
1 

 

ÜLEVAADE 
Riigikogu XI koosseisu maaelukomisjoni tööst  
märts 2007 – veebruar 2011 
 

 

 

I. LIIKMED 
 

 

Esimees Kalev Kotkas (SDE) 

Aseesimees Aleksei Lotman (EER) 

Rein Aidma (RE) 

Kaia Iva (IRL) 

Mait Klaassen (RE) (11.09.-31.12.2007, volitused lõppesid tagasiastumisega) 

Heimar Lenk (K) 

Margus Lepik (RE) (koosseisu algusest kuni 11.09.2007) 

Jaanus Marrandi (ERL/SDE) 

Leino Mägi (RE) (alates 14.01.2008) 

Arvo Sarapuu (K) 

Imre Sooäär (RE) 

 

 

 

 

II. EELNÕUD 
 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 

(27 SE) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (94 SE) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (147 SE) 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE) 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (189 SE) 

6. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise seaduse eelnõu (215 SE) 

8. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (275 SE) 

9. Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(310 SE) 

10. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE) 

11. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi 

Valitsusele” eelnõu (337 OE) (nn „kriisikomisjoni moodustamine”, täiskogu lükkas eelnõu 

tagasi) 

12. Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu (390 SE) 

13. Vabariigi Valitsuse algatatud Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike 

maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 
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Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste 

seaduste muutmise seadus (470 SE)  

14. Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seadus (481 SE) 

15. Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning 

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (500 SE)  

16. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku 

muutmise seaduse eelnõu (507 SE) 

17. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seadus (540 SE) 

18. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje 

seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (596 SE) 

19. Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse 

muutmise seadus (600 SE) 

20. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (608 SE) 

21. Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seadus (646 SE)  

22. Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seadus (701 SE) 

23. Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 102 muutmise seadus (713 SE) 

24. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seadus (745 SE)  

25. Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja 

põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus (746 SE) 

26. Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 

(777 SE) 

27. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE)  

28. Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seadus (840 SE) 

29. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

seadus (921 SE) 

30. Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste 

muutmise seadus (922 SE) 

31. Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(924 SE) 

 

Neist Vabariigi Valitsus algatas 23, maaelukomisjon 5, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon 2 

seaduse eelnõud ning Eesti Keskerakonna fraktsioon 1 otsuse eelnõu. 

Neist 29 võeti vastu, 1 lükati tagasi, 1 võttis algataja menetlusest tagasi enne esimest lugemist 

 

 

Komisjonipoolsed ettekanded  

 

Aidma Iva Kotkas Lenk Lotman Marrandi Mägi Sarapuu Sooäär Klaassen 

3 (+1) 3 7 (+1) 1 6 (+1)  4 2 1 2 1 

 

Rein AIDMA 

1. Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse 

Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega 

seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (470 SE) 

2. Loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus (600 SE) 

3. Toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE) (2. lugemisel K.Iva asemel) 

4. Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE) 
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Kaia IVA 

1. Toiduseaduse muutmise seadus (191 SE) 

2. Toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (608 SE) 

3. Toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE) (2. lugemisel asendas R.Aidma) 

 

Kalev KOTKAS 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (27 SE) 

2. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (275 SE) (2. lugemisel A.Lotmani 

asemel)  

3. Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (390 SE) 

4. Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (596 

SE) 

5. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (646 

SE) 

6. Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (777 SE) 

7. Riigivaraseaduse täiendamise seadus (840 SE) 

8. Loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (922 SE) 

(2. lugemisel asendas A.Lotman) 

 

Heimar LENK 

1. Taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (215 SE) 

 

Aleksei LOTMAN 

1. Veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (147 SE) 

2. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (275 SE) (2. lugemisel asendas 

K. Kotkas) 

3. Loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus (328 SE) 

4. Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (337 OE) 

