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Teave keskkonnakomisjoni tegevusest 

Riigikogu XI koosseisu V - VI istungjärgul 
 
Keskkonnakomisjoni menetluses on XI koosseisu kahe istungjärgu 
jooksul olnud 27 seaduse, otsuse ja avalduse eelnõu. 
 
Eelnõudest on kahe istungjärgu jooksul 11 seadusena vastu võetud, 1 
tagasi lükatud ja 2 on tagasi võetud algataja poolt.  
 
Kahe istungjärgu jooksul on menetluses olnud 5 otsuse eelnõu. 4 neist on 
otsusena vastu võetud, 1 tagasi lükatud.  
 
VI istungjärgul on vastu võetud 1 avaldus. 
 
Menetletud eelnõudest on 4 seaduse eelnõu, 3 otsuse ja 1 avalduse eelnõu 
algatanud keskkonnakomisjon.  
 
Menetlusse VII istungjärgule on jäänud 4 seaduse eelnõu (Lisa 1). 
 
Kahe istungjärgu jooksul on keskkonnakomisjon pidanud 53 istungit. 
Toimunud komisjoni istungitest on olnud 9 ühisistungid teiste 
komisjonidega.  
 
Komisjon on pidanud väljasõiduistungeid 7-l korral (Lisa 2). 
 
Keskkonnakomisjon on oma istungitel ära kuulanud 69-l korral  
täidesaatva riigivõimu ja teiste asutuste ja organisatsioonide esindajad 
(Lisa 3). 
 

Välissuhtlemise valdkonnas on keskkonnakomisjoni esindajad osalenud 
6-l üritusel  (Lisa 4). 
 

Keskkonnakomisjon on andnud arvamuse 14 Euroopa Liidu õigusakti 
eelnõu kohta (Lisa 5). 
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Lisa 1 
 

Keskkonnakomisjoni menetluses olnud eelnõud 
 
 

Seaduseelnõud 

 

Algatatud V istungjärgul 

 
1. 19.01.2009 keskkonnakomisjoni algatatud veeseaduse § 26² muutmise seaduse 
eelnõu (405 SE) – 19.03.2009 seadusena vastu võetud 
 
2. 29.01.2009 keskkonnakomisjoni algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise 
seaduse eelnõu (422 SE) - 12.03.2009 seadusena vastu võetud 
 
3. 26.02.2009 keskkonnakomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise 
seaduse eelnõu (436 SE) -   23.042009 seadusena vastu võetud 
 
4. 09.03.2009 Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja 
kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE) – 13.05.2009 seadusena vastu 
võetud 
 
5. 16.03.2009 Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE) - 
14.05.2009 seadusena vastu võetud 
 
6. 23.03.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud 
looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) – 05.05.2009 menetlusest 
tagasi lükatud 
 
7. 25.03.2009 Riigikogu liikmete Taavi Veskimägi jt algatatud jahiseaduse 
muutmise ja sellest  tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 458 SE) -  
21.05.2009 seadusena vastu võetud  
 
8. 40. 25.03.2009  keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 233 
muutmise seaduse eelnõu (472 SE) - 14.05.2009 seadusena vastu võetud 
 
9. 06.05.2009 Vabariigi Valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse 
eelnõu (485 SE) – 16.09.2009 seadusena vastu võetud 
 
10. 19.05.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud 
looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) - 10.06.2009 algataja poolt 
menetlusest tagasi võetud 
 
11. 19.05.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 
23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE) -  10.06.2009 algataja poolt menetlusest tagasi 
võetud 
 
12. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 23 
muutmise seaduse eelnõu (527 SE) – jäänud menetlusse VI istungjärgule; jäänud 
menetlusse VII istungjärgule 
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13. 11.06.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud 
looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) –  27.10.2009 seadusena 
vastu võetud 
 
Algatatud VI istungjärgul 

 
14. Vabariigi Valitsuse algatatud riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse 
muutmise seaduse eelnõu (568 SE) – 15.10.2009 seadusena vastu võetud 

  
15. 15.10.2009 2 Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud pakendiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu (594 SE) - jäänud menetlusse VII istungjärgule 
 
16. 19.10.2009 Vabariigi Valitsuse algatatud piiriülese keskkonnamõju hindamise 
konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli 
ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE) - jäänud menetlusse VII istungjärgule 
 
