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ÜLEVAADE  
Riigikogu XII koosseisu maaelukomisjoni tööst  
2013 V ja VI istungjärk 
 

 

LIIKMED: 
 

Esimees Kalvi Kõva (SDE) 

Aseesimees Aivar Kokk (IRL) 

Liikmed: Aare Heinvee (RE) 

Andres Jalak (IRL) kuni 22.01.2013 

Priit Sibul (IRL) alates 22.01.2013 

Kalev Kotkas (SDE) 

Heimar Lenk (K) 

Meelis Mälberg (RE) 

Ester Tuiksoo (K) 

Tiina Lokk-Tramberg (RE)  

 

 

EELNÕUD: 
1. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE, võeti vastu 

30.01.2013) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE, võeti vastu 27.02.2013) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seadus (348 SE, võeti vastu 14.02.2013) 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku  

omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise  

seaduse eelnõu (352 SE, võeti vastu 27.02.2013) 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (362 SE, võeti vastu 10.04.2013) 

6. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE, esimesel lugemisel tagasi lükatud 14.05.2013; 

poolt 65, vastu 23, erapooletuid 0) 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (405 SE, võeti vastu 22.05.2013) 

8. Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE, võeti vastu 

22.05.2013) 

9. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise  

seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE, võeti vastu 22.05.2013) 

10. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seadus (456 SE, esimesel 

lugemisel tagasi lükatud 08.10.2013; poolt 46, vastu 25, erapooletuid 0) 

11. Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE, võeti   

 vastu 23.10.2013) 

12. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE, võeti  

 vastu 19.12.2013) 

13. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (502 SE, esimesel lugemisel tagasi lükatud 10.12.2013; poolt 40, 

vastu 32, erapooletuid 0) 

14. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine 

Vabariigi Valitsusele" 544 OE.  Menetlusse võetud 21.11.2013 
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Neist Vabariigi Valitsus algatas 10  

Neist 10 võeti vastu 

 

Komisjonipoolsed ettekanded  

 

Aare HEINVEE 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE).  

Aivar KOKK 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (54 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku  

omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise       

seaduse eelnõu (352 SE) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) 

 

Kalev KOTKAS 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seadus (348 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (405 SE) 

 

 

Kalvi KÕVA 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud  

 

Heimar LENK 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (362 SE) 

 

 

Meelis MÄLBERG 

1. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus (93 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) 

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (502 SE) 

 

Priit SIBUL 

1. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE) 

3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 

SE) 

 

Ester TUIKSOO 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE) 
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ISTUNGID: 
 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 54  istungit, sh  1 väljasõiduistungit, 3 ühisistungit 

Riigikogu teiste komisjonidega ja 2 avatud istungit. 

 

VÄLJASÕIDUISTUNGID (1): 

 Põllumajandusametis (19.03.2013) 

 

ÜHISISTUNGID (2): 

 Keskkonnakomisjoniga. Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kehtestamine, arutelu (25.03 

2013) 

 Keskkonnakomisjoniga. Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse 

eelnõu 391 SE (22.04.2013) 

 Ühisistung riigikaitsekomisjoniga (19.11.2013). Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud 

kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE)   

 

 

ELAKile ARVAMUSED (2): 

 Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta 

perioodil 2014-2020 (16.04.2013). 

 Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta 

perioodil 2014-2020. Täiendav Vabariigi Valitsuse seisukoht (6.05.2013) 

 Eesti seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta (21.10.2013). 

 

 

RIIGIKONTROLLI AUDITID (2): 

 Riigikontrolli auditiaruande „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja 

sisekontrollisüsteemi toimimine“ (14.01.2013) 

 Riigikontrolli kontrolliaruanne "Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku 

kohandamisel ja taristu arendamisel" (11.11.2013) 

 

 

OLULISEMAD TEEMAD ja KOHTUMISED 

 Jahiseaduse eelnõu (351 SE) arutelu Erametsaliidu, Talupidajate Keskliidu, Põllumeeste 

Keskliidu ja Omanike Keskliidu esindajatega (28.01.2013) 

 Kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga EL järgmise finantsperioodi ja ÜPP 

tuleviku teemadel (11.02.2013) 

 EL järgmise finantsperioodi ÜPP otsetoetused (19.02.2013) 

 Nõuandesüsteemi korraldamine ja jätkusuutlikkus (26.02.2013) 

 Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kehtestamine, arutelu (25.03.2013; 23.04.2013).  