5. Riigivaraseaduse § 102 muutmise seadus (713 SE) 

6. Loomakaitseseaduse muutmise seadus (745 SE) 

7. Loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (922 SE) 

(2. lugemisel K.Kotkase asemel) 

 

Jaanus MARRANDI 

1. Maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (189 SE) 

2. Riigivaraseaduse täiendamise seadus (481 SE) 

3. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (540 SE) 

4. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus (921 SE) 

 

Leino MÄGI 

1. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus (500 SE) 

2. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 

seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus (746 SE) 

 

Arvo SARAPUU 

1. Väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (310 SE) 

 

Imre SOOÄÄR 

1. Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seadus (160 

SE) 
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2. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (701 

SE) 

 

Mait KLAASSEN 

1. Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus (94 SE) 

 

Komisjonipoolset ettekandjat ei määratud: 

1. Erakonna Eestimaa Rohelised algatatud loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku 

muutmise seaduse eelnõu (507 SE)  

algataja võttis enne 1. lugemist tagasi 

 

 

Ettepanekud teiste komisjonide menetluses olnud eelnõudele 

 

1. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), juhtivkomisjon – keskkonnakomisjon 

2. Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE), 

juhtivkomisjon – keskkonnakomisjon 

3. Riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE), juhtivkomisjon – 

keskkonnakomisjon 

4. Riigivaraseaduse eelnõu (437 SE) (juhtivkomisjon – majanduskomisjon) 

5. Liiklusseaduse eelnõu (475 SE), juhtivkomisjon – majanduskomisjon 

6. Riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), juhtivkomisjon 

– keskkonnakomisjon 

7. Maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE),  juhtivkomisjon – 

keskkonnakomisjon  

8. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), juhtivkomisjon – 

majanduskomisjon 

9. 2011.a riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), juhtivkomisjon – rahanduskomisjon 

 

 

 

 

III. ARVAMUSED ELAKile 
 

 

1. Vabariigi Valitsuse raamdokument “”Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011“” eelnõu 

(11.09.2007) 

2. Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse veinituru ühise korralduse kohta, millega 

muudetakse teatavaid määrusi, eelnõu suhtes (17.09.2007) 

3. Vabariigi Valitsuse seisukohad nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate 

otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ja 

määrust (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 

antavate maaelu arengu toetuste kohta), eelnõu suhtes (16.10.2007) 

4. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise suhtes, mis käsitleb Euroopa 

Liidu uut loomatervishoiustrateegiat aastateks 2007–2013: “Haiguste ennetamine on parem 

kui ravi” (3.12.2007) 

5. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Kliimamuutustega 

kohanemine Euroopas - võimalused ELi meetmete võtmiseks“ kohta (10.12.2007) 

6. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Ühise põllumajanduspoliitika 

reform ”tervisekontrolli“ ettevalmistamine“ suhtes (12.02.2008) 
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7. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb 

toidualase teabe esitamist tarbijatele, eelnõu suhtes (14.04.2008) 

8. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Ühise kalanduspoliitika roll 

ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimisel” suhtes 

(2.06.2008) 

9. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

“tervisekontrolli” käsitlevate eelnõude paketi suhtes (25.08.2008) 

10. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi suhtes 

(19.02.2009) 

11. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määruse „Loomade kaitse 

surmamisel“ eelnõu suhtes (23.02.2009) 

12. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Territoriaalse 

mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” suhtes (23.02.2009) 

13. Vabariigi Valitsuse seisukohad Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile ja Nõukogule 

ühenduse vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta (16.06.2009) 

14. Vabariigi Valitsuse seisukohad EK poolt EPle, ENle, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud teatise "Abi parem suunamine 

ebasoodsamate looduslike tingimustega piirkondade põllumajandustootjatele" kohta 

(6.07.2009) 

15. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Ühise 

kalanduspoliitika reform" kohta (14.12.2009) 

16. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Valikuvõimalused ELi 

visiooniks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat“ kohta 

(3.03.2010) 

17. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu "Metsade kaitse ja 

metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks" kohta 15.06.2010) 

18. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis 

võimaldab liikmesriikidel piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist, ja 

Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis annab liikmesriikidele vabaduse otsustada GMOde 

kasvatamise üle (23.09.2010) 

19. Eesti põhiseisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja 

ühtekuuluvuspoliitika kohta (22.11.2010) 

20. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lõhkeainete 

lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu suhtes  (22.11.2010) 

21. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis 

käsitleb toiduabi jaotamist liidu enim puudustkannatavatele isikutele  (6.12.2010) 

22. Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks: toidu, loodusvarade ja territooriumiga 

seotud tulevikuprobleemide lahendamiseks"  (18.01.2011) 

23. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik" suhtes 

(24.01.2011) 

24. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eenõu kohta, millega muudetakse 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja 

piimatootesektoris. 
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IV. ISTUNGID 
 

 

Kokku pidasime 228 istungit, sh 19 väljasõiduistungit ning 7 ühisistungit koos teiste RK 

komisjonidega ja 4 koos muude organisatsioonidega 

 

OLULISEMAD TEEMAD 

 

 EL ÜPP tervisekontroll ja ÜPP 2013+ 

 Maaelu arengu kava 2007-2013 rakendamine 

 EL Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 rakendamine 

 LFA-alade määratlemine 

 poollooduslike koosluste toetused 

 lühikese raieringiga madalmetsa toetus 

 lindude tekitatud kahju hüvitamine põllumeestele 

 postituru avanemise ja RMK ümberstruktureerimise mõju maapiirkondadele 

 loomsete jäätmete käitlemine 

 toiduseaduse rakendamine, toidu käitlemine ja toiduohutus (nn „hapukapsasõda“ ja „parim 

enne“-tähtaja ületanud toidukaupade jagamine puudustkannatavatele isikutele) 

 piiritusjookide geograafilise tähise kaitse ELs ja piirituse tootmine Eestis 

 ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid 

 erimärgistatud kütuse aktsiisi kompenseerimine põllumajandustootjatele 

 erimärgistatud kütusega põllutöömasinate kasutamine lumetõrjel 

 uued nõuded põllumassiivide registrile 

 maareformi läbiviimine 

 maade ajutisse kasutusse andmine 

 looduskaitseliste maade kasutamise ja hooldamise lepingud 

 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamine riigivaraseaduse järgi 

 FIEd põllumajanduses 

 Tori hobuse säilimine ja aretus 

 veterinaarmeditsiini rahastamine 

 

 

KUULAMISED 

 

Põllumajandusministeeriumi esindajate kuulamised:  

 

· Ülevaated EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu istungitel arutatust 

· EL ÜPP „tervisekontroll” ja ÜPP pärast 2013. aastat 

· täiendavate otsemaksete tulevik 

· maaelu arengu kava 2007-2013 ja selle rakendamine 

· Euroopa Liidu Kalandusfondi rakenduskava 2007–2013 ja selle rakendamine 

· Põllumajandusministeeriumi tööplaanid ja eelarve 

· Ülevaade WTO läbirääkimistest 

· Maade ajutisse kasutusse andmine 

· Tori hobuse aretus 

· Probleemid toiduseaduse rakendamisel, toidu käitlemine ja toiduohutus 

· Eesti piimandusstrateegia väljatöötamine 

· Arengukava „Eesti toit“ 

· EN määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 68 rakendamine (ühtsete otsemaksete ülemmäärast kuni 

10% eritoetusteks) 
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· piiritusjookide geograafilise tähise kaitse ELs 

· Euroopa Kohtu eelotsuste menetlus 

 

 

Muud asutused, organisatsioonid, kodanikud jne 

 

1. Maa-amet (08.05.2007; 21.04.2009) 

2. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (29.05.2007; 17.11.2008; 15.06.2009; 