17. 18.11.2009 keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ 
muutmise seaduse eelnõu (630 SE) –  09.12.2009 seadusena vastu võetud 
 
VII istungjärk; jäänud menetlus pooleli 

 
18. 19.06.2008 Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud geneetiliselt muundatud 
organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (301 SE) - jäänud menetlusse VII 
istungjärgule 
19. 11.06.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 
23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE) – jäänud menetlusse VI istungjärgule; jäänud 
menetlusse VII istungjärgule 
20. 15.10.2009 2 Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud pakendiseaduse 
muutmise seaduse eelnõu (594 SE) - jäänud menetlusse VII istungjärgule 
21. 19.10.2009 Vabariigi Valitsuse algatatud piiriülese keskkonnamõju hindamise 
konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli 
ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE) - jäänud menetlusse VII istungjärgule 
 

Otsuse eelnõud 

 
Esitatud V istungjärgul 

 
1. 02.09.2009 - keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse 
"Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse 
nõukogu liikmete nimetamine" muutmine" eelnõu (435 OE) – 11.03.2009 otsusena 
vastu võetud 
 
2. 12.05.2009  - Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse  
„Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide 
kasutamise riikliku arengukava koostamisega“ eelnõu (498 OE) – 09.06.2009 tagasi 
lükatud 
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3. 11.06.2009 Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse 
eelnõu  „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (526 OE)  - 18.06.2009 otsusena 
vastu võetud 
 

Esitatud VI istungjärgul 
 
4. 22.09.09 keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu ""Riigimetsa 
Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" muutmine (580 OE) – 
01.10.2009 otsusena vastu võetud 
 
5. 17.11.2009 keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu  "Riigikogu 
otsuse" Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud 
sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine" muutmine" (628 OE) – 26.11.2009 
otsusena vastu võetud 
 

Riigikogu avalduse eelnõud 

 

VI istungjärgul 

 

1. 22.10.2009 keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu avaldus "Läänemerre 
kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest" – 27.10.2009 Riigikogu 
avaldusena vastu võetud 
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Komisjoni väljasõiduistungid 
Lisa 2 

 
V istungjärk 

 

 
1. 20.01.2009 - Väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Instituuti 
teemal „Sissejuhatus GMO maailma”. 
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2. 27.01.2009 – väljasõiduistung Lääne-Virumaale, Vihula valda,  tutvuma 
jäätmehoolduse korraldusega vallas  
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3. 07.05.2009 – väljasõiduistung veeobjektidega tutvumiseks (farmid, 
sõnnikuhoidlad) 
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4. 14.05.2009 - väljasõiduistung Tartumaale loodus- ja keskkonnaprobleemidega 
tutvumiseks 
5. 09.06.2009 – väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskusesse tutvuma 
asutuse tööga 
6. 16.06.2009 – väljasõiduistung Paldiski linna ja Suur-Pakri saarele tutvuma loodus- 
ja keskkonnakaitse probleemidega 
7. 5.-6.08.2009 väljasõiduistung Matsalu Rahvusparki, tutvumine Keskkonnaameti 
töö esimeste tulemustega ja tuleviku visioonidega 
 

Komisjoni ühisistungid ja avalikud istungid 
 
V istungjärk 

 

26.02.2009 Ühisistung kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoniga 

Euroopa Komisjoni roheline raamat "Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa 
tugevaks küljeks” suhtes, menetlusse võtmine  
 

17.04.2009 Ühisistung majanduskomisjoniga (ruum L 241);algus 14.00 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu rehvide kütusesäästlikkuse ja 
muude oluliste parameetrite märgistamise kohta 
TTÜ Geoloogia Instituudi direktor, professor Alvar Soesoo ettekanne teemal „Eesti 
maapõue kasutamise võimalustest 
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06.04.2009 Ühisistung väliskomisjoniga 

Vene-Saksa gaasitrassi „Nord Stream” keskkonnamõjudest ja Eesti seisukoha 
kujundamisest keskkonnamõjude hinnangule Espoo konventsiooni raames, Marko 
Pomerantsi kokkuvõte Peterburis toimunud konverentsist 
 
