnaorganisatsioonide tegevusega, 
aset leidis arutelu aktuaalsetel teemadel.

Keskkonnakomisjoni liikmetel valmis kaks 
raportit. Esimese neist, „Raskeveokite täismassi-
piirangute mõju metsanduse arengule ja kesk-
konnaseisundile. Ettepanekud” (raportöör Tõnis 
Lukas) kiitis komisjon heaks 11.12.2012. Raporti 
kokkuvõttes soovitas komisjon raskeveokite täis-
massipiiranguid tõsta, st lubada 6- ja enamatelje-
listele paarisvelgedega autodele kuni 52-tonniseid 
vedusid aastaringselt ning kaaluda 7- ja enamatel-
jelistele paarisvelgedega autodele teatud marsruu-
tidel ja talvisel ajal Maanteeameti loaga kuni  
60-tonniste vedude lubamist. Raporti raames kor-
raldati 13. novembril 2012 rahvusvaheline semi-
nar, kus Läti, Soome ja Rootsi esindajad andsid 
ülevaate nendes riikides kehtivatest raskeveokite 
täismassipiirangutest. Teise raporti, „Reoveepuhas-
tis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonna-
häiringu vähendamise võimalused” (raportöör 
Tõnis Kõiv) kiitis komisjon heaks 31.01.2013. Ra-
portiga sooviti välja selgitada võimalikud lahen-
dusvariandid, mis lõpetaksid inimeste ebameeldi-
va lõhnaga häirimise tiheasustusaladel.

Elle Kaur, keskkonnakomisjoni 
nõunik-sekretariaadijuhataja

seadusega (310 SE, vastu võetud 07.12.2012) muu-
deti üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamis-
õiguse ja sellega seotud vee erikasutuse tasu. Sellis-
te maardlate maavara kvaliteet ja kogus on riigi 
majandusarengu jaoks olulise tähtsusega ning kae-
vandamisest lähtuv keskkonnamõju on laiem asu-
kohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse piiridest. 
Muudatuse eesmärk on ühtlustada kohalike oma-
valitsuste võimalusi elukeskkonna parandamisel. 

Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põh-
justatud merereostuse vältimise 1972. aasta 
konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühine-
mise seaduse (373 SE, vastu võetud 16.04.2013) 
eesmärk on rahvusvahelise merekeskkonna kaits-
mise kohustuse täitmise tagamine nii Eesti juris-
diktsiooni all olevatel merealadel kui ka Eesti lip-
pu kandvatel laevadel ja õhusõidukitel väljaspool 
Eesti merealasid (ei kohaldu sõjalaevadele jt riigi 
teenistuses olevatele laevadele). 

Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasuta-
mise Organisatsiooni [EUMETSAT] asutamise 
konventsiooni ja selle muutmise protokolli 
ratifitseerimise seadus (411 SE, vastu võetud 
05.06.2013). Liikmesriigi staatusega kaasneb täie-
lik hääleõigus organisatsiooni nõukogus ning töö-
tajate värbamisprotsessis. Lisaks ligipääsule kõigi-
le EUMETSATi andmetele ja teenustele avaneb 
Eestil võimalus osaleda ja kaasa rääkida meteoro-
loogiavaldkonna metoodika, sellealaste otsuste ja 
poliitika kujundamisel Euroopas. Eesti saab 
EUMETSATi satelliitide kaasomanikuks.

Istungid ja muu tegevus

Vaadeldaval perioodil on keskkonnakomisjonil 
toimunud ühisistungid majandus- ja maaeluko-
misjoniga. Ühisistungitel majanduskomisjoniga 
käsitleti raskeveokite täismassipiirangute mõju 
metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile ning 
taastuvenergia osa üleminekul puhtale energiale. 
Ühisistungitel maaelukomisjoniga olid teemadeks 
saastetasud ja kompleksload loomakasvatuses, 
sealhulgas nende käsitlus tööstusheite seaduse 
eelnõus, Haanja looduspargi uue kaitse-eeskirja 
kehtestamisel tõusetunud probleemid ja vee- 
seaduse muutmise seaduse eelnõu kitsaskohad 
põllumajandustootjate pilgu läbi. 

Keskkonnakomisjoni väljasõiduistungitel tut-
vuti radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladusta-
misega tegeleva ettevõttega A.L.A.R.A., Keskkonna-
ameti kiirgusosakonna ning SA Keskkonnainves-
teeringute Keskuse tegevusega. Mais toimunud 
väljasõidul Alam-Pedja ja Emajõe-Suursoo loodus-
kaitsealale tutvuti kaitsealadel tehtud tööde ja 
nende tulemustega. Komisjoni eesmärk oli saada 
ülevaade vanajõgede taastamisest ja kalaseire kor-
raldamisest ning sellest, kuidas kaitsealade elu-
paikade ja elustiku taastamiseks rakendatud meet-
med on mõjutanud sealset looduskeskkonda ja 
kalavarusid.
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Kultuurikomisjon
Esimees Urmas Klaas (RE)
Aseesimees Aadu Must (K)
Jaak Allik (SDE)
Kaia Iva (IRL) (kuni 13.06.2013, riigikaitse-
 komisjoni)
Lauri Luik (RE)
Mart Meri (SDE)
Liisa-Ly Pakosta (IRL)
Mailis Reps (K)
Paul-Eerik Rummo (RE)
Andrus Saare (IRL) (alates 13.06.2013)
Priit Sibul (IRL) (kuni 22.01.2013, maaelu-
 komisjoni)

Kultuurikomisjon pidas vaadeldaval perioodil  
77 istungit. Menetluses oli 20 eelnõu, millest  
seadusena võeti vastu 8 ja otsusena 2, tagasi lükati 
4 eelnõu ning 6 eelnõu jäi menetlusse. Vastuvõe-
tud seadused reguleerisid üld- ja kutseharidust, 
õppelaenukohustuse täitmist, autoriõigusega  
kaasnevate õiguste tähtaega, muuseumivaldkonda 
ning meediateenuste osutamist. Riigikogu otsus-
tega nimetati liige Eesti Rahvusringhäälingu  

nõukogusse ja liige Eesti Rahvusraamatukogu  
nõukogusse. 

Komisjon andis neli arvamust Euroopa Liidu 
õigusaktide eelnõude kohta, mis puudutasid noor-
tegarantii loomist, teadusinfo kättesaadavust ja 
teadusruumi partnerlust ning kolmandate riikide 
kodanike Euroopa Liidu liikmesriiki õppimise või 
teadustöö eesmärgil sisenemise tingimusi.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja selle-
ga seonduvalt teiste seaduste muutmise seadu-
se (340 SE, vastu võetud 20.06.2013) eesmärk on 
tagada kvaliteetse põhi- ja gümnaasiumihariduse 
võrdne kättesaadavus, muuta õppetöö korraldust 
(muu hulgas koolivaheaegade kehtestamist, güm-
naasiumis valikainete pakkumist ning gümnaasiu-
mi lõpetamise tingimusi) ja direktori pädevust 
kooli juhtimisel ning õpetajate töötingimuste keh-
testamise ja tasustamise korraldust. Seadusega 
loodi õiguslik alus tugiteenuste maakondlike kes-
kuste rajamiseks, et parandada nende teenuste 
kättesaadavust hariduslike erivajadustega õpilas-
tele ja koolidele. 

Kutseõppeasutuse seadus (331 SE, vastu võe-
tud 12.06.2013) on valdkonna uus tervikregulat-
sioon. Seaduses sätestatakse uued kutseõppe liigid 
vastavalt Eesti kvalifikatsiooniraamistikule ning
väljundipõhisuse printsiibi kohaldamine nii hin-
damisel kui ka kutseõppe liikide ja õppekavade  
rakendamisel. Varasemad koolitusload asendatakse 

Kultuurikomisjoni istung teemal „Õpetajaharidus Tartu Ülikoolis“, september 2012
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õppe läbiviimise õiguse andmise süsteemiga,  
kutseõppeasutuse juhtimine muudetakse kolle-
giaalsemaks; kehtestatakse kutsestandardil põhi-
nevad õpetajate kvalifikatsiooninõuded ning võe-
takse kasutusele uus õppemahu arvestamise ühik – 
Eesti kutsehariduse arvestuspunkt.

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sel-
lega seonduvalt teiste seaduste muutmise sea-
dusega (236 SE, vastu võetud 07.12.2012) kehtesta-
ti riiklik vajaduspõhine õppetoetuste regulatsioon, 
mis toetab majanduslikult ebasoodsamas olukor-
ras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele. Üliõpilasel 
on õigus vajaduspõhisele õppetoetusele, kui tema 
keskmine sissetulek kalendrikuus ei ületa riigieel-
arvega kehtestatava keskmise sissetuleku ülem-
määra pereliikme kohta. 1. septembrist 2013 on 
selleks ülemmääraks 280 eurot. Vajaduspõhised 
õppetoetused kehtestatakse kolmes suuruses, ar-
vestades üliõpilase keskmise sissetuleku kolme 
vahemikku. 

Muuseumiseadus (374 SE, vastu võetud 
19.06.2013) on valdkonna uus tervikregulatsioon, 
mille eesmärk on tagada Eesti muuseumide kest-
lik areng ning siduda muuseumides leiduv ajaloo-
line teadmus paremini tänase ühiskonna vajadus-
tega. Seadus sätestab muuseumi mõiste ning  
kehtestab muuseumi tegevuse ja muuseumikogu 
korralduse alused.

Meediateenuste seaduse ja sellega seondu-
vate seaduste muutmise seaduse (336 SE, vastu 
võetud 22.05.2013) peaeesmärk on sõltumatu re-
gulaatorasutuse õigusliku ja haldusliku korralduse 
vastavusse viimine Euroopa Liidu põhimõtetega 
meediateenuste valdkonnas ning arvestades Eesti 
meediateenuste turu viimaste aastate arengutega. 
Sõltumatu regulaatorasutuse ülesanded antakse 
seadusega Tehnilise Järelevalve Ametile. 

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse 
(394 SE, vastu võetud 05.06.2013) eesmärk on pi-

kendada muusikateose esitajate ja fonogrammi-
tootjate suhtes praegu kehtivat 50 aasta pikkust 
kaitsetähtaega 70 aasta pikkuseks. Muudatus mõ-
jutab nii teose põhiesitajaid kui ka kõrvalesitajaid.

Muu tegevus

Kultuurikomisjoni ettepanekul arutas Riigikogu 
17. jaanuaril 2013 oluliselt tähtsa riikliku küsimu-
sena õpetajahariduse hetkeseisu, probleeme ja 
ootusi. Arutelu ettevalmistamiseks korraldas  
komisjon koos valdkonna asjatundjatega kaheksa 
eriteemalist istungit ning käis väljasõiduistungil 
Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja Tallinna Ülikoolis. 

Kõrghariduse valdkonnas jälgis komisjon kõrg-
koolide haldus- ja tulemuslepingute täitmise aru-
andeid ja uue regulatsiooni rakendamist. Noorsoo-
valdkonnas arutleti teemal „Noored ja noorsoo-
töö”, teadusvaldkonnas personaalse meditsiini juu-
rutamise võimalusi Eestis aastail 2014–2020. Koos 
Riigikogu väliskomisjoniga arutati Aasia-teemalis-
te haridus- ja teadusprogrammide arendamist 
ning ühisistungil majandus- ja sotsiaalkomisjoniga 
nn nutika spetsialiseerumise võimalusi. Kultuuri-
poliitikas pööras komisjon tähelepanu küsimuse-
le, milline on avalik-õiguslike juriidiliste isikute 
(Eesti Rahvusringhääling, Eesti Rahvusooper, Eesti 
Rahvusraamatukogu) eelarve kujunemise protsess 
ning kinnitas vajadust teemat põhjalikult analüü-
sida. 

Angelika Berg, kultuurikomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ja kultuurikomisjoni 
esimees Urmas Klaas õpetajaharidust arutamas,
september 2012
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Maaelukomisjon
Esimees Kalvi Kõva (SDE)
Aseesimees Aivar Kokk (IRL)
Aare Heinvee (RE)
Andres Jalak (IRL) (kuni 22.01.2013, rahandus- 

 komisjoni)
Kalev Kotkas (SDE)
Heimar Lenk (K)
Tiina Lokk-Tramberg (RE) alates 12.12.2012
Meelis Mälberg (RE)
Priit Sibul (IRL) (alates 22.01.2013, kultuuri-
 komisjonist)
Terje Trei (RE) (kuni 11.12.2012, volitused
 lõppenud)
Ester Tuiksoo (K)

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 55 
istungit, sh 2 avalikku, 3 väljasõidu- ja 3 ühisistun-
git keskkonnakomisjoniga. Menetluses oli 11  
seaduse ja 1 Riigikogu avalduse eelnõu, vastu võeti 
Riigikogu avaldus ja 10 seadust, 1 eelnõu lükati 
esimesel lugemisel tagasi. Komisjon andis vaadel-
daval ajavahemikul Euroopa Liidu asjade komisjo-
nile 2 arvamust.

Riigikogu avaldus “Eesti põllumajandusest 
ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspolii-
tika reformist” (306 AE, vastu võetud 21.11.2012). 
Avaldusega toetas Riigikogu Eesti, Läti ja Leedu 
põllumeeste püüdlusi ELi ühise põllumajandus-
poliitika raames makstavate otsetoetuste võrdsus-
tamiseks. ELi liikmesriike, Euroopa Parlamenti  
ja Euroopa Komisjoni kutsuti üles reformima  
otsetoetuste süsteemi selliselt, et oleksid tagatud 
võrdsed konkurentsitingimused kõigile ELi  
põllumajandustootjatele. Samuti rõhutati vaja-
dust jätkata maaelu arengukava meetmete  
rahastamist.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliiti-
ka rakendamise seaduse muutmise seadusega 
(348 SE, vastu võetud 14.02.2013) loodi võimalus 
maksta põllumajandustootjatele, kellel oli seni 
õigus saada täiendavat otsetoetust, 2013. aastal 
samadel tingimustel üleminekutoetusi. Järgmise 
samanimelise seadusega (432 SE, vastu võetud 
19.06.2013) sätestatati Leader-meetme rakendami-
seks loodud kohaliku tegevusgrupi juhtimise läbi-
paistvuse suurendamiseks ja tegevusgrupi liikmete 
aktiivsuse tõstmiseks põhimõte, et tegevusgrupi 
üldkoosolekul tohib isik esindada vaid üht tegevus-
grupi liiget ja ükski liige ei saa esindada teist liiget. 

Seadus ajakohastas ka toetusraha tagasinõud-
mise ja -maksmise ning tagastatavalt summalt 

Maaelukomisjon väljasõiduistungil ASis Sagro, september 2012



22 < RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2012/2013

intressi arvestamise sätteid, viies need vastavusse 
ELi muutunud õigusaktidega.

Maareformi seaduse muutmise ja sellest 
tulenevalt teiste seaduste muutmise seadusega 
(335 SE, vastu võetud 27.02.2013) tehti maareformi 
kitsaskohtade lahendamiseks vajalikud muudatu-
sed ning kehtestati tähtajad menetluste lõpetami-
seks. Täpsustati kaasomandis oleva ehitise teenin-
damiseks vajaliku maa ja kinnisasjaga piirneva, 
iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse omanda-
mise regulatsioone ning sätestati ehitise omaniku-
le õigus hoonestusõigusega koormatavat maad 
omandada. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seaduse (352 SE, vastu võetud 
27.02.2013) eesmärk on soodustada kohaliku oma-
valitsuse üksuste vabatahtlikku ühinemist. Selleks 
tõsteti ühinemistoetusi ja loobuti etteantud ühine-
mispiirkondadest. Olulisimaks kriteeriumiks uue 
KOVi moodustamisel sai ühtse toimiva teenuse-
piirkonna teke. Nähti ette hüvitis omavalitsusjuh-
tidele, kes ühinemise tõttu on sunnitud loobuma 
senisest positsioonist. Ühistranspordiseaduse muu-
datuse kohaselt jätkub ühinemise käigus maakon-
naliinidest vallasisesteks muutunud ühistranspor-
diliinide rahastamine nii, nagu see toimus enne 
ühinemist.

Muu tegevus

Olulisteks teemadeks vaadeldud perioodil olid ELi 
järgmine finantsperiood ja ühine põllumajandus-
poliitika, otsetoetused ja Eesti maaelu arengukava 
aastail 2014−2020. Nende teemadega oli suuremal 
või väiksemal määral seotud enamik komisjonis 
toimunud aruteludest. Eesti maaelu arengukava 
teemal toimus juunis ka avalik istung. Euroopa 
Liidu asjade komisjonile anti arvamus põllumajan-
dussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite 
kohta perioodil 2014−2020. Aprillis Riias toimu-
nud Eesti, Läti ja Leedu parlamendikomisjonide 
kohtumisel allkirjastati ühisdeklaratsioon, milles 
kutsuti ELi liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja 
Euroopa Komisjoni üles kehtestama ühine põllu-
majanduspoliitika, mis tagaks maapiirkondade 
arengu ning looks kõigi põllumeeste jaoks õigla-
sed ja võrdsed konkurentsitingimused. 

Kuna põllumajandustootmine ja maaelu on 
tihedalt seotud keskkonnaga, ütles komisjon sõna 
sekka ka tööstusheite seaduse (saastetasud ja 
kompleksload loomakasvatuses), veeseaduse (maa-
de väetamine ja loomade karjatamine) ning jahi-
seaduse eelnõu aruteludel, seda ühisistungitel 
keskkonnakomisjoniga.

Tavapäraselt kohtuti põllumajandustootjaid 
ühendavate organisatsioonide esindajatega. Vaeti 
nõuandesüsteemi korralduse, aianduse, mahetoot-
mise, lambakasvatuse, mesinduse, taastuvenergia 
väikelahenduste toetamise ja muid aktuaalseid 
probleeme.

Järjest rohkem pöörab komisjon tähelepanu 
regionaalpoliitika ja maaelu jätkusuutlikkuse tee-
madele. Koos regionaalministri ja kohalike omava-
litsuste esindajatega on arutatud haldusreformiga 
seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi. 
Tutvuti regionaalarengu strateegiaga aastani 2020, 
regionaalprogrammide ja uuringu „Maapiirkonna 
ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused” lõpp-
tulemustega. Juunis külastas maaelukomisjoni 
Gruusia parlamendi delegatsioon, kelle Eesti-visii-
di eesmärk oli tutvuda kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse ja haldusreformiga Eestis.

Ülle Särgava, maaelukomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja
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Majanduskomisjon
Esimees Kaja Kallas (RE) (alates 11.09.2012)
Aseesimees Urve Palo (SDE) (aseesimees kuni
 21.11.2012 ja alates 19.06.2013; volitused
 peatunud 14.03.–-14.06.2013)
Remo Holsmer (RE) (kuni 11.12.2012,
 rahanduskomisjoni)
Lembit Kaljuvee (−)
Kalev Kallo (K)
Kalev Lillo (RE)
Kristen Michal (RE) (alates 11.12.2012)
Tõnis Palts (IRL)
Olga Sõtnik (K)
Tiit Tammsaar (18.03.–14.06.2013,
 volitused lõppenud)
Toomas Tõniste (IRL)
Jaan Õunapuu (SDE) (aseesimees
 21.11.2012−19.06.2013)

Vaadeldaval perioodil toimus 70 majanduskomis-
joni istungit, nendest 3 väljasõiduistungit ja  
3 ühisistungit. Komisjoni menetluses oli 25 eel-
nõu, millest 11 võeti vastu seadusena ja 1 otsuse-
na, ühel korral otsustati eelnõud ühendada, 4 eel-
nõu lükati täiskogus tagasi ja 8 eelnõu jäi lõpuni 

menetlemata. Algatati 1 otsuse eelnõu. Euroopa 
Liidu asjade komisjonile anti 34 korral arvamus 
ELi poliitdokumendi või õigustloova akti eelnõu 
kohta.

Olulisemad eelnõud, mille menetlemisel oli 
juhtivkomisjoniks majanduskomisjon:

Elektroonilise side seaduse § 90 täiendami-
se seaduse (243 SE, vastu võetud 18.10.2012) ees-
märgiks on täpsustada § 90 selliselt, et kaoks mit-
metimõistmine, mis on põhjustanud vaidlusi  
vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajate 
(Kanal 2 ja TV3) ja kaabelleviteenust osutavate 
sideettevõtjate vahel. Pooltel puudus ühtne aru-
saam, kas televisiooniteenuse osutajad võivad kaa-
belleviteenuse osutajatelt oma programmide taas-
edastamise eest tasu nõuda. Seaduse kohaselt on 
vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal 
õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideette-
võtjalt teleprogrammide taasedastamise eest 
mõistlikku tasu.

Meresõiduohutuse seaduse muutmise  
seadusega (283 SE, vastu võetud 12.12.2012) keh-
testatakse tuletornitasu ja navigatsioonitasu ase-
mel ühtne veeteetasu. Samuti muudetakse täieli-
kult seni kehtinud tasude arvestamise aluseid, 
kuna minnakse üle ühel kogumahutavusühikul  
(1 GT) põhinevale tasule. Lisaks kehtestatakse piir-
määrad, millest suuremat veeteetasu laev olene-
mata piirmäära ületavast mahust maksma ei pea.  

Majanduskomisjon väljasõiduistungil Eesti laevatehaste ja metallitööstuskontserni BLRT Grupp, september 2012
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Kalendriaasta jooksul sadamaid  mitmeid kordi kü-
lastavatele laevadele tehakse soodustusi.

Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõran-
damise seaduse ja looduskaitseseaduse muut-
mise seadus (247 SE, vastu võetud 23.01.2013). 
Muudatuste eesmärk on tõhustada ja kiirendada 
mitut kohalikku omavalitsust läbiva taristu (joon-
ehitiste e maanteede ja raudteede) maakonnapla-
neeringute menetlemist. Kohalikud omavalitsused 
vabastatakse planeerimisseaduses sätestatud hoo-
nestatud kinnisasja võõrandamise kohustusest 
ning nähakse ette, et võõrandamise vajaduse ilm-
nemisel sõlmitakse kokkulepe kas võlaõigusseadu-
sest lähtudes või kohaldatakse kinnisasja sundvõõ-
randamise seadust. Eeltoodu aitab vältida olukor-
di, kus kohalikud omavalitsused keelduvad eelni-
metatud planeeringuid kooskõlastamast ning 
joonehitise asukohta ka oma üldplaneeringusse 
kandmast, kuna see võib kaasa tuua olukorra, kus 
kohalik omavalitsus peab põhjendamatult võõran-
dama kinnisasja, mille võõrandamise kohustus 
peaks olema hoopis ehitamisest huvitatud isikul. 
Lähtudes valitsuse tegevusprogrammist 2011–2015, 
on võetud eesmärgiks suurte taristuprojektide 
puhul maakasutuse lubade menetlemist kiirenda-
da, samuti on eesmärgiks õigussüsteemi toimivuse 
parandamine. Seadus jõustus 2013. aasta 1. märtsil.

Meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseadu-
se muutmise seaduse (300 SE, vastu võetud 
20.02.2013) eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada 
meretranspordile kohaldatavat haldusmenetlust, 
luues õigusliku aluse ühtse riikliku elektroonilise 
mereinfosüsteemi kasutamiseks. Samas viiakse 
seadused vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja 
rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. Muu-
datused aitavad oluliselt vähendada meretranspor-
di halduskoormust ning suurendada meretrans-
pordi kui olulise ja keskkonnasäästliku transpordi-
kanali kasutamist. Seadus jõustus 2013. a 1. juulil.

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja 
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadus (349 SE, vastu võetud 11.04.2013). Seaduse-
muudatused tõstavad kindlustusandjate omava-
hendite miinimummäära ning võtavad arvesse 
Euroopa Kohtu otsust, mille alusel ei või samadel 
tingimustel sõlmitud mehe ja naise elukindlus-
tuse, haiguskindlustuse ja õnnetusjuhtumite kind-
lustuse lepingute kindlustusmaksed ja hüvitised 
erineda. Seadus volitab finantsinspektsiooni teos-
tama järelevalvet ka lühikeseks müügi tehingute 
ja börsiväliste tuletisinstrumentide arveldamise 
üle ning määrab karistused Euroopa Liidu otse-
kohalduvatest määrustest tulenevate nõuete  
rikkumiste eest. Seadus viib Euroopa Liidu õiguse-
ga kooskõlla makseasutuste ja e-raha asutuste 
seaduse ning väärtpaberituru seaduse.

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmi-
se ja sellega seonduvalt teiste seaduste muut-
mise seadus (353 ja 386 SE, vastu võetud 
15.05.2013). Kaubandusliku meresõidu seadust 

täiendatakse mere-reisijaveolepingu kindlustuse 
regulatsiooniga, mis tuleneb Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu vastavast määrusest (reisijate meritsi 
vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral). Muu-
datuse kohaselt hakkab Veeteede Amet laevale 
välja andma tõendeid kindlustuse olemasolu koh-
ta. Eeltoodust tulenevalt täiendatakse vastavalt ka 
meresõiduohutuse seadust, sadamaseadust ja riigi-
lõivuseadust. Seaduse teine eesmärk on anda me-
rereisijate kaebuste läbivaatamise õigus ja kohus-
tus tarbijakaitseametile. Sellega luuakse seaduslik 
alus nende kaebuste menetlemiseks nimetatud ELi 
määruse võimaliku rikkumise puhul ning antakse 
reisijatele õigus kaitsta senisest tõhusamalt oma 
õigusi, võimaldades neil pöörduda tarbijakaitse-
ameti kui pädeva asutuse poole.

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse-
ga (321 SE, vastu võetud 19.06.2013) antakse kon-
kurentsiametile õigus kiita heaks ettevõtjate poolt 
võetavaid kohustusi ja kehtestada vajadusel ajutisi 
meetmeid. See annab konkurentsiametile täienda-
vad võimalused järelevalve teostamiseks ning 
meetmete rakendamiseks, mis on iga kaasuse 
asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi arvesta-
des kõige sobivamad ja paindlikumad. Seadust 
täiendati sättega, millega pikendatakse konku-
rentsialaste väärtegude aegumistähtaega seniselt 
kahelt aastalt kolmele aastale. Seadus jõustub üldi-
ses korras, v.a § 1 punkt 8, mis jõustub 2014. aasta 
1. jaanuaril.

Kaido Rosin, majanduskomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja



RIIGIKOGU KOMISJONID JA ÕIGUSLOOME > 25  

Põhiseaduskomisjon
Esimees Rait Maruste (RE)
Aseesimees Deniss Boroditš (−)
Peep Aru (RE)
Andres Herkel (IRL) 
Andrei Korobeinik (RE)
Kajar Lember (SDE)
Väino Linde (RE)
Mart Nutt (IRL)
Indrek Saar (SDE)
Tarmo Tamm (K)
Priit Toobal (K) 

Põhiseaduskomisjon pidas vaadeldaval perioodil 
63 istungit. Menetluses oli 42 eelnõu, millest 10 
võeti vastu seadusena, 8 otsusena, 6 eelnõu lükati 
tagasi, 2 võttis algataja tagasi ja 16 eelnõu on endi-
selt menetluses. 8 korral andis põhiseaduskomis-
jon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse 
ELi algatuste kohta.

