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Kokkuvõte kultuurikomisjoni tööst 

III istungjärk (14.01. – 17.06.2008) 

 

I. Eelnõud 

 

Menetluses oli             13 eelnõud 

 

Vastu võeti 8 seadust: 

 

1. Koolieelse lasteasutuse seaduse  § 24 muutmise seadus (21.02.2008) 
 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seadus (9.04.2008) 

 

3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse 

seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 

(10.04.2008) 

 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning 

huvikooli seaduse muutmise seadus (10.04.2008) 

 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud kutseseadus (22.05.2008)   

 

6. Vabariigi Valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seadus (18.06.2008) 

 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus 

(19.06.2008) 

 

8. Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, 

kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus 

(19.06.2008) 

 

9. Vabariigi Valitsuse algatatud ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli 

seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (19.06.2008) 

 

 

    

 

 

Menetlusse jääb     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 
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gümnaasiumi lõpuni, kuid vastavad otsused langetatakse riigi eelarvestrateegia 

koostamise käigus mai kuu jooksul. Vabariigi Valitsus ei toeta eelnõu. 

 

2. Kultuurikomisjoni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (223 SE); menetlusse võetud 19.03.2008; esimene lugemine 13.05.2008; teine 

lugemine 18.06.2008; komisjoni otsus: teine lugemine katkestada ja ME tähtaeg 10 

tööpäeva; komisjonipoolne ettekandja Peeter Kreitzberg 

 

 Eelnõu eesmärgiks on võimaldada isikutel doktoriõppe ajal võetud õppelaenu osalist 

kustutamist riigi poolt, kui ta kasvatab  kuni 5-aastast last. Õppelaenu osalise kustutamise 

taotlemise  õigus on kõigil õppelaenu saanud isikutel, kuid mitte doktorikraadi saanud 

isikutel. Vabariigi Valitsus ei toeta eelnõu. 

 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (232 SE); menetlusse võetud 08.04.2008; esimene lugemine  23.04.2008; 

teine lugemine 21.05.2008; komisjoni otsus: teine lugemine lõpetada; teine lugemine 

katkestati; ME 4. juuni 18.00; komisjonipoolne ettekandja Peeter Kreitzberg 

 

  Eelnõuga luuakse õiguslik alus riikliku ringiraha kehtestamisele kooliealistele lastele. 

Niinimetatud riikliku ringiraha põhimõte on iga-aastase pearaha eraldamine igale 

huvikoolis või huviringis osalevale kooliealisele (6-19 aastasele) lapsele, millega riik 

toetab kohalike omavalitsuste kaudu huviharidust ja huvitegevuses osalemise võimalusi. 

Ringiraha toetuse suurus kehtestatakse igal aastal riigieelarve läbirääkimistel vastavalt 

konkreetse aasta eelarve võimalustele. Eesti rahvastikuregistri andmetel on hetkel 6–19 

aastaseid lapsi 212 000. Umbes pooled neist käivad huviringides. Ringiraha süsteemi 

eesmärk on kaasata huviharidusse vähemalt kolmveerand kooliealistest lastest. 

 

4. Kultuurikomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu 

(261 SE); menetlusse võetud 08.05.2008; esimene lugemine 03.06.2008; teine lugemine 

18.06.2008; komisjoni otsus: teine lugemine katkestada; ME tähtaeg 10 tööpäeva; 

komisjonipoolne ettekandja Helmer Jõgi 

 

 Eelnõu kohaselt muudetakse kaabelleviteenust osutava sideettevõtja kohustusi ja 

kehtestatakse kohustused kõikidele sideettevõtjatele, kes osutavad ringhäälingusaadete ja 

-programmide edastamise või taasedastamise teenust. Ringhäälingusaadete ja -

programmide kättesaadavus lõppkasutajatele peab olema tagatud ka sellistes 

sidevõrkudes, mis ei ole kaabellevivõrgud. Vabariigi Valitsusi toetab eelnõu. 

 

 

 

II. Istungid 

 

Komisjon pidas 34 istungit (protokollid nr 36-69)  

 

Väljasõidud ja kohtumised:  

 

 22. jaanuaril 2008.a.  väljasõiduistung Eesti Teaduste Akadeemias. Teema: Millist 

teadust me vajame? 

 23. jaanuaril 2008.a. kohtumine Rapla maakonna haridustöötajatega 
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 14. veebruaril 2008.a.  5-protsendiline või 18-protsendiline käibemaks? Arutelu koos 

kultuuriministri ja etendusasutuste juhtidega 

 18. veebruaril 2008.a. arutelu analoogtelevisiooni kavandatavast üleminekust 

digitaaltelevisioonile. Kohtumine asjatundjate komisjoni esindajatega  

 19. veebruaril 2008.a.  Kultuurikomisjoni ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse 

ühisarutelu teemal „Teise haridusastme õppekohtade ühtne planeerimine“  

 25. veebruaril 2008.a. Kohtumine Europarlamendi liikme Marianne Mikkoga, kes 

tutvustas oma raportit „Kontsentratsioon ja pluralism Euroopa Liidu meedias“  

 11. märtsil 2008 arutelu teemal „Tallinna Loomaaia rahastamine“ 

 31. märtsil 2008.a. väljasõiduistung Narva ja Illukale  

 8. aprillil 2008 tutvumine Patarei vanglaga. Arutelu kultuurikeskuse teemal 

 21. aprillil 2008 kohtumine Eesti Projektbüroode Liidu esindajatega 

 22. aprillil 2008 arutelu põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade koostamise 

hetkeseisust, õppekirjandusest ning õpikute kirjastamisest 

 16. juuni 2008 kohtumine Eesti Etendusasutuste Liidu juhtidega. Teema: muutused 

Eesti teatrimaastikul 2009. aasta olulise eelarvekärpe tulemusena  

 17. juunil 2008 arutelu põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava 

ettevalmistamise hetkeseisust ning õppekirjanduse süsteemi muutmisest 

 

 