VI istungjärk 
 
29.09.2009 Ühisistung riigieelarve kontrolli erikomisjoniga 

Riigikontrolli aruanne „Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides 
 
13.10.2009  Majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung koos Saare 
Maavalitsuse esindajatega Riigikogu konverentsisaalis 

(ruumiline üldplaneerimine, maakonnaplaneeringud ja planeerimisseadus; ehitamine, 
ehituskeeluvöönd ja looduskaitseseadus;  Baltic Master II programmi tutvustus; 
lühiülevaade Vilsandi linnukaitseala 100 juubeli tähistamisest ja 20 aasta möödumine 
Lääne-Eesti Biosfäärikaitsealale UNESCO vastavasisulise sertifikaadi omistamisest) 
 
15.10.2009 Riigikogu väliskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni 
ühisistung  
Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne. 
Komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal (Riigikogu 
konverentsisaal) 
 

20.10.2009 Riigikogu väliskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni 
ühisistung (Riigikogu konverentsisaalis) - Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream 
keskkonnamõjude hindamise aruanne. Arvamuse kujundamine 
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07.12.2009 Ühisistung maaelukomisjoniga 

1. Keskkonnaalaste teenuste ühendamine maaelu arenguga Rootsi projekti 
„Naturbeteskött“ (looduslikel karjamaadel kasvatatud liha) näitel  
1. "Parem maitse - rohkem loodust!" - rannaaladel kasvatatud lihaveiste väärtliha 
projekt 
 

14.12.2009 Ühisistung maaelukomisjoniga 

Euroopa Komisjoni roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“ 
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Lisa 3 

Täidesaatva riigivõimu esindajate ja teiste isikute ärakuulamine 
 
V istungjärk 
 
1. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi 12.01.2009,  ülevaade 2009. aasta õigusloome 
tööplaani ja aktuaalsete keskkonnaküsimuste kohta 
2. 12.01.2009 Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Andres Kruus, 
nõunik Tiit Sillaots - säästva arengu täiendamise seaduse eelnõu (358 SE) 
menetlemine 

