
 

Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade 

RK XII koosseisu VIII istungjärk (08.09- 18.12.2014) 
 

Koosseis ja koosseisumuudatused 
Esimees: Mati Raidma (RE) kuni 11.11.2014 

Jürgen Ligi (RE) alates 13.11.2014 

Aseesimees: Aivar Riisalu (Fraktsiooni mittekuuluv RK liige) 

Liikmed:  Ene Ergma (IRL)  

Kaia Iva (IRL)  

Tõnu Juul (RE) kuni 3.11.2014 

Lauri Laasi (K)  

Kalmer Lain (RE) alates 20.11.2014 

Tarmo Leinatamm (RE) kuni 14.10.2014  

Jürgen Ligi (RE) alates 6.11.-12.11.2014 

Marianne Mikko (SDE)  

Innar Mäesalu (RE) alates 16.10.2014    

Tarmo Mänd (RE) 4.11– 6.11.2014 

Kalle Palling (RE) 11.11.2014- 13.11.2014      

     

11.11.2014 otsustas Riigikogu juhatus määrata Eesti Reformierakonna fraktsioonile 

riigikaitsekomisjonis 4 kohta. 

11.11.2014 otsustas Riigikogu juhatus määrata riigikaitsekomisjoni liikmete arvuks üheksa 

liiget. 

13.11.2014 2014 otsustas Riigikogu juhatus määrata Eesti Reformierakonna fraktsioonile 

riigikaitsekomisjonis 3 kohta. 

13.11.2014 2014 otsustas Riigikogu juhatus määrata riigikaitsekomisjoni liikmete arvuks 

kaheksa liiget. 

 

Istungite arv  
Komisjoni 28.07.2014 erakorraline ja 27.08.2014 istung ei toimunud VIII istungjärgu raames. 

 

VIII istungjärgul pidas riigikaitsekomisjon kokku 28 istungit. Sealhulgas peeti 19.11.2014 

erakorraline istung, 11.09.2014 ühisistung väliskomisjoniga, kus välisminister Urmas Paet 

andis ülevaate k.a 4.-.5 septembril toimunud NATO Walesi tippkohtumisest ning 15.12.2014 

avalik istung teemal "Naiste osalemine riigikaitses". Toimus ka 5 väljasõiduistungit:  

9.09.2014 ja  4.11.2014 toimus riigikaitsekomisjoni  ja  väliskomisjoni  väljasõiduistung  

Kaitseväe Peastaapi, kus saadi informatsiooni Eesti  Kaitseväe  üksuste  osalemisest 

rahvusvahelistel missioonidel;  

22.09.2014 saadi väljasõiduistungil Kaitseressursside Ametisse ülevaade aja- ja 

reservteenistusest, mobilisatsioonist ning riigikaitselistest sundkoormistest; 

23.09.2014 tutvuti Ida- Virumaal Viru jalaväepataljoni ja Politsei- ja Piirivalveameti Ida 

prefektuuri piirivalvebüroo tegevusega ning 16.12.2014 kohtumisel Kaitseministeeriumi 

juhtkonnaga saadi ülevaade NATO Walesi tippkohtumise otsuste elluviimisest, iseseisva 

kaitsevõime ja -valmiduse arendamisest, kaitseväeteenistuse väärtustamisest, riigikaitselise 

õigusruumi korrastamisest, sh riigikaitseseaduse menetlemisest. 

 

Lisaks tutvus riigikaitsekomisjon Varbolas 19.10.2014 Kaitseliidu suurõppusega "Kotkalend". 

 

Eelnõud 

Enne VIII istungjärgu algust oli riigikaitsekomisjoni menetluses Riigikogu otsuse "Riigikogu 

otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste 

täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 

muutmine" eelnõu (690 OE).  



 

Riigikaitsekomisjon määrati 3 seaduseelnõu- kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse 

seaduse rakendamise seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (721 SE), erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe 

korralduse seaduse muutmise seadus eelnõu (719 SE) ning riigikaitseseaduse eelnõu (772 SE) 

ja 7 otsuse eelnõu- Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (759 OE),  

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri 

töös" eelnõu (760 OE), Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus" eelnõu (761 OE), 

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil 

Malis" eelnõu (762 OE),  Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (763 OE), Riigikogu 

otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste 

täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 

eelnõu (764 OE) ning Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (765 OE) 

juhtivkomisjoniks. 

 

Pärast VIII istungjärgu lõppu on komisjoni menetluses riigikaitseseaduse eelnõu (772 SE). 