Sellel perioodil menetletud olulisematest sea-
dustest võttis Riigikogu 17. oktoobril vastu põhi-
seaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise 
seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 
(186 SE). Seaduse eelnõu töötas välja põhiseadus-
komisjoni 2011. a 9. juunil moodustatud töögrupp, 
kuhu kuulusid kõigi fraktsioonide esindajad ning 

riigiametnikud. Seadus täpsustab elektroonilise 
hääletamise korraldust valimistel. Olulisemate 
muudatustena näeb seadus ette elektroonilise 
hääletamise korraldamiseks eraldi komisjoni moo-
dustamise, sätestab seaduse tasemel e-hääletamise 
süsteemi auditeerimise ning annab valijale võima-
luse kontrollida, kas tema antud elektrooniline 
hääl on süsteemile korrektselt edastatud (viimati 
nimetatud sätet ei rakendata enne 2015. aastat). 
Samuti sätestab seadus Vabariigi Valimiskomisjoni 
pädevuse elektroonilise hääletamise peatamise, 
lõpetamise või mittealustamise korral.

Samal kuupäeval võttis Riigikogu vastu ka häda-
olukorra seaduse muutmise seaduse (204 SE), 
mille eesmärk on tagada elutähtsate teenuste toi-
mepidevus olukorras, kus välisriikides asuvad tee-
nust tagavad infosüsteemid ei toimi ja/või elekt-
rooniline side välisriikidega on katkenud. 

12. detsembril võttis Riigikogu olulise seaduse-
na vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti kesk-
mise palgaga seotud ametipalkade maksmise 
ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigitee-
nijate ametipalkade seaduse ja kohtute seadu-
se muutmise seaduse (279 SE), mille eesmärk oli 
lükata veel kord edasi osa kõrgemate riigiteenijate 
(Vabariigi President, ministrid jt) seadusega eelne-
valt ette nähtud palgatõus. Teisel lugemisel täien-
dati eelnõu oluliste sätetega kohtunike pensioni-
süsteemi osas. Seadusemuudatuse tulemusena 
tõsteti 1. juulist 2013 kohtunike palku ja muudeti 
nende pensionisüsteemi.

Põhiseaduskomisjon Sloveenia kolleegidele kogemusi jagamas, september 2012
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28. veebruaril võttis Riigikogu vastu põhisea-
duskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muut-
mise seaduse (304 SE). Seaduse eesmärk on kor-
rastada erakondade rahastamisega seotud aruand-
luse tehnilist normistikku, mis on ühtse ja selge 
aruandluse esitamise aluseks. 

29. jaanuaril algatasid kõik fraktsioonid ning 
Riigikogu liikmed Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, 
Kalle Laanet ja Deniss Boroditš Riigikogu otsuse 
„Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 
VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja 
rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eel-
nõu (368 OE, vastu võetud 12.03.2013). Uurimisko-
misjoni ülesanne on selgitada välja Riikliku VEB 
Fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimise ja 
ajavahemikus 1993−2012 sooritatud tehingutega 
seotud asjaolud. Uurimiskomisjon esitab lõpparu-
ande Riigikogule ning avalikkusele hiljemalt k.a 2. 
detsembriks.

Põhiseaduskomisjon menetles vaadeldud pe-
rioodil ka kaht Riigikogu otsuse eelnõu, millega 
nimetati ametisse olulised ametiisikud. 26. märtsil 
nimetati ametisse riigikontrolör Alar Karis (389 
OE) ning 14. mail Riigikohtu esimees Priit Pika-
mäe (416 OE). 

Muu tegevus

Lisaks eelnõude menetlemisele arutas põhiseadus-
komisjon 7 korral õiguskantsleri ettepanekuid 
Riigikogule viia jõustunud seadus kooskõlla põhi-
seadusega.

Põhiseaduskomisjon kujundas Riigikogu nimel 
55 korral arvamuse Riigikohtule põhiseaduslikku-
se järelevalve korras vaidlustatud seaduste kohta. 
Lisaks analüüsis komisjon 4 korral eelnõude pin-
nalt tõusetunud põhiseaduslikke küsimusi teiste 
komisjonide palvel. 

23. aprillil toimus põhiseaduskomisjoni avalik 
istung teemal „Osalusdemokraatia arendamine 
poliitika kujundamisel”, kus esinesid ekspertidena 
Annika Uudelepp (Poliitikauuringute Keskuse 
Praxis juhatuse esimees), Andrei Korobeinik (põhi-
seaduskomisjoni liige) ning Ülle Madise (Tartu 
Ülikooli riigiõiguse professor). Ettekannetele järg-
nes arutelu.

Oktoobris külastas põhiseaduskomisjoni dele-
gatsioon Rootsi Kuningriigi parlamenti (Riksdag), 
kohtuti ka Rootsi parlamendi ombudsmani 
(Riksdagens Ombudsmän), Rootsi Kõrgema Haldus-
kohtu (Högsta Förvaltningsdomstolen) ning Rootsi 
Riikliku Kohtute Administratsiooni (Domstol--
sverket) esindajatega. Visiidi eesmärk oli tutvuda 
Rootsi parlamendi põhiseaduskomisjoni ning  
Euroopa Liidu asju menetleva komisjoni tööga, 
samuti Rootsi parlamendi kodukorra reeglitega 
ning Rootsi kohtusüsteemi haldamisega.

Erle Enneveer, põhiseaduskomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja

Rahanduskomisjon 
Esimees Sven Sester (IRL) 
Aseesimees Rannar Vassiljev (SDE)
Remo Holsmer (RE) (alates 11.12.2012,
 majanduskomisjonist)
Andres Jalak (IRL) (alates 22.01.2013,
 maaelukomisjonist)
Peeter Laurson (IRL)
Inara Luigas (−)
Eiki Nestor (SDE)
Erki Nool (IRL) (kuni 21.01.2013,
 keskkonnakomisjoni)
Taavi Rõivas (RE) (kuni 10.12.2012, volitused
 peatunud)
Kadri Simson (K) 
Mihhail Stalnuhhin (K)
Aivar Sõerd (RE)
Urve Tiidus (RE)

 
Rahanduskomisjon pidas vaadeldaval perioodil  
63 istungit. Menetluses oli 42 eelnõu, millest  
14 võeti vastu seadusena ja 9 Riigikogu otsusena,  
9 eelnõu lükati tagasi ja 10 jäi menetlusse. 

Olulisemad eelnõud, mille juhtivkomisjon oli 
rahanduskomisjon:

Finantsinspektsiooni seaduse ja investeeri-
misfondide seaduse muutmise ning sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
(430 SE, vastu võetud 20.06.2013) eesmärkideks on 
järelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide
(suurte finantsgruppide) üle, teiste liikmesriikide
investeerimisfondide osakute pakkumise võimal-
damise lihtsustamine Eestis ning Finantsinspekt-
sioonile elanikkonna finantsalaste teadmiste eden-
damisel selgema rolli seadmine. 

Rahanduskomisjoni algatatud investeerimis-
fondide seaduse muutmise seadusega (408 SE, 
vastu võetud 25.04.2013) täiendati investeerimis-
fondide likvideerimist käsitlevat regulatsiooni, et 
vältida õiguslikku ebamäärasust ja tagada investo-
rite piisav kaitse. Finantsinspektsioonile loodi um-
mikseisu tekkimisel võimalus sekkuda fondi likvi-
deerimisse ja määrata pädevad likvideerijad.

Tulumaksuseaduse muutmise seadus (275 
SE, vastu võetud 23.01.2013) võrdsustab Eestis ja 
teistes Euroopa majanduspiirkonna riikides moo-
dustatud lepingulise investeerimisfondi kinnisva-
ratulu maksustamise. Muudatuse tulemusel mak-
sustatakse Eesti lepinguliste fondide Eestis saadud 
kinnisvaratulu kohe selle teenimisel fondi osanike 
tuluna, samamoodi nagu välismaiste fondide selli-
ne tulu. Muudatuse rakendamiseks on vajalik, et 
Eesti lepingulised fondid hakkaksid pidama Eesti 
kinnisvaratulu üle eraldi arvestust ja seda maksu-
haldurile deklareerima. Pensionifondide kinnisva-
ratulu jääb maksuvabaks.
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Koduomanikke maamaksust vabastava 
maamaksuseaduse muutmise seaduse, maa-
maksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise 
seadusega (299 SE, vastu võetud 07.12.2012) suu-
rendati kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva 
tulumaksu osa 11,57%-ni residendist füüsilise isiku 
maksustatavast tulust, katmaks kohalike omavalit-
suste tulude vähenemist seoses 2013. aasta algu-
sest kodualuse maa omanikele kehtima hakanud 
maksuvabastusega. Lisaks vabastati riik maamak-
su tasumisest ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega 
maa eest, täpsustati maamaksuvabastuste ja -soo-
dustuste arvutamise korda ning sätestati alus maa-
maksu infosüsteemi loomiseks. Uue infosüsteemi 
eesmärk on koondada maamaksu arvestamiseks 
vajalikud andmed teistest andmekogudest ja luua  
kohaliku omavalitsuse üksustele keskkond maa-
maksu alusandmete kontrollimiseks, sisestami-
seks ja muutmiseks. 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi 
seaduse muutmise seadusega (268 SE, vastu  
võetud 30.11.2012) tõstetakse ajavahemikus 
2013−2016 alkoholi aktsiisimäära 5% aastas (vas-
tab üldisele hinnatõusule), et suurendada riigieel-
arve tulusid. Alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena 
laekub näiteks 2013. aastal riigieelarvesse aktsiisi 
hinnanguliselt 7 miljonit eurot rohkem. 

Riigikogu otsusega „Euroopa stabiilsusmeh-
hanismi maksimaalse laenumahu seadmine ja 
teise kapitalimakse tegemine” (286 OE, vastu 
võetud 02.10.2012) andis Riigikogu nõusoleku suu-
rendada Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja 
Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ühist mak-
simaalset laenumahtu 700 mld euroni ja ESMi 
maksimaalset laenumahtu 500 mld euroni ning 

nõustus ka ESMi teise kapitalimakse (30 mln eu-
rot) kiirendatud korras maksmisega ESMi kiirema 
täistöövõime saavutamiseks. 

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seadusega (241 SE, vastu võetud 
10.10.2012) viidi Maksu- ja Tolliameti põhiprotses-
sid regionaalselt toimemudelilt valdkondlikule. 
Muudatusega loodi võimalus Maksu- ja Tolliameti 
ametnike kogemuste ja pädevuse paremaks raken-
damiseks, samuti vähenes ameti koosseis. 

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse (414 SE, vastu võetud 
22.05.2012) võtmesõnaks on maksuhalduri ja mak-
sumaksja vahelise elektroonilise asjaajamise eden-
damine. Valdaval osal maksukohustuslastel aitab 
dokumentide teabe elektrooniline kättetoimeta-
mine saada tõhusamalt infot oma õigustest ja ko-
hustustest. Teiseks oluliseks muudatuseks on mak-
su määramise ja maksusumma sissenõudmise 
aegumise sätete muutmine. Maksusumma määra-
mise aegumise tähtaeg maksu tahtliku tasumata 
või kinnipidamata jätmise korral lüheneb kuuelt 
aastalt viieni, sissenõudmise aegumise tähtaeg 
seitsmelt aastalt viieni. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhti-
mise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse muutmise seadus (311 SE, vastu 
võetud 12.12.2012). Arvestades 2012. aastal jõustu-
nud seaduse rakendamisel tekkinud küsimusi, 
täpsustati seadust eelkõige kohalikelt omavalitsus-
telt saadud tagasisidet silmas pidades nii, et taga-
tud oleks õigusselgus ning finantsjuhtimise läbi-
paistvus. Muudeti ka netovõlakoormuse reeglit 
eesmärgiga tagada paremini kohalike omavalitsus-
te finantsstabiilsus ning hajutada finantsriske.

Rahanduskomisjon võõrustamas kolleege Tšehhi parlamendist, november 2012
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Riigikogu otsus „Euroopa Komisjoni ja Küp-
rose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse 
mõistmise memorandumi kavandi heakskiit-
mine” (419 OE, vastu võetud 18.04.2013). Otsusega 
anti Eesti Vabariigi esindajale volitus Küprose Va-
bariigile tõsiste finantsprobleemide korral toetuse
andmist võimaldava memorandumi kavandi küsi-
muses hääletamiseks, tulenevalt Euroopa stabiil-
susmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise
ja rakendamise seaduse § 5 lõikest 1.

Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordi-
neerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise
seadus (249 SE, vastu võetud 17.10.2012). Lepingu 
eesmärk on kindlustada ELi majandus- ja rahaliidu 
majanduslikku alust, võttes vastu eeskirjad liik-
mesriikide eelarvedistsipliini tugevdamiseks fis-
kaalkokkuleppe abil, tõhustada liikmesriikide 
majanduspoliitika koordineerimist ja parandada 
euroala juhtimist.

Riigieelarve

Riigieelarve valdkonnas menetles komisjon järg-
misi seadusi ja otsuseid:

2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise 
seadus (298 SE, vastu võetud 05.12.2012). Seaduse-
ga kohandati ja täpsustati 2011. aasta lõpul vastu 
võetud 2012. aasta riigieelarve seaduses riigiasu-
tuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks vaja-
likke ressursse tulenevalt muutunud oludest. 

Riigikogu otsus „Riigi 2011. aasta majandus-
aasta koondaruande kinnitamine” (265 OE, 
vastu võetud 21.11.2012). Majandusaasta koond-
aruande kinnitamise eesmärk on võimaldada  
Riigikogu kontrolli valitsuse suhtes, anda valitsu-
sele võimalus selgitada tegevust aruandeaastal 
ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon 
uute eelarveliste otsuste tegemiseks.

2013. aasta riigieelarve seadus (278 SE,  
vastu võetud 12.12.2012). Vabariigi Valitsus algatas  
2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 29. septem-
bril 2012. aastal. Koos riigieelarve eelnõuga esitas 
valitsus Riigikogule ülevaate riigi majanduse olu-
korrast ja valitsuse põhieesmärkidest ning  
riigieelarve eelnõu seletuskirja. 

2013. aasta riigieelarve sisuliseks aluseks on 
riigi eelarvestrateegia aastail 2013−2016. Jätkub 
range eelarvepoliitika, keskpika perioodi eesmärk 
on jätkuvalt valitsussektori eelarve struktuurne 
ülejääk. Prioriteetideks on positiivne iive, tootlik-
kuse kasv, tööhõive, haridus, tervis ja keskkond.

2013. aasta riigieelarve tulud suurenevad 2,3%, 
st 7,5 miljardi euroni ja kulud suurenevad 1,1%, st 
7,7 miljardi euroni. Valitsussektori eelarve on tasa-
kaalu lähedal (-0,7% SKPst). Maksukoormus langeb 
2013. aastal 0,6% võrra, st on 32,6% ja riigi võla-
koormus on Euroopa Liidu madalaim – 12%.

2013. aasta riigieelarve võeti seadusena vastu 
12. detsembril, selle poolt hääletas 55 ja vastu oli 
37 Riigikogu liiget.

Istungid ja kohtumised

Toimusid kohtumised ja parlamentaarsed kuula-
mised Eesti Panga, Linnade Liidu ja Maaomavalit-
suste Liidu, Tarbijakaitseameti, Ametiühingute 
Keskliidu, Finantsinspektsiooni, Konkurentsiame-
ti, Maksumaksjate Liidu, Väikeettevõtete Assotsiat-
siooni, Pangaliidu, Tööandjate Keskliidu, Maksu- ja 
Tolliameti, Kaubandus-Tööstuskoja, Haigekassa, 
Töötukassa ja Statistikaameti ning teiste organi-
satsioonide esindajatega. 2013. aasta riigieelarve 
seaduse menetluse raames osalesid rahandusko-
misjoni istungitel kõik ministrid, kes tutvustasid 
oma valitsemisala eelarvet.

Rahanduskomisjoni esindus kohtus tava- 
päraselt IMFi delegatsiooni ning teiste riikide  
parlamentide esindajatega, sealhulgas Tšehhi  
Vabariigi parlamendi eelarvekomisjoni ja Armee-
nia parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjoniga.

Toimus kaks välisvisiiti: novembris 2012 Luk-
semburgi, kus külastati Euroopa Stabiilsusmehha-
nismi peakorterit, Euroopa Komisjoni statistika-
ametit ja Euroopa Kontrollikoda ning aprillis 2013 
Kreeka Vabariigi parlamenti.

Toimusid ühisistungid Riigikogu komisjonide-
ga, sh ühisistung sotsiaalkomisjoniga teemal alko-
holipoliitika roheline raamat ning Euroopa Liidu 
asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjo-
niga teemal Euroopa Kontrollikoja 2011. eelarve-
aasta täitmise aruanne.

Tihe ja pidev koostöö toimus Rahandusminis-
teeriumiga, regulaarselt arutati majanduse olu-
korda, eelarvestrateegiat, stabiliseerimisreservi ja 
Euroopa Liidu rahanduspoliitikaga seonduvaid 
teemasid. 

Tiina Licht, rahanduskomisjoni 
nõunik-sekretariaadijuhataja
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Riigikaitsekomisjon
Esimees Mati Raidma (RE)
Aseesimees Aivar Riisalu (K)
Kaia Iva (IRL) (alates 13.06.2013, kultuuri-
 komisjonist)
Tõnu Juul (RE)
Mart Laar (IRL) (kuni 12.06.2013, volitused
 lõppenud)
Lauri Laasi (K)
Tarmo Leinatamm (RE)
Marianne Mikko (SDE)
Ülo Tulik (IRL)

Riigikaitsekomisjon pidas vaadeldaval ajavahemi-
kul 71 istungit. Menetluses oli 13 eelnõu, neist  
4 võeti vastu seadusena, 8 Riigikogu otsusena ja  
1 eelnõu jäi menetlusse. ELi eelnõude osas esitas 
riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjo-
nile arvamused „Eesti seisukohad Euroopa Liidu 
küberjulgeoleku paketi kohta (COM(2013) 48, 
JOIN(2013) 1)” ning „Eesti seisukohad solidaarsus-
klausli liidu poolse rakendamise korda käsitleva 
nõukogu otsuse eelnõu kohta (JOIN(2012) 39).”

18. detsembril 2012 kujundas riigikaitsekomis-
jon seisukoha Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi-
kaitse arengukava 2013−2022” eelnõu kohta tule-
nevalt rahuaja riigikaitse seaduse §271 lõikest 3. 

Olulisim on Kaitseliidu seadus (190 SE, vastu 
võetud 28.02.2013), mis hakkas kehtima 1. aprillist 
2013 ning mille eesmärk on korrastada organisat-
siooni tegevust ning anda selle liikmetele senisest 
selgemad õigused ja tagatised. Seaduses määratle-
takse Kaitseliidu koht riigikaitses, tema eesmärk, 

ülesanded, ülesehitus ning tegevuse ja juhtimise 
õiguslikud alused.

Äramärkimist vajab ka Riigikogu otsus “Kaitse-
väe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste ko-
hustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 
koosseisus” (315 OE, vastu võetud 19.12.2012). 
Eesti osalemine NATO (Põhja-Atlandi Organisat-
siooni) reageerimisjõududes (NRF − NATO Response 
Force) tuleneb Eesti NATO-liikmelisusest. NRFi pa-
nustavad kõik NATO liikmesriigid, v.a Island, kel-
lel pole kaitseväge. NRFi reageerimisjõud on oluli-
sed ka NATO kollektiivse enesekaitse operatsiooni-
de kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema. 
Seega on NRFis osalemine seotud ka Eesti julgeole-
kuga. NATO reageerimisüksusi võidakse kasutada 
NATO lepingu alusel teostatavas kollektiivse ene-
sekaitse operatsioonis vastavalt ÜRO põhikirja VI 
ja VII peatükis sätestatule. NRFi kasutamise otsus-
tab NATO Nõukogu ühehäälselt, mis tähendab, et 
see saab toimuda kõigi liikmesriikide nõusolekul. 
Riigikogu eelnimetatud otsuse alusel kuuluvad 
Kaitseväe demineerimismeeskond, luureüksus ja 
logistikud 2013. aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini 
NATO reageerimisjõudude koosseisu.

Riigikaitsekomisjoni esitatud Riigikogu otsuse 
eelnõu “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rah-
vusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise 
merejõudude grupi koosseisus” (377 OE, vastu 
võetud 26.02.2013) lubab nimetatud missioonil 
kasutada kuni 15 Eesti kaitseväelast. 

Istungid ja kohtumised

Komisjoni istungitel arutati veteranipoliitikat, 
Kaitseväe Keskpolügooni ja harjutusväljade, laske-
väljaõppe ja -spordi arendamist, kaplaniteenistust, 
kaitseväelaste palgakorraldust, kohtuti Eesti  
Kaitsetööstuse Liidu ning Eesti Jahimeeste Seltsi 

Riigikaitsekomisjon külastamas rahvusvahelise suurõppuse „Saber Strike” staapi Tapal, juuni 2013



30 < RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2012/2013

Sotsiaalkomisjon
Esimees Margus Tsahkna (IRL)
Aseesimees Yana Toom (K)
Rein Aidma (RE)
Jüri Jaanson (RE)
Helmen Kütt (SDE)
Maret Maripuu (RE)
Heljo Pikhof (SDE)
Reet Roos (IRL)
Viktor Vassiljev (K)

Vaadeldaval perioodil toimus 64 istungit. Komis-
jon menetles 36 eelnõu, millest 11 võeti seadusena 
vastu ja 16 lükati tagasi. Menetlusse jäi 9 eelnõu. 
Komisjon andis 7 arvamust Euroopa Liidu asjade 
komisjonile Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude 
kohta, 2 arvamust kultuurikomisjonile ja 1 rahan-
duskomisjonile seaduseelnõude kohta, 2 arvamust 
põhiseaduskomisjonile ja 1 arvamuse Riigikohtule 
seadusesätete põhiseaduspärasuse kohta.

Vaadeldaval perioodil oli kõige olulisemaks 
eelnõuks riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaal-
hoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja  
-toetuste seaduse muutmise seadus (294 SE, 
vastu võetud 12.12.2012). Seaduse eesmärk on 
vaesuses elavate lastega perede ja lasterikaste pe-
rede riigipoolne toetamine. Seadusega kehtestati 
uus toetus − vajaduspõhine peretoetus, mida 
makstakse allpool suhtelist vaesuspiiri elavatele 
lastega peredele. Suurendati kolmikute ja suure-
ma arvu mitmike ühekordset sünnitoetust. Alates 
2015. aastast suurendatakse kõigi kolme ja enama 
lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetust. 
Lisanduvaid toetusi ei arvestata toimetulekutoetu-
se määramisel sissetulekute hulka.

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise sea-
duse (399 SE, vastu võetud 20.06.2013) alusel ha-
katakse alates 2014. aastast maksma vajaduspõhist 
peretoetust kõigile toimetulekutoetust saavatele 
lastega perekondadele.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
ning nende lähteainete seaduse muutmise sea-
dusega (259 SE, vastu võetud 20.02.2013) lisati 
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja 
keemilised ühendid, mille käitlemine on keelatud 
üksnes siis, kui selle eesmärk on isikule narko-
joobe tekitamine. Üks lisatud aine on nn korgijoo-
gi lähteaine. Kui aine kasutamise selline eesmärk 
on tuvastatud, on tegemist keelatud tegevusega, 
millele laieneb ebaseaduslikku käitlemist puudu-
tav regulatsioon narkootiliste ja psühhotroopsete 
ainete seaduses ning karistusseadustikus. 

Ravimiseaduse muutmise ja sellega seondu-
valt teiste seaduste muutmise seadusega (332 
SE, vastu võetud 27.03.2013) sätestati ravimite 

esindajatega, saadi ülevaade Kaitseväe Peainspek-
toriteenistusest ning Eesti sõjamuuseumidest ja 
nende kogudest, sh muuseumide, kogude ja pro-
jektide rahastamisest, tutvuti strateegilise kauba 
komisjoni 2012. a töö aruandega, kuulati ülevaa-
det sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
terminoloogia komisjoni tegevusest ning termini-
baasist MILITERM. Kohtumisel Rahvusvahelise 
Kaitseuuringute Keskuse esindajatega saadi üle-
vaade olukorrast Süürias ja Põhja-Koreas ning nen-
de lähinaabruses.

Väljasõiduistungid toimusid Kaitseväe logisti-
kakeskusesse, vahipataljoni ja Põhja kaitsering-
konna staapi, Cybernetika ASi, Kaitseliidu peastaa-
pi, NATO küberkaitsekoostöö keskusesse. Külastati 
Kaitseliidu Valgamaa malevat, SA Valga Isamaaline 
Kasvatus püsiekspositsiooni, Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste lahingukooli, Kuperjanovi jalaväepa-
taljoni, Tsiatsungõlmaa harjutusväljakut ja Kirde 
kaitseringkonda. Tutvuti Tapal asuva suurtükiväe-, 
õhutõrje- ja pioneeripataljoniga, staabi- ja tagala-
keskusega ning rahvusvahelise suurõppuse „Saber 
Strike” 2013 raames NATO Kirdekorpuse staabi 
tööga. Ühtlasi kohtuti Kirdekorpuse aseülema 
kindralmajor Agner Rokose ja teiste vanemohvit-
seridega. Traditsiooniks on kujunenud Eesti Kaitse-
väe igakevadise suurõppuse „Kevadtorm” vaatle-
mine. 

Ühisistungil väliskomisjoniga andis välisminis-
ter Urmas Paet ülevaate Eesti julgeolekupoliitika 
aluste (2010) elluviimisest. 

Kohtuti Helmandi väekoondise endise ülema 
brigaadikindral Patrick Sandersi ning Ühendku-
ningriigi ühisoperatsioonide ülema kindralleit-
nant David Capewelliga, kellega käsitleti arenguid 
Afganistanis ja Malis ning Eesti ja Suurbritannia 
head koostööd välisoperatsioonidel.

2012. a oktoobris toimus riigikaitsekomisjoni 
vastuvisiit Soome Vabariiki, sh töökohtumine 
Eduskunta kaitsekomisjoniga. Aprillis osaleti Riias 
Balti, Põhjala ja Poola parlamentide kaitsekomisjo-
nide foorumil. 