 Ülevaade kohaliku omaalgatuse programm (KOP) muudatustest 2013. aastal (26.03.2013). 

 Ülevaade omavalitsusreformist (08.04.2013) 

 Kohalikul algatusel põhineva otsustusprotsessi rakendamine EL fondide raha kasutamisel 

aastatel 2014-2020 

 Kohtumine mesinike katusorganisatsioonide esindajatega (13.05.2013) 

 Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi (2014-2020) maaelu arengu kava ja otsetoetused 

(20.05.2013) 

 Taastuvenergial põhinevat elektrienergiat tootvate maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtete 

toetamise võimalused EL järgmisel finantsperioodil (2014-2020) (21.05.2013) 

 Eesti maaelu arengu kava 2014-2020 (11.07.2013).  

 Kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajatega (10.09.2013) 
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 Euroopa Liidu põllumajanduse otsetoetuste tulevik (07.10.2013) 

 MAK 2014-2020 poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (05.11.2013) 

 Ülevaade Eesti kalanduse olukorrast, Euroopa Kalandusfondi meetmete kasutamisest 

2007-2013 ning kavandatavatest meetmetest järgmisel finantsperioodil 2014-2020 

(18.11.2013) 

 Taastuvenergia väikelahendused (03.12.2013) 

 Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõu (09.12.2013) 

 Toidu-uuring: Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid, teiste riikide 

kogemus ja soovitused Eestile (10.12.2013) 

 

 

MINISTRITE KUULAMISED: 

 Põllumajandusminister: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajandus-

poliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 348 SE 

(22.01.2013) 

2. Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega 

abi reeglite kohta perioodil 2014-2020. Täiendav Vabariigi Valitsuse 

seisukoht (06.05.2013). 

3.  Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi (2014-2020) maaelu arengu 

kava ja otsetoetused (20.05.2013)  

4. Eesti maaelu arengu kava 2014-2020 (11.07.2013).  

5. 2014.a riigieelarve Põllumajandusministeeriumi valitsemisala  

(15.10.2013) 

6. Ülevaade MAK 2014-2020 koostamise käigust (04.11.2013) 

7. Kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega MAK 2014-2020 teemadel 

(02.12.2013) 

 

 

 Regionaalminister: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, 

kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja 

ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 352 SE (22.01.2013) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, 

kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja 

ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 352 SE (11.02.2013) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja 

kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 362 SE (18.02.2013) 

4. Ülevaade omavalitsusreformist (08.04.2013) 

5. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 401 SE 

(07.05.2013) 

6. Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala tööplaanid 

(24.09.2013) 

7. Ülevaade haldusreformist (04.11.2013) 
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LÄHETUSED: 

 

 Maaelukomisjoni liikmete osalemine rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, 

 toiduainetööstuse ja aianduse messil International Grüne Woche 2013:   

17.-20. jaanuar 2013 Kalvi Kõva ja Aivar Kokk 

 

 Riigikogu maaelukomisjoni, Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja 

regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsioonide 

kohtumine (12.-13.04.2013 Riias), kirjutati alla ühisdeklaratsioon.  Kalvi Kõva, Aivar 

Kokk, Ester Tuiksoo ja Jaanika Lokk 

 

 

 Maaelukomisjoni esindajate osalemised Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide 

rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esindajate kohtumistel: 

 10.-11.03.2013 Dublin Kalvi Kõva ja Merle Kruusimägi 

 21.-22.07.2013 Vilnius Kalvi Kõva 

 

 

 

KÜLALISED 

 Kohtumine Saksa Bundestagi toidu-, maaelu- ja tarbijakaitsekomisjoni delegatsiooniga 

04.04.2013. 

 

 Kohtumine Gruusia parlamendi delegatsiooniga 17.06.2013 

 

RK ÕIGUS- ja ANALÜÜSIOSAKONNALT TELLITUD UURINGUD:  

 „Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid“ (26.04.2013) 

 

 

 

 

 

 




