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Kultuurikomisjoni tegevuse ülevaade  

VII istungjärk (13.01.2014 – 19.06.2014)  

 

1) Koosseis ja koosseisumuudatused 

 Lauri Luik – esimees (RE, alates 14.04.2014  )  

 
Eldar Efendijev – aseesimees (K, alates 09.06.2014), komisjoni liige alates 11.03.2014  - 

03.04.2014 ning alates 05.06.2014   

 Jaak Allik (SDE) 

Urmas Klaas (RE), volitused lõppenud 07.04.2014  

Tiina Lokk-Tramberg (RE), komisjoni liige alates 09.04.2014    

Mart Meri (SDE) 

Liisa-Ly Pakosta (IRL) 

Mailis Reps (K) 

Paul-Eerik Rummo (RE)  

Andrus Saare (IRL) 

Yana Toom (K), komisjoni liige alates 03.04.2014 - 05.06.2014 

Urbo Vaarmann (K), komisjoni liige kuni 11.03.2014   

2) istungite arv, sealhulgas: 

a) korralised istungid - 30 

b) erakorralised istungid - 0 

c) avalikud istungid - 2 

d) ühisistungid teiste komisjonidega - 2 

e) nn väljasõiduistungid - 3 

f) arutelu (Meelepuudega laste õpetamine – arutelu Heleni koolis) - 1 

 

3) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks: 

a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv (siin ja edaspidi 

seadused ja otsused eraldi) – 6 seaduse eelnõud ja 2 otsuse eelnõud  

b) eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, 

arv – 6 seaduse eelnõud ja 2 otsuse eelnõud 

c) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 9 seaduse eelnõud  

ja 1 otsuse eelnõu 

d) vastuvõetud seadused ja otsused – 3 seadust ja 3 otsust 

Vastu võeti 3 seadust 

 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse 

seaduse muutmise seadus  

 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seadus  

 Tallinna Tehnikaülikooli seadus 
 

Vastu võeti 3 otsust   

 Riigikogu otsus "Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 

„Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine" 

 Riigikogu otsus ""Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" kinnitamine" 

 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja      uue 

liikme nimetamine"  

e) tagasilükatud eelnõud – 0 

f) lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud – 0 
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g) tagasivõetud eelnõud – 0 

h) komisjoni enda algatatud ja esitatud eelnõud – 1 

 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme 

nimetamine" 

Kui oli avaldusi jmt, siis ka teave nende kohta. 

4) ELAK-ile antud arvamused – 1 

 Arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta Euroopa komisjoni korraldatud 

autoriõiguse regulatsiooni läbiviimist puudutavas avalikus konsultatsioonis 

5) arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades - 0 

6) algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud – 1 

 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Noortevaldkonna arengukava 2014-2020" arutelu - 

22.05.2014 

7) koostatud raportid - 0 

8) muud sisulised päevakorrapunktid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega (sh arvamused 

teistele komisjonidele eelnõude kohta, arvamused ametiisikute kandidaatide kohta, 

kuulamised jms) –  

Arvamuse andmine 

 Arvamuse andmine Riigikogu rahanduskomisjonile riigieelarve seaduse eelnõu 513 SE § 84 

kohta 

 Arvamuse andmine Muinsuskaitseametile majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 

muutmise eelnõus (573 SE) muinsuskaitseseaduse § 39 kehtetuks tunnistamise kohta 

 Arvamuse andmine majandustegevuse seadustiku üldossa seaduse muutmise eelnõus (573 SE) 

muinsuskaitseseaduse § 441 lõike 2 muutmise kohta 

 Arvamuse andmine Riigikogu maaelukomisjonile ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) kohta 

Parlamentaarsed kuulamised 

 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon 

 Ülevaade Eesti Teadusagentuuri tegevusest 

 Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 

2020 

 Noorsootöö kvaliteet ja areng  

 Noorte sisenemine tööturule ja ettevõtlikkus  

 Alaealiste töötamise regulatsioonide arutelu 

 Noortevaldkonna arengukava 2014 - 2020 (noortevaldkonna kuulamiste kokkuvõttev arutelu) 

 Teaduse rahastamine  

 Kohalike omavalitsuste väljaantavad ajalehed 

 Spordivaldkonnas makstavad stipendiumid 

 Eesti keele tasemeeksami sooritamise võimalused 

 PISA 2012 ja PIAAC 2011-2012 uuringute Eesti tulemuste järeldused 

 Loomemajanduse meede 

 Kinode digiteerimine 

 Lõimuv Eesti 2020 

 Ülevaade Tallinna ülikooli õppe- ja teadustegevusest 

 Ülevaade rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse hetkeseisust  

 Ülevaade Kaagvere Erikooli, Tapa Erikooli ja Vastseliina Internaatkooli tegevuse 

ümberkorraldamisest 

 Ülevaade Tallinna Tehnikaülikooli õppe- ja teadustegevusest 

 

9) komisjoni välistegevus (vastuvõetud delegatsioonid, välislähetused) - 0 




