
Kokkuvõte kultuurikomisjoni tööst 

I istungjärk (04.04.2011 – 16.06.2011) 

 
I    EELNÕUD 

 

Menetluses oli 8 eelnõud 

 

Vastu võeti 1 seadus 

 

Kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 
Seadusega antakse  õiguslikud raamid 2011. aastal käivitunud õppekavarühmade ühekordse valikulise 

akrediteerimise pilootvooru läbiviimiseks.  
 

Algataja: Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ja Reformierakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Urmas Klaas 

Menetlus: menetlusse võetud 07.04.2011;esimene lugemine 31.05.2011; II lugemine 15.06.2011, III lugemine 

16.06.2011 

 

Vastu võeti  3 otsust 

 

1. Riigikogu otsus "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 
Otsusega nimetati Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse Riigikogu liikmed Jaak Allik, Igor Gräzin ja 

Kaia Iva ning Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Priit Pirsko ja Sirje 

Virkus. 

 

2. Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine"  
Otsusega nimetati Rahvusooperi nõukogusse Riigikogu liikmed Marko Mihkelson, Imre Sooäär ja 

Ester Tuiksoo. 

 

3. Riigikogu otsus "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete 

nimetamine" 
Otsusega nimetati Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Igor Gräzin, 

Peeter Kreitzberg, Priit Sibul ja Priit Toobal. 

 
Menetlusse jääb 4 eelnõud 

 

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus (1 SE) 
Eelnõuga soovitakse hüvitada koolilõuna maksumuses üks euro esimesest kuni kaheteistkümnenda 

klassini, laiendades hüvitise ka gümnaasiumile. 

 
Algataja: Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Lauri Luik  

Menetlus: menetlusse võetud 05.04.2011; I lugemine 07.06.201, muudatusettepanekute tähtaeg 

21.06.2011 kell 16.00 

 

2. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seadus (2 SE) 
Eelnõuga soovitakse hüvitada toidukulu katmine summas 1,5 eurot koolieelsetes lasteasutustes 

alusharidust omandavatele 5-7 aastastele lastele 

 

Algataja: Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Kaia Iva 

Menetlus: menetlusse võetud 05.04.2011;  I lugemine 07 ja 08.06.2011, muudatusettepanekute tähtaeg 

21.06.2011 kell 16.00 

 



3. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus (13 SE) 
Eelnõuga soovitakse taastada isikutele, kes õppisid enne 01.07.2009 ülikoolis või kõrgkoolis kuni 30. 

juunini 2009. aasta kehtinud õppelaenu hüvitamise tingimused ja kord (õppelaenu hüvitamise õigus 

kõigile avaliku sektori töötajatele ja õppelaenu osaline kustutamine lapsevanemale, kes oli lõpetanud 

õpingud ja kasvatas alla viie aastast last).  

 

Algataja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Urmas Klaas 

Menetlus: menetlusse võetud 19.04.2011, komisjoni otsus saata täiskogu päevakorda I lugemisele 

15.06.2011, komisjoni ettepanek: eelnõu tagasi lükata; eelnõu algataja ettepanekul arvati Riigikogu 

täiskogu päevakorrast välja (13.06.2011). 

 

4. Noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (38 SE) 
Eelnõuga soovitakse sätestada õpilasmaleva mõiste ning selleks, et suurendada malevakohtade arvu, 

vabastades tööandja 13-18 aastaste õpilasmalevas töötavatele noortele rahas makstava töötasu pealt 

tasutavast sotsiaalmaksust. 

 
Algataja: Eesti Keskerakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Lauri Luik 

Menetlus: menetlusse võetud 09.05.201, Vabariigi Valitsuse arvamus 15.06.2011 – ei toeta eelnõud.     

 

 

 

    II ARUTELUD 

 

1. Kultuuripärand ja turism (kultuurikomisjoni avalik istung) (25.04.2011) 

2. Kohtumine Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni delegatsiooniga 
(19.05.2011)  

3. Loomemajandus (väljasõit ja arutelu koos majanduskomisjoniga) (31.05.2011) 

4. Kohtumine Eesti Filmi Sihtasutuse esindajatega (06.06.2011)  

5. Vene õppekeelega gümnaasiumide valmisolekust üleminekuks eestikeelsele 

aineõppele (09.06.2011) 

6. Eesti ajaloolised pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. Valdkondlik arengukava 2008 – 

2012 ja selle rakendamine (arutelu koos keskkonnakomisjoniga) (13.06.2011) 

7. PRAXISE aastaraamat „Noored ja tööturg“ (arutelu koos majanduskomisjoni ja 

sotsiaalkomisjoniga) (14.06.2011) 

 

 