 

Riigikaitsekomisjonis menetletud eelnõudest võeti vastu 2 seadust ja 8 otsust: 

1. Kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ja 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (721 SE), vastu võetud 

03.12.2014; 

 

2. Erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse 

muutmise seadus (719 SE),  vastu võetud 03.12.2014; 

 

3. Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, 

Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" muutmine" (690 OE), vastu võetud 17.09.2014; 

 

4. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" (759 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 

5. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri 

töös" (760 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 

6. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus" (761 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 

7. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil 

Malis" (762 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 

8. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

NATO reageerimisjõudude koosseisus" (763 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 



9. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses 

ja Süürias" (764 OE), vastu võetud 11.12.2014; 

 

10. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste  

     kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" (765 OE), vastu võetud 11.12.2014. 

 

Komisjon algatas 16.09.2014 erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja 

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE).  

 

Muud komisjonis käsitletud teemad  

27.08.2014 Eesti seisukohad 4.-5. septembril 2014 Walesis toimuval NATO tippkohtumisel. 

Kutsutud kaitseminister Sven Mikser.  

 

15.09.2014 Eesti mälestamiskultuuri ja pehme kaitse teemaline arutelu. 

 

16.09.2014 Ülevaade k.a 4.-.5 septembril toimunud NATO Walesi tippkohtumisest ja k.a 9.-

10. septembril toimunud EL kaitseministrite kohtumisest. 

 

06.10.2014 Riigikaitseõpetus ja kaitseväelaste tervisenõuded. 

 

07.10.2014 Informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel. 

 

07.10.2014 Kaitseväe ja Kaitseliidu koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga. 

 

07.10.2014 „Riigikaitse arengukava 2013-2022“ mittesõjaliste osade rakendusplaanist. 

 

13.10.2014 Julgeolekuolukord regioonis. 

 

14.10.2014 Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute kavast. 

 

3.11.2014 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (730 SE) Kaitseministeeriumi valitsemisala. 

 

10.11.2014 Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika aastateks 2014- 

2022. 

 

01.12.2014 Ülevaade 18.11.2014 toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest. 

 

02.12.2014 Informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel. 

 

09.12.2014 Ülevaade k.a 2. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest. 

 

Komisjoni välistegevus  
05-09.08.2014 osales  riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma visiidil Kesk-Aafrika 

Vabariiki Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase delegatsiooni koosseisus. 

 

29.08.2014 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja aseesimees Aivar Riisalu 

Ämaris toimunud NATO Balti õhuturbeoperatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial. 

 

02.-05.09.2014 osales riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma NATO PA teadus- ja 

tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides. 

 



18.09.2014 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Bundestagi kaitsekomisjoni 

esimehe dr Hans-Peter Bartelsi, suursaadik T.E Christian-Matthias Schlaga ning kaitseatašee 

Konstantin Belliniga. 

 

23.09.2014 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja komisjoni liige Marianne 

Mikko NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja asetäitja kindral Sir Adrian Bradshawga. 

 

08.10.2014 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu ja 

liige Marianne Mikko USA mehhaniseeritud üksuste saabumise rivistusel Tapa 

sõjaväelinnakus. 

 

08.10.2014 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Norra kaitseväe juhataja 

admiral Haakon Bruun-Hansseniga. 

 

22.10.2014 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Etioopia Demokraatliku 

Liitvabariigi suursaadiku T.E Teshome Toga Chanakaga. 

 

22.10.2014 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Tšehhi Vabariigi suursaadiku 

T.E Richard Kadlčákiga. 

 

23.-24.10.2014 toimus riigikaitsekomisjoni vastuvisiit Soome, töökohtumine Eduskunta 

kaitsekomisjoniga. 

 

27.10.2014  kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Gruusia kaitseväe juhataja 

kindralmajor Vakhtang Kapanadzega. 

 

05.-08. 11.2014 osales riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Roomas Euroopa Liidu 

parlamentidevahelisel ühisel välis- ja julgeolekupoliitika ning ühisel julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika konverentsil. 

 

11.11.2014 osales riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma Briti Suursaatkonna 

eestvedamisel toimunud I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul 

ning asetas riigikaitsekomisjoni poolt pärja. 

 

16.11.2014 osales riigikaitsekomisjoni liige Mati Raidma Maarjamäe sõdurikalmistul 

toimunud Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel ja asetas langenute mälestamiseks pärja. 

 

24.11.2014 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Jürgen Ligi Rootsi kaitseministri Peter 

Hultqvistiga. 

 

11.12.2014 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Eestis paikneva Ameerika Ühendriikide 

maaväe üksuste juhtkonnaga. 

 

15.12.2014 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Saksa parlamendi kaitse- ja 

eelarvekomisjoni liikme dr Reinhard Brandliga. 