29.10.2009; 09.03.2010; 22.03.2010; 17.05.2010) 

3. Eesti Maaülikool (29.05.2007; 22.04.2010; 15.11.2010) 

4. Maaelu Edendamise SA (11.06.2007; 02.12.2008) 

5. Keskkonnaministeeriumi esindaja ülevaade lindude poolt tekitatud kahju hüvitamise teemal 

(04.06.2007) 

6. Põllumajandusministeeriumi ja VTA esindajate ülevaade loomsete jäätmete käitlemisest 

(05.11.2007) ning tegevusest taimse toidu ohutuse tagamisel (09.03.2009) 

7. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda  (15.11.2007; 07.04.2008; 10.11.2008; 26.01.2010) 

8. Eesti Maaviljeluse Instituut (20.11.2007) 

9. Põllumajandusuuringute Keskus (22.01.2008) 

10. Maamajanduse Infokeskus (FADN 2006, 2007, 2008 ja 2009 ülevaated; ülevaade riikliku 

maaeluvõrgustiku loomisest ja tegevusest) 

11. Eesti Posti ja MKM esindajate ülevaade postituru avanemise mõjudest maapiirkonnas (18. ja 

25.02.2008) 

12. RMK esindajate ülevaade RMK ümberstruktureerimisest ja selle mõjudest (26.02.2008) 

13. EMÜ sotsiaal- ja majandusinstituudi esindaja ülevaade uuringu „EL põllumajanduspoliitika 

arengusuundadest Eesti põllumajandustootja pilgu läbi?” tulemustest (21.04.2008) 

14. Regionaalminister (20.05.2008 postkontorite sulgemine, RMK restruktureerimine, ERARE 

programm; 20.01.2009 Ida-Virumaa probleemid) 

15. Keskkonnaminister (RK audit „Riigi tegevus reformimata maaga”) 

16. Põllumajandusministeeriumi, Konkurentsiameti ja EPKL esindajate arutelu teemal 

„Konkurentsiseadus ja ühistegevus põllumajanduses“ (08.06.2009) 

17. FIE põllumajanduses (O.Kärsna 28.09.2009) 

18. Lääne maavanem (28.09.2010) 

19. Haanja looduspargi sihtkaitsealale jäävate kinnistute omanike ning Keskkonnaministeeriumi 

ja Keskkonnaameti esindajad 

 

 

Riigikontrolli auditid 

 

1. Eesti valmisolek hädaolukorra juhtumiteks 

2. Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus 

3. Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis 

4. EL toetusrahade kasutamisest Eestis 2004–2006  

5. Riigi tegevus reformimata maaga 

6. Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel 

7. Kalanduse järelevalve Läänemerel 

8. Saastuse kompleksne vältimine suurfarmides 

9. Järelvalve taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste kasutamise üle 

10. Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus (koosseisu lõppemise tõttu jäi istungil 

arutamata) 
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Kohtumised sektori esindajatega 

 

1. Eesti Põllumeeste Keskliit (25.09.2007; 18.03.2008; 16.09.2008; 19.05.2009) 

2. Eestimaa Talupidajate Keskliit (10.03.2008) 

3. Loomakaitse Seltsi ettepanekud loomakaitset reguleerivate seaduste muutmiseks (jaan 2008) 

4. Eesti Piimaliidu esindajate ülevaade olukorrast piimandusturul (19.02.2008; 05.05.2009; 

15.02.2011) 

5. EPIKO esindaja olukorrast piimandusturul (20.04.2009) 

6. Eesti Hobusekasvatajate Selts (15.04.2008) 

7. Eesti Aiandusliit (22.04.2008) 

8. Eesti Rukki Selts (06.04.2009) 

9. Eesti Toiduliit (16.02.2010) 

10. LEADER-tegevusgrupid (21.09.2010) 

11. Liikumine Kodukant (26.10.2010) 

 

