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Kokkuvõte kultuurikomisjoni tööst 

I (02.04. – 14.06.2007) ja II istungjärk (10.09. – 20.12.2007) 

 

I. Eelnõud 

 

Menetluses oli             10 eelnõu 

 

Vastu võeti 4 seadust: 

 

1. Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus (15.11.2007) 

 

2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 

(06.12.2007) 

 

3. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus (11.12.2007) 

 

4. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus (20.12.2007) 

 

 3 Riigikogu otsust 

1. Riigikogu otsus "Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" 

(08.05.2007) 

2. Riigikogu otsus "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 

(08.05.2007) 

3. Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" (08.05.2007) 

 

Menetlusest langesid välja    3 seaduse eelnõu 

      

1. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE) 

2. Koolieelse lasteasutuse § 27 muutmise seaduse eelnõu (52 SE) 

3. Koolieelsete lasteasutuste seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (50 SE) 

 

Menetlusse jäi     5 eelnõu 

 

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32
1
 

muutmise seaduse eelnõu (9 SE); menetlusse võetud 19.04.2007; esimene lugemine 

12.06.2007. 

 

Eelnõu on algatatud tasuta koolilõunat saavate õpilaste ringi laiendamiseks 

gümnaasiumi lõpuni. Hetkel saavad tasuta koolitoitu 1.–9. klassi õpilased. Eelnõu 

algataja hinnangul on rahaliste vahendite vajadus 2007/2008. õppeaastaks 427 

miljonit krooni. Valitsusliidu programmis on küll kokku lepitud riigieelarve 

vahenditest koolilõuna pikendamine gümnaasiumi lõpuni, kuid vastavad otsused 

langetatakse riigi eelarvestrateegia koostamise käigus mai kuu jooksul. Vabariigi 

Valitsus ei toeta eelnõu. 

 

2. Kultuurikomisjoni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seadus 

eelnõu (152 SE); menetlusse võetud 13.11.2007; esimene lugemine 15.01.2008. 

 

Eelnõu järgi saavad lasteasutuse hoolekogusse oma esindaja nimetada ka lasteasutuse 

õpetajad. See aitaks lasteasutuse hoolekogu tegevusse kaasata ka õppe- ja 

http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=155792&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=155792&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=146174&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=146174&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=146733&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=146733&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=100238&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=100238&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87386&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87386&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87382&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87386&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87378&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87386&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=96588&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=93680&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=93506&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
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kasvatusalast teadmist. Seadus jõustuks 1. septembril 2008. a. Vabariigi Valitsus 

toetab  eelnõu. 

 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning 

huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); menetlusse võetud 04.12.2007; 

esimene lugemine 16.01.2008. 

 

Eelnõu järgi nimetatakse seaduses „alushariduse raamõppekava” „koolieelse 

lasteasutuse riiklikuks õppekavaks”. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on 

määratud nõuded õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisele koolieelses lasteasutuses. 

Seadus jõustub 1. septembril 2008. a. Kuna õppekava puudutavad muudatused ei 

seisne pelgalt dokumendi ümbernimetamises, siis on haridus- ja teadusministeeriumis 

ette valmistatud uus, oluliste täiendustega „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”, 

mis esitatakse Vabariigi Valitsusse pärast käesoleva eelnõu vastuvõtmist. 

 

4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni,  Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud huvikooli seaduse, koolieelse 

lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse muutmise seadus (175 SE); menetlusse võetud 11.12.2007. 
 

Eelnõu järgi saavad oma ametis ilma atesteerimiseta jätkata need õppeasutuse juhid, 

kes on varasemalt konkursi alusel ametisse kinnitatud kahel korral. Kavandatavate 

muudatuste kohaselt viiakse esmalt läbi ametis oleva direktori või juhataja 

atesteerimine ning kui nad loetakse atesteerituks, sõlmitakse nendega uus tööleping 

avalikku konkurssi kuulutamata. Ametisse sobimatuse korral kuulutatakse välja avalik 

konkurss. Atesteerimisnõuded kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega. 

Atesteerimiskomisjoni moodustab, tema põhimääruse ja atesteerimise korra kehtestab 

haridusasutuse omanik.  Seadus jõustuks 1. septembril 2008. a. Vabariigi Valitsus 

toetab  eelnõu. 

 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(178 SE); menetlusse võetud 19.12.2007; esimene lugemine 23.01.2008 

 

Eelnõu järgi saavad raamatukogud õiguse laenutada koju helikandjaid selleks luba 

küsimata pärast aasta möödumist alates helikandja avaldamisest. Audiovisuaalse 

teose kojulaenutamisel on filmitootja luba vajalik. Kohalkasutamiseks ja erialastele 

õppeasutustele teoste laenutamisel ajalist piirangut ei kehti ning luba küsimist vaja 

pole. 

 

Komisjon esitas 1 seaduse eelnõu 

 

1. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seadus eelnõu (152 SE) 

 

 3 Riigikogu otsuse eelnõu 

1. Riigikogu otsus "Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine"  

2. Riigikogu otsus "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine"  

3. Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" 

 

 

 

http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87386&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87382&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922
http://ems.riigikogu.ee/?page=view_dynobj&pid=87378&tid=10347&u=20080103103922&r_url=%2F%3Fpage%3Dlist_dynobj%26pid%3D10875%26tid%3D10347%26u%3D20080103103922


 3 

II. Istungid 

 

Komisjon pidas 35 istungit (protokollid nr 1-35)  

 

Väljasõiduistungid ning kohtumised:  

 

5. juunil 2007 

Väljasõiduistung Salu Koolis Sauel.  

 

14. septembril 2007 

Mõttetalgud „Kuidas kindlustada maakooli tulevik?” Järvamaal, Kareda valla Peetri 

Põhikoolis.  

 

13. septembril 2007 

HTM korraldatud konverents, kus tutvustatakse Rahvusvahelise Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) toetusel läbiviidud uuringu „Kolmanda taseme hariduse temaatiline 

ülevaade” tulemusi. 

 

25. septembril 2007 

Kohtumine Hiina Rahvavabariigi tibetoloogide delegatsiooniga, kes tutvustavad Tiibeti 

traditsioonilise kultuuri ja religiooni valdkondi ning arenguid. 

 

15.oktoobril 2007 

Kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikmetega 

 

26. ja 27. oktoobril 2007  

Konverents „Hariduse kättesaadavus: lasteaiast täiskasvanukoolituseni”. 

 

13. novembril 2007 

Väljasõiduistung Akadeemias Nord. 

Kohtumine eraülikoolide ja -rakenduskõrgkoolide esindajatega.  

 

11. detsembril 2007 

Ühisistung põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoniga. Teema: Eesti Kodanikuühiskonna 

Arengu Kontseptsiooni rakendamine.  

 

12. detsembril 2007 

Kohtumine Võrumaa haridustöötajatega. 

 

18. detsembril 2007 

Kohtumine Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega. 

 

 

 

III. Kirjad 

 

Komisjon sai 38 kirja  

Komisjon saatis 7 kirja   