3. Maa-ameti jurist Eve Rohtmets, planeeringute ja maareformi osakonna juhataja  
Maire Salu - 13.01.2009 - maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa 
omandamise seaduse eelnõu (380 SE) menetlemine 
4. Tallinna Tehnikaülikooli professor, Geenitehnoloogia Instituudi geenitehnoloogia 
õppetooli juhataja Erkki Truve - 20.01.2009 - Sissejuhatus GMO maailma. 
5. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakonna välisõhu ja 
kiirgusohutuse büroo peaspetsialist Reet Pruul - 26.01.2009- kavandatava välisõhu 
kaitse seaduses muudatuste tegemise selgitamine 
6. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, Jäätmekäitlejate 
Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann; MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevjuht  
Margus Maasik, Lääne-Viru keskkonnateenistuse juhataja Aivar Lainjärv, Ragn Sellsi 
teenusejuht Anne Jõesaar, Vihula vallavanem Priit Pramann, keskkonnanõunik Peep 
Tõnisson, pensionär Aadu Nurmsalu, Virumaa Teataja reporter Kristi Ehrlich - 
27.01.2009-  väljasõiduistung Vihula valda korraldatud jäätmeveo teemadel 
7. Sotsiaalministeeriumi rahvaterviseosakonna peaspetsialist Leelo Männik - 
09.02.2009 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse 
biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses teatavate 
tähtaegade pikendamisega, eelnõu tutvustamine 
8. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist Rene Reisner - 09.02.2009 -  
Euroopa Komisjoni ametlik teatis rikkumismenetluses 2007/2236 kommenteerimine 
9. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek - 09.02.2009 - 
Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamus rikkumismenetluses 2007/2074 
kommenteerimine 
10. Maa-ameti jurist Eve Rohtmets, planeeringute ja maareformi osakonna juhataja  
Maire Salu - 10.02.2009 - maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa 
omandamise seaduse eelnõu (380 SE) menetlemine 
11. Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov - 16.02.2009- ülevaade 
keskkonnainspektsiooni tegevusest 
12. Rahandusnõunik EV alalises esinduses EL juures Brüsselis Tiiu-Tatjana 
Reinbusch, Rahandusministeeriumi  riigirahanduse ja strateegia osakonna analüütik 
Erik Marksoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna 
juhataja asetäitja Ando Möldre - 16.02.2009 - Eesti seisukohad Euroopa Liidu 
majanduse elavdamise paketi kohta 
13. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Hendrik Põldoja - 
23.02.2009 - veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE) menetlemine 
14. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakonna välisõhu 
ja kiirgusohutuse büroo juhataja Viktor Grigorjev, peaspetsialist Reet Pruul - 
23.02.2009 - välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE) menetlemine 
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15. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek - 23.02.2009 - 
Euroopa Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi, elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta, 
eelnõu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, eelnõu menetlemine 
16. Rahandusministeeriumi riigirahanduse ja strateegia osakonna nõunik Mari 
Lahtmets, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok, 
Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Krista Kampus - 26.02.2009 - Euroopa 
Komisjoni roheline raamat "Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa 
tugevaks küljeks” suhtes, menetlusse võtmine menetlemine 
17. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialist Katri Teesalu - 
26.02.2009 - Nõukogu määruse, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, eelnõu menetlemine 
18. Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar - 09.03.2009 – Keskkonnaameti kui 
uue asutuse käivitumisest 
19. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Hendrik Põldoja - 
09.03.2009 – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemine (405 SE) – 
19.03.2009 seadusena vastu võtta 
20. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakonna välisõhu 
ja kiirgusohutuse büroo juhataja Viktor Grigorjev - 09.03.2009 – sadamaseaduse 393 
SE arutelu 
21. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp, Eesti Erametsa 
Liidu juhatuse esimees Ando Eelmaa - 09.03.2009 - riigivaraseaduse täiendamise 
seaduse eelnõu (436 SE) menetlemine 
22. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi 
- 16.03.2009 - Euroopa Komisjoni teatis "Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine 
sissetungivate liikide suhtes"  arutelu 
23. Keskkonnaministeeriumi  kalavarude osakonna juhataja Ain Soome, 
arendusosakonna juhataja Silja Kralik, keskkonnakorralduse ja – tehnoloogia  
osakonna juhataja Rein Raudsep - 16. 03.2009 - keskkonnatasude seaduse ja 
kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE) menetlemine 
24. Keskkonnaministeeriumi õigusbüroo juhataja kt Eda Pärtel-Reis, matsaosakonna 
jahindusspetsialist Kaarel Roht, Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust - 
17.03.3009 -  jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse algatamise 
arutelu 
25. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse- ja tehnoloogia osakonna välisõhu 
ja kiirgusohutuse büroo peaspetsialist Meelis Münt - 17.03.2009 - Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste 
parameetrite märgistamise kohta 
26. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi direktor, professor Alvar Soesoo - 
17.03.2009 - ettekanne teemal „Eesti maapõue kasutamise võimalustest” 
27.  Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Rauno Reinberg- 
23.03.2009 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse puitu ja 
sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, eelnõu arutelu 
28. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna välisõhu 
ja kiirgusohutuse  büroo spetsialist Karin Radiko - 24.03.2009 Euroopa Komisjoni 
teatis „Ulatuslik kliimakokkulepe – eesmärk Kopenhaagenis”  
29. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Eesti Mereinstituudi asedirektor, 
merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin, TÜ Loodusmuuseumi projektijuht, 
TA Looduskaitse komisjoni liige Ivar Puura, TTÜ Küberneetika Instituudi 
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juhtivteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige Tarmo Soomere, Välisministeeriumi 
välismajanduse ja arengukoostöö osakonna energeetika ja keskkonnabüroo direktor 
Mati Murd - 06.04.2009 - Vene-Saksa gaasitrassi „Nord Stream” keskkonnamõjudest 
ja Eesti seisukoha kujundamisest keskkonnamõjude hinnangule Espoo konventsiooni 
raames (ühisistung Riigikogu väliskomisjoniga 
30. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp, Eesti Erametsaliit 
juhatuse esimees Ando Eelmaa, Erametsaühing Eesti Metsaomanikud juhatuse 
esimees Ants Erik - 07.04.2009 - Riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 
SE) menetlemine 
31. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp,  kalavarude 
osakonna juhataja Ain Soone, jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, Eesti 
Kaugpüüdjate Liidu volitatud esindajad Mati Sarevet ja Hjalmar Vilhjalmsson ning 
tegevjuht Juhan Haravee - 13.04.2009 - keskkonnatasude seaduse ja 
kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE) menetlemine 
32. Keskkonnaministeeriumi arendusosakonna juhataja Silja Kralik, strateegiabüroo 
säästva arengu nõunik Ülle Vaht, strateegiabüroo spetsialist Margit Martinson - 
20.04.2009 Ülevaade “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ tulenevast Eesti 
keskkonnategevuskava 2007-2013 täitmisest. Riigikogu otsuse Eesti säästva arengu 
riikliku strateegia „ Säästev Eesti 21“ ökoloogilise tasakaalu osa täitmisest ning 
teiste strateegiadokumentide koostamise hetkeseisust 
33. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna kemikaaliohutuse ja 
keskkonnatervise juht  Heli Laarmann, rahvatervise osakonna peaspetsialist Tatjana 
Tšernjak - 04.05.2009 – biotsiidiseaduse (446 SE) menetlemine 
34. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja 
metsanduse asekantsleri kt Andres Talijärv, õigusosakonna juhataja kt Eda  
Pärtel-Reis, metsaosakonna peaspetsialist Kaarel Roht, Eesti Jahimeeste Seltsi 
juhatuse liige Toomas Kõuhkna, tegevjuht Hegne Lump - 04.05.2009 - jahiseaduse ja 
halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) menetlemine 
35. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp, Eesti Jahimeeste 
Seltsi juhatuse liige Toomas Kõuhkna, tegevjuht Hegne Lump  - 04.05.2009 - 
jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) menetlemine 
36. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist osakonna juhataja 
ülesannetes Hendrik Põldoja, nõunik Tiiu Raia, spetsialist Enn Liive, Jägala Energy 
OÜ juhatuse liige  Horret Verrev, Aravete Agro OÜ juhatuse esimees Leonid Linkov, 
BalticBiogaas OÜ/Aravete Biogaas OÜ esindaja Henry Uljas, Piimaühistu E-piim 
juhatuse esimees Jaanus Murakas, Järva-Jaani vallavanem Toomas Põldma, 
Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaator Milvi Aun, Harju-
Järva-Rapla regiooni juhataja Allan Piik, keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Jaan 
Pikka - 07.05.2009 - tutvumine veeprobleemide- ja veeobjektidega 

37. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja 
Rein Raudsep - 11.05.2009 - Koigi Vallavolikogu taotlus Riigikohtu 
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile maapõueseaduse § 20 lg 3 teise lause ja 
§ 43 lg 2 kehtetuks tunnistamiseks 
38. Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja kt Eda Pärtel-Reis, 
metsaosakonna juhataja Marku Lamp, Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees 
Toomas Puust, tegevjuht Hegne Lump -  11.05.2009 - jahiseaduse ja 
halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) menetlemine 
39. Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Kadri Tubli, keskkonnakorralduse 
ja -tehnoloogia osakonna välisõhu ja kiirgusohutuse büroo peaspetsialist Evelin Pesur 
-12.05.2009 - kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE)menetlemine 
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40. Tartu maavanem Esta Tamm, Tartu maasekretär Tõnu Vesi,  Tartu Maavalitsuse  
arengu-ja planeerimisosakonna juhataja Taivo Tali, planeeringute peaspetsialist Peep 
Männiksaar, Tartu vallavanem Aivar Soop, OÜ Raadi Arendus juhataja Jüri Reinpõld, 
AS Entec esindaja Valdeko Palginõmm, Keskkonnaameti Jõgeva – Tartu regiooni 
juhataja kt Rainis Uiga, looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma, Jalmar Mandel - 
14.05.2009 väljasõiduistung Tartusse –Raadi piirkonna  detailplaneerimine, 
arendustegevus ja looduskaitsealuste taimede hoiualad  
41. Kohtumine Eesti keskkonnaorganisatsioonide esindajatega 
Jüri-Ott Salm ja Kaupo Kohv  Eestimaa Looduse Fondist, Kaja Peterson  Säästva 
Eesti Instituudist, Toomas Kukk Pärandkoosluste Kaitse Ühingust, Jaanus Välja ja 
Rainer Rohtla Eesti Rohelisest Liikumisest - 19.05.2009 - Eesti aktuaalsetest 
keskkonnateemadest kolmanda sektori pilgu läbi 
42. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp - . 01.06.2009 - 
looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) ja metsaseaduse § 23 
muutmise seaduse eelnõu (504 SE) menetlemine 
43. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja 
Rein Raudsep, maapõue büroo juhataja Maris Saarsalu, Riigikontrolli tulemusauditi 
osakonna peakontrolör Tarmo Olgo, auditijuht Tuuli Rasso, vanemaudiitor Rainer 
Kuuba, audiitor Kaire Kuldpere - 01.06.2009 - Riigikontrolli auditi 
„Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine” kontrolliaruanne; Riigikogu 
otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike 
ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega” eelnõu (498 OE) 
menetlemine 
44. Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli, 
auditijuht Illar Tõnisson, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja –
tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist Rainer Persidski,  
Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Liisa-Ly Pakosta, Merje Muiso - 
02.06.2009 - Riigikontrolli auditi „Detailplaneeringute koostamise korraldus 
linnades ja valdades” kontrolliaruanne 
45. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, - 08.06.2009 - Keskkonnaministeeriumi 
2009. aasta II poolaasta seadusloomekava tutvustamine 
46. Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo, auditijuht Tuuli 
Rasso, audiitor Matis Mägi, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja 
Ain Soome, Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja Indrek Ulla, 
Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas 
Kevvai, kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup - 08.06.2009 - Riigikontrolli 
auditi „Kalanduse järelevalve Läänemerel” kontrolliaruanne 
47. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Kalev Aun, 
Keskkonnapeogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu, Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Euroopa Sotsiaalfondi üksuse juht Helen Sulg, Ühtekuuluvusfondi üksuse juht 
Hannes Aarma, finantsüksuse juht Tõnis Virovere, projektiauditi üksuse juht Mart 
Sepp, haldusüksuse juht-personalijuht Katrin Pedaja, siseaudiitor Siiri Koplimaa - 
09.06.2009 - SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse töö tutvustamine 
48. Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja 
kaubandusbüroo peaspetsialist Vahur Võrel - 15.06.2009 - Komisjoni teatise Euroopa 
Parlamendile ja Nõukogule ühenduse vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta 
tutvustamine 
49. Eesti Geoloogia Keskus OÜ kaardistamine, meregeoloogia ja geofüüsika 
osakonna juhataja Kalle Suuroja, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 
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looduskaitse juhtivspetsialist Tiina Napp - 16.06.2009 tutvumine Paldiski linna ja 
Suur-Pakri saare loodus- ja keskkonnakaitse probleemidega 
50. Keskkonnaameti esindajad, Matsalu- 5. – 6. august 2009  - tutvumine looduskaitse 
probleemidega eramaadel Matsalu piirkonna näidetel; Keskkonnaameti tegemised 
antud arenguetapis 
 