 

Jätkuistungid teemal „Olukorrast põllumajanduses” , kus osalesid Põllumeeste Keskliidu esindaja, 

Talupidajate Keskliidu esindaja, EPKK esindaja, põllumajandusminister, rahandusminister 

(03.11.2008; 15.12.2008) 

 

 

ÜHISISTUNGID teiste RK komisjonidega 

 

1. Maaelukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung: Euroopa 

Komisjoni roheline raamat „Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi 

meetmeteks“ (10.12.2007) 

2. Majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung: Võrus toimunud maakondade 

regionaalarengu ühiskonverentsi "Eesti mudel" kokkuvõtted (17.12.2007)  

3. Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung: kohtumine Lääne-Virumaa 

omavalitsusjuhtidega (maapõueseadus, maade munitsipaliseerimine) 

4. Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung (07.12.2009): Poollooduslikel 

karjamaadel lihaveiste kasvatamine Rootsi ja Eesti näitel 

5. Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung (14.12.2009): Euroopa Komisjoni 

roheline raamat „Ühise kalanduspoliitika reform“ 

6. Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung (20.09.2010):  kahe GMOde 

kasvatamist käsitleva EL dokumendi arutelu  

7. Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung (23.11.2010):  Metsanduse arengukava 

aastani 2020 

 

 

Muud ühisistungid:  

 

ERARE seminarid (27.01.2009; 24.03.2009) ja UNIVERSITAS Toompea Haridusseminari 

töökoosolekud (jaan 2010 – jaan 2011) 

Ühisistung  Läti Saeima põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoniga 

(25.03.2008) 

Ühisistung Hiina RV Rahvuskongressi põllumajanduse ja maaelu komisjoni delegatsiooniga 

(16.11.2009) 

Maaelukomisjoni ja LEADER-tegevusgruppide ühisistung/seminar Valges saalis  (21.09.2010) 
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VÄLJASÕIDUISTUNGID 
 

1. Maa-amet   (08.05.2007; 21.04.2009) 

2. Põllumajandusministeerium   (15.05.2007) 

3. PRIA ja EMÜ (29.05.2007)  

4. Hiiumaa  (14.-15.06.2007):  

kohtumine Hiiumaa põllumeeste ja maavanemaga, tutvumine Emmaste vallaga   

5. Võrtsjärve piirkond teemal „Võrtsjärve piirkonna sotsiaal-majanduslik olukord” 

(12.10.2007) 

6. Loomsete Jäätmete Käitlemise AS Väike-Maarjas  (06.11.2007) 

7. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda   (15.11.2007) 

8. Eesti Maaviljeluse Instituut   (20.11.2007) 

9. Tartu (EMÜ), Tartumaa (Märja katsefarmile nurgakivipanek, Tartu Agro) ja Jõgeva SAI (5.-

6.06.2008) 

10. Ida-Virumaa   (19.-20.06. 2008): 

kohtumine Avinurme vallavanema ja kohalike ettevõtjatega; Avinurme Keskkooli, IMB 

Puidutoodete AS-i, Toila oru pargi ja Pühaoru talu külastamine; kohtumine Ida-Viru 

maavanema jt maavalitsuse ametnikega ning Ida-Virumaa Talupidajate Liidu esindajatega; 

Kohtla Kaevandusmuuseumi külastamine 

11. Läänemaa   (9.-10.10.2008): 

kohtumised Lihula valla ja Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni esindajatega 

ning talunik Argo Heinaga; tutvumine Matsalu lahe äärsete rannaniitude ja Matsalu 

Rahvuspargiga 

12. Põllumajandusuuringute Keskus   (22.11.2008) 

13. Aravete Agro; kohtumine EPKL inimestega  (19.05.2009) 

14. Kadarbiku talu  (29.09.2009) 

15. Põlva- ja Jõgevamaa   (29.-30.10.2009): 

tutvumine Maarja külaga, Mooste mõisa ja selle restaureerimistöödega, Miiaste POÜ-ga,  