Olulisim välisvisiit toimus 2013. a märtsis 
Ameerika Ühendriikidesse. Visiidi esimeses osas 
kohtuti nii ÜRO peasekretäri asetäitjaga rahuval-
veoperatsioonide alal kui ka Rahuloome toetusbü-
roo asejuhiga. Arutati rahuloome ja rahuvalve 
probleeme ning võimalusi kasutada Eesti erineva-
telt operatsioonidelt saadud kogemusi ja teadmisi. 
Visiidi teises pooles kohtuti Senati, Kongressi ja 
kaitseministeeriumi esindajatega, arutati kahe- ja 
mitmepoolse koostöö küsimusi ning julgeoleku-
olukorda tervikuna.

Aivar Engel, riigikaitsekomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja
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Istungid ja muu tegevus

Sotsiaalkomisjon algatas ja valmistas ette olulise 
tähtsusega riikliku küsimuse „Erivajadustega ini-
meste tööturule kaasamine” arutelu, mis toimus 
täiskogus 31. jaanuaril. Erivajadustega inimeste 
probleeme arutati ka komisjoni istungil, kus päe-
vakorras oli nägemispuudega inimeste tugisüstee-
mi korraldus, samuti sotsiaalkomisjoni avalikul 
istungil, kus arutati erivajadustega inimeste või-
malusi pääseda ligi kultuurile, spordile ja sotsiaal-
teenustele. 

Komisjoni avalikul istungil arutati naistevasta-
se vägivalla ohvrite abistamist ja Riigikogu lahtiste 
uste päeval toimunud avalikul istungil geenikiibi 
kasutamise võimalusi personaalses meditsiinis.

Ühisel avalikul istungil koos riigieelarve kont-
rolli erikomisjoniga arutati Riigikontrolli auditiaru-
annet „Riigi tegevus töötute toomisel tööturule” 
ning ühisel istungil kultuurikomisjoni ja majandus-
komisjoniga nn nutika spetsialiseerumise teemat.

Sotsiaalkomisjon korraldas koostöös koalitsioo-
niga „Ettevõtted HIV vastu” Riigikogu liikmetele ja 
Riigikogu Kantselei ametnikele HIV-teemalise koo-
lituse ning kiirtestimise. Kiirtestimisel ja koolitu-
sel osales 40 inimest.

Koos laste ja perede huve esindavate ühendus-
tega arutati lastega perede toetamist ja lastetoetus-
te kavandatavat suurendamist. Komisjoni istungi-
tel on arutatud veel tööturu olukorda, taastusravi 
korraldust, erihoolekande korraldust, tervise info-
süsteemi, alkoholipoliitika rohelist raamatut ja Eu-
roopa sotsiaalõiguste komitee järeldusi Euroopa 
sotsiaalhartaga võetud kohustuste täitmise kohta 
Eestis.

kaugmüügi mõiste ja regulatsioon. Üldapteegi 
tegevusloa omajale anti võimalus ja õigus müüa 
ning inimestel osta inimtervishoius kasutatavaid 
käsimüügi- ja retseptiravimeid ning veterinaaria 
käsimüügiravimeid interneti vahendusel. Samuti 
sätestati võltsitud ravimi mõiste ja regulatsioon 
võltsitud ravimite leviku tõkestamiseks. 

22. mail võttis Riigikogu vastu tervishoiutee-
nuste korraldamise seaduse muutmise ja selle-
ga seonduvalt teiste seaduste muutmise seadu-
se (392 SE). Seadusega täpsustati iseseisvat 
õendusabi ning sätestati õendushaigla mõiste. 
Nüüdsest võivad hooldekodud hakata osutama 
iseseisva ambulatoorse õendusabi raames 
koduõendusteenust. Tervishoiuteenuste korralda-
mise seadusesse lisati ambulatoorse eriarstiabi 
päevaravi mõiste ning laiendati arstide lähtetoetu-
se taotlemise võimalusi: taotlemise ajaperioodi 
pikendati viie aastani, vähendati toetuse taotlemi-
seks nõutavat töökoormust ja laiendati haiglate 
loetelu, kuhu tööle asudes on võimalik toetust 
taotleda.

Sotsiaalkomisjon algatas kaks eelnõu. Töötu-
ruteenuste ja -toetuste seaduse ning töötus-
kindlustuse seaduse muutmise seadusega (427 
SE, vastu võetud 20.06.2013) täiendati töötutoetu-
se ja töötuskindlustushüvitise maksmise jätkami-
se tingimusi seoses ajateenistuse mõiste muutu-
misega. Töötule, kes võeti aja-, asendus- või reserv-
teenistusse ja kellele toetuse või hüvitise maksmi-
ne lõppes teenistuses viibimise tõttu, jätkatakse 
maksmist uuesti töötuna arvelevõtmisel. 

Ravimiseaduse täiendamise seaduse eelnõu on 
menetluses.

Sotsiaalkomisjoni istung koos laste ja perede huve esindavate ühendustega, teemaks lastega perede toetamine. 
September 2012
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Vaadeldaval perioodil valmis sotsiaalkomisjo-
nis raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegitee-
nuse kättesaadavuse tagamisest. Õiguskantsler 
Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku seoses 
üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise 
piirangutega, asudes seisukohale, et ravimiseadu-
ses kehtestatud piirangud rikuvad põhiseaduses 
sätestatud ettevõtlusvabadust. Lähtuvalt õigus-
kantsleri ettepanekust otsustas sotsiaalkomisjon 
koostada raporti kvaliteetse ja jätkusuutliku aptee-
giteenuse kättesaadavuse tagamisest (raportöör 
Maret Maripuu). Raportis analüüsiti huvigruppide, 
sihtrühmade ja riigiametite seisukohti ning teiste 
riikide ja Euroopa Kohtu praktikat. Tehti mitu 
ettepanekut, näiteks kaotada apteegiteenuse osu-
tamise tegevusloa väljaandmisel liisuheitmine kui 
ebaefektiivne regulatsioon, reguleerida apteekide 
asutamist tegevusloa taotluste hindamisega, täp-
sustada apteegiteenuse kvaliteedinäitajaid, kaalu-
da maa-apteekidele sobivate ruumide eraldamist 
perearstikeskuste juures. Komisjon kiitis raporti 
heaks 18. juunil.

Jaanuaris 2013 võttis sotsiaalkomisjon vastu 
Gruusia parlamendi delegatsiooni ja tutvustas 
delegatsiooni liikmetele sotsiaalkindlustuse, ravi-
kindlustuse ja tervishoiu korraldust Eestis.

Aimi Kaldre, sotsiaalkomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja

Väliskomisjon 
Esimees Marko Mihkelson (IRL)
Aseesimees Enn Eesmaa (K)
Margus Hanson (RE)
Sven Mikser (SDE)
Jevgeni Ossinovski (SDE)
Juku-Kalle Raid (IRL)
Andre Sepp (RE) 
Imre Sooäär (RE)
Vladimir Velman (K)

Väliskomisjon pidas vaadeldaval perioodil 77  
istungit, sealhulgas 16 ühisistungit − 5 Euroopa 
Liidu asjade komisjoni, 7 riigikaitsekomisjoni,  
3 kultuurikomisjoni ja 1 majanduskomisjoniga. 

Väliskomisjon menetles Horvaatia Vabariigi 
Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimi-
se seaduse (221 SE, vastu võetud 12.09.2012) ning 
välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seadu-
se muutmise seaduse (366 SE, vastu võetud 
19.03.2013) eelnõu.

Menetluses oli 4 ELi eelnõu: Eesti seisukohad 
läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa 
Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Bal-
timaade elektrisüsteemide talitlust; Eesti seisuko-
had Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, 
mille alusel arutatakse Euroopa Liidu ja Ameerika 
Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartner-
luse kokkuleppe üle; Eesti seisukohad teenuste-
kaubanduse lepingu läbirääkimistel; Eesti seisu-
koht Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu koh-
ta, mis käsitleb Iraani suhtes rakendatavaid meet-
meid.

Komisjon andis arvamuse ELi asjade komisjoni-
le järgmistel teemadel: Eesti seisukohad Euroopa 
Liidu välistegevuse rahastamisvahendite eelarve-
projekti kohta aastateks 2014–2020; Eesti seisuko-
had Euroopa Liidu küberjulgeoleku paketi kohta; 
Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite mo-
derniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni tea-
tise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
eelnõu kohta.

16 ühisistungist 5 olid avalikud istungid Euroo-
pa Liidu asjade komisjoniga ja 5 väljasõiduistungid 
riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Ühisis-
tungitel Euroopa Liidu asjade komisjoniga arutati 
Euroopa Liidu tulevikku. Riigikaitsekomisjoniga 
oli peamiseks teemaks Eesti kaitseväe üksuste 
osalemine rahvusvahelistel missioonidel, arutati 
ka Eesti julgeolekupoliitika aluste (2010) elluvii-
mist ning külastati kaitseväe õppust „Kevadtorm”. 
Ühisistungid toimusid ka kultuurikomisjoniga, 
kus arutati Aasia-teemaliste haridus- ja teadus-
programmide arendamist, Eesti tegevust soome-
ugri hõimurahvaste toetamisel ja Rahvusvahelise 
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Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava alu-
sel õpetamise tulevikuvõimalusi Eestis. Majandus-
komisjoniga arutati Põhjala ja Läänemere regiooni 
julgeolekukeskkonna teemaliste kuulamiste raa-
mes Läänemere piirkonna energiajulgeolekut. 

Vene Föderatsioon ja piirilepped

9. oktoobril otsustas väliskomisjon koostöös kõigi 
Riigikogu fraktsioonide ja fraktsioonidesse mitte-
kuuluvate saadikutega teha valitsusele ettepaneku 
alustada Vene Föderatsiooniga konsultatsioone 
piirilepingu sõlmimise võimaluste leidmiseks: 
„Lähtudes Vene Föderatsiooni algatusest, teeme 
Vabariigi Valitsusele ettepaneku alustada konsul-
tatsioone mõlemaid pooli rahuldava piirilepingu 
sõlmimiseks. See ettepanek põhineb teadmisel, et 
Eesti soovib arendada teineteise suveräänsust ja 
õiguslikku järjepidevust austavaid suhteid kõikide 
oma naaberriikidega, sh Venemaaga.”

Väliskomisjon on pidevalt jälginud konsultat-
sioonide käiku ja valitsusele tehtud ettepanekus  
sisalduva mandaadi järgimist. Konsultatsioonide 
käiku on komisjoni istungitel regulaarselt tutvus-
tanud välisminister ja diplomaadid. Kuulati ära 
Politsei- ja Piirivalveameti esindajate informat-
sioon seoses Eesti riigipiiri tähistamise ja väljaehi-
tamisega, kohtuti rahvusvahelise õiguse eksperdi, 
Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori 
Lauri Mälksooga, kes koostas analüüsi piirilepetest 
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Komis-
jon kuulas ära õiguskantsleri seisukoha: Eesti-
Vene piirilepingu sõlmimine eelnõus välja paku-
tud kujul ei mõjuta Tartu rahulepingu kehtivust 
Eesti riikluse olulise alusena ja Eesti Vabariigi  
järjepidevuse kandjana.

Väliskomisjoni töövisiit Vene 
Föderatsiooni, aprill 2013

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon kohtus Ve-
nemaa Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esi-
mehe Mihhail Margelovi ja komisjoni liikmetega. 
Kohtumisel arutati kahe riigi vahelise piirilepingu 
konsultatsioonide hetkeseisu, Eesti-Vene suhteid 
laiemalt ning vahetati seisukohti Lähis-Ida ja  
Põhja-Aafrika teemadel. Samuti vahetati mõtteid 
Euroopa Liidu ja Venemaa suhetest, sealhulgas 
viisavabadusest. 

Lisaks toimusid kohtumised Riigiduuma välis-
komisjoni esimehe Aleksei Puškovi ja komisjoni 
liikmetega, Vene Föderatsiooni asevälisministri 
Vladimir Titoviga, Föderatsiooninõukogu esimese 
aseesimehe Aleksandr Toršiniga ning Venemaa 
Töösturite ja Ettevõtjate Liidu presidendi Alek-
sandr Šohhiniga. Kohtuti ka Moskva Välissuhete 
Instituudi (MGIMO) üliõpilaste ja ühenduse 
Memorial esindajatega.

Väliskomisjoni eelmine Moskva-visiit toimus 
2004. aastal.

Aasia

Väliskomisjon jätkas Aasia-teemalisi arutelusid, 
keskendudes Eesti ettevõtjate huvide edendamise-
le ja spetsialistide koolitamisele ekspertvõimekuse 
tõstmiseks, et suurendada teadmisi regioonist. 
Ühisistungil kultuurikomisjoniga arutati Aasia-
teemaliste haridus- ja teadusprogrammide arenda-
mist. Rõhutati Aasia olulisust nii maailma majan-
duses kui ka poliitikas ning Aasia-ekspertide kooli-
tamise vajadust Eestis. Mais korraldas komisjon 
seminari “Kagu-Aasia regiooni areng: Eesti vali-
kud”. Ettekandjad rõhutasid selle regiooni kasva-
vat rolli kogu maailma majanduses ja vajadust 
ennast seal nähtavaks teha. Ettekandega esinesid 
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi va-
nemteadur Karin Dean, Euroopa uuringute õppe-
tooli kultuuride uuringute doktorant Triinu Püvi 
ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadus-
konna rahvusvaheliste suhete instituudi lektor 
Vlad Vernygora. 

Jätkates eesmärkide realiseerimist, külastas 
väliskomisjoni delegatsioon 2013. a kevadel Singa-
puri ja Indoneesiat. Jakartas kohtuti Indoneesia 
välisministri Marty M. Natalegawa, Indoneesia 
parlamendi ülemkoja spiikri Irman Gusmani,  
Esindajatekoja aseesimehe Pramono Anungi,  
Rahvusvahelise Parlamentaarse Koostöönõukogu, 
välis- ja kaitsekomisjoni ning Indoneesia Kauban-
dus-Tööstuskoja liikmetega. Kohtumistel räägiti 
kahe riigi vaheliste ettevõtluskontaktide laienda-
mise võimalustest. Arutelu teemaks sai ka Eesti 
võimalus pakkuda riigi IT-lahendusi, mille vastu 
on suure pindala ja paljude raskesti ligipääsetavate 
piirkondadega Indoneesial laialdane huvi. 

Riigikogu ja Venemaa Riigiduuma väliskomisjonide 
kohtumine Moskvas, aprill 2013
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Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko 
Mihkelson avas pidulikult Eesti aukonsulaadi  
Jakartas.

Singapuris kohtus Riigikogu väliskomisjoni 
delegatsioon kaubandus- ja tööstusministri Lee Yi 
Shyani, asevälisministri Grace Fu ja kolleegidega 
parlamendist. Samuti kohtuti kaubandus- ja töös-
tusettevõtteid koondavate organisatsioonide esin-
dajate, regionaalse julgeolekupoliitika mõttekoda-
de ekspertide ning ajakirjanikega. 

Kohtumiste läbiv teema oli vastastikkuse ärite-
gevuse arendamine, vahetati teavet oma regiooni 
arengust ja võimalustest. 

Põhjala ja Läänemere regiooni 
julgeolekukeskkond

Väliskomisjon korraldas rea kuulamisi Põhjala ja 
Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna arengu-
test. 2012. a novembris arutas komisjon seminaril 
väliskomisjoni tellimusel valminud Rahvusvahelise 
Kaitseuuringute Keskuse uuringut „Arengud Lääne-
mere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. 
aastani”. Samas teemaraamistikus arutati ka muid 
julgeolekuohte – informatsioonilisi mõjutusi avali-
kus ruumis, kütusejulgeolekut, terrorismiohte. 

Mais 2013 toimus väliskomisjoni korraldatud 
Eesti, Läti ja Leedu traditsiooniline väliskomisjoni-
de delegatsioonide kohtumine. Eesti initsiatiivil 
kaasati kohtumisele Poola parlamendi mõlema 
koja väliskomisjoni esindajad. Arutelude teemaks 
oli Põhjamaade ja Läänemere regiooni turvalisus-
keskkonna areng kuni aastani 2020, külastati ka 
Ämari Lennubaasi. 

Põhjala ja Läänemere julgeolekukeskkonna 
areng ja Atlandi-ülene koostöö ning selle tulevik 
olid arutlusel Põhjamaade ja Balti riikide parla-
mentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel 
Ameerika Ühendriikides Washingtonis. Riigikogu 
väliskomisjoni esimees ja tema Taani, Rootsi, Nor-
ra, Läti ja Leedu kolleegid arutasid USA valitsuse, 
parlamendi ja mõttekodade esindajatega nägemu-
si ja prognoose Euroopa-USA koostööst nii regio-
naalsel kui ka laiemal tasandil.

Olev Aarma, väliskomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja

Väliskomisjoni 
esimees Marko 
Mihkelson ja 
Eesti Vabariigi 
aukonsul 
pr Adriana 
Sri Lestari 
aukonsulaadi 
avamisel 
Jakartas,  
aprill 2013
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Õiguskomisjon
Esimees Marko Pomerants (IRL)
Aseesimees Kalle Laanet (–)
Andres Anvelt (SDE)
Igor Gräzin (RE)
Kalle Jents (RE)
Siim Kabrits (IRL)
Valdo Randpere (RE)
Neeme Suur (SDE)
Marika Tuus-Laul (K)
Peeter Võsa (K)

Vaadeldaval perioodil toimus 44 õiguskomisjoni 
istungit, neist 3 erakorralist ning 1 ühisistung. 
Menetluses oli 28 eelnõu, millest 19 võeti vastu,  
2 lükati tagasi ja 7 jäi menetlusse. 13 korral andis 
õiguskomisjon arvamuse Euroopa Liidu õigusakti-
de eelnõude kohta, 8 korral kujundas arvamuse 
seaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Äriseadustiku muutmise ja sellega seondu-
valt teiste seaduste muutmise seaduse (307 SE, 
vastu võetud 05.12.2012) eesmärk on eelkõige  
äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtu 
võimaldamine. Varasem tarkvara, millega kohtu 
registriosakondades määrusi ja kandeid tehti,  
loodi peaaegu 15 aastat tagasi ja on seega vanane-
nud. Praeguseks on avalduste ja dokumentide  
laekumine paberil langenud miinimumini ning 
oluliselt on suurenenud infosüsteemi kaudu esita-
tavate digitaalallkirjastatud avalduste hulk, see-
tõttu oli vaja sätteid kohandada. Ajakohastati ka 
teisi äriseadustiku sätteid. Muudatusi tehti registri 
pidamist puudutavates sätetes. Olulisteks muuda-
tusteks on trahvimäärade vähendamine ja registri-
osakondadele teiste osakondade kandeavalduste 
lahendamiseks ning kannete tegemiseks võimalu-
se andmine.

Kinnistusraamatut puudutavad muudatused: 
– kaotatakse piirang, mille kohaselt tohtis kin-

nistusosakond pidada kinnistusraamatut ainult 
tema tööpiirkonnas asuvate kinnistute kohta; 

– täpsustatakse kannete ja kandemääruste 
tegemise korda; 

– kehtestatakse päringutasud kinnistusraama-
tu andmetega veebilehe kaudu tutvumisel. 

Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri 
seaduse muutmise seadusega (309 SE, vastu võe-
tud 20.12.2012) tehti vajalikud täiendused ja muu-
datused elektroonilise oksjonikeskkonna loomi-
seks enampakkumiste korraldamisel, eesmärgiga 
aktiveerida vara müüki. E-oksjonid välistavad hin-
nakokkulepped ja soodustavad õiglase hinna kuju-
nemist. Kohtutäiturite ametitegevuse statistika 
koondaruande põhjal toimus 2011. a 245 vallasasja 
ja 3696 kinnisasja enampakkumist (sh kordus-

enampakkumist). Seadusega nähakse just vallas-
vara müügi soodustamiseks ette uusi mehhanis-
me, näiteks enampakkumisele registreerimise 
võimaldamine oksjoni vältel ja vara müümine 
lihtsustatud korras. Väikese väärtusega vara müü-
mine lihtsustatud korras on uus müügiviis, mida 
kohtutäitur saab kasutada nõude täitmiseks, nii 
tõhustatakse ka täitemenetlust üldiselt. Seadusega 
suurendatakse kohtutäituri eksamikomisjoni liik-
mete arvu ja nähakse ette asendusliikmete määra-
mine. Avalik-õiguslike nõuete jaotamine nõuete 
esitamise ja jaotamise süsteemi kaudu automati-
seeritakse. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a mää-
ruses nr 42 „Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite 
vahel jaotamise kord” sätestatu tagab nõuete jaota-
mise läbipaistvuse ja jälgitavuse, võimaldab kor-
rektset statistikat ning pakub lisavõimalusi sisse-
nõudja ja kohtutäituri vaheliseks suhtluseks. Siiani 
esitati avalik-õiguslikke nõudeid koja üldise e-posti 
vahendusel, mis oli ebamugav ja aeganõudev.

Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muut-
mise seadus (347 SE, vastu võetud 23.05.2013) 
täpsustab vastutustundliku laenamise regulatsioo-
ni. Oluline on rõhutada, et võlaõigusseaduse muu-
datuste näol ei ole tegemist sisuliste muudatuste-
ga, vastutustundliku laenamise põhimõtte sisuline 
tähendus jääb samaks. Praktikas puututakse Eesti 
krediiditurul siiski kokku seadusest tulenevate 
nõuete erineva tõlgendamisega. Muudatuste ees-
märk on olemasoleva regulatsiooni täpsustamine 
nii, et selle mõte ning poolte õigused ja kohustused 
oleksid üheselt mõistetavad. See peaks tagama 
vastutustundliku laenamise regulatsiooni parema 

Õiguskomisjoni esimees valmistumas 
komisjoni istungiks, aprill 2013
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toimimise, st et krediidiandjad (eelkõige kiirlaenu-
andjad) tõepoolest koguvad tarbija krediidivõime-
lisuse hindamiseks vajalikku teavet ning annavad 
selle põhjal tarbijale asjakohaseid selgitusi. Sellisel 
juhul saab tarbija teha lepingu sõlmimisel kaalut-
letud otsuse, tuginedes muu hulgas ka krediidivõi-
melisuse hindamise tulemustele, mis omakorda 
peaks vähendama tarbijate makseraskusi rahaliste 
kohustuste täitmisel ja vältima ülelaenamist. Re-
gulatsiooni muutmise tulemusena paranevad ka 
järelevalve võimalused. Reklaamiseaduse muutmi-
se vajadus tuleneb VÕSi muudatustest, eesmärgiks 
püüe välistada finantsprobleemidele riskivaba ja
lihtsat lahendust pakkuvate seoste loomist tarbija-
krediidi reklaamimisel. 

Võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse 
seadustiku muutmise seadusega (372 SE, vastu 
võetud 20.03.2013) võetakse Eesti õigusesse üle 
uus hilinenud maksetega võitlemise direktiiv 
2011/7/EL. Direktiivi artikli 1 kohaselt on ees- 
märgiks võidelda hilinenud maksmisega äritege-
vuses, et tagada siseturu nõuetekohane toimimi-
ne, edendades seega ettevõtjate konkurentsivõi-
met. Direktiivi ülevõtmiseks tehtavate muudatus-
te, näiteks seadusjärgse viivisemäära tõstmise ja 
võla sissenõudmiskulude kindlaksmääratud sum-
mas hüvitamise tulemusel peaks maksetega hili-
nemine muutuma võlgnikule ebamugavamaks, 
kuna sellega kaasnevad senisest negatiivsemad 
tagajärjed. Nende muudatustega suurendatakse 
võlausaldaja kaitset olukorras, kus võlgnik on ra-
halise kohustuse täitmisega hilinenud. Maksimaal-
sete lubatavate maksetähtaegade regulatsiooni 
abil püütakse kiirendada rahaliste kohustuste täit-
mist võlausaldaja ees ning üleüldiselt kiirendada 
rahaliste vahendite liikumist majandus- või kutse-
tegevuses tegutsevate isikute vahel. 

Karistusregistri seaduse muutmise seaduse 
(413 SE, vastu võetud 13.06.2013) põhieesmärk on 
lahendada KarRSi rakendamisel praktikas esile 
kerkinud probleeme, mis seonduvad registris pee-
tavate andmetega ja juurdepääsuga neile, andme-
te parandamisega ning kustunud karistusandmete 
arhiivi kandmisega. Muutusid karistusandmete 
kustumise tähtajad ning siiani kehtinud karistus-
andmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo 
toimepanemise tagajärjel enam ei kehti. Muuda-
tuste eesmärk on efektiivsemalt korraldada karis-
tusregistri tööd, hõlbustada andmevahetust Euroo-
pa Liidu liikmesriikidega ning lihtsustada registri-
andmete kontrolli ja käitlemist. Samuti lahenda-
takse seadusega mitmed karistusregistri igapäeva-
töö tehnilised probleemid.

Ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seon-
duvalt teiste seaduste muutmise seadusega 
(379 SE, vastu võetud 28.03.2013) viidi Eesti seadu-
sed kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2011/36/EL, milles käsitletakse inim-
kaubanduse tõkestamist ja inimkaubandusevas-
tast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset. 

Direktiiv asendab nõukogu varasema raamotsuse 
2002/629/JSK. Osaliselt võeti üle ka Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu direktiiv 2011/93/EL, mis käsit-
leb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasuta-
mise ning lasteporno vastast võitlust ja asendab 
nõukogu varasema raamotsuse 2004/68/JSK.

Kriminaalmenetluse seadustiku § 199  
täiendamise seadusega (376 SE, vastu võetud 
27.03.2013) dekriminaliseeriti juhtumid, kus isik 
vabatahtlikult loovutab politseile ebaseaduslikus 
valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle 
olulise osa, laskemoona või lõhkeaine. Vabatahtli-
ku loovutamise kaudu saab ühiskondlikku turvali-
sust suurendada. 

Muu tegevus

Toimus mitu kohtumist Läti ja Leedu parlamendi-
liikmete ja valitsusasutuste esindajatega. Komis-
jon kohtus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu  
assamblee presidendi Tiina Intelmanniga. Tutvuti 
kriminaalhooldusega Harju kriminaalhooldusosa-
konnas. Komisjoni istungil toimus arutelu võlga-
de ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse  
rakenduspraktika üle. Külastati Riigikohut ning 
räägiti Riigikohtu ja parlamendi koostöövõimalus-
test õigusloomes, peamiselt menetlusseaduste 
muudatuste väljatöötamisel.

Raini Laide, õiguskomisjoni
nõunik-sekretariaadijuhataja
Linnar Liivamägi, õiguskomisjoni nõunik
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Muud komisjonid
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon 

Moodustatud: 05.05.2011. Riigikogu otsus 
05.05.2011 (RT III, 09.05.2011, 2). 
Komisjoni volitused kestavad XII Riigikogu 
volituste lõpuni.

