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ÜLEVAADE  
Riigikogu XIV koosseisu maaelukomisjoni tööst  
2019  
 

 

LIIKMED: 
 

Esimees Tarmo Tamm (K) 

Aseesimees Urmas Kruuse (RE) 

Liikmed: Merry Aart (EKRE) 

Heiki Hepner (IRL)  

Kaido Höövelson (KE)  

Erkki Keldo (RE) 

Siret Kotka-Repinski (KE), kuni 8.10.2019, alates 25.11.19 

Andrus Seeme (RE) 

Ivari Padar (SDE) 

 

 

ISTUNGID: 
 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 36 istungit (34 korralist ja 2 erakorralise), sh 3 

ühisistungit Riigikogu teiste komisjonidega. 

 

 

 

ÜHINE ISTUNG (3): 

23. september 2019 Ühine istung rahanduskomisjoniga. Arutelu teemal viieeuroste 

rahatähtede kättesaadavuse halvenemine sularahaautomaatides 

 

8. oktoober 2019 Ühine istung keskkonnakomisjoniga. Vesiviljeluse 

veekaitsenõuded ja saastetasud 

 

11. november 2019 Avalik ühine istung keskkonnakomisjoni ja 

majanduskomisjoniga. 
 Metsanduse arengukava stsenaariumide tutvustus 

 

 

ERAKORRALINE ISTUNG (2) 

11. juuli 2019 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja 

metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta. 

Arvamuse andmine ELAKile  

 

19. detsember 2019 Lähetus: Rahvusvaheline põllumajandus-, aiandus- ja toidumess Internationale 

Grüne Woche 2020 
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EELNÕUD: 
Komisjon määrati perioodi jooksul 2 seaduse eelnõu juhtivkomisjoniks 

perioodi lõpul menetluses 1 eelnõu 

vastuvõetud seadusi 1: 

 

 

Vastuvõetud seadusi (1): 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, 

toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE, vastu 

võetud 20.11.2019) 

 

Menetlus pooleli: 

2. Maaelukomisjoni algatatud maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse 

antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE, esimene lugemine 

21.10.2019) 

 

 

Eelnõud algatamine (1): 

1. Maaelukomisjoni algatatud maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse 

antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE, esimene lugemine 

21.10.2019) 

 

 

ELAKile ARVAMUSED (2): 

 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja metsandussektori ning 

maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta (11.07.2019) 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kalanduse ja 

vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamise kohta. Arvamuse 

andmine ELAKile (17.09.2019) 

 

RIIGIKONTROLLI AUDITID (1): 

 Riigikontrolli audit „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (10.09.2019) 

 

 

OLULISEMAD TEEMAD ja KOHTUMISED 

 Ülevaade ühistulise piimatööstuse projektist (11.06.2019) 

 Toiduohutus, sh listeeriabakteriga seonduv (Riigikontroll 10.09.2019; Maaeluminister ning 

VTA 07.10.19; M.V.Wool esindajad 20.11.2019; VTA ja Terviseamet 09.12.2019) 

 Viieeuroste rahatähtede kättesaadavuse halvenemine sularahaautomaatides (23.09.2019) 

 Ronkade poolt põhjustatud kahju (24.09.2019) 

 Vesiviljeluse veekaitsenõuded ja saastetasud (08.10.2019) 

 Jätkusuutlik areng maapiirkondades ning kuidas paremini kaasata sotsiaalpartnereid ja 

erinevaid ministeeriume maapiirkonna elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides 

(14.10.2019 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja Eesti Leader Liit jt) 

 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (16.10.2019) 

 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 (16.10.2019) 

 Metsanduse arengukava stsenaariumid (11.11.2019) 

 Väärtuslik põllumajandusmaa ja selle kaitse (12.11.2019) 

https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2482/language/et-EE/Default.aspx
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 Ülevaade regionaaltoetustest (18.11.2019) 

 Ülevaade Lõuna-Eestit räsinud tormikahjustustest ja nende likvideerimisest ning tormiga 

kaasnenud kuludest (19.11.2019) 

 Kalapüük Peipsi järvel (02.12.2019) 

 Ülevaade PRIA rakendatavatest meetmetest võitluses petturluse vastu (3.12.2019) 

 Ülevaade põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist ja põllumajandustootjate 

2018. aasta majandusnäitajatest (10.12.2019) 

 

SEKTORI JA HUVIGRUPPIDE KAASAMINE (KOHTUMISED SEKTORIGA): 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (13.05.2019) 

Eestimaa Talupidajate Keskliit (14.05.2019) 

Maaelu Edendamise Sihtasutus (27.05.2019; 14.10.2019) 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (28.05.2019) 

Põllumajandusamet (03.06.2019) 

Eesti Toiduainetööstuse Liit (04.06.2019) 

Eesti Aiandusliit (11.06.2019) 

Maa-amet (16.09.19) 

MTÜ Eesti Vesiviljelejate Liit (08.10.2019) 

Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit (08.10.2019) 

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (14.10.2019) 

Eesti Leader Liit (14.10.2019) 

Eesti Linnade ja Valdade Liit (14.10.2019) 

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) (04.11.2019) 

Kredex (05.11.2019) 

Elektrilevi OÜ (19.11.2019) 

Elering AS (19.11.2019) 

Räpina vald ja Võru linn (19.11.2019) 

M.V.Wool (20.11.2019) 

Eesti Kalaliit (20.11.2019, 02.12.2019) 

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (02.12.2019) 

 

 

MINISTRITE KUULAMISED: 

 Maaeluminister: 

1. Kohtumine maaeluminister Mart Järvikuga (07.05.2019; MeM 

õigusloome plaan, MeM aktuaalsed teemad: erimärgistatud kütus, 

väärtusliku põllumajandusmaa kaitse jm teemad) 

2. Kohtumine maaeluministri ja Maaeluministeeriumi juhtkonnaga 

(10.06.2019; erimärgistatud kütus, hekseldamine; MeM struktuur, 

allasutused, RES 2020-2023 jm teemad) 

3. Kohtumine maaeluministri ja Maaeluministeeriumi kantsleriga 

(09.09.2019; MeM õigusloome plaan, MeM valitsemisala järgmise aasta 

eelarve läbirääkimised jm aktuaalsed teemad) 

4. Kohtumine maaeluministri ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajatega 

(07.10.2019; toiduohutuse ja kalatööstusettevõtte M.V.Wooli’ga 

seonduv) 

5. Maaeluministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve tutvustus 

(15.10.2019) 

 

 Riigihalduse minister: 

1. Ülevaade regionaaltoetustest (18.11.2019) 
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KOMISJONI VÄLISTEGEVUS: 

 

Väliskülalised: 

Kohtumine Saksa Bundestagi toidu- ja põllumajanduskomisjoni delegatsiooniga (20.06.2019) 

 

Välislähetused: 

EL rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumine Helsingis (Soome 

Vabariik) 27.-28.10.2019; Tarmo Tamm ja Merry Aart 

 