Eesti Maanteemuuseumiga, Varbuse muusikamõisaga ning Torma POÜ-ga; kohtumine 

PRIA ning Põlvamaa Põllumeeste Liidu esindajatega 

16. Maasikamäe talu/Piisonifarm  (15.12.2009) 

17. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Märja katsefarm   (22.04.2010) 

18. Prangli   (10.-11.06.2010):  kohtumine Prangli elanikega; tutvumine Prangli saare ja Saarte 

Muuseumiga 

19. Muhu- ja Saaremaa   (14.-15.10.2010): 

külastused: Tihuse Hobuturismitalu, Muhu Jaanalinnutalu, Muhu Puidukoda, Uue Elu 

Puhkemaja, Pihtla Veski OÜ, Metsa-Johani talu, GoodKaarma seebikoda, Saaremaa 

Lihatööstus AS; kohtumised Muhu turismiassotsiatsiooni presidendi ja Pihtla 

abivallavanemaga 

 

 

 

 

V. VÄLISSUHTLUS 
 

 

LÄHETUSED 
 

1. MEK esindajate osalemine messil Grüne Woche (2008 K.Kotkas, J.Marrandi; 2011 

J.Marrandi, I.Sooäär) 

2. Maaelukomisjoni töövisiit Brüsselisse: kohtumised Euroopa Parlamendis ja Euroopa 

Komisjonis (apr 2008) 
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3. MEK delegatsiooni visiit Leetu Leedu Seimi maaelukomisjoni kutsel (mai 2008) 

4. K. Kotkase visiit Türki põllumajandusministeeriumi delegatsiooni koosseisus (okt 2008) 

5. I.Sooäär   Roomas FAO ülemaailmse toiduohutuse-teemalise tippkohtumise raames 

toimunud parlamentidevahelisel kohtumisel „Parlamentide tegevus põllumajanduse, nälja ja 

toiduvarude ebakindluse küsimuses ülemaailmse kriisi ajal“ (12.-14. 11.2009) 

6. K.Kotkas  Stockholmis  EL liikmesriikide rahvusparlamentide keskkonnakomisjonide 

esimeeste konverentsil teemal „Metsaraie ja kliimamuutused“ koos keskkonnakomisjoni 

esimehe M.Jüssiga (27.-28.09.2009)    

7. K.Kotkas  Brüsselis: EL ühise kalanduspoliitika reform (01.06.2010)   

8. A.Lotman  Brüsselis konverentsil „ÜPP pärast 2013. aastat“ (18.-20.07.2010)   

9. Maaelukomisjoni esindajate osalemised Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide 

rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esindajate kohtumistel: 

 20.-21.05.2007  Berliinis  K.Kotkas, J.Marrandi 

 01.-04.06.2008  Ljubljanas  K.Kotkas, J.Marrandi 

 03.-04.11.2008  Brüsselis  A.Lotman 

 

 

KÜLALISED 

 

1. Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsiooni visiit Eestisse (okt 2007) 

2. Läti Saeima põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni visiit Eestisse (märts 

2008) 

3. Hiina RV Rahvuskongressi põllumajanduse ja maaelu komisjoni delegatsiooni visiit Eestisse 

(nov 2009) 

 

 

 

 

VI. TELLITUD UURINGUD 
 

 

RK ÕIGUS- ja ANALÜÜSIOSAKONNALT TELLITUD UURINGUD 

 

Erimärgistatud kütuse aktsiis (2008) 

Püsiasustusega väikesaarte seaduse mõju ning teiste püsiasustusega saarte vajadused (2008) 

Piima kokkuostu korraldamine EL riikides (2009) 

Karusloomakasvatus ja loomade kasutamine tsirkustes EL riikides (2009) 

 

 

 