Koosseis:
Esimees Peep Aru (RE)
Aseesimees Heljo Pikhof (SDE)
Andres Herkel (IRL) 
Kalev Kallo (K)
Väino Linde (RE)
Aadu Must (K)
Marko Pomerants (IRL)
Jaan Õunapuu (SDE)

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjon

Moodustatud: 05.05.2011. Riigikogu otsus 
05.05.2011 (RT III, 09.05.2011, 4). Muudatused: 
18.09.2012 (RT III, 21.09.2012, 2); 28.02.2013 (RT III, 
05.03.2013, 1).

01.04.2013 moodustati korruptsioonivastane eri-
komisjon, varasemad otsused tunnistati kehtetuks.

Koosseis:
Esimees Andres Anvelt (SDE)
Aseesimees Liisa-Ly Pakosta (IRL) (aseesimees ala-

tes 11.03.2013, komisjonis alates 28.02.2013)
Rein Aidma (RE)
Kalev Kotkas (SDE) 
Lauri Laasi (K)
Peeter Laurson (IRL) (alates 18.09.2012)
Meelis Mälberg (RE)
Erki Nool (IRL) (aseesimees ja komisjonis 

kuni 28.02.2013)
Aivar Riisalu (K)

Korruptsioonivastane erikomisjon

Moodustatud: 01.04.2013. Riigikogu otsus 
20.03.2013 (RT III, 26.03.2013, 1).

Ülesanded:
1) Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon 
(edaspidi erikomisjon) teostab parlamentaarset 
järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete ra-
kendamise üle, arutab omal algatusel käesoleva 
seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud ametiisikute  
võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab  
nende kohta hinnanguid, teostab järelevalvet  
Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipida-
mise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide 
deklaratsioone, teavitab Riigikogu ja avalikkust 
tema pädevuses oleva korruptsioonivastase  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon koos nõunikega, oktoober 2012
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tegevuse tulemustest ning täidab muid seadusest 
tulenevaid ülesandeid;
2) erikomisjonil on oma ülesannete täitmiseks 
õigus välja kutsuda isikuid ja nõuda tutvumiseks 
andmeid ja dokumente;
3) süüteo tunnuste ilmnemisel edastab erikomis-
jon materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtu-
välisele menetlejale;
4) erikomisjon esitab vähemalt üks kord aastas 
Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest ja tule-
mustest.
Tulenevalt korruptsioonivastase seaduse (RT I, 
29.06.2012, 1) § 22 lõikest 1 täidab komisjon seo-
ses 2013. aastal esitatavate ametiisikute majandus-
like huvide deklaratsioonidega korruptsiooni- 
vastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7–15, 16 
ja 18 ette nähtud ülesandeid. 
Komisjon esitab üks kord aastas oma tegevuse 
kohta Riigikogule kirjaliku ülevaate. 

Komisjoni volitused kestavad XII Riigikogu volitus-
te lõpuni.

Koosseis:
Esimees Andres Anvelt (SDE)
Aseesimees Liisa-Ly Pakosta (IRL) 
Rein Aidma (RE)
Helmen Kütt (SDE) 
Lauri Laasi (K)
Peeter Laurson (IRL) 
Meelis Mälberg (RE)
Aivar Riisalu (K)

Riigieelarve kontrolli erikomisjon

Moodustatud: 05.05.2011. Riigikogu otsus 
05.05.2011 (RT III, 09.05.2011, 3). Muudatus: 
18.09.2012 (RT III, 21.09.2012, 1); 29.01.2013 (RT III, 
01.02.2013, 2).
Komisjoni volitused kestavad XII Riigikogu volitus-
te lõpuni.

Koosseis:
Esimees Mihhail Stalnuhhin (K)
Aseesimees Margus Hanson (RE) (aseesimees kuni 

13.09.2012, alates 13.12.2012)
Arto Aas (RE) (aseesimees 13.09.–13.12.2012,  

komisjonis kuni 31.01.2013)
Annely Akkermann (IRL)
Kajar Lember (SDE)
Inara Luigas (–)
Andre Sepp (RE) (alates 31.01.2013)
Priit Sibul (IRL)
Neeme Suur (SDE)
Tarmo Tamm (K) (alates 18.09.2012)

VEB fondi koondatud nõuete menetlemise 
ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise 
uurimiskomisjon

Moodustatud: 14.03.2013. Riigikogu otsus 
12.03.2013 (RT III, 13.03.2013, 1).

Ülesanded:
1) VEB Fondi moodustamise, töökorralduse, juhti-
mise ja aastate 1993–2012 jooksul sooritatud toi-
mingutega seotud asjaolude väljaselgitamine;
2) Eesti Panga auditiga välja selgitatud 1995. aastal 
Eesti Panga poolt Venemaa Välismajanduspangale 
saadetud valeandmeid sisaldanud kirja ja sellega 
seotud võimalike hilisemate toimingute asjaolude 
väljaselgitamine;
3) VEB Fondi sooritatud toimingutega võimalike 
riigile ja erasektori ettevõtetele tekitatud kahjude 
väljaselgitamine;
4) järelduste esitamine Riigikogule ja avalikkusele 
VEB Fondi tegutsemise kohta aastatel 1993–2012 
ning võimalike seaduserikkumiste kohta.

Komisjon esitab töö tulemuse lõpparuande Riigi-
kogule ja avalikkusele hiljemalt 2013. aasta 2. det-
sembriks, mille järel tema volitused lõpevad.

Koosseis: 
Esimees Rainer Vakra (–)
Aseesimees Väino Linde (RE)
Andres Anvelt (SDE) 
Marko Pomerants (IRL)
Aivar Riisalu (K)

Komisjoni moodustamise katse

Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine 
omavalitsusliku halduskorralduse arengusuunda-
de väljaselgitamiseks (302 OE), esitaja: Sotsiaal-
demokraatliku Erakonna fraktsioon 23.10.2012, 
tagasi lükatud 15.01.2013. H: 42-29-0.



Seadusandlus
Vastu võetud seadused ja vastu võtmata 
jäänud seaduseelnõud 

2012

SEPTEMBER
Välislepingutega seotud seadus
 Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabarii-
gi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vaba-
riigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, 
Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, 
Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertso-
giriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade 
Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali 
Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabarii-
gi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriiki-
de) ning Horvaatia Vabariigi vahelise Horvaatia Vabariigi 
Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise sea-
dus (221 SE), RT II, 20.09.2012, 1.

OKTOOBER
 Elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seadus 
(243 SE), RT I, 07.11.2012, 1.
 Hädaolukorra seaduse muutmise seadus (204 SE), RT I, 
30.10.2012, 1.
 Kalapüügiseaduse muutmise seadus (255 SE), RT I, 
08.11.2012, 1.
 Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seadus (241 SE), RT I, 25.10.2012, 1.
 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seadus (186 SE), RT I, 01.11.2012, 1.
Välislepingutega seotud seadused
 Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja 
juhtimise lepingu ratifitseerimise seadus (249 SE), RT II,
08.11.2012, 3.
 Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asuta-
mislepingu ratifitseerimise seadus (262 SE), RT II,
08.11.2012, 1.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja  
perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 
(219 SE), jäi vastu võtmata. H: 49-0-0.
 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seadus (233 SE), tagasi lükatud. H: 38-27-0.
 Karistusseadustiku muutmise seadus (250 SE), tagasi 
lükatud. H: 39-23-0.
 Ravimiseaduse muutmise seadus (252 SE), tagasi lüka-
tud. H: 41-28-0.
 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seadus  
(235 SE), tagasi lükatud. H: 46-36-2.
 Äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seadus (258 SE), jäi vastu võtmata. H: 49-0-1.

NOVEMBER
 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seadus (268 SE), RT I, 20.12.2012, 1.
 Liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse 
muutmise seadus (257 SE), RT I, 05.12.2012, 1.
 Riigilõivuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 
(284 SE), RT I, 19.12.2012, 3.
 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja 
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  
(248 SE), RT I, 06.12.2012, 1.

 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (266 SE), RT I, 
03.12.2012, 1.
 Välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muut-
mise seadus (267 SE), RT I, 15.11.2012, 3.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 
(291 SE), tagasi lükatud. H: 52-39-0.
 Riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seadus 
(261 SE), tagasi lükatud. H: 45-31-0.
 Riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja 
vanemahüvitise seaduse muutmise seadus (270 SE), 
tagasi lükatud. H: 44-25-0.
 Sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seadus 
(245 SE), tagasi lükatud. H: 52-40-0.
 Vanemahüvitise seaduse, riiklike peretoetuste seadu-
se ja töölepingu seaduse muutmise seadus (274 SE), 
tagasi lükatud. H: 44-26-0.

DETSEMBER
 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 
(298 SE), RT I, 14.12.2012, 2.
 2013. aasta riigieelarve seadus (278 SE), RT I, 
28.12.2012, 9.
 Abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja 
perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 
(308 SE), RT I, 19.12.2012, 1.
 Advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise 
seadus (273 SE), RT I, 21.12.2012, 1.
 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seadus (280 SE), RT I, 20.12.2012, 2.
 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus (263 SE),  
RT I, 19.12.2012, 2.
 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maks-
mise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteeni-
jate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmi-
se seadus (279 SE), RT I, 29.12.2012, 1.
 Jäätmeseaduse muutmise seadus (293 SE), RT I, 
04.01.2013, 12.
 Kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse 
seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus  
(256 SE), RT I, 18.12.2012, 1.
 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (282 SE), 
RT I, 21.12.2012, 2.
 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (310 SE), 
RT I, 21.12.2012, 3.
 Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksu-
seaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulu-
maksuseaduse muutmise seadus (299 SE), RT I, 
22.12.2012, 1.
 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise sea-
duse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
muutmise seadus (311 SE), RT I, 28.12.2012, 3.
 Kohtute seaduse muutmise seadus (281 SE), RT I, 
29.12.2012, 2.
 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus (288 SE), RT I, 
18.12.2012, 2.
 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus  
(283 SE), RT I, 31.12.2012, 1.
 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus  
(326 SE), RT I, 31.12.2012, 4.
 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (325 SE), 
RT I, 31.12.2012, 6.
 Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande 
seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 
muutmise seadus (294 SE), RT I, 22.12.2012, 14.
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 Meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muut-
mise seadus (300 SE), RT I, 06.03.2013, 1.
 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 
lähteainete seaduse muutmise seadus (259 SE), RT I, 
05.03.2013, 1.
Välislepingutega seotud seadused
 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Türkmenistani Valitsuse 
vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise 
ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifit-
seerimise seadus (341 SE), RT II, 20.02.2013, 1.
 Rahvusvahelise tollitariifide väljakuulutamise liidu
asutamiskonventsiooni denonsseerimise seadus  
(324 SE), RT II, 06.03.2013, 1.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 
muutmise seadus (339 SE), tagasi lükatud. H: 51-34-0.
 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise 
seadus (333 SE), tagasi lükatud. H: 43-31-0.

MÄRTS
 Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmi-
se seadus (365 SE), RT I, 26.03.2013, 1.
 Kemikaaliseaduse muutmise seadus (350 SE), RT I, 
17.04.2013, 1.
 Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise 
seadus (376 SE), RT I, 16.04.2013, 1.
 Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise 
seadus (289 SE), RT I, 05.04.2013, 2.
 Looduskaitseseaduse muutmise seadus (287 SE), RT I, 
18.04.2013, 1.
 Ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus (379 SE), RT I, 
18.04.2013, 2.
 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse 
ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus  
(364 SE), RT I, 26.03.2013, 2.
 Ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus (332 SE), RT I, 17.04.2013, 2.
 Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtu-
menetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste sea-
duste muutmise seadus (346 SE), RT I, 22.03.2013, 9.
 Tuleohutuse seaduse muutmise seadus (363 SE), RT I, 
16.04.2013, 2.
 Võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku 
muutmise seadus (372 SE), RT I, 05.04.2013, 1.
 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse 
muutmise seadus (366 SE), RT I, 26.03.2013, 3.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus (356 SE), 
tagasi lükatud. H: 42-32-0.
 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 
(215 SE), tagasi võetud.
 Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste 
muutmise seadus (357 SE), tagasi lükatud. H: 43-37-0.
 Tulumaksuseaduse muutmise seadus (359 SE), tagasi 
lükatud. H: 43-20-0.
 Tulumaksuseaduse muutmise seadus (367 SE), tagasi 
võetud.

APRILL
 Erakooliseaduse muutmise seadus (343 SE), RT I, 
26.04.2013, 3.
 Investeerimisfondide seaduse muutmise seadus  
(408 SE), RT I, 15.05.2013, 2.
 Jahiseadus (351 SE), RT I, 16.05.2013, 2.
 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seon-
duvalt teiste seaduste muutmise seadus (349 SE), RT I, 
26.04.2013, 2.

 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse 
muutmise seadus (309 SE), RT I, 31.12.2012, 5.
 Töölepingu seaduse § 177 muutmise seadus (320 SE), 
RT I, 22.12.2012, 15.
 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus (264 SE), RT I, 
20.12.2012, 3.
 Veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise 
seadus (319 SE), RT I, 22.12.2012, 13.
 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (236 SE), 
RT I, 22.12.2012, 2.
 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus (307 SE), RT I, 18.12.2012, 3.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Käibemaksuseaduse muutmise seadus (297 SE), taga-
si võetud.
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 
(272 SE), tagasi lükatud. H: 50-28-0.
 Riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (271 SE), 
tagasi lükatud. H: 52-25-0.

2013

JAANUAR
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)  
nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise  
seadus (276 SE), RT I, 12.02.2013, 2.
 Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise 
seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus  
(247 SE), RT I, 14.02.2013, 2.
 Toiduseaduse muutmise seadus (322 SE), RT I, 
12.02.2013, 3.
 Tulumaksuseaduse muutmise seadus (275 SE), RT I, 
14.02.2013, 1.
Välislepingutega seotud seadused
 Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise 
rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise 
seadus (269 SE), RT II, 30.01.2013, 1.
 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi 
muudatuste ratifitseerimise seadus (323 SE), RT II,
12.02.2013, 1.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Elektrituruseaduse muutmise seadus (296 SE), tagasi 
lükatud. H: 48-32-0.
 Käibemaksuseaduse muutmise seadus (292 SE), taga-
si lükatud. H: 47-30-0.
 Riigivaraseaduse muutmise seadus (301 SE), tagasi 
lükatud. H: 39-15-1.
 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (303 
SE), tagasi lükatud. H: 45-34-0.
 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise 
seadus (277 SE), tagasi lükatud. H: 43-26-0.

VEEBRUAR
 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise 
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 
(352 SE), RT I, 19.03.2013, 1.
 Erakonnaseaduse muutmise seadus (304 SE), RT I, 
19.03.2013, 2.
 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakenda-
mise seaduse muutmise seadus (348 SE), RT I, 
21.02.2013, 1.
 Kaitseliidu seadus (190 SE), RT I, 20.03.2013, 1.
 Maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt 
teiste seaduste muutmise seadus (335 SE), RT I, 
15.03.2013, 26.
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 Kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muut-
mise seadus (362 SE), RT I, 02.05.2013, 1.
 Tööstusheite seadus (345 SE), RT I, 16.05.2013, 1.
Välislepingutega seotud seadused
 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema 
peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja 
peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe 
ratifitseerimise seadus (384 SE), RT II, 14.05.2013, 1.
 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud 
merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. 
aasta protokolliga ühinemise seadus (373 SE), RT II, 
25.04.2013, 1.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vaba-
riigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (378 SE),  
tagasi lükatud. H: 41-18-9.
 Elektrituruseaduse muutmise seadus (383 SE), tagasi 
lükatud. H: 43-21-0.
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise 
seadus (369 SE), tagasi lükatud. H: 49-30-0.
 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (388 SE), 
tagasi lükatud. H: 47-25-0.
 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus  
(360 SE), tagasi lükatud. H: 45-27-0.

MAI
 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema 
peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja 
peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe 
ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seadus
(385 SE), RT I, 01.06.2013, 1.
 Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja  
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  
(353 & 386 SE), RT I, 30.05.2013, 4.
 Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse 
muutmise seadus (405 SE), RT I, 07.06.2013, 2.
 Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seadus (414 SE), RT I, 07.06.2013, 1.
 Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seadus-
te muutmise seadus (336 SE), RT I, 11.06.2013, 1.
 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise  
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 
(392 SE), RT I, 11.06.2013, 2.
 Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise  
seadus (347 SE), RT I, 11.06.2013, 3.
Välislepingutega seotud seadus
 Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta 
seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seadus  
(390 SE), RT II, 28.05.2013, 1.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahva- 
algatuse võimaldamiseks (395 SE), tagasi lükatud.  
H: 44-36-0.
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise 
seadus (401 SE), tagasi lükatud. H: 65-23-0.
 Maamaksuseaduse muutmise seadus (406 SE), tagasi 
lükatud. H: 45-25-0.
 Riigivaraseaduse muutmise seadus (397 SE), tagasi 
lükatud. H: 39-22-0.

JUUNI
 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (394 SE), RT I, 
14.06.2013, 3.
 Ehitusseaduse muutmise seadus (429 SE), RT I, 
04.07.2013, 3.

 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raken-
damise seaduse muutmise seadus (432 SE), RT I, 
04.07.2013, 2.
 Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide 
seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seadus-
te muutmise seadus (430 SE), RT I, 12.07.2013, 2.
 Jäätmeseaduse § 131 muutmise seadus (421 SE), RT I, 
14.06.2013, 4.
 Karistusregistri seaduse muutmise seadus (413 SE),  
RT I, 27.06.2013, 2.
 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus (393 SE), RT I, 
05.07.2013, 2.
 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus (321 SE), RT I, 
05.07.2013, 1.
 Kutseõppeasutuse seadus (331 SE), RT I, 02.07.2013, 1.
 Muuseumiseadus (374 SE), RT I, 10.07.2013, 1.
 Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise 
seadus (382 SE), RT I, 25.06.2013, 1.
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seotud 
teiste seaduste muutmise seadus (340 SE), RT I, 
11.07.2013, 1.
 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (399 SE), 
RT I, 06.07.2013, 1.
 Söödaseaduse muutmise seadus (431 SE), RT I, 
04.07.2013, 1.
 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötus- 
kindlustuse seaduse muutmise seadus (427 SE), RT I, 
06.07.2013, 2.
 Veeseaduse muutmise seadus (391 SE), RT I,  
27.06.2013, 1.
 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmi-
se seadus (354 SE), RT I, 03.07.2013, 2.
 Välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumenti-
de seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadus (425 SE), RT I, 02.07.2013, 3.
 Välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seondu-
valt teiste seaduste muutmise seadus (434 SE), RT I, 
12.07.2013, 1.
 Väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus  
(375 SE), RT I, 06.07.2013, 3.
 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise 
seadus (334 SE), RT I, 02.07.2013, 2.
Välislepingutega seotud seadused
 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organi-
satsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise 
protokolli ratifitseerimise seadus (411 SE), RT II,
17.06.2013, 1.
 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organi-
satsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitsee-
rimise seadus (412 SE), RT II, 17.06.2013, 4.
Vastu võtmata jäänud seaduseelnõud
 Jahiseaduse täiendamise seadus (402 SE), tagasi võetud.
 Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seadus  
(407 SE), tagasi lükatud. H: 42-40-0.
 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus  
(435 SE), tagasi lükatud. H: 53-39-0.
 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seadus  
(417 SE), tagasi lükatud. H: 45-41-0.
 Tulumaksuseaduse muutmise seadus (410 SE), tagasi 
lükatud. H: 41-28-0.
 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoos-
töö seaduse muutmise seadus (418 SE), tagasi lükatud.  
H: 46-41-0.
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Statistika

Algatatud, vastu võetud ja menetlusest välja langenud seaduseelnõud ja välislepingud (IV-V istungjärk)

Algatatud / vastu võetud / välja langenud

Algataja Põhiseaduse  Riigi- Tervik- Muutmis- Välis- Kokku
 muutmisseadused eelarved tekstid seadused lepingud 

Vabariigi Valitsus − 2/2/− 7/6/− 67/70/2 11/12/− 87/90/2
Fraktsioonid − − 1/−/− 49/7/31 − 50/7/31
Fraktsioonid ja RK liikmed − − − 3/1/3 − 3/1/3
Komisjonid − − − 8/7/1 − 8/7/1
RK liikmed 2/−/2 − − 6/−/2 − 8/−/4
Kokku 2/−/2 2/2/− 8/6/− 133/85/39 11/12/− 156/105/41

Ühe seaduse vastuvõtmisel ühendati kaks Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu (353 ja 386 SE).

Otsuse-eelnõud istungjärkude kaupa (IV/V istungjärk)

Esitaja Esitatud Vastu võetud Poolthäälte Koosseisu Tagasi võetud
 IV/V  IV/V   enamust häälteenamust IV/V
   mittesaanud IV/V   mittesaanud IV/V 

Vabariigi Valitsus 8/2 9/2 − − −
Fraktsioonid 5/3 2/2 1/3 1/1 1/−
Fraktsioonid ja RK liikmed −/1 −/1 − − −
Komisjonid 3/10 3/10 − − −
RK liikmed − − 1/− − −
Vabariigi President −/3 −/3 − − −
Kokku 16/19 14/18 2/3 1/1 1/−

Lisaks võeti vastu 63 RK liikme poolt algatatud Riigikogu avaldus „Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika reformist” (306 AE).

IV istungjärgul 10.09.−20.12.2012 toimus 52 istungit (sh 4 täiendavat istungit). V istungjärgul 
14.01.−20.06.2013 toimus 74 istungit (sh 2 täiendavat istungit). 
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Subsidiaarsuse järelevalve
Põhjendatud arvamuse esitamine Euroopa Liidule on ajendatud soovist säilitada Eesti õigus otsustada, milline 
on õiglane tasakaal äriühingute kohustuste ja ettevõtlusvabaduse vahel ning milliste meetmetega tasakaalu 
saavutada.

Üldiselt ma arvan, et kui Eesti suurust ja võimekust arvestada, siis me oleme nende direktiivide või roheliste ja 
valgete raamatute puhul piisavalt aktiivselt kaasa rääkinud. Meil on alati omad seisukohad. Ega ma ei võitle siin 
praegu Euroopa Liidu vastu. Eesti huvides on üldiselt ikkagi poliitiline konsensus olnud. Me oleme väga Euroopa-
meelsed, me oleme tugeva Euroopa Liidu poolt, aga meile meeldib, et on konkreetsed reeglid ja teatud piirid, 
millest üle ei minda. Sellega me hävitaksime sedasama hästi toimivat Euroopa Liitu.

(Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Arto Aasa ettekandest, 18.06.2013)

Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja  
Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa 
Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetak-
se nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitle-
va teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja 

kontsernide poolt, mittevastavusest subsidiaarsuse 
põhimõttele (RT III, 21.06.2013, 19). 

Esitamine: Euroopa Liidu asjade komisjon, 
03.06.2013, (445 OE)

Lugemine ja hääletamistulemus: 18.06.2013, 
(54-23-2). 

Eestil on sõna sekka öelda



PARLAMENTAARNE 
KONTROLL
JA MUU TEGEVUS

Pean ülimalt oluliseks (minu arvates 
eeldab seda ka meie tähtsaima seaduse 
mõte), et põhiseaduslike asutuste koostöö 
rajaneks vastastikusel austusel. 

(Riigikogu esimehe Ene Ergma kõnest, 10.09.2012)

Lõpetan Henry Fordi sõnadega: 
„Ära otsi süüd, vaid otsi rohtu.”

(Riigikogu liige Kalle Laanet olulise tähtsusega
küsimuse „Põhiõiguste ja vabaduste riivete üle

Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri
olukorra analüüs” arutelul, 25.09.2012)
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Parlamentaarne kontroll
Arupärimised

IV-V istungjärgul esitasid kõige rohkem arupärimi-
si Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed (120 aru-
pärimist). Enim pidi arupärimistele vastama sise-
minister (26 korral; esitati 27 arupärimist, 1 võeti 
tagasi), järgnesid sotsiaalminister (25 korral; esitati 
30 arupärimist, 5 võeti tagasi) ning majandus- ja 
kommunikatsiooniminister (23 korral; esitati  
28 arupärimist, 5 võeti tagasi). 

Ministrid pidid selgitama narkosurmade kasvu 
põhjuseid, omastehooldusega seonduvat, elektri 
hinna tõusu tagamaid jm. Küsiti ka konkreetsete 
üksikjuhtumite kohta, näiteks MISA (Integratsiooni 
ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed) vahen-
dite kasutamise otstarbekuse, Tartu Lennujaama 
tulevikuperspektiivide ning Maaelu Edendamise 
Sihtasutuse kohta.
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IV-V istungjärgul esitatud arupärimised 
adressaatide kaupa

IV-V istungjärgul 
vastatud/vastamata jäänud 
arupärimised istungjärkude 
kaupa

Arupärimised (IV-V istungjärk) 
 IRL/K/ K K/SDE K/SDE/ SDE SDE/ Fraktsiooni Kokku
 fraktsiooni   fraktsiooni  fraktsiooni mitte-
 mitte-   mitte-  mitte- kuuluvad
 kuuluvad   kuuluvad  kuuluvad RK liikmed
 RK liikmed     RK liikmed     RK liikmed    

Peaministrile − 9 − − 5 − 2 16

Haridus- ja teadusministrile − 8 − 1 1 1 − 11

Justiitsministrile − 5 − − 2 1 − 8

Keskkonnaministrile 1 7 − 3 1 1 − 13

Kultuuriministrile − 10 − − 1 − − 11

Majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile − 22 1 − 2 2 1 28

Põllumajandusministrile − 4 − − − − − 4

Rahandusministrile − 2 − − 2 − − 4

Regionaalministrile − − − 1 1 − − 2

Siseministrile − 23 − − 1 1 2 27

Sotsiaalministrile − 27 − − 2 1 − 30

Välisministrile − 2 − − − 1 − 3

Eesti Panga Nõukogu esimehele − 1 − − − − 1 2

Eesti Panga presidendile − − − − − − 1 1

Riigikontrolörile − − − − − 2 − 2

Õiguskantslerile − − − − − − 1 1

Kokku 1 120 1 5 18 10 8 163

Tabelis on toodud ka üks arupärimine, mis vormistati ümber kirjalikuks küsimuseks ja 16 arupärimist, mille esitajad 
tagasi võtsid. Tabelis pole ära toodud 6 esitajatele tagastatud arupärimist.
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Kirjalikud küsimused

IV-V istungjärgul esitasid kõige rohkem kirjalikke 
küsimusi Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed 
(24 kirjalikku küsimust). Justiitsministrile ja sot-
siaalministrile esitati mõlemale 9 küsimust (näiteks 
seaduste tõlkimisest inglise keelde; Kagu- ja Lõuna-
Eesti haiglatest), peaministrile ja siseministrile  
mõlemale 5 kirjalikku küsimust (ministeeriumite 

vahelisest tööjaotusest; liiklusseaduse § 139 raken-
damisest). Huvi pakkusid veel näiteks Eesti-Vene 
piirilepe, sotsiaalministeeriumi tellitud juhendma-
terjaliga seonduv, pikaajaliste elanike õigused, 
merekeskkonna kaitse ning arheoloogiliste leidu-
de omandiküsimus.