VI istungjärk 
 
51. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja kt Taimo Aasma, 
peaspetsialist Marika Erikson - 14.09.2009 - metsaseaduse § 23 muutmise seaduse 
eelnõu (527 SE) ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) 
menetlemine 
52. Maa-ameti jurist Tanel Ruusmaa - 21.09.2009 - riigivaraseaduse ja 
looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) menetlemine 
53. Riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht Tuuli Rasso,  vanemaudiitor 
Maidu Lääne, Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, keskkonnakorralduse ja 
-tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse büroo nõunik Jüri Truusa, 
Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot - 29.09.2009 Riigikontrolli aruanne 
„Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides” (ühisistung riigieelarve kontrolli 
erikomisjoniga) 
54. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp - 29.09.2009  - 
metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE) menetlemine 
55. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov - 29.09.2009 - Valgevene 
Vabariigi Rahvuskogu Vabariigi Nõukogu ja Valgevene Vabariigi Rahvuskogu   
Esindajatekoja pöördumine 
56. Rahandusministeeriumi riigivara osakonna nõunik osakonnajuhtaja ülesannetes 
Tarmo Porgand, juhtivspetsialist Karin Silm, Maa-ameti peadirektori asetäitja 
kohusetäitja Anne Toom, kinnisvara haldamise osakonna juhataja kt Tiina Vooro,  
Riigikogu maaelukomisjoni esindaja nõunik-sekretariaadijuhataja Ülle Särgava -
08.10.2009 - riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 
SE) menetlemine 

57. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov - 12.10.2009 - Euroopa 
Komisjoni teatis, milles esitatakse kliimamuutuste vastu võitlemise rahvusvahelise 
rahastamise suurendamise ettepanek 
58. Saare maavanem Toomas Kasemaa, Saare Maavalitsuse nõunik Jaan Leivategija, 
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Agne Peetersoo, nõunik Virge 
Pihel, Saaremaa Giidide Ühingu esimees Heli Kakko, Siseministeeriumi 
planeeringute osakonna juhataja Liisa Pakosta, Keskkonnaministeeriumi 
looduskaitseosakonna nõunik Tiit Sillaots, peaspetsialist Piret Palm, veeosakonna 
merekeskkonna büroo juhataja kt Silver Vahtra, spetsialist Heidi Käär, 
Keskkonnaameti biosfäärikaitseala nõuniku kt Arvo Kullapere - 13.10.2009 – 
Majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung Saare Maavalitsuse 
esindajatega  
59. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Kadri Alasi, 
peaspetsialist Marika Erikson - 15.10.2009 - looduskaitseseaduse muutmise seaduse 
eelnõu (528) menetlemine 
60. Riigikogu spiiker Ene Ergma, välissuhete osakonna juhataja Argo Kangro, 
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Välisministeeriumi välismajanduse 
ja arengukoostöö osakonna energeetika ja keskkonnabüroo direktor Mati Murd,  
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Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektori kt Kristi Land, Siseministeeriumi 
migratsiooni ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Priit Järvepõld, 15.10.2009 - 
Riigikogu väliskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – 
Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruanne. 
Komisjonide arvamuse kujundamine täiendmaterjalide põhjal (Riigikogu 
konverentsisaal) 
61. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist osakonnajuhataja ülesannetes 
Hendrik Põldoja, merekeskkonna büroo spetsialist Heidi Käär, keskkonnakorralduse 
ja -tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist Rainer Persidski, 
õigusosakonna jurist Merike Laidvee - 19.10.2009  - Veeseaduse ja sellega 
seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE) arutelu 
62. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek; Erakond Eestimaa 
Rohelised fraktsiooni esindaja, Riigikogu liige Marek Strandberg 26.10.2009 - 
pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) menetlemine 
63. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna juhataja Eva 
Vanamb,  Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Liisa Pakosta ja nõunik 
Merje Muiso, 09.11.2009 - veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise 
seaduse eelnõu (581 SE) arutelu 
64. Sotsiaalministeeriumi rahvaterviseosakonna peaspetsialist Leelo Männik ja 
eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna peaspetsialist Nele Paluste - 09.11.2009 - 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse biotsiidide 
turulelaskmist ja kasutamist arutelu 
65. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist Rainer 
Persidski, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna keskkonnakorralduse peaspetsialist 
Irma Pakkonen - 10.11.2009 - Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni 
muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise 
seaduse eelnõu (601 SE) menetlemine 
66. Maa-ameti juriidilise osakonna jurist juhataja ülesannetes Tanel Ruusmaa, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja õigusnõunik Tiina Üksvärav - 
16.11.2009 - Eestimaa Maaomavalitsuste Liidu kiri 05.11.09 nr T-8/144 maareformi 
seaduse muutmise kohta, arutelu 
67. Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kiesel - 23.11.2009 - MTÜ Pakri 
Saarte Kogukonna ja Rootsi vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis 13.11.09 kiri  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumile 
68. Rahvusvahelise Looduse Fondi Rootsi rahvuslik koordinaator Anna Jamieson, 
konsultatsioonifirma (ncn CONSULTING AB) esindaja Nils Carlsson, MTÜ 
Arhipelaag projektijuht Lia Rosenberg - 07.12.2009 -  ühisistung maaelukomisjoniga: 

1.1. Keskkonnaalaste teenuste ühendamine maaelu arenguga Rootsi projekti 
„Naturbeteskött“ (looduslikel karjamaadel kasvatatud liha) näitel  

1.2. "Parem maitse - rohkem loodust!" - rannaaladel kasvatatud lihaveiste 
väärtliha projekt 
69. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome, 
Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup, 
kalamajandusosakonna nõunik Heiki Jaanuska - 14.12.2009 - Euroopa Komisjoni 
roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“ 
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Lisa 4 
Välissuhtlus 