Kirjalikud küsimused (IV-V istungjärk) 
 IRL K RE SDE Fraktsiooni Kokku
     mittekuuluvad
     RK liikmed 

Peaministrile 1 3 − 1 − 5

Haridus- ja teadusministrile − 1 − − − 1

Justiitsministrile − 3 1 5 − 9

Kaitseministrile − 1 − 1 − 2

Keskkonnaministrile − 1 − 1 − 2

Kultuuriministrile − 1 − 1 − 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministrile − 1 − 1 1 3

Rahandusministrile − 1 − − − 1

Siseministrile − 2 − 3 − 5

Sotsiaalministrile − 7 − 2 − 9

Välisministrile 2 − − 1 − 3

Riigikontrolörile − 2 − − − 2

Õiguskantslerile − 1 − 2 − 3

Kokku 3 24 1 18 1 47

Ühele Vabariigi Valitsusele adresseeritud kirjalikule küsimusele vastas justiitsminister ning lisatud olid ka Kaitseministeeriumi ja 
Põllumajandusministeeriumi vastused, kuid vastajana on arvestatud ainult justiitsministrit.

IV-V istungjärgul esitatud kirjalikud küsimused 
adressaatide kaupa

IV-V istungjärgul esitatud 
kirjalikud küsimused 
istungjärkude kaupa
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Infotunniküsimused

IV-V istungjärgul esitasid kõige rohkem infotunni-
küsimusi Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed 
(95). Enim pidi küsimustele vastama peaminister 
(47 korral), kaitseminister vastas 14, haridus- ja 
teadusminister ning majandus- ja kommunikat-
siooniminister mõlemad 11 korral. Küsimused 

puudutasid näiteks elektri hinna tõusu, tervishoiu-
töötajate streiki, haldusreformi, samuti spetsiifili-
semaid küsimusi nagu Tori hobustega seonduvat 
ja Peipsi-äärset sibulakasvatust ning plaani ehitada 
riiklikule looduskaitsealale radarijaam.

Infotunniküsimused (IV-V istungjärk) 

   Vastatud/vastamata

 K RE SDE Fraktsiooni Kokku
    mittekuuluvad
    RK liikmed 

Peaministrile 28/9 1/1 12/4 6/2 47/16

Haridus- ja teadusministrile 7/– – 4/2 – 11/2

Justiitsministrile 1/– 2/1 2/– –/1 5/2

Kaitseministrile 8/1 – 4/– 2/2 14/3

Keskkonnaministrile 3/1 – 4/– –/1 7/2

Kultuuriministrile 5/– – 2/– – 7/–

Majandus- ja kommunikatsiooniministrile 3/1 – 7/2 1/2 11/5

Põllumajandusministrile 5/1 – 2/– – 7/1

Rahandusministrile 4/– – 2/1 – 6/1

Regionaalministrile 4/– – 6/1 – 10/1

Siseministrile 5/– – 3/2 1/– 9/2

Sotsiaalministrile 5/– – 5/1 – 10/1

Välisministrile 3/1 – 2/– 2/– 7/1

Kokku 81/14 3/2 55/13 12/8 151/37
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Vastatud Vastamata

IV-V istungjärgul registreeritud infotunniküsimused 
vastajate kaupa

IV-V istungjärgul 
vastatud/vastamata jäänud 
infotunniküsimused 
istungjärkude kaupa

Infotunniküsimus kajastub vastaja all, peaministri ülesannetes on vastanud küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu  
(19.09.2012, 07.11.2012, 20.03.2013, 24.04.2013, 08.05.2013, 22.05.2013, 19.06.2013) ning keskkonnaminister  
Keit Pentus-Rosimannus (17.04.2013).



48 < RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2012/2013

Umbusaldushääletus

Endine riigikontrolör ei pea suurt midagi õigusriigi reeglitest ja arvab, et õigusriiki iseloomustav ütlus non rex 
est lex, sed lex est rex (mitte kuningas ei ole seadus, vaid seadus on kuningas) tema kohta ei kehti.

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Urve Palo 
majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi umbusaldamist põhjendades, 18.10.2012)

Adressaat: Majandus- ja kommunikatsiooni- 
minister Juhan Parts.

Põhjus: Riigile kahjuliku tehingu läbisurumine ja 
tegevusetus elektri hinna tõusu leevendamisel. 

Algatamise kuupäev: 18.10.2012.

Algatajad: 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik 
nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile Juhan Partsile.
Jaak Allik, Andres Anvelt, Deniss Boroditš, Enn 
Eesmaa, Eldar Efendijev, Lembit Kaljuvee, Kalev 
Kallo, Valeri Korb, Kalev Kotkas, Kalvi Kõva,  

Kalle Laanet, Lauri Laasi, Kajar Lember, Heimar 
Lenk, Inara Luigas, Mart Meri, Marianne Mikko, 
Sven Mikser, Aadu Must, Eiki Nestor, Jevgeni 
Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Rein Randver, 
Jüri Ratas, Mailis Reps, Aivar Riisalu, Karel Rüütli, 
Indrek Saar, Kadri Simson, Mihhail Stalnuhhin,  
Neeme Suur, Olga Sõtnik, Tarmo Tamm, Priit 
Toobal, Yana Toom, Ester Tuiksoo, Marika Tuus-Laul, 
Rainer Vakra, Rannar Vassiljev, Viktor Vassiljev,  
Vladimir Velman, Peeter Võsa, Jaan Õunapuu.

Arutamine ja hääletamistulemus: 18.10.2012.  
Ei leidnud toetust (44-50-0).

Muu kontrolltegevus

Peaministri poliitilised avaldused ja ettekanded

Esitaja Kuupäev Teema

Peaminister Andrus Ansip 27.09.2012 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu

Peaminister Andrus Ansip 09.10.2012 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu  
  poliitika teostamisel

Peaminister Andrus Ansip 20.12.2012 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja   
  Vabariigi Valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Ministrite poliitilised avaldused ja ettekanded

Esitaja Kuupäev Teema

Justiitsminister Kristen Michal 27.09.2012 “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” 
  elluviimise kohta

Justiitsminister Hanno Pevkur 26.02.2013 “Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018”  
  2012. aasta täitmise aruanne

Siseminister Ken-Marti Vaher 28.02.2013 “Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015” 
  2012. aasta täitmise aruanne
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Olulise tähtsusega küsimuste arutelud

Tahan öelda, et ühiskond on keeruline asi. Teki rebimine edasi ei vii.
(Aadu Must olulise tähtsusega riikliku küsimuse 

„Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused” arutelul, 17.01.2013)

Vaba mikrofoni sõnavõtud

Olukord on selline, et kui me nüüd rahvastikupoliitikale ei mõtle, siis pole ka meid ennast kümne aasta pärast 
enam vaja.

(Riigikogu liige Yana Toom vaba mikrofoni sõnavõtus, 21.01.2013)

Vaba mikrofoni sõnavõtud (IV-V istungjärk)

Riigikogu liige Sõnavõtte
Enn Eesmaa (K)  2

Eldar Efendijev (K) 2

Lembit Kaljuvee (–) 2

Kalev Kallo (K) 4

Valeri Korb (K) 2

Helmen Kütt (SDE) 1

Kalle Laanet (–) 1

Lauri Laasi (K) 2

Heimar Lenk (K) 2

Inara Luigas (–) 7

Jüri Ratas (K) 1

Mailis Reps (K) 1

Aivar Riisalu (K) 2

Kadri Simson (K) 3

Mihhail Stalnuhhin (K) 17

Olga Sõtnik (K) 1

Tarmo Tamm (K)  2

Priit Toobal (K) 2

Yana Toom (K) 1

Ester Tuiksoo (K) 2

Marika Tuus-Laul (K) 3

Viktor Vassiljev (K) 5

Vladimir Velman (K) 2

Peeter Võsa (K) 1

Kokku 68

1. Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni 
rakendamine ja osalusdemokraatia, 20.09.2012.
2. Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle 
Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri 
olukorra analüüs, 25.09.2012.
3. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tule-
muste arutelu, 11.10.2012.

4. Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majan-
dusele ning moraalsele keskkonnale, 13.12.2012.
5. Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootu-
sed, 17.01.2013.
6. Erivajadusega inimeste tööturule kaasamise 
arutelu, 31.01.2013.
7. Välispoliitika arutelu, 21.02.2013.

Vabas mikrofonis rääkisid Riigikogu liikmed  
näiteks tolliametnike tegevusest piiripunktides, 
Narva linna elust-olust, kodukulude kasvust ja 

Vaba mikrofoni sõnavõtud istungjärkude kaupa

Vaba mikrofoni sõnavõtud 
fraktsioonide kaupa
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rahvakogu demokraatiadebatist ning analüüsi-
sid Eesti majandus- ja regionaalpoliitikat.
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Tegevus muudes valdkondades
Mulle avaldas muljet see viis, kuidas Riigikogu oma tööd korraldas ning koos sellega kummutas arvamuse, justkui 
oleks Eesti parlament taandunud valitsusest tulnud eelnõude vaikivaks heakskiitjaks. Meie põhiseaduse järgi on 
rahvas delegeerinud võimu teile, mu daamid ja härrad, ning te kasutasite seda võimu. Te muutsite põhjalikult ja 
sisuliselt seda dokumenti [Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingut], mis algselt teie kätte oli jõudnud. Te 
rookisite sealt välja pahelise õigusloome tunnused, mida nii mina kui ka paljud õigusteadlased on parlamendile 
aegade jooksul ette heitnud. Ma tänan teid selle eest!

(Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõnest, 10.09.2012)

Riigikogu ja Vabariigi President

Vabariigi Presidendi poliitilised avaldused Riigikogus

Kuupäev Teema

10.09.2012 Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne neljanda istungjärgu avamisel

09.04.2013 Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese poliitiline avaldus seoses rahvakogu   
  ettepanekutega

Riigikogu ja Vabariigi Valitsus

Valitsuse koosseis
Muudatus: 10.12.2012 (otsus nr 192, RT III, 
11.12.2012, 11).

Peaminister – Andrus Ansip (RE)
Haridus- ja teadusminister – Jaak Aaviksoo (IRL)
Justiitsminister – Kristen Michal (RE) kuni 
10.12.2012; Hanno Pevkur (RE) alates 11.12.2012
Kaitseminister – Urmas Reinsalu (IRL) 
Keskkonnaminister – Keit Pentus (RE)
Kultuuriminister – Rein Lang (RE)

Majandus- ja kommunikatsiooniminister –  
Juhan Parts (IRL)
Põllumajandusminister – Helir-Valdor Seeder 
(IRL)
Rahandusminister – Jürgen Ligi (RE)
Regionaalminister – Siim Valmar Kiisler (IRL)
Siseminister – Ken-Marti Vaher (IRL)
Sotsiaalminister – Hanno Pevkur (RE) kuni 
10.12.2012; Taavi Rõivas (RE) (ametivanne 
11.12.2012)
Välisminister – Urmas Paet (RE)

Riigikogu IV istungjärgu avaistung, september 2012
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Ametiisikute nimetamine põhiseaduse alusel 

Ametikoht Nimi Otsuse-eelnõu Hääletamise Avaldamisandmed 
  algatamise kuupäev ja 
  kuupäev tulemus 

Riigikontrolör Alar Karis 28.02.2013 26.03.2013 RT III, 27.03.2013, 1 
   76-4-3 
   nimetati ametisse 

Eesti Panga Mart Laar 09.04.2013 23.04.2013 RT III, 24.04.2013, 31 
Nõukogu esimees   46-34-4 
   nimetati ametisse 

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe 09.04.2013 14.05.2013 RT III, 15.05.2013, 1 
   89-0-2 
   nimetati ametisse 

Nõukogude moodustamine

Nõukogu nimetus Otsuse Liikmed Avaldamisandmed 
 vastuvõtmise 
 kuupäev, 
 hääletamistulemus  

Eesti Arengufondi nõukogu 18.12.2012 Mart Laar – RK liige RT III, 22.12.2012, 7 
 H: 53-11-0 [Urmas Reinsalu asemele] 

 09.05.2013 Ville Jehe – ettevõtluse ja üldsuse RT III, 14.05.2013, 1 
 H: 77-1-1 esindaja [Raivo Vare asemele] 

Eesti Rahvusraamatukogu 12.03.2013 Reet Roos – RK liige RT III, 15.03.2013, 1 
nõukogu  H: 70-0-0 [Kaia Iva asemele] 

Eesti Rahvusringhäälingu 29.01.2013 Krista Aru – tegevusvaldkonna RT III, 01.02.2013, 1 
nõukogu H: 69-0-0 tunnustatud asjatundja  
  [Paavo Nõgese asemele]

Hasartmängumaksust 13.12.2012 Marelle Erlenheim – RT III, 18.12.2012, 5 
toetuste määramise H: 74-0-0 Sotsiaalministeeriumi kantsler   
nõukogu  [Riho Rahuoja asemele]

 12.02.2013 Paavo Nõgene – RT III, 14.02.2013, 3 
 H: 66-0-1 Kultuuriministeeriumi kantsler  
  [Siim Suklese asemele]

Riigimetsa Majandamise 12.03.2013 Jaanus Tamkivi – Riigikogu liige RT III, 15.03.2013, 2 
Keskuse nõukogu  H: 43-21-0 [Tõnis Lukase asemele]

Stabiliseerimisreservi 28.02.2013 Aivar Sõerd – RK liige RT III, 05.03.2013, 2 
nõukogu H: 64-0-0 [Taavi Rõivase asemele] 
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Riigikogu ja õiguskantsler

Õiguskantsleri ettepanekud õigustloovate aktide põhiseadusega kooskõlla viimiseks*

Riigikogu ja Riigikontroll 

Vaadake, riigikontrolöri amet ei ole eriti tänuväärne. Põhimõtteliselt on meid kutsutud ja seatud ju selleks, et 
me hindaksime riske, nende põhjal analüüsiksime ja siis juhiksime tähelepanu probleemidele, mis meie arvates 
lahendada tuleb. ... Pean ütlema, et ma olen käinud aja jooksul väga paljudes riikides, mis on meie endised 
saatusekaaslased. Ma olen käinud Lätis, Leedus, Venemaal, Ukrainas, mitte kaua aega tagasi Gruusias jm. Pean 
teile täiesti ausalt ütlema, et me oleme tegelikult väga hästi hakkama saanud. ... Eesti on endaga väga hästi 
toime tulnud riik.

(Riigikontrolöri Mihkel Oviiri ülevaatest, 07.11.2012)

Riigikontrolöri Mihkel Oviiri ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal ning riigi 2011. aasta 
majandusaasta koondaruande õigsusest ja tehingute seaduslikkusest, 07.11.2012 (RT III, 13.11.2012, 16).

Kuupäev

02.07.2012

04.07.2012

04.07.2012

Teema

Õiguskantsleri ettepanek nr 16 eestikeelse 
hariduse piisavast kättesaadavusest (ette-
panek viia erakooliseaduse § 15 lg 1 koos-
kõlla põhiseaduse § 37 lg 1 esimese lause ja  
§ 37 lg 4 esimese lausega ning põhiseaduse  
§-ga 14 nende koostoimes).

Õiguskantsleri ettepanek nr 17 Eestis püsi-
valt viibimise absoluutsest nõudest koda-
kondsuse taotlemisel:
KodS § 6 p-de 21 ja 22 koostoimes §-ga 11 keh-
tiv absoluutne piirang on vastuolus põhisea-
duse § 29 lg-ga 1 ja §-ga 11 osas, milles on 
täielikult välistatud erandi tegemine, mis 
võimaldaks püsivalt Eestis viibimise aja hul-
ka arvestada elukutse ja töökoha tõttu Eestist 
eemal viibimise aega, ning põhiseaduse  
§-dest 10 ja 13 tuleneva õigusselguse nõudega 
(ettepanek viia kodakondsuse saamise tingi-
mused põhiseadusega kooskõlla).

Õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstrei-
gist ette teatamisest: kolmepäevane toetus-
streikidest etteteatamise tähtaeg ei ole koos-
kõlas põhiseadusega (ettepanek viia kollek-
tiivse töötüli lahendamise seaduse § 18 lg 3 
kooskõlla põhiseaduse §-dega 13, 14, 19 ja  
31 koostoimes §-ga 11).

Menetluse käik
 
Õiguskantsleri ettekanne 13.09.2012.
Ettepanek võeti vastu (44-20-0).
Kultuurikomisjonile tehti ülesandeks algata-
da eelnõu erakooliseaduse kooskõlla viimi-
seks Eesti Vabariigi põhiseadusega.
Kultuurikomisjon algatas erakooliseaduse 
muutmise seaduse eelnõu (343 SE) 
20.12.2012, seadus võeti vastu 18.04.2013  
(RT I, 26.04.2013, 3).

Õiguskantsleri ettekanne 13.09.2012.
Ettepanek võeti vastu (56-0-0).
Põhiseaduskomisjonile tehti ülesandeks 
algatada eelnõu kodakondsuse seaduse  
kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhi-
seadusega.

Õiguskantsleri ettekanne 19.09.2012.
Ettepanek võeti vastu (59-11-0).
Sotsiaalkomisjonile tehti ülesandeks algata-
da eelnõu kollektiivse töötüli lahendamise 
seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi 
põhiseadusega.
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* Kõik ettepanekud on teinud õiguskantsler Indrek Teder.

Teema

Õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele 
vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhi-
seadusele vastavuse kohta (ettepanek viia 
põhiseadusega kooskõlla toote nõuetele vasta-
vuse seaduse § 42 lg 4 laused 1 ja 2 osas, mil-
les on sätestatud võimalus muuta  
standard otsese või üldise viite kaudu  
kohustuslikuks).

Õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegi 
tegevusloa väljaandmise ja muutmise piiran-
gu kohta:
sätestatud vaba konkurentsi piiravad meet-
med ei taga apteegiteenuse kättesaadavust
(ettepanek viia ravimiseaduse § 42¹ lõiked  
1 kuni 3 põhiseadusega kooskõlla).

Õiguskantsleri ettepanek nr 21 kodakondsuse 
taotlemise tingimuste kohaldamine isiku 
suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15aasta-
sena määratlemata (ettepanek viia kodakond-
suse seaduse § 6 punktid 2, 2¹ ja 2² kooskõlla 
põhiseaduse § 12 lõikest 1 tuleneva võrdsus-
põhiõigusega).

Õiguskantsleri ettepanek nr 23 jälitustoimin-
gust teavitamise ja selle kontrolli kohta 
(lähtudes Riigikohtu poolt põhiseaduse § 142 
lõikele 1 antud tõlgendusest (vt ettepanek 12) – 
ettepanek viia kriminaalmenetluse seadusti-
ku rakendamise seaduse § 25¹ põhiseaduse  
§ 13 lõikega 2, §-ga 14, § 15 lõikega 1 ja § 44 
lõikega 3 kooskõlla).

Menetluse käik

Õiguskantsleri ettekanne 19.09.2012.
Ettepanek võeti vastu (56-0-0).
Majanduskomisjonile tehti ülesandeks alga-
tada eelnõu toote nõuetele vastavuse seaduse 
kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhi-
seadusega.
Vabariigi Valitsus algatas toote nõuetele  
vastavuse seaduse muutmise eelnõu (403 SE) 
25.03.2013.

Õiguskantsleri ettekanne 16.10.2012.
Ettepanek võeti vastu (38-20-1). Sotsiaal- 
komisjonile tehti ülesandeks algatada eelnõu 
ravimiseaduse kooskõlla viimiseks Eesti  
Vabariigi põhiseadusega.
Õiguskantsler esitas 09.01.2013 Riigikohtule 
taotluse tunnistada RavS § 42¹ lõiked 1-3 
kehtetuks. 
Riigikogu põhiseaduskomisjon esitas Riigi-
kohtule 22.04.2013 täpsustava arvamuse 
vaidlustatud sätete põhiseaduspärasuse koh-
ta ning taotles, et Riigikohus peataks kohtu-
asja lahendamise ajaks, mille jooksul Riigi-
kogu leiab ravimiseaduse § 42¹ lõigete 1-3 
muutmiseks parima lahenduse ja kehtestab 
uue regulatsiooni. Kolleegiumi hinnangul ei 
ole selles asjas Riigikogu põhiseaduskomisjo-
ni taotluse alusel menetluse peatamiseks 
õiguslikku alust. Taotlus tuleb seetõttu jätta 
rahuldamata (Riigikohtu määrus 28.05.2013). 
Lisaks peab Riigikohtu põhiseaduslikkuse 
järele-valve kolleegium vajalikuks asja lahen-
damist Riigikohtu üldkogus.

Õiguskantsleri ettekanne 15.01.2013.
Ettepanek võeti vastu (80-0-0).
Põhiseaduskomisjonile tehti ülesandeks  
algatada eelnõu kodakondsuse seaduse  
kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhi-
seadusega.

Kuupäev

09.07.2012

19.09.2012

19.11.2012

17.06.2013
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Õiguskantsleri taotlus Riigikohtule 

Õiguskantsleri ettepanek nr 12 jälitustoimingust 
teavitamise ja selle kontrolli kohta: kriminaalme-
netluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise 
seaduse muutmise seadus (123 SE) võeti vastu 
08.12.2011 (RT I, 22.12.2011, 3). Ettepanekust nr 12 
tulenevaid muudatusi sisaldav kriminaalmenetlu-
se seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teis-
te seaduste muutmise seadus (175 SE) võeti vastu 
06.06.2012 (RT I, 29.06.2012, 2). Õiguskantsler lei-
dis, et Riigikogu lahendas ettepanekus nr 12 välja 
toodud põhiseadusliku probleemi üksnes osaliselt. 
Seetõttu pöördus õiguskantsler 24.01.2013 Riigi-
kohtusse taotlusega nr 10, mis käsitles KrMSRS  
§ 25¹ põhiseaduspärasust. Riigikohtu põhiseadus-
likkuse järelevalve kolleegiumi 10.05.2013 määru-
sega nr 3-4-1-3-13 jäeti õiguskantsleri taotlus nr 10 
läbi vaatamata. Põhiseaduslikkuse järelevalve kol-
leegiumi hinnangul on PS § 142 lõikes 1 sätestatud 
menetlusreegli eesmärk kaitsta õigustloova akti 
vastu võtnud organi pädevust ja selle sättega on 
paremini kooskõlas tõlgendus, mille järgi õigus-
kantsler peab enne Riigikohtule taotluse esitamist 
olema õigustloova akti sama sätet vaidlustanud 
Riigikogus.

Immuniteedimenetlus

Õiguskantsler tagastas 08.10.2012 Riigiprokuratuu-
rile taotlused Riigikogule ettepanekute tegemiseks 
Riigikogu liikmetelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt 
saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta 
süüdistusakti koostamiseks, pidades taotlusi põh-
jendamatuiks.

Riigikogu ja Riigikohus

Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtu-
korralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise 
kohaldamise kohta, 06.06.2013.

Riigikogu ning Eesti Pank ja 
Finantsinspektsioon: ettekanded

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne
2012. aasta aruanne, 04.06.2013.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe 
Raul Malmsteini ettekanne
2012. aasta aruanne, 04.06.2013.

Riigikogu ja Eesti Arengufond

Eesti Arengufondi juhatuse esimehe Tõnis Arro 2011. 
ja 2012. aasta tegevuse aruanne ning arengufondi uue 
strateegia tutvustamine, 18.09.2012.

Riigile varaliste kohustuste võtmise 
otsustamine

Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa  
Investeerimispangas (RT III, 22.11.2012, 2). [Otsusega 
andis Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti Vabariigi 
osalust Euroopa Investeerimispangas (European 
Investment Bank) 7 138 000 euro võrra, mis tuleb 
tasuda kogu ulatuses.]
Esitatud: 27.09.2012.
Lugemised: I: 24.10.2012, II: 14.11.2012 (285 OE).
H: 51-5-3.

Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenu-
mahu seadmine ja teise kapitalimakse tegemine  
(RT III, 04.10.2012, 1). [Otsusega kinnitas Riigikogu 
Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa Finantssta-
biilsuse Fondi ühiseks maksimaalseks laenumahuks 
700 mld eurot. Riigikogu andis nõusoleku teise kapi-
talimakse (30 mln eurot) kiirendatud korras maksmi-
seks 15 päeva jooksul ESMi asutamislepingu (edaspidi 
ESMAL) jõustumisest. Raamatupidamise mõttes on 
tegemist finantseerimistehinguga, Eesti ei võta täien-
davaid kohustusi.]
Esitatud: 27.09.2012.
Lugemised: I: 02.10.2012, II: 02.10.2012 (286 OE).
H: 52-27-0.

Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmi-
tava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi 
heakskiitmine (RT III, 19.04.2013, 3). [Laenuandjaks 
on Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), ESMi kapita-
lis osalemise kaudu kõik ESMi liikmed, sh Eesti. Abi 
andmine Küprosele ei too kaasa otsest täiendavat 
mõju ei Eesti eelarvele ega riigi võlakoormusele. Osa-
lused rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides kajas-
tatakse riigieelarves finantseerimistehinguna.]
Esitatud: 15.04.2013.
Lugemised: I: 17.04.2013, II: 18.04.2013 (419 OE).
H: 54-21-0.

Riigikogu avaldus

Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise  
põllumajanduspoliitika reformist (RT III, 23.11.2012, 2).
Esitajad: 63 RK liiget.
Esitatud: 24.10.2012.
Lugemine: 21.11.2012 (306 AE). H: 66-0-0.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe 
nimetati ametisse mais 2013
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Baltisaksa toetusrühm
Moodustatud 10.05.2011.
Esimees Peeter Võsa, aseesimees Aivar Riisalu.
Eesmärk: baltisaksa kultuuripärandi säilitamine ja 
väärtustamine ning ülemaailmsete kontaktide loo-
mine ja hoidmine. 

Eesti jalgpalli toetusrühm
Moodustatud 27.10.2011.
Esimees Deniss Boroditš, aseesimees Lauri Laasi.

Eesti keele võõrkeelena õpetamise toetusrühm
Moodustatud 30.05.2011.
Esimees Mihhail Stalnuhhin, aseesimees Jaak Allik.

Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühm
Moodustatud 14.06.2012.
Esimees Imre Sooäär, aseesimehed Annely 
Akkermann, Aivar Sõerd ja Ester Tuiksoo.
Eesmärk: aidata kaasa Eestis kasvatatud ja toodetud 
maitsva toidu levikule nii kodumaal kui ka kauge-
mal ning kogu meie turismisektori arengule.

Harjumaa toetusrühm
Moodustatud 03.05.2011.
Esimees Kalev Lillo. 

Ida-Virumaa toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Rein Aidma, kaasesimees Lembit Kaljuvee.

Inimkaubanduse ja vägivalla vastane 
saadikurühm
Moodustatud 21.02.2013.

Inimõiguste rühm
Moodustatud 06.06.2012.
Esimees Mart Nutt, aseesimees Mailis Reps.
Eesmärk: aidata kaasa inimõigustega seotud küsi-
muste lahendamisele Riigikogu tasandil, suhelda 
inimõigustega tegelevate ühendustega teiste riikide 
parlamentides ja rahvusvahelistes organisatsiooni-
des ning teha koostööd inimõigusorganisatsiooni-
dega nii Eestis kui ka mujal.

Jahimeeste toetusrühm
Moodustatud 21.04.2011.
Esimees Karel Rüütli, aseesimees Ülo Tulik.

Jõgeva-Tartumaa saadikurühm
Moodustatud 21.11.2011.
Esimees Igor Gräzin, aseesimees Jaan Õunapuu.
Eesmärk: leida regiooni probleemidele terviklikke 
lahendusi.

Järva- ja Viljandimaa toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Kalle Jents, aseesimees Helmen Kütt.

Kagu-Eesti saadikurühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Urmas Klaas, aseesimees Inara Luigas.

Kaitseliidu toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Aivar Riisalu, aseesimehed Andres Anvelt, 
Mati Raidma ja Ülo Tulik.

Kasakate toetusrühm
Moodustatud 30.05.2011.
Esimees Viktor Vassiljev.

Kodanikuühiskonna toetusrühm
Moodustatud 13.04.2011.
Esimees Priit Sibul.

Kodukandi toetusrühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Ester Tuiksoo, aseesimees Aivar Kokk.
Eesmärk: toetada Kodukandi liikumist.

Kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika 
toetusrühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Aivar Kokk, aseesimehed Meelis Mälberg 
ja Neeme Suur.

Korteriühistute toetusrühm
Moodustatud 12.05.2011.
Esimees Margus Hanson, aseesimees Deniss 
Boroditš. 
Eesmärk: võimaluste piires abistada ühistuid nen-
de murede lahendamisel (suured küttearved ja 
kommunaalkulud, energiasäästu probleemid ja 
muud hoonete haldamisega seotud küsimused).

Kosmoseuuringute toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Ene Ergma, aseesimees Mati Raidma. 
Eesmärk: toetada Eesti ettevõtete tegevust kosmo-
seprogrammides nii Euroopa Kosmoseagentuuris 
kui ka Euroopa Liidu raamprogrammides.

Laste ja perede toetusrühm
Moodustatud 31.05.2011.
Juhid Helmen Kütt, Maret Maripuu, Liisa-Ly 
Pakosta ja Mailis Reps. 

Looduslike pühapaikade toetusrühm
Moodustatud 02.05.2011.
Esimees Tõnis Lukas (kuni 20.01.2013), aseesimees 
Juku-Kalle Raid. 
Eesmärk: pöörata tähelepanu meie hiite ja muude 
pühapaikade keerulisele olukorrale ning teha 
koostööd Maavalla Kojaga Eesti pühapaikade  
kaardistamisel.

Riigikogu liikmete ühendused
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Merenduse toetusrühm
Moodustatud 05.04.2012.
Esimees Annely Akkermann, aseesimees Kalev 
Lillo.

Motosõprade toetusrühm
Moodustatud 09.05.2012.
Esimees Peeter Võsa, aseesimees Viktor Vassiljev.

Muinsuskaitse ühendus
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Liisa-Ly Pakosta, aseesimees Rainer Vakra.
Eesmärk: aidata kaasa kultuuriväärtuste kaitsele.

Mulgimaa toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Siim Kabrits, aseesimees Kalle Jents. 
Eesmärk: edendada piirkonda, mis on eriline oma 
kultuurilise tausta poolest.

Narva toetusrühm
Moodustatud 05.05.2011.
Esimees Juku-Kalle Raid, aseesimehed Rein Aidma 
ja Marko Pomerants. 

Noorte toetusrühm
Moodustatud 10.05.2011.
Esimees Kalle Palling, aseesimehed Lauri Luik ja 
Rainer Vakra.
Eesmärk: pöörata tähelepanu Eesti tuleviku tegi-
jaid mõjutava poliitika kujundamisele. Noorteor-
ganisatsioonid on aastaid otsinud koostööd Riigi-
koguga ja toetusrühma liikmetest saavad kontakt-
isikud, kelle poole noored saavad ettepanekutega 
pöörduda ning kelle toetusele vajadusel loota. 
Noorte toetusrühma olemasolu annab võimaluse 
ka komisjonitöö väliselt arutada saadikutega noor-
tele olulisi teemasid, olgu nendeks siis võimalikud 
lahendused noorte tööpuuduse leevendamiseks, 
haridus- ja noorsootöö või noorte ühiskondlikus 
elus kaasalöömise teemad. 

Peipsiveere toetusrühm
Moodustatud 21.11.2011.
Esimees Terje Trei (kuni 10.12.2012), Igor Gräzin 
(alates 13.03.2013), aseesimees Ester Tuiksoo.
Eesmärk: aidata kaasa piirkonna arengule, leida 
mudel, mis toetab traditsioonide säilimist ning 
samas muudab piirkonna elujõuliseks koos kõigi 
tänapäevaste võimalustega.

Pärnumaa saadikurühm
Moodustatud 13.04.2011.
Esimees Annely Akkermann, aseesimees Marianne 
Mikko.

Riigikogu naisteühendus
Moodustatud 29.09.2011.
Eesistumine toimub rotatsiooni põhimõttel, kahe 
kuu kaupa.

Riigikogu demokraatide ühendus
Moodustatud 17.04.2012.
Esimees Rainer Vakra.

Saadikuühendus „Inimõiguste kaitseks  
Põhja-Kaukaasias”
Moodustatud 21.04.2011.
Esimees Andres Herkel, aseesimehed Rait Maruste 
ja Juku-Kalle Raid. 

Saarte ühendus
Moodustatud 11.04.2011. 
Esimees Kalle Laanet, aseesimehed Annely 
Akkermann, Kalev Kotkas, Imre Sooäär ja Urve 
Tiidus. 
Eesmärk: anda oluline panus saartega seotud ak-
tuaalsete probleemide lahendamiseks ja saarte 
arengu kindlustamiseks.

Setomaa toetusrühm
Moodustatud 11.04.2011.
Esimees Priit Sibul, aseesimees Urve Palo (kuni 
14.03.2013).

Soome-ugri toetusrühm
Moodustatud 16.06.2011.
Esimees Juku-Kalle Raid, aseesimehed Andres 
Herkel, Mart Nutt ja Aivar Riisalu.
Eesmärk: pöörata tähelepanu eeskätt Venemaal 
elavate soome-ugri väikerahvaste raskele olu- 
korrale.

Spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Lauri Luik, aseesimehed Jüri Jaanson,  
Erki Nool ja Toomas Tõniste. 
Eesmärk: propageerida ning toetada seadusandlu-
se kaudu tervislikke eluviise ja sporti tervikuna. 
Üheks oluliseks teemaks on kehalise kasvatuse 
osakaalu suurendamine ning sportimistingimuste 
parandamine Eesti koolides, treeneriameti väär-
tustamine sotsiaalsete garantiide loomisega ning 
spordi rahastamise süsteemi korrastamine. Riigi 
majanduslike võimaluste paranemisel on kindlasti 
oluline rakendada huviringiraha maksmist, mis 
võimaldaks noortel rohkem harrastada tervislikke 
eluviise.

Säästva energia toetusrühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Urve Palo (kuni 14.03.2013), aseesimees 
Margus Hanson.

Taiwani toetusrühm
Moodustatud 19.04.2011.
Esimees Margus Hanson (alates 25.09.2012), ase-
esimees Andres Herkel.

Tallinna linna toetusrühm
Moodustatud 22.01.2013. 
Esimees Valdo Randpere.



PARLAMENTAARNE KONTROLL JA MUU TEGEVUS > 57  57 <   R I IG IKOGU AASTARAAMAT 2007/2008

Tiibeti toetusrühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Andres Herkel, aseesimees Kalvi Kõva. 
Eesmärk: jätkata eelmiste Riigikogu koosseisude 
Tiibeti suunal tehtud tööd, osaleda vahetult  
Tema Pühaduse dalai-laama vastuvõtmise ette-
valmistamises. 

Toetusrühm inimõiguste ja poliitiliste 
vabaduste eest Iraanis 
Moodustatud 19.05.2011.
Esimees Juku-Kalle Raid, aseesimees Eldar 
Efendijev. 

Transiidi ja logistika toetusrühm
Moodustatud 08.05.2013.
Esimees Deniss Boroditš.

Tuumajaama toetusrühm
Moodustatud 13.04.2011.
Esimees Kalle Palling.

Valgamaa toetusrühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Rein Randver, aseesimees Inara Luigas.

Valgevene demokraatia ning kodanike õiguste 
ja vabaduste toetusrühm
Moodustatud 19.09.2012. 
Esimees Juku-Kalle Raid, aseesimees Aivar Riisalu.

Vana Võrumaa saadikurühm
Moodustatud 19.04.2011.
Esimees Kalvi Kõva, aseesimees Ülo Tulik.

Vähemusrahvuste saadikute ühendus
Moodustatud 14.04.2011.
Esimees Yana Toom, aseesimehed Andrei 
Korobeinik ja Jevgeni Ossinovski. 

Õigeusuliste saadikurühm
Moodustatud 21.04.2011.
Esimees Vladimir Velman, aseesimees Valeri Korb.
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Riigikogu ja sport

„Peaasi, et töö trennitegemist segama ei hakka,” 
on üks spordisõbrast minister öelnud. Parlamendi-
liikmed on siiani suutnud töö- ja spordiasjad os-
kuslikult ühendada ning tasakaalus hoida.

Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetus-
rühm on 31 liikmega üks parlamendi suuremaid 
saadikuühendusi. Meie eesmärk on toetada sporti 
ja tervislikke eluviise ning aktiviseerida liikumis-
harrastusi seadusloome, elutervete ja sportlike 
ettevõtmiste toetamise, investeeringute leidmise 
ning isikliku eeskuju abil. Nii näiteks on saadiku-
ühenduse aseesimeesteks olümpiavõitja Erki Nool, 
olümpiasangarid Jüri Jaanson ja Toomas Tõniste.

Rahvaspordiüritustel võime näha paljusid teisi-
gi Riigikogu liikmeid: Arto Aasa, Deniss Boroditši, 
Remo Holsmerit, Kalvi Kõva, Meelis Mälbergi,  
Kalle Pallingut, Jüri Ratast, Sven Sesterit, Aivar 
Sõerdi, Rainer Vakrat, Rannar Vassiljevit jt.

Riigikogu saadikud juhivad ka spordialaliite. 
Margus Hanson on äsja kuldselt kroonitud vehkle-
misliidu president, Jüri Ratas juhib korvpalliliitu, 
orienteerumisliidu ja võimlemisliidu presidendid 
on vastavalt Urmas Klaas ja Laine Randjärv, male-
liitu tüürib Andrei Korobeinik ning turniiribridži-
liitu Sven Sester. 

Parlamendisaadikud löövad usinalt kaasa korv-
pallivõistlustel. Üheks populaarsemaks spordi-
traditsiooniks on kujunenud linnapeade ja Riigi-
kogu liikmete korvpalliturniir, kus saadikute 

meeskonnale viimastel aastatel vastast pole leidu-
nud. Korrapärased treeningud toimuvad Riigikogu 
aseesimehe, kunagi tippkorvpalli mänginud Jüri 
Ratase käe all. Samuti esindatakse Riigikogu ning 
katsutakse jõudu jalgpallis, võrkpallis jm aladel.  

Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetus-
rühm teeb aktiivset koostööd Kultuuriministeeriu-
mi, Eesti Olümpiakomitee (EOK), Hasartmängu-
maksu Nõukogu (HMN), Kultuurkapitali, spordi-
alaliitude, kohalike omavalitsuste ning spordiorga-
nisatsioonidega.

Toetusrühma keskseteks teemadeks on kujune-
nud eelkõige spordi rahastamist ja maksustamist 
puudutavad küsimused. Lisaks riigi, kohalike oma-
valitsuste ja erasektori rahale on kandev roll spordi-
valdkonna rahastamisel Euroopa Liidu vahenditel 
(perioodil 2014−2020). Kahjuks ei ole tänaste meet-
mete hulgas sporti eraldi reana, mistõttu tuleb 
finantsperioodi avanedes spordi jaoks täiendavate
vahendite leidmisel tublisti tööd teha.

Palavad arutelud on toimunud sporditegevuselt 
erisoodustusmaksu kaotamise teemal, see aitaks 
oluliselt aktiviseerida töötajate sporditegemist ja 
liikumisharjumusi. 

Koostöös kultuuriministeeriumi ja EOKga otsi-
me jätkuvalt võimalusi treeneritele ja tippsportlas-
tele sotsiaalsete garantiide (haigekassakaardi ja 
pensionisamba) tagamiseks. Praegu makstakse 
paraku paljudel juhtudel stipendiume, mis ei taga 

Riigikogu võidukas jalgpallimeeskond, mai 2013
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nimetatud garantiisid. Stipendiumid tuleb asenda-
da töölepingutega. 

Palju diskussioone on tekitanud kohalike oma-
valitsuste osalemine ja roll kohaliku spordielu 
rahastamises. EOK ja kultuuriministeerium on 
alates 2004. aastast korraldanud küsitlusi, mis 
näitasid, et kohalike omavalitsuste eraldised spor-
dile on viimastel aastatel vähenenud 34% võrra 
(2008 – 975 mln krooni; 2010 – 637 mln krooni). 
Samal perioodil on kohalike omavalitsuste eelar-
vemaht vähenenud ca 9%. Kohalike omavalitsuste 
aktiivsem kaasamine sporditegevusse ja rahasta-
mise suurendamine on lähituleviku üks olulise-
maid ülesandeid.

Kehalise kasvatuse osatähtsuse suurendamine 
kooli õppekavas on teemaks olnud läbi aastate.  
Haridusministri värske plaani valguses, mis näeb 
ette õppekava ülevaatamise ning efektiivsemaks 
muutmise, on see teema taas tõsiselt päevakorda 
tõusmas.

Huvi- ja spordijuhtidega kohtudes ei saa üle 
ega ümber ringirahast, mille ellurakendamine 
ootab paremaid aegu, kuid selle olulisuses ilmselt 
ühelgi huviharidusega kokku puutuval inimesel 
kahtlusi pole. Täiendavate vahendite leidmine ja 
noorte huviharidusse suunamine on toetusrühma 
üks prioriteete. Riigikogu aseesimees Laine Rand-
järv on selle teema südameasjaks võtnud.

Spordi riiklike arengusuundade väljatöötami-
sel on Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toe-
tusrühmal samuti oluline roll. Eesti spordiliikumi-
se selge eesmärgistamine ja planeerimine on võt-
metähtsusega tegevus, et tagada tervisespordi 
areng ning (tipp)sportlaste järelkasv, samuti jätka-
ta medalipüüdlusi nii kohalikel kui ka rahvusvahe-
listel (tiitli)võistlustel.

Omapoolset aktiivsust suhtluses spordi- ja lii-
kumisharrastuse toetusrühmaga on üles näidanud 
Eesti Maadlusliit. Üheskoos võideldi selle nimel, et 

maadlus kui üks maailma vanimaid spordialasid 
jääks olümpiamängude kavva. See pole pelgalt 
spordiringkondade südameasi, vaid kogu Eesti 
riigi jaoks oluline samm.

Kiitust väärib ka meie koostööpartnerite, vaba-
tahtlike spordifännide initsiatiiv MTÜ Spordiaasta, 
mille eesmärkideks on noorte- ja rahvaspordi 
edendamine, targa sporditegemise propageerimi-
ne ning Eesti kui rahvaspordimaa rahvusvahelise 
tuntuse suurendamine. Samuti on pälvinud toetus-
rühma tähelepanu uus projekt, spordikohvik 
Wabadus, mille eesmärk on pakkuda huvitavaid 
loenguid ning arutelusid endiste ja praeguste tipp-
sportlaste ja treeneritega.

Toetusrühma aseesimees Jüri Jaanson on sihiks 
võtnud invaspordi eest seismise. Invasportlased 
peaksid olema integreeritud alaliitudesse ning 
neile tuleb luua teiste tippsportlastega analoogne 
toetusmudel. 

Nagu näha, toetusrühmal tööd jagub. Õnneks 
on meil palju tublisid ja teotahtelisi inimesi, kelle-
ga koos on võimalik (spordi)maailma muuta. Suur 
tänu kõigile toetusrühma liikmetele, koostööpart-
neritele ja abilistele väärtusliku panuse eest.

Lauri Luik
Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühma 
esimees, Eesti Koolispordi Liidu president, 
parlamendiliikmete maailmameister maratonijooksus

Aivar Sõerd Tartu maratonil, veebruar 2013   

Lauri Luik Jüri Jaansoni kahe silla jooksul, 
september 2013
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VÄLISSUHTLUS Meenutades Shakespeare’i Coriolanust: 
„Kui meri oli vaikne, siis kõik laevad 
seilasid ühtviisi meisterlikult.” 
Kuid teatavasti on aeg-ajalt ka 
tormisemaid hetki. Seega on valitsus 
jätkuvalt seisukohal, et Euroopa peab 
julgeolekusse rohkem panustama. 

(Välisminister Urmas Paeti ettekandest 
välispoliitika arutelul, 21.02.2013)

Carl von Clausewitz ütles omal ajal, 
et sõda on poliitika jätkamine teiste 
vahenditega. Parafraseerides tänapäeva 
sõjateaduse alusepanijat, tahan mina 
öelda, et välispoliitika on sisepoliitika 
jätkamine väljaspool oma riigi piire. 

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
fraktsiooni esimehe Sven Mikseri sõnavõtust välispoliitika 

arutelul, 21.02.2013)
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Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti 
Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee 
(Balti Assamblee) Eesti delegatsioon

Moodustatud 10.05.2011.
Delegatsiooni juht Laine Randjärv, asejuht Aadu 
Must.
Liikmed Aivar Kokk, Valeri Korb, Väino Linde, 
Rein Randver, Andre Sepp, Sven Sester, Neeme 
Suur, Jaanus Tamkivi, Ülo Tulik, Vladimir Velman.

Balti Assamblee (BA) on kolme Balti riigi parla-
mentide konsultatiivne ja nõuandev rahvusvaheli-
ne koostööorganisatsioon vastastikust huvi pakku-
vate küsimuste arutamiseks. BA seisukohad esita-
takse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele 
ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organi-
satsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovi-
tuste näol.

Riigikogu delegatsioonid
Tahan rõhutada, et Eesti saadikud on koos Põhjamaade ja Balti kolleegidega, samuti Saksamaa, Poola ja teiste 
meile lähedaste riikide esindajatega väärtuspõhist positsiooni hoidnud. 

(Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja Andres Herkeli 
sõnavõtust välispoliitika arutelul, 21.02.2013)

Balti riikide koostöös on esmatähtis keskendu-
da regionaalsetele, kõiki kolme Balti riiki – Eestit, 
Lätit ja Leedut – hõlmavatele projektidele.

Iga Balti riigi parlament määrab Balti Assamb-
lee koosseisu 12–20 parlamendiliiget vastavalt 
koalitsiooni- ja opositsioonijõududele parlamen-
dis, sellega tagatakse parlamendikomisjonide esin-
datus BA komisjonides ning otsekontaktid ja koos-
töö laiemal tasandil. BA põhikiri sätestab, et selli-
ne seos rahvusparlamentide vastavate komisjoni-
dega on vajalik.

Eesti delegatsiooni liikmekandidaatide esitami-
sel ei järgitud komisjonidesse kuulumise printsiipi 
ning delegatsiooni tegevus on olnud suhteliselt 
väheaktiivne.

2012. aasta istungjärgul novembris andis Leedu 
eesistumise üle Lätile ja määras Balti Assambleele 
2013. aastaks järgmised prioriteedid:

1) Balti riikide majanduse konkurentsivõimeli-
se ja uuendusliku arengu edendamine;

Balti Assamblee 31. ja Balti Nõukogu 18. istungjärk Vilniuses, november 2012
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2) Balti riikide ühise Euroopa Liidu vahendeid 
kasutava arengukoostöö kava;

3) energeetika ja transport.
Olulise küsimusena on BA tegelenud ELi eesis-

tumiste kooskõlastamisega Balti riikide vahel. Iga 
väikese riigi jaoks on eesistujariigiks olemise õn-
nestumine suur proovikivi. Selle asemel, et tunda 
ennast tavapärasel viisil väikeste ja suhteliselt 
vähese sõnaõigusega riikidena, kes on rahvusvahe-
liste suhete valdkonnas tihti sõltuvad tähtsamate 
asjaosaliste meelevallast, peavad Balti riigid kasu-
tama eesistujaks olemist ühiseks tegutsemiseks 
parlamentaarsel, valitsuste ja vabakondade tasan-
dil. Isegi kui praegu määrab prioriteedid ELi eesis-
tujakolmik, võib tegevuse piirkondlik kooskõlasta-
mine olla otstarbekas. Enamikul juhtudel meie 
huvid kattuvad ja parem kooskõlastamine avaldab 
kindlasti soodsat mõju.

Balti Assamblee kutsus seepärast riikide parla-
mente ja valitsusi ning Balti Ministrite Nõukogu 
üles suurendama piirkondlikku kooskõlastatust 
eesseisva ELi eesistujariikideks olemise kavanda-
misel, tagades sellega piirkonna riikide rahvuslike 
huvide sihipärase ja tõhusa esindamise. Esimese 
Balti riigina sai 2013. aasta teisel poolaastal ELi 
eesistujamaaks Leedu, järgmine on Läti 2015. ja 
Eesti 2018. aastal.

Ülevaade tähtsamatest üritustest
BA raames on toimunud töö viies komisjonis. 

Majanduskomisjon arutas veebruaris Balti riiki-
de transpordi- ja taristuprojektide täitmist ning 
Baltimaade ühisprojekte biomassi- ja biogaasiener-
gia tootmisel. Haridus-, teadus- ja kultuurikomis-
jon arutas märtsis Balti koostööd teadusuuringutes 
ja ühisprojektides. Aprillis toimus õigus- ja julge-
olekukomisjoni korraldusel seminar piiriülesest 
võitlusest organiseeritud kuritegevusega. Mais 
korraldati konverents parlamentaarse mõõtme 
tähtsusest Euroopa Liidus ning Balti koostööst 
Euroopa Parlamendis ja ELi eesistumiste ajal. BA 
heaolukomisjon keskendus Balti riikide ühiste 
tervishoiuprojektide edukusele, ravimite sisseostu 
ühiskavadele ning spaaturismile.

Kuna maaelu arendamine ja hoidmine on tõeli-
ne väljakutse, kutsus BA keskkonnakomisjon kok-
ku maaelu arendamisega seotud asutuste esinda-
jad, et koos arutada maaelu jätkusuutliku arengu 
võimalusi ja väljavaateid. Parlamendiliikmete kõr-
val osalesid arutelul ka kolme Balti riigi põlluma-
jandusministrid ja tippametnikud, põllumajandus-
tootjate, Põllumajandus-Kaubanduskodade ja siht-
asutuste esindajad.

2012. a septembris Druskininkais toimunud 
järjekordsel parlamentidevahelisel korvpalliturnii-
ril võitis Riigikogu meeskond Balti Assamblee teise 
karika. 

Rahvusvahelised koostööpartnerid
Aasta algul toimus BA ja Põhjamaade Nõukogu 
tippkohtumine, kus oli kõne all Balti- ja Põhjamaa-
de ühishääle võimendamine ja ELi Läänemere-
strateegia rakendamine Balti-Põhjamaade koos-
töös. Põhjamaade koostöö raames osaleti Barentsi 
Nõukogu istungil. Septembris korraldavad BA ja 
Põhjamaade Nõukogu koos Valgevene parlamendi-
saadikutega traditsioonilise seminari parlamen-
taarse koostöö teemadel.

Beneluxi Parlamentidevaheline Koostöönõuko-
gu ja BA arutasid aprillis ühismeetmeid võitluses 
küberkuritegevusega. Juunis allkirjastati kaheaas-
tane koostööleping Beneluxi parlamendiga. 

Juunis toimus BA ja GUAMi Parlamentaarse 
Assamblee ühine konverents regionaalse majan-
duse ja turismi küsimustes.

Läänemere parlamentaarse koostöö raames 
toimus rida rohelise kasvu töörühma kohtumisi, 
aprillis osaleti sadamamajanduse, laevaehituse ja 
meresõiduohutuse alasel konverentsil ning seoses 
Eesti eesistumisega korraldas Riigikogu augustis 
regionaalse parlamentaarse konverentsi innovat-
siooni ja konkurentsivõime küsimustes.

Iga organisatsiooni tugevust näitab tema võime 
areneda ja uueneda. Arenemas ja uuenemas on ka 
20 aastat tagasi sündinud Balti Assamblee, eesmär-
giks on järkjärguline üleminek parlamendikomis-
jonide otsekoostööle. Uuenenud BA peab kindlus-
tama tõhusama koostöö, aitama enam kaasa prob-
leemide lahendamisele ning edendama ühiskonna 
heaolu ja konkurentsivõimet regioonis.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö-
organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee 
(OSCE PA) Eesti delegatsioon

Moodustatud 10.05.2011.
Delegatsiooni juht Väino Linde.
Liikmed Juku-Kalle Raid ja Olga Sõtnik,
asendusliikmed Jaak Allik, Rait Maruste ja Liisa-Ly 
Pakosta. 

2012. a teisel poolel oli olulisimaks Eesti delegat-
siooni osalemine septembris parlamendivalimiste 
vaatlemisel Valgevenes ning oktoobris Ukrainas ja 
Gruusias.

2013. a. algatati Balti- ja Põhjamaade vahelises 
koostöös uus töövorm, mis näeb enne suvist is-
tungjärku ette kaht kohtumist NB8 raames. Ees-
märk on arutada ühiseid strateegiaid resolutsioo-
niprojektide arutelul ning kooskõlastada kandi-
daate juhtorganitesse valimisel. Mais ja juunis 
toimusid need töökohtumised Stockholmis ja 
Riias. 

Eesti delegatsioonile oli aasta tippsündmuseks 
Istanbuli istungjärk. Tänavuse istungjärgu läbiv 
teema oli „Helsinki +40”, tähistamaks Helsingi 
leppe 40. aastapäeva ja uusi väljakutseid.
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OSCE PA uueks presidendiks valiti sotsiaal-
demokraat Ranko Krivokapić, Montenegro parla-
mendi spiiker ja delegatsiooni juht.