 
V istungjärk 
1. 30.03. – 02.04.2009 – Vene Föderatsioon, Sankt Peterburg 
 Marko Pomerants – NordStrami teemalisel parlamentide vahelisel 
konverentsil  
2. 28.04.2009 – Soome Vabariik Eduskunna keskkonnakomisjoni esindajatega 
kohtumine 
 Marko Pomerants, Mart Jüssi 
3. 28.04. – 02.05 Pariis, Globe aastakonverents 
 - Mark Soosaar 
 
VI istungjärk 
 
4. 27.09. – 28.09.2009 – Rootsi Kuningriik 
 Mart Jüssi 

 
5. 01.-02.12.2009- Soome Vabariik; metsandusalane lähetus 
 Mart Jüssi, Mari-Ann Kelam, Valeri Korb, Kalle Palling, Rein Ratas, Rain 
Rosimannus 
 Elle Kaur, Vivi Aleksejeva, Asta Salandi, Regina Rusetski 
 
6. 14 –18. 12.2009 – Taani Kuningriik, kliimakonverents 
 Mart Jüssi 
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Lisa 5 

Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud 
 
 

V istungjärk 

 
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse biotsiidide 
turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses teatavate tähtaegade 
pikendamisega, eelnõu kohta 

 - keskkonnakomisjon  nõustub direktiiviga ja toetab Vabariigi Valitsuse 
seisukohti -  09.02.2009  
2. Euroopa Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus“ 
 - keskkonnakomisjon  nõustub direktiiviga ja toetab Vabariigi Valitsuse 
seisukohti -  23.02.2009  
3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
kohta, eelnõu 
 - keskkonnakomisjon  nõustub direktiiviga ja toetab Vabariigi Valitsuse 
seisukohti -  23.02.2009 
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, eelnõu 
 - keskkonnakomisjon  nõustub direktiiviga ja toetab Vabariigi Valitsuse 
seisukohti -  23.02.2009 
5. Euroopa Komisjoni roheline raamat "Territoriaalse mitmekesisuse muutmine 
Euroopa tugevaks küljeks”  
 - keskkonnakomisjon nõustub põhimõtteliselt Euroopa Komisjoni rohelise 
raamatuga "Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” ning 
toetab Vabariigi Valitsuse seisukohti antud dokumendi kohta – 26.02.2009 
6. Nõukogu määruse, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, eelnõu  
 - keskkonnakomisjon toetab põhimõtteliselt Nõukogu määruse, millega 
luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise 
tagamiseks, muutmise vajadust ja toetab Vabariigi Valitsuse seisukohti antud eelnõu 
menetlemisel, pidades prioriteetseks, et määruse reguleerimisala ei laieneks sisevetele 
ning harrastuskalapüügi puhul tuleks püügiluba väljastada üksikisikutele, mitte 
kalalaevale – 26.02.2009 
7. Euroopa Komisjoni teatis "Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate 
liikide suhtes"  
 Eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 16.03.2009 
.. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu rehvide kütusesäästlikkuse ja 
muude oluliste parameetrite märgistamise kohta 
 Eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 17.03.2009 
9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud 
tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, eelnõu 
 Eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 23.03.2009 
10. Euroopa Komisjoni teatis „Ulatuslik kliimakokkulepe – eesmärk Kopenhaagenis”. 
 Eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 24.03.2009 
11. Eesti seisukohad Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile ja Nõukogule ühenduse 
vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta  
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 Eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – seisukoht  
15.06.2009 (kiri ELAKile 16.06.2009) 
 

VI istungjärk 
 
12. Euroopa Komisjoni teatis, milles esitatakse kliimamuutuste vastu võitlemise 
rahvusvahelise rahastamise suurendamise ettepanek –  
 Vabariigi Valitsuse Eesti esindajatele antud juhiseid toetav seisukoht teatisega 
seotud küsimustes – 12.10.2009 
13. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse biotsiidide 
turulelaskmist ja kasutamist 
 Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 09.11.2009 
14. Euroopa Komisjoni roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“ 
 Vabariigi Valitsuse seisukohti toetav seisukoht – 14.12.2009 