Kolmes komitees arutati raporteid ja resolut-
siooniprojekte ning 29 lisaresolutsiooni, mis tege-
levad paljude probleemidega nii regiooniti kui ka 
riigiti. Pöörati tähelepanu olukorrale Valgevenes, 
Ukrainas, Kasahstanis, humanitaarkriisile Süürias, 
inimkaubandusele, lapstööjõu kasutamisele, käsit-
leti inimõiguste olukorda Venemaal, meediavaba-
dust, kurdide olukorda Türgis, kodakondsusküsi-
musi, Läänemere keskkonna kaitset ja palju 
muud. 

Jälgides pikaajalist tööpõhimõtet olla aktiivne 
ja osaleda poliitilistes otsustusprotsessides, esitas 
Eesti delegatsioon sel aastal küberturvalisust käsit-
leva resolutsiooni, mille eesmärk on pidada küber-
turvalisust rahvusvahelise turvalisuse vältimatuks 
ja loomulikuks osaks. Küberrünnak on agressioon 
nagu mistahes muu riikidevaheline rünnak, mis 
võib inimestelt võtta ligipääsu eluliselt tähtsatele 
teenustele. Küberruumi turvalisuse tagamine peab 
olema seetõttu samasugune osa rahvusvahelisest 
turvaarhitektuurist nagu õhuruumi või riikide 
territooriumide kaitse. Samas tuleks tagada ini-
meste põhiõigused ja põhivabadused ka digitaal-
ajastul, seda nii internetis kui ka väljaspool seda, 
eriti seoses õigusega arvamust avaldada. 

Eesti delegatsiooni eestvedamisel lükati tagasi 
Venemaa resolutsioon kodakondsuseta inimestele 
kodakondsuse automaatse andmise kohta. Pärast 
küllaltki emotsionaalseid vaidlusi hääletati Vene-
maa ettepanek menetlusest välja. Samamoodi 
tõrjus Eesti Venemaa kodakondsusteemalise reso-
lutsiooni ka eelmisel aastal. Resolutsioon koda-
kondsuse automaatsest andmisest kodakondsuse-
ta inimestele on üks osa Venemaa nn naabruspolii-
tikast, kõik kolm Balti riiki on aktiivselt selliste 
algatuste vastu.

Eesti vaatlejad on alati näidanud end aktiiv-
setena, osaledes valimiste vaatlemisel OSCE PA  
liikmesriikides. Kaukaasia regioon ja seal toimuv 
on olulise tähtsusega, kuna tegemist on alaga,  
mis riikidevaheliste suhete kaudu puudutab ka 
Eestit. Käesoleva aasta veebruaris osales Eesti  
delegatsioon vaatlejana Armeenia presidendi-
valimistel, mais Bulgaaria parlamendivalimistel. 
Ees seisavad presidendivalimised Aserbaidžaanis, 
Gruusias ja Tadžikistanis ning parlamendivalimi-
sed Türkmenistanis.

2013. aastal lahkus ametist kauaaegne vähe-
musrahvuste ülemkomissar Knut Vollebaek, kes 
ametiaja jooksul külastas korduvalt ka Eestit.  
20. augustil 2013 alustas kolmeaastast ametiaega 
soomerootslane Astrid Thors, kellel on tugev  
rahvusvaheline taust vähemuste küsimustega te-
gelemisel. Ta on olnud Eduskunna saadik, tegele-
nud sisserände ja pagulaspoliitikaga ministrina 
Soomes ja Euroopa Parlamendi liikmena ka ELi 
tasandil. 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon

Moodustatud 10.05.2011. 
Delegatsiooni juht Andres Herkel.
Liikmed Margus Hanson ja Mailis Reps, 
asendusliikmed Maret Maripuu (alates 16.04.2013), 
Paul-Eerik Rummo (kuni 16.04.2013), Indrek Saar 
ja Ester Tuiksoo.

Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel toimus 
23.−24. mail 2013 ENPA liikmesriikide kohustuste 
täitmise järelevalve komitee istung Tallinnas Riigi-
kogu konverentsikeskuses. Eesti Euroopa Nõuko-
gu liikmelisuse 20. aastapäeva puhul avati ENPA 
ürituse eel fotonäitus, kajastamaks Riigikogu liik-
mete tegevust selles Euroopa vanimas parlamen-
taarses organisatsioonis. Monitooringukomiteesse 
kuuluvad lisaks esimehele Andres Herkelile Mailis 
Reps ja Indrek Saar – mõlemad aktiivselt raportite-
ga töötavad poliitikud. Komitee istungi märkimis-
väärse edu tagas mõlema istungipäeva temaatika, 
aga ka Eesti delegatsiooni sajaprotsendiline pü-
hendumus. Istungi esimesel päeval käsitleti Gruu-
sia, Ukraina, Albaania, Montenegro ja Moldovaga 
seotud probleeme ning Gruusia ja Venemaa sõjali-
se konflikti järgset olukorda. Arutati Makedoonia
kohustuste täitmise raportit ning monitooringu-
järgset dialoogi Monaco ja Bulgaariaga.

Mailis Reps esines sõnavõtuga olukorrast Ukrai-
nas ja Indrek Saar valimistulemustest Montenegros.

24. mail toimus komitee laiendatud istung, 
kuhu olid esinema kutsutud ka nn külmutatud 
konfliktide eksperdid. Mõlemal päeval toimunud
istungid olid kinnised. Istungi avas Riigikogu esi-
mees Ene Ergma, rõhutades ürituse olulisust. Ko-
mitee arutas üksikasjalikult Makedoonia võetud 
kohustuste täitmist, nn monitooringujärgset dia-
loogi. Poliitiline olukord selles riigis on pärast mo-
nitooringu läbimist (1995−2000) paradoksaalselt 
halvenenud ning riik ei ole suutnud juba 13 aastat 
monitooringujärgset dialoogi lõpetada. Sellest on 
ajendatud ENi esinduse avamine Skopjes. Teistest 
teemadest pakkusid komitee esimehe hinnangul 
enim kõneainet Gruusias, Ukrainas ja Moldovas 
toimuv, eriti olukord Gruusias, kus vahetult enne 
komitee istungit arreteeriti endine peaminister 
Vano Merabišvili, potentsiaalne presidendikandi-
daat 2013. aasta valimistel.

24. mail toimusid ka kuulamised nn külmuta-
tud konfliktide teemal Abhaasia, Lõuna-Osseetia,
Mägi-Karabahhia ja Transnistria regioonis. Avasõna-
ga esines endine Põhja-Iiri poliitik Jane Morrice, 
sealsete rahukõneluste üks pealäbirääkijaid ja 
olulist rolli mänginud Naiste Koalitsiooni üks lii-
der. Morrice kõneles, kuidas kontaktid rohu-juure 
tasandil ning valitsusväliste organisatsioonide 
aktiivsus aitavad luua usaldust ja lahendada poliiti-
lisel tasandil lahendamatuna näivaid probleeme. 
Esimesel paneelistungil arutati Abhaasia ja  
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Lõuna-Osseetia küsimusi, teisel Mägi-Karabahhia 
konflikti. Jätkati Transnistria probleemidega. Koos
komitee raportööridega arutasid neid küsimusi 
tuntud eksperdid Vladimir Socor (Jamestown 
Foundation), Svante Cornell (Central Asia-
Caucasus Institute), Sabine Freizer (International 
Crisis Group) ning James Sherr Kuninglikust Välis-
poliitika Instituudist (Chatham House).

Komitee esimehe Andres Herkeli sõnul kipub 
nimetatud konfliktialade käsitlemine ebaõnnestu-
ma, kuna üks osapooltest (peamiselt Venemaa, 
Mägi-Karabahhia puhul ka Armeenia) pole prob-
leemi lahendamisest huvitatud. Liikmesriikide 
kohustuste täitmise järelevalve komiteel oli viima-
ne selleteemaline kuulamine 2007. aastal, samas 
on oluline teemat üleval hoida. Herkel rõhutas: 
„Unustamine ja soov sundida rahvusvahelist üld-
sust leppima nn uue reaalsusega ongi strateegia, 
millega näiteks Venemaa püüab Abhaasiat ja Lõu-
na-Osseetiat veel enam oma mõju alla saada”. Nii 
märkis Vladimir Socor, et Venemaal oli otsustav 
roll konfliktide tekkes, aga nüüd püüab ta endale
võtta rahuvalvaja ja kohtuniku rolli. Kahetsusväär-
selt ei osalenud Venemaa-poolsed komiteeliikmed 
Leonid Slutski ja Vjatšeslav Fetissov Tallinna kuu-
lamisel, mis on samuti üks märk soovimatusest 
neid probleeme käsitleda. Herkeli initsiatiivil esi-
tas monitooringukomitee oktoobris 2012 pärast 
seitsmeaastast vaheaega Assamblee täiskogule ka 
raporti Venemaa kohustuste täitmisest. Põhjaliku-
malt saab ENPA monitooringukomitee kohta infot 
aadressil http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/
Annuaire_03W_CommitteePolGroup.asp?COMID=4

ENPA Riigikogu delegatsiooni liikmed töötavad 
järgmistes komiteedes: Andres Herkel alalises 
komitees, monitooringukomitees, poliitika ja de-
mokraatia ning õigusasjade ja inimõiguste komi-
tees; Margus Hanson poliitika ja demokraatia, 
sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu ning kul-
tuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitees; Mailis 
Reps monitooringukomitees, õigusasjade ja inim-
õiguste komitees ning migratsiooni-, pagulaste ja 
ümberasustatud isikute komitees.

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliikmed 
töötavad järgmistes komiteedes: Maret Maripuu 
sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu ning kul-
tuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitees; Indrek 
Saar monitooringukomitees ning kodukorra ja 
isikupuutumatuse komitees; Ester Tuiksoo võrdse-
te võimaluste ja diskrimineerimisevastases komi-
tees ning migratsiooni-, pagulaste ja ümberasusta-
tud isikute komitees. Delegatsiooni asendusliik-
med saavad korralduse alusel asendada delegat-
siooni liikmeid mistahes komitees, välja arvatud 
monitooringu- ning kodukorra ja isikupuutumatu-
se komitees, kuna nendesse valitakse liikmeid 
ENPA poliitiliste gruppide otsusega.

Riigikogu delegatsioon 
Parlamentidevahelises Liidus (IPU)

IPU Eesti rühma moodustavad kõik Riigikogu  
liikmed.
Juhatus (11.05.2011): president Tõnis Kõiv, ase- 
presidendid Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan 
Õunapuu.

ENPA järelevalvekomitee istung Tallinnas, mai 2013



VÄLISSUHTLUS > 65  

2012. aasta oktoobris toimus Kanadas Québecis 
IPU 127. assamblee. Peateema keskendus globali-
seeruvas maailmas üha keerukamaks muutuvate 
mitmekesisuste kaitsele, kodanikuks olemise, 
identiteedi ning keele ja kultuuri teemadele. Li-
saks toimusid mõttevahetused sugudevahelise 
võrdsuse teemal (põhirõhk oli suunatud parlamen-
tide naisliikmete osatähtsuse suurendamisele juht-
organite töös) ja ÜRO tegevusel demokraatlike 
väärtuste arendamisel ja levitamisel. Erakorralise 
teemana oli fookuses olukord Malis ja demokraat-
liku korra taastamine riigis. Toimusid ka kolme 
alalise komitee istungid, mille käigus kuulati ära 
vaheraportid (need võeti vastu 2013. aasta kevadel 
IPU 128. assambleel): esimeses komitees arutati 
parlamentide võimalusi kaitsta tsiviilelanikke, 
teises komitees debateeriti võimaluste üle kasuta-
da õiglase kaubanduse ja uuenduslike rahastamis-
mehhanismide pakutavaid võimalusi, kindlusta-
maks jätkusuutlikku arengut, ning kolmandas 
komitees oli teemaks sotsiaalmeedia kasutamine 
kodanike kaasamiseks demokraatia arendamisse. 

IPU 128. assamblee toimus 2013. aasta märtsis 
Ecuadori pealinnas Quitos. Assamblee peateema 
oli „Jätkuv kasv ja eesmärgipärane areng Buen 
Vivir – uued käsitlused, uued lahendused”. Eesti 
delegatsiooni nimel esines sõnavõtuga Tõnis Kõiv. 
Sõnavõtus leidsid äramärkimist nii Eestist alguse 
saanud kampaania „Let’s do it: world cleanup” kui 
ka inimeste vabatahtlik tegevus elukeskkonna 
puhtamaks muutmisel. Assamblee toimumise ajal 
eskaleerusid poliitilised sündmused Süürias ning 
seetõttu otsustati erakorralise teemana pöörduda 

konflikti kõigi osaliste poole üleskutsega lõpetada
koheselt vägivald ja tagada Süüria elanikele inim-
õigused nii siseriiklikult kui ka põgenikke vastu-
võtvates riikides.

Parlamentidevaheline Liit on kõige vanem 
(asutatud 1889) ülemaailmne parlamente ühen-
dav organisatsioon (162 täis- ja 10 assotsieerunud 
liiget).

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
(NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti 
delegatsioon

Moodustatud 10.05.2011.
Delegatsiooni juht Marko Mihkelson.
Liikmed Sven Mikser ja Mati Raidma,
asendusliige Kadri Simson. 

2012. aasta septembris osales kaitse- ja julgeoleku-
komitee liige Sven Mikser NATO PA kaitsekomitee 
tuleviku kaitsevõimekuse ja transatlantiliste suhe-
te alakomitee istungil Saksamaa Liitvabariigis. 
Külastati Ramsteini õhuväebaasi ning AFRICOMi 
juhtimiskeskust. Mati Raidma võttis osa julgeole-
ku tsiviilmõõtme komitee kahe alakomitee, demo-
kraatliku valitsemise ning tuleviku kaitse- ja julge-
olekuvõimekuse alakomitee istungist Venemaa 
Föderatsioonis, kus arutleti NATO ja Venemaa 
vaheliste suhete ning tuleviku väljakutsete  
teemadel.

Novembris toimus NATO PA aastaistung Pra-
has. Kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportöör 
Sven Mikser esitles raportit, mille põhiteemad olid 
olukord Afganistanis, julgeolekuvastutuse üleand-
mine kohalikule armeele ja politseile 2014. aas-
taks ning sellega seotud probleemid. Julgeoleku 
tsiviilmõõtme komitee istungil valiti Riigikogu 
riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma demo-
kraatliku valitsemise alakomitee aseesimeheks. 
Detsembris võttis delegatsioon täiskoosseisus  
osa atlandiülesest parlamentaarsest foorumist 
Washingtonis.

2013. aasta veebruaris osales Sven Mikser 
NATO PA komiteede lühiistungil Brüsselis ning 
märtsis alalise komitee istungil Kopenhaagenis. 
NATO PA kevadistung toimus mais Luxembourgis. 
Mati Raidma võttis osa juunis toimunud majan-
dus- ja teadus-tehnoloogia komitee väljasõiduis-
tungist Midlandi ja Austinisse, Sven Mikser osales 
juulis kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistun-
gil Washingtoni ja Dallasesse, kus toimusid kohtu-
mised kaitseministeeriumi kõrgete ametnikega. 

NATO PA põhilisteks teemadeks 2013. aastal on 
jätkuvalt Afganistan ja liitlasvägede lahkumine, 
riikidevahelist partnerlust ja regionaalse julgeole-
ku arendamist puudutavad valdkonnad, NATO 
tulevik ja uute kriisikolletega (nt Mali, Süüria) 
seotud küsimused.Eesti rühma president Tõnis Kõiv IPU 127. 

assambleel Kanadas Québecis, oktoober 2012
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Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee 
(VLPA) Eesti delegatsioon

Moodustatud 19.04.2011. 
Delegatsiooni juht Imre Sooäär.
Liige Jevgeni Ossinovski.

VLPA läbivateks teemadeks on jätkuvalt Lähis-Ida 
probleemile lahenduse otsimine ja assamblee roll 
selles. Samuti on jätkuvalt päevakorras inimõigus-
te (sh naiste õiguste) alane dialoog ja demokraatia 
edendamine Vahemere lõunakalda riikides „Araa-
bia kevade” tulemina. Selle raames on eriti tera-
valt tõstatunud noorte juurdepääs haridusele ja 
liikumisvabadusele ning noorte tööhõive küsimu-
sed – Araabia riikide parlamentide esindajad on 
väljendanud muret, et kui need probleemid lähi-
ajal lahendust ei leia, võib see kaasa tuua pöördu-
matuid tagajärgi. Lisaks arutatakse VLPAs kesk-
konna- ja energiaprobleeme, investeeringute või-
malusi Vahemere lõunakalda riikidesse, ELi know 
how ja kogemuste vahendamist innovatsiooni vald-
konnas, kultuuridevahelise dialoogi ja migratsioo-
nipoliitikaga seonduvat. 

2012. aasta teisel poolel ja 2013. aastal osalesid 
delegatsiooni liikmed mitmel korral poliitika-, 
julgeoleku- ja inimõiguste komitee, elukvaliteedi 
edendamise, tsiviilühiskonna ja kultuurikontakti-
de komitee ning energia-, keskkonna- ja veemajan-
duskomitee töös. Eesti delegatsiooni juht Imre 
Sooäär esines asjaomaste sõnavõttude või kom-
mentaaridega. 25. märtsil 2012 Rabatis toimunud 
VLPA täiskogu 8. istungil vastu võetud energia-, 
keskkonna- ja veemajanduskomitee raporti „Let’s 
do it day” („Teeme ära” päev) jälgedes – raportööri-
deks komitee esimees Susanne Schennach ja Eesti 
delegatsiooni juht Imre Sooäär – toimub laiahaar-
deline üleilmne kampaania „World wide clean 
up”, milles osaleb juba 96 riiki. Selle grandioosse 
ürituse „starteriks” oli 2008. aastal Eestist alguse 
saanud „Teeme ära” keskkonnapuhastuse akt-
sioon.

12. aprillil 2013 toimus Brüsselis Euroopa Par-
lamendis (EP) VLPA täiskogu 9. istung, mida juha-
tas Euroopa Parlamendi ja ühtlasi VLPA president 
2012–2013 Martin Schultz. Schulz rõhutas, et hoo-
limata majanduskriisist ja poliitilise olukorra kee-
rukusest tahavad Vahemere mõlema kalda riikide 
parlamendid tihedamat koostööd teha. Ta leidis, et 
pidev kokkuhoid ja investeeringute vähendamine 
pole õige, pigem tuleks panustada eeskätt noortes-
se, tehes strateegilisi investeeringuid. Samuti tea-
vitas president VLPA täiskogu, et 70% VLPA 2013. 
aasta eelarvest on koos, misjärel täiskogu võttis 
eelarve ühehäälselt vastu (Riigikogust osales täis-
kogu istungil delegatsiooni sekretär Häidi Kolle). 
12. aprilli seisuga polnud oma finantspanust eelar-
vesse kinnitanud Egiptus, Iisrael, Mauretaania, 
Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik, Ungari, Slovak-
kia, Bulgaaria, Eesti, Bosnia ja Hertsegoviina, Al-

baania, Malta, Montenegro ja Monaco. Täiskogul 
esitati seisukoht, et vaja on rohkem usaldust Vahe-
mere põhja- ja lõunakalda vahel ning konkreetseid 
strateegiaid ja instrumente, mitte ainult lõputuid 
projekte – selles võtmes on positiivsed Euroopa 
Investeerimispanga meetmed. Alžeeria esindaja 
väljendas täiesti uut mõtet: Vahemere lõunakalda 
riigid ei tahagi Euroopalt raha, vaid investeerin-
guid samalaadse malli järgi nagu toimiti kunagi 
Ida-Euroopaga (know how, tehnoloogia jms). Lisaks 
eelarvele võttis täiskogu vastu VLPA büroo välja-
töötatud uue kodukorra.
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Riigikogu väliskülalised
2012

September
11.09 − Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve 
kohtumine Tai Kuningriigi Senati teise aseesimehe 
Pornthip Lowira Chanratanapreedaga;

14.09 − Balti riikide ja Poola ELi asjade komisjoni-
de esimeeste kohtumine Tallinnas;

16.-18.09 − Sloveenia Rahvusassamblee esimehe 
Gregor Viranti visiit Eestisse;

18.09 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Saksa Bundestagi väliskomisjoni esi-
mehe Ruprecht Polenziga;

19.09 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine endise Poola kaitseministri Bogdan 
Adam Klichiga;

18.-21.09 – Saksa Bundestagi Saksa−Balti parlamen-
dirühma visiit Eestisse.

Oktoober
02.10 − väliskomisjoni kohtumine Albaania Euroo-
pa integratsiooni komisjoniga;

05.10 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Bulgaaria välisministri Nikolai 
Mladenoviga;

15.10 − riigikaitsekomisjoni kohtumine Helmandi 
väekoondise endise ülema brigaadikindral Patrick 
Sandersiga;

29.10 − Moldova parlamendi delegatsiooni visiit 
Eestisse.

November
07.11 − väliskomisjoni kohtumine Vene Föderatsioo-
ninõukogu esimehe Mihhail Margeloviga;

12.11 − Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine  
Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja  
demokraatide fraktsiooni esimehe Hannes 
Swobodaga;

14.-16.11 − Tšehhi parlamendi eelarvekomisjoni 
visiit Eestisse;

20.11 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Soome parlamendi endise spiikri  
Paavo Lipponeniga;

26.11 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi 
Rõivase kohtumine Gruusia eurointegratsioonimi-
nistri Alex Petriašviliga.

Detsember
06.12 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Liibanoni Jõudude Partei välissekretäri 
Elsy Oueissiga;

10.12 − Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve 
kohtumine Iisreali Knesseti asespiikri Lia 
Shemtoviga;

13.12 − sotsiaalkomisjoni kohtumine Gruusia  
parlamendi delegatsiooniga.

Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve kohtumine 
Moldova parlamendi delegatsiooniga, oktoober 2012

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Arto Aasa 
kohtumine Kosovo välisministri Enver Hoxhaj’ga,  
mai 2013
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2013

Jaanuar
16.-17.01 − Poola Seimi esimehe Ewa Kopaczi amet-
lik visiit Eestisse;

24.01 − sotsiaalkomisjoni kohtumine Gruusia par-
lamendi delegatsiooniga;

24.01 − riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma 
kohtumine Ühendkuningriigi ühisoperatsioonide 
ülema kindralleitnandi David Capewelli ja suur-
saadiku Chris Holtbyga;

25.01 − Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve 
ning riigikaitsekomisjoni ja Eesti−Armeenia parla-
mendirühma esimehe Mati Raidma kohtumine 
Armeenia asevälisministri Zohrab 
Mnatsakanianiga;

30.01 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Gruusia välisministri Maia 
Panjikidzega.

Veebruar
01.02 − Riigikogu esimehe Ene Ergma ja välisko-
misjoni kohtumine Kreeka Vabariigi välisministri 
Dimitrios Avramopoulosega;

06.02 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Saksamaa Liitvabariigi kaitseväe juha-
taja kindral Volker Wiekeriga;

12.-13.02 − Leedu parlamendi esimehe Vydas 
Gedvilase ametlik visiit Eestisse;

26.02 − Riigikogu esimehe Ene Ergma ja Euroopa 
Liidu asjade komisjoni esimehe Arto Aasa kohtu-
mine Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van 
Rompuyga.

Märts
11.-12.03 − Horvaatia parlamendi esimehe Josip 
Leko ametlik visiit Eestisse;

26.03 − Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumi-
ne Türgi parlamendisaadikutega;

26.03 − Riigikogu esimehe Ene Ergma, aseesimehe 
Jüri Ratase ja Riigikogu inimõiguste rühma liikme-
te kohtumine Euroopa Nõukogu inimõiguste voli-
niku Nils Muižnieksiga;

27.03 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Türgi parlamendi delegatsiooniga;

27.03 − Marko Mihkelsoni kohtumine Palestiina 
missiooni juhi Nabil Al Waziriga.

Aprill
04.04 − maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni 
kohtumine Saksamaa Bundestagi toidu-, maaelu- 
ja tarbijakaitsekomisjoni delegatsiooniga;

08.04 − majanduskomisjoni liikmete kohtumine 
Hiina Jilini provintsi valitsuse delegatsiooniga;

10.-11.04 − Kanada parlamendi Kanada−Põhja- 
maade−Balti riikide parlamendirühma delegat-
siooni visiit;

11.04 − Eesti−Aafrika parlamendirühma esimehe 
Mart Nuti kohtumine Namiibia valitsusametnike 
ja parlamendiliikmete delegatsiooniga;

16.04 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine India ettevõtlusministri Sachin 
Pilotiga;

18.04 − Riigikogu esimehe Ene Ergma, Euroopa 
Liidu asjade komisjoni esimehe Arto Aasa ning 
väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa kohtumi-
ne Tšehhi peaministri Petr Nečasiga;

Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine Leedu 
parlamendi esimehe Vydas Gedvilasega, veebruar 
2013

Tšehhi peaministri Petr Nečasi ametlik visiit Eestisse, 
aprill 2013
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22.04 − majanduskomisjoni kohtumine Flaami 
parlamendi majanduskomisjoni delegatsiooniga;

30.04 − Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine 
Afganistani presidendi Hamid Karzai ja teda saatva 
delegatsiooniga.

Mai
08.05 − Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine 
Schleswig-Holsteini liidumaa peaministri Torsten 
Albigiga;

12.-13.05 − Balti ja Poola parlamentide väliskomis-
jonide kohtumine Tallinnas;

17.05 − ELAKi esimehe Arto Aasa kohtumine Koso-
vo välisministri Enver Hoxhaj ja teda saatva dele-
gatsiooniga;

27.05 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Gruusia parlamendi väliskomisjoni 
esimehe Tedo Japaridzega;

31.05 − väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
kohtumine Rumeenia välisministri Titus 
Corlăţeaniga.

Juuni
02.-04.06 − Tšehhi parlamendi esindajatekoja esi-
mehe Miroslava Nčmcová ametlik visiit Eestisse;

05.-07.06 − Flaami parlamendi esimehe Jan 
Peumansi visiit Eestisse;

07.06 − õiguskomisjoni kohtumine kolleegidega 
Läti parlamendist;

13.06 − Eesti−Aafrika parlamendirühma kohtumi-
ne Namiibia sise- ja immigratsiooniministri pr. 
Pendukeni Iivula-Ithana ja teda saatva delegatsioo-
niga;

Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine Moskva ja 
kogu Venemaa patriarhi Kirilliga, juuni 2013

Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine Saksamaa 
presidendi Joachim Gauckiga, juuli 2013

14.06 − Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine 
Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilliga;

17.-19.06 − Gruusia parlamendi regionaalpoliitika 
ja kohalike omavalitsuste komisjoni delegatsiooni 
visiit Eestisse.

Juuli
01.07 − riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma, 
väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa ja komis-
joni liikme Sven Mikseri kohtumine USA Kongres-
si delegatsiooniga;

09.07 − Riigikogu esimehe Ene Ergma kohtumine 
Saksamaa Liitvabariigi presidendi Joachim 
Gauckiga.
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Riigikogu juhatuse 
välisvisiidid
Riigikogu esimees Ene Ergma

2012

September − Euroopa Liidu riikide parlamentide 
esimeeste konverents Strasbourgis;

Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni kor-
raldatud parlamendiliikmete 4. rahvusvaheline 
kohtumine Itaalias Napolis.

Oktoober − 14. Euroopa parlamentidevaheline 
kosmoseteemaline konverents Varssavis.

November − Balti Assamblee 31. ja Balti Nõukogu 
18. istungjärk Vilniuses.

2013

Jaanuar − European Parliamentary Week (Euroopa 
parlamentaarne nädal) Brüsselis.

Veebruar − ametlik visiit Korea Vabariiki.

Aprill − Vahemere Liidu parlamentaarse assamb-
lee tippkohtumine Marseille’s;

Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste  
konverents Küprosel Nikosias.

Mai – Eesti kosmosesatelliidi Estcube-1 start  
Euroopa Kosmoseagentuuri kosmodroomil  
Prantsuse Guajaanas.

Juuni − EUMETSATi Nõukogu 78. koosolek Saksa-
maal Darmstadtis.

Juuli − Leedu ELi eesistumise pidulik tähistamine 
Vilniuses ja Kaunases;

Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide esimeeste 
konverents Gröönimaal.

Riigikogu I aseesimees Laine Randjärv

2012

Oktoober − rahvusvaheline konverents „Koori- 
laulu ideed ja tavad” Lundis. 

November − Balti Assamblee 31. ja Balti Nõukogu 
18. istungjärk Vilniuses;

Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi 
alalise komitee istung Hamburgis.

Riigikogu delegatsioon ametlikul visiidil Korea Vabariigis, veebruar 2013
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2013

Jaanuar − Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõu-
kogu tippkohtumine Riias;

Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi 
alalise komitee istung Brüsselis.

Mai − kohtumine Läti Vabariigi Balti Assamblee 
delegatsiooniga Riias.

Juuni − Läänemeremaade Nõukogu välisministrite 
kohtumine Kaliningradis.

Juuli − Läti Vabariigi XXV laulupidu ja XV tantsu- 
pidu Riias;

Schleswig-Holsteini muusikafestival: avamine 
Kielis ja arutelu Plöni lossis.

Riigikogu II aseesimees Jüri Ratas

2012

September − Eduskunna ja Riigikogu vaheline 
jalgpalliturniir Hyvinkääl;

Balti riikide parlamentide vaheline karikaturniir 
korvpallis Druskininkais.

November − Euroopa rohelise pealinna 2013. aas-
ta tiitli üleandmine Brüsselis.

2013

Aprill − Euroopa jätkusuutlike linnade 7. konve-
rents Genfis.

Juuni − Euroopa rohelise pealinna töötuba ja  
auhinnatseremoonia Prantsusmaal Nantes’is.

Parlamendirühmad 
Eesti - Aafrika parlamendirühm 
Moodustatud 04.06.2012.
Esimees Mart Nutt, aseesimees Mati Raidma.

Eesti - Afganistani parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu. 

Eesti - Albaania parlamendirühm
Moodustatud 19.04.2011.
Esimees Igor Gräzin, aseesimees Peep Aru.

Eesti - Angola parlamendirühm
Moodustatud 15.05.2012.
Esimees Yana Toom.

Eesti - Armeenia parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Mati Raidma, aseesimees Lauri Laasi.

Eesti - Aserbaidžaani parlamendirühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Eldar Efendijev, aseesimees Sven Sester.

Eesti - Austraalia ja Uus-Meremaa 
parlamendirühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Imre Sooäär.

Eesti - Austria parlamendirühm
Moodustatud 11.04.2011.
Esimees Maret Maripuu, aseesimehed Mailis Reps 
ja Aivar Sõerd.

Eesti - Belgia parlamendirühm
Moodustatud 27.09.2011.
Esimees Andres Herkel.

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 
parlamendirühm
Moodustatud 03.05.2011.
Esimees Margus Hanson. 

Eesti - Brasiilia parlamendirühm
Moodustatud 16.04.2013.
Esimees Andrei Korobeinik, aseesimees Mart Nutt.

Eesti - Georgia parlamendirühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Andres Herkel, aseesimehed Marianne 
Mikko ja Imre Sooäär.

Eesti - Hiina parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Sven Sester, aseesimehed Kalev Kallo, 
Kajar Lember ja Laine Randjärv.

Eesti - Hispaania parlamendirühm
Moodustatud 05.04.2011.
Esimees Remo Holsmer, aseesimees Indrek Saar. 

Eesti - Hollandi parlamendirühm
Moodustatud 19.04.2011.
Esimees Imre Sooäär, aseesimees Aadu Must.

Eesti - Horvaatia parlamendirühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Kalev Kallo, aseesimees Jaan Õunapuu.
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Eesti - Iirimaa parlamendirühm
Moodustatud 12.04.2011.
Esimees Maret Maripuu, aseesimees Mihhail 
Stalnuhhin.

Eesti - Iisraeli parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Igor Gräzin, aseesimees Heljo Pikhof. 

Eesti - India parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Marianne Mikko, aseesimees Sven Sester. 

Eesti - Itaalia parlamendirühm 
Moodustatud 20.04.2011.
Esimees Imre Sooäär, aseesimehed Margus Hanson 
ja Mailis Reps.

Eesti - Jaapani parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Imre Sooäär, aseesimees Sven Sester.

Eesti - Kambodža parlamendirühm
Moodustatud 17.05.2011.
Esimees Kalle Jents. 

Eesti - Kanada parlamendirühm
Moodustatud 14.04.2011.
Esimees Liisa-Ly Pakosta, aseesimees Sven Mikser.

Eesti - Kasahstani parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Aadu Must, aseesimees Deniss Boroditš. 

Eesti - Kirgiisi parlamendirühm
Moodustatud 19.05.2011.
Esimees Kalev Lillo.

Eesti - Korea Vabariigi parlamendirühm
Moodustatud 14.02.2013.
Esimees Urve Tiidus, aseesimees Helmen Kütt.

Eesti - Leedu parlamendirühm
Moodustatud 19.04.2011.
Esimees Ester Tuiksoo, aseesimees Jaan Õunapuu.

Eesti - Läti parlamendirühm
Moodustatud 20.04.2011.
Esimees Mailis Reps, aseesimees Jaan Õunapuu.

Eesti - Makedoonia parlamendirühm
Moodustatud 14.04.2011.
Esimees Margus Hanson, aseesimees Peep Aru.

Eesti - Maroko parlamendirühm
Moodustatud 15.03.2012.
Esimees Sven Sester, aseesimees Kalev Kallo.

Eesti - Moldova parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Marianne Mikko. 

Eesti - Norra parlamendirühm
Moodustatud 19.05.2011.
Esimees Olga Sõtnik, aseesimees Helmen Kütt. 

Eesti - Poola parlamendirühm
Moodustatud 11.04.2011.
Esimees Aadu Must, aseesimees Kalev Kallo.

Eesti - Portugali parlamendirühm
Moodustatud 14.04.2011.
Esimees Heljo Pikhof, aseesimees Jaan Õunapuu.

Eesti - Aafrika parlamendirühm kohtumas Namiibia Rahvusassamblee delegatsiooniga, oktoober 2012
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Eesti - Prantsusmaa parlamendirühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Tõnis Lukas (kuni 20.01.2013), Andres 
Herkel (alates 28.01.2013), aseesimees Heljo 
Pikhof.

Eesti - Rootsi parlamendirühm
Moodustatud 05.04.2011.
Esimees Valdo Randpere, aseesimees Aadu Must. 

Eesti - Saksamaa parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Urmas Klaas, aseesimees Ester Tuiksoo. 

Eesti - Slovakkia parlamendirühm
Moodustatud 11.04.2011.
Esimees Rainer Vakra, aseesimees Taavi Rõivas 
(kuni 10.12.2012).

Eesti - Sloveenia parlamendirühm
Moodustatud 12.09.2012.
Esimees Mart Nutt, aseesimees Ester Tuiksoo.

Eesti - Soome parlamendirühm
Moodustatud 05.04.2011.
Esimees Taavi Rõivas (kuni 10.12.2012), Urve Tii-
dus (alates 21.01.2013, aseesimees kuni 21.01.2013), 
aseesimees Helmen Kütt (alates 21.01.2013). 

Eesti - Suurbritannia parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Mailis Reps, aseesimees Liisa-Ly Pakosta.

Eesti - Taani parlamendirühm
Moodustatud 12.05.2011.
Esimees Indrek Saar. 

Eesti - Tai parlamendirühm
Moodustatud 05.04.2011.
Esimees Valdo Randpere, aseesimees Reet Roos. 

Eesti - Kanada parlamendirühm kohtumas 
külalistega Kanada - Põhjamaade - Balti 
riikide sõprusrühmast, aprill 2013

Eesti - Tšehhi parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Tõnis Kõiv, aseesimees Ester Tuiksoo.

Eesti - Türgi parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Kadri Simson, aseesimehed Eldar 
Efendijev ja Sven Sester. 

Eesti - Türkmenistani parlamendirühm
Moodustatud 21.04.2011.
Esimees Kalev Lillo. 

Eesti - Ukraina parlamendirühm
Moodustatud 18.04.2011.
Esimees Tõnis Palts, aseesimees Deniss Boroditš.

Eesti - Ungari parlamendirühm
Moodustatud 06.04.2011.
Esimees Ester Tuiksoo, aseesimees Väino Linde. 

Eesti - USA parlamendirühm
Moodustatud 07.04.2011.
Esimees Kadri Simson, aseesimehed Sven Mikser 
ja Imre Sooäär.

Eesti - Valgevene parlamendirühm
Moodustatud 14.04.2011.
Esimees Vladimir Velman, aseesimees Deniss 
Boroditš.

Eesti - Venemaa parlamendirühm
Moodustatud 11.04.2011.
Esimees Urmas Klaas, aseesimehed Valeri Korb ja 
Sven Sester.
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Alates 1991. aastast kogunevad Läänemere äärsete 
riikide parlamentide esindajad igal aastal, et ühes-
koos aru pidada. See unikaalne foorum hõlmab  
11 rahvusparlamendi, 11 regionaalse parlamendi 
ja 5 parlamentaarse organisatsiooni delegatsioone, 
lisaks 26 rahvusvaheliste ja regionaalsete ühen-
duste esindust, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni esindajaid. Konverentsil saavad 
nii ELi liikmesmaad kui ka sinna mittekuuluvad 
riigid võrdsetel alustel osaleda ja koostööd teha. 
Läänemere regiooni parlamentaarne koostöö loob 
poliitilise liikumapaneva jõu, suunates riikide 
valitsusi tegutsema nii oma kodanike kui ka kogu 
regiooni hüvanguks.

Läänemeremaade parlamentaarsest konverent-
sist on rohkem kui 20 tegevusaasta jooksul saanud 
aasta tippsündmus, mida näitab ka järjest suurem 
osavõtjate arv.

Kuna tänavu on eesistujaks Eesti, toimus 22. 
konverents 26.-27. augustil Pärnus. Peateemaks oli 
„Säästev innovatsioon piirkonna konkurentsivõi-
melise majanduse toetuseks“, osalejaid üle 200. 
Arutleti Läänemeremaade majanduskasvu, inno-
vatsiooni ning konkurentsivõimelise säästva aren-
gu teemadel. Räägiti, kuidas kiirendada innovaati-
lisi tuuleenergia- ja terviseprojekte, milliseid kos-

mosetehnoloogiaid kasutatakse igapäevaelus, puu-
dutati kliimamuutuse küsimusi ning loomemajan-
duse avanemist, anti ülevaade merenduspoliitika 
ning inimkaubanduse raportist. 

Konverentsi avamisel osalesid ka Eesti Vabarii-
gi president Toomas Hendrik Ilves ja Riigikogu 
esimees Ene Ergma. „Uhkusega võime nentida, et 
Läänemerd ümbritsevad edukad ja märkimisväär-
se loovusega riigid. Samas peame aga endale tun-
nistama, et meie riikide võimekuse ühisel raken-
damisel regiooni ja selle kaudu kogu Euroopa 
arengu mootorina oleme alles üsna tee alguses. 
Kahjuks on omavaheline koostööpotentsiaal veel 
suuresti realiseerimata, kuigi aja nõue tihedaks ja 
integreeritud teaduskoostööks on eriti ilmne. Lää-
nemere äärsetelt riikidelt oodatakse enamat − 
eeskätt uusi ideid ja nendest parimate operatiivset 
elluviimist,” kõneles Riigikogu esimees.

Eesti aastase eesistumise võttis kokku Lääne-
meremaade parlamentaarse konverentsi alalise 
komitee president, Riigikogu aseesimees Laine 
Randjärv. Tema sõnul püüdis selleaastane konve-
rents murda mõningaid stereotüüpe konverentsi 
traditsiooniliste vormide osas. Oluline saavutus oli 
alalise komitee eelseminaril Tartus saavutatud 
kokkulepe esitada konverentsile kinnitamiseks 

Läänemeremaade parlamentaarne koostöö 
„Parlamentaarne mõõde Läänemere regioonis on koostöö loomulik osa, mis on tõestanud oma vajalikkust ja 
olulisust.“

(Laine Randjärv Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil, 27.08.2013)

Läänemeremaade parlamentaarne konverents Pärnus, august 2013

FO
TO

D
 O

LE
V

 M
IH

K
EL

M
A

A



VÄLISSUHTLUS > 75  

idee luua innovatsioonitöörühm, mis keskenduks 
innovatsioonile meditsiini ja tervishoiu vallas. 
Pakuti välja loomingulisi tegevusi ja lahendusi, 
kuidas regioonina jätkusuutlikumaks ja konku-
rentsivõimelisemaks muutuda. „Läänemere riigid 
peaksid end süstemaatilisemalt ja agressiivsemalt 
maailmakaubanduse areenil positsioneerima,“ 
ütles Randjärv. „Samuti on oluline olla võti mängi-
jate areenil Euroopa Liidu innovatsioonipoliiti-
kas.“ Ta avaldas lootust, et kõik osalejad saavad 
konverentsilt vähemalt ühe igapäevatöös rakenda-
tava hea idee, uue kontakti või koostööpartneri.

Konverentsil vastu võetud resolutsiooni koha-
selt on järgmise aasta tegevuse eesmärk algatada 
ja toetada innovaatilisi tegevusi, mis saavad kaasa 
aidata piirkonna arengule. Soovitakse hõlbustada 
demokraatlike mittetulundusühingute rahvusva-
helist koostööd ja arengut, pakkudes neile poliiti-
list ja rahalist toetust, muuta tolliregulatsioone 
ning vähendada viisapiiranguid Schengeni ja  
mitte-Schengeni riikide vahel. Samuti soovitatakse 
korraldada iga-aastaseid Läänemeremaade noorte 
foorumeid.

Parlamentaarset koostööd ei saa alahinnata, 
valijatelt saadud usaldus ja mandaat kohustavad 
tegelema üldsusele huvi pakkuvate teemade ja 
probleemiasetustega, kuni leitakse kogu regiooni-
le parimad lahendused. Valitsus- ja parlamentaarse 
tasandi prioriteedid ei pruugi alati kokku langeda, 
kuid konverentsi resolutsioonis välja pakutud 
ideed ja soovitused pakuvad poliitiliste arengute 
jaoks vajalikku inspiratsiooni. Parlamentaarne 
foorum hõlmab kogu Läänemere piirkonda ja an-
nab võimaluse tegeleda piirkonna jaoks oluliste 

küsimustega. Sellel töövormil on rahvuslike huvi-
de esindamiseks piisavalt suur manööverdamisvõi-
me ja paindlikkus, mis võimaldab kooskõlastada 
riikide huve, lihtsustada arvamuste vahetust ning 
jagada infot riikide seisukohtadest ja hoiakutest. 
Konverentsidel toimuvad aktiivsed ja sageli kuu-
mad arvamuste vahetused mitmesugustes vald-
kondades annavad alust uuteks initsiatiivideks ja 
etendavad olulist rolli, et saavutada vajalikku par-
lamentaarset sekkumist. Pole vahet, kas ollakse 
suured või väikesed riigid, ühtmoodi vastutust 
tuleb kanda kõigil.

2014. aasta on Eestile Läänemere aasta, sest 
Eesti juhib nii Läänemeremaade Nõukogu, Põhja-
maade ja Balti riikide NB8 kui ka kolme Balti riigi 
koostööd Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõu-
kogus. „Kui teeme koostööd, siis oleme tugeva-
mad. Koos muudame Läänemere piirkonna edu-
kaks, konkurentsivõimeliseks ja innovatiivseks. Ja 
edukad oleme vaid siis, kui kõik riigid seisavad 
ühiste väärtuste eest. Deklaratsioonide asemel 
tuleks pöörata rohkem tähelepanu ühistele pro-
jektidele,“ rõhutas Laine Randjärv. „Läänemere 
regiooni koostöö edukust ja väärtust hinnatakse 
lõpptulemusena selle järgi, kuidas inimeste iga-
päevaelu paremaks muutub.“

Ene Rõngelep, välissuhete osakonna 
delegatsioonisekretär

Läänemeremaade parlamentaarse koostöö tugevust näitab 22. konverentsil osalenute rekordarv



RIIGIKOGU JA 
AVALIKKUS

Osalusdemokraatia tulevik Eestis on 
aga tähtsam kui rahvakogu konkreetsed 
ettepanekud. Rahvakogu tõestas, et 
praegused osalusdemokraatia tehnilised 
instrumendid Eestis ei ole piisavalt 
efektiivsed. Inimesed tahavad poliitikas 
kaasa rääkida, kuid tunnevad, et 
neil ei ole seda võimalust. Portaalid 
Täna Otsustan Mina ja osale.ee ei ole 
seda nišši mitmel põhjusel täitnud. 
Väga vähesed teavad, et Riigikogus ja 
ministeeriumides kaasatakse huvigruppe 
seadusloomesse pea iga seaduseelnõu 
koostamisel. 

(Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku 
sõnavõtt seoses rahvakogu ettepanekutega, 

09.04.2013)
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Tähtpäevad

2012

12. oktoober – VII Riigikogu tööleasumise ja  
Riigikogu Kantselei loomise 20. aastapäevale  
pühendatud konverents „Quo vadis, Riigikogu?” 
Rahvusraamatukogus.

2013

24. veebruar – riigilipu pidulik heiskamine vaba-
riigi aastapäeva puhul.

2. aprill – loomeliitude ühispleenumi 25. aasta-
päeva tähistamine Riigikogu istungisaalis.

23. aprill – Eesti parlamendi 94. sünnipäevale  
pühendatud lahtiste uste päev Riigikogus.

4. juuni – Eesti lipu pidulik heiskamine lipu  
129. aastapäeva puhul.

20. august – 20. Augusti Klubi Toompea lossis.

Konverentsid, seminarid, foorumid

2012

20. september – seminar „Eesti valimisuuringud: 
hetkeseis ja tulevikuväljavaated”.

4. oktoober – Välisministeeriumi, Austria suur-
saatkonna, Kaitseuuringute Keskuse ja Välispoliiti-
ka Instituudi koostöös korraldatud seminar 
„Regional and European perspectives of the 
Western Balkans”.

18.-19. oktoober – Põhja- ja Baltimaade konve-
rents „Energiatõhususe ja taastuvenergia poliitili-
sed väljakutsed”. 

6. november – konverents „Aasta Põllumees 
2012”, samanimelise konkursi võitja välja- 
kuulutamine. 

2013

11. jaanuar – konverents „Eesti muinsuskaitse-
liikumine: järgmised 25 aastat” teabekeskuses.

7. märts – II Aasia foorum: Uus vaade Põhja-Hiina 
suhetele. 

Loomeliitude pleenumi 25. aastapäev, aprill 2013

Eesti lipu pidulik heiskamine 
lipu 129. aastapäeva puhul, juuni 2013

Riigikogu võistkond lahtiste uste päeva mälumängus, 
aprill 2013

Konverentsi  
„Quo vadis, Riigikogu?“ 
paneeldiskussioon, 
oktoober 2012
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12. märts – Eesti Arengufondi ja Riigikogu majan-
duskomisjoni korraldatud Eesti ettevõtluse hetke-
seisu ja tuleviku teemaline seminar − rahvusvahe-
lise ettevõtlusuuringu Global Entrepreneurship 
Monitor 2012 Eesti raporti esmaesitlus.

22. märts – 10. rahvusvaheline konverents „Eesti 
ja Euroopa Liit: Euroopa ja Eesti tulevik”.

2. aprill – seminar „Lastekaitsesüsteemi tõhusta-
mine. Norra kogemused ja Eesti väljakutsed”. 

3. aprill – demokraatia töötuba „Eesti – tuleviku 
muuseum” teabekeskuses.

8. mai – väliskomisjoni seminar „Kagu-Aasia  
regiooni areng: Eesti valikud”.

9. mai – konverents „Looduslikud pühapaigad kui 
rahvuslikud kaitsealad – vajadused ja võimalused 
2008–2020”.

16. mai – konverents „E-valitsuselt avatud  
valitsemisele”.

23.–24. mai – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee monitooringukomitee istung.

31. mai – ECPRD seminar „Pikaajaliste siseriiklike 
strateegiadokumentide arutamine parlamentides”.

4. juuni – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Kesku-
se seminar „Exercising Leadership in Cyberspace” 
teabekeskuses.

Riigikogu ja noored

2012

16. november – koolieksamite teemaline noorte-
foorum „101 last Toompeale” Riigikogu istungi- 
saalis.

26. november – noorteühingu Avatud Vabariik 
kodanikupäeva foorum „Lõimumine Eestis aastal 
2020” konverentsisaalis.

2013

17. mai – ELO traditsiooniline noorteparlamendi 
istung teemal „Noortevaldkond 2020”.

Näitused ja esitlused

2012

12. september – näitus „Riigikogu hoone 90”  
vestibüülis.

17. september – MTÜ Oma Pere fotonäitus  
„Lapsed sünnivad südames“ III korruse galeriis.

18. september – Eveli Variku näitus „Kaduvad” 
kunstisaalis.

10. oktoober – raamatu „60 kunstnikku Riigikogu 
kunstisaalis” esitlus.

5. november – vitraažikunstniku Andrei Lobanovi 
näitus „ROSTA aknad” III korruse galeriis.

ECPRD seminar 
Riigikogus,  
mai 2013

Küberkaitse seminar Riigikogu teabekeskuses, 
juuni 2013

Noortefoorum „101 last Toompeale” Riigikogu 
istungisaalis, november 2012
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6. november – „Mõeldud, tehtud” – maaelu aren-
gukava 2007−2013 meetme 3.2. külade uuendami-
se ja arendamise projektinäidete rändnäitus Riigi-
kogu hoone vestibüülis.

7. november – Tiina Tammetalu maalinäitus 
„Portreed” kunstisaalis.

19. november – Andres Keili fotonäitus „Sajandi 
100 kineasti” Riigikogu hoone vestibüülis ja kon-
verentsisaalis.

21. november – Alla Jukš-Meose pitsikollektsiooni 
valiknäitus „Ermitaaž – vanaema veimevakk”  
III korruse galeriis.

3. detsember – XII Võrumaa valdade käsitöömeist-
rite tööde näitus Riigikogu hoone vestibüülis.

4. detsember – põhiseaduse 3. kommenteeritud 
väljaande esitlus „Põhiseadus 20” teabekeskuses. 

4. detsember – Viljandi erivajadustega inimeste 
kunstinäitus „Rõõm värvidest” III korruse galeriis.

11. detsember – Espen Rasmusseni pagulusteema-
line fotonäitus „Transit” konverentsisaalis.

2013

14. jaanuar – sotsiaalpoliitiliste installatsioonide 
näitus „Pühad koletised” III korruse galeriis.

15. jaanuar – Stefan Marschalli raamatu „Parla-
mentarism. Sissejuhatus” esitlus kunstisaalis.

16. jaanuar – Mari-Liis Tamme skulptuurifotode 
näitus „Coronam lapideam” kunstisaalis.

16. jaanuar – Poola arstile, pedagoogile ja ühis-
konnategelasele Janusz Korczakile pühendatud 
näitus Riigikogu hoone II korrusel.

17. jaanuar – MTÜ Vaimupuu fotokonkursi  
„Loodusfoto 2012” võidutööde näitus konverentsi-
saalis.

23. jaanuar – Vene Kunstnike Ühenduse Eestis  
Puškini-teemaline maalinäitus „Vaba käega  
tõmmatud Mihhailovskoje” III korruse galeriis.

18. veebruar – Eesti Vabariigi 95. aastapäevale  
pühendatud fotonäitus „Algus” Riigikogu hoone  
II korrusel.

25. veebruar – lastejoonistuste näitus „Minu Eesti. 
Minu Riigikogu” III korruse galeriis.

27. veebruar – Tõnis Kenkmaa ja Mariliis Oksaare 
graafikanäitus „Olematuse ettekuulutus” kunstisaalis.

27. märts – Marie Underi 130. sünniaastapäevale 
pühendatud näitus III korruse galeriis.

16. aprill – maalikunstniku Kadri Kangilaski isiku-
näitus kunstisaalis.

8. mai – Arvo Iho fotonäitus „Aastaring rannatalus” 
Riigikogu hoone II korrusel.

14. mai – Eleriin Ello maalinäitus „Ja me teeme näo, 
et neid pole” kunstisaalis.

16. mai – Ruben Igithanyani kunstinäitus  
„Linn raamatus ja raamat linnas ehk peegelpildi 
peegelpilt” III korruse galeriis.

3. juuni – Eesti Lasterikaste Perede Liidu näitus  
„Lapitekimaania” Riigikogu hoone vestibüülis.

19. august – Riigikogu Kantselei ja Rahvus- 
raamatukogu koostöös valminud kogumiku  
„Eesti NSV/ Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koos-
seis 29.03.1990–29.09.1992. Statistikat ja ülevaateid” 
esitlus Viru Keskuses.

Muu

2012

21. september – Riigikogu korvpallimeeskond võitis 
Druskininkais Balti Assamblee teise karika.

9. november – Vanalinna Hariduskolleegiumi ja 
Toomkooli mardisandid Toompeal.

2013

9. aprill – Riigikogu laskespordipäev teabekeskuses.

27. mai – Riigikogu jalgpallimeeskond võitis Tallin-
nas Eduskunta esindust 3:1. 

Lastejoonistuste näitus „Minu Eesti. Minu Riigikogu“, 
veebruar 2013

Arvo Iho fotonäitus „Aastaring rannatalus“, mai 2013

Mari-Liis Tamme skulptuurifotode näitus „Coronam 
lapideam”, jaanuar 2013
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