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ÜLEVAADE  
Riigikogu XII koosseisu maaelukomisjoni tööst  
2014 VII istungjärk (I poolaasta) 
 

 

LIIKMED: 
 

Esimees Kalvi Kõva (SDE) 

Aseesimees Aivar Kokk (IRL) 

Liikmed: Aare Heinvee (RE) kuni 14.01.2014 

Priit Sibul (IRL)  

Kalev Kotkas (SDE) kuni 27.03.2014 

Heimar Lenk (K) 

Meelis Mälberg (RE) 

Ester Tuiksoo (K) kuni 30.06.2014 

Tiina Lokk-Tramberg (RE) kuni 14.01.2014 

Terje Trei (RE) , alates 14.01.2014 

Kalev Lillo (RE) alates 14.01.2014 

Tatjana Jaanson (SDE) alates 07.04.2014 

Siret Kotka (K), alates 01.07.2014 

 

ISTUNGID: 
 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 33 istungit (32 korralist ja 1 erakorralise), sh  3 

väljasõiduistungit, 2 ühisistungit Riigikogu teiste komisjonidega ja 1 avaliku istungi. 

 

VÄLJASÕIDUISTUNGID (3): 

 Väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Ülevaade piirkondlikest ja 

kohalikest elukeskkonna parendamise programmidest (11.03.2014) 

 Väiketootjate probleemid. Väljasõiduistung Keilas (20.05.2014) 

 Kohtumine põllumajandusministriga. Väljasõiduistung Põllumajandusministeeriumis 

(17.06.2014) 

 

ÜHISISTUNGID (2): 

 Ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutelu kalanduse teemadel (18.02.2014). 

 Ühisistung väliskomisjoniga. Venemaa ja Ukraina poliitilise olukorra mõjust Eesti 

majandusele (14.04.2014) 

 

AVALIK ISTUNG 

 Maa munitsipaliseerimine. Veebiülekanne (10.06.2014) 

 

 

EELNÕUD: 
Eelmisest perioodist tuli üle 1 otsuse eelnõu, 

komisjon määrati perioodi jooksul 7 seaduse eelnõu juhtivkomisjoniks 

perioodi lõpul menetluses 4 eelnõu 

vastuvõetud seadusi 3: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE, vastu võetud 21.05.2014) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE, vastu võetud 07.05.2014) 
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3. Vabariigi Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende 

impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (655 SE, vastu võetud 12.06.2014) 

 

Tagasilükatud 1 otsuse eelnõu 

4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine 

Vabariigi Valitsusele" 544 OE.  (Menetlusse võetud 21.11.2013, tagasi lükatud 21.01.2014 

poolt 20, vastu 8, erapooletu 2) 

 

Menetlus pooleli: 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (627 SE, esimene lugemine lõpetati 21.05.2014) 

6. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE, esimene 

lugemine lõpetati 14.05.2014) 

7. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni poolt algatatud omavalitsuskorralduse reformi 

seaduse eelnõu (647 SE, esimene lugemine lõpetati 11.06.2014) 

8. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (694 SE, algatatud 

16.06.2014) 

 

 

ELAKile ARVAMUSED (3): 

 Eesti seisukohad uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turule 

laskmise paketi kohta (17.02.2014). 

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust 

(EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, 

banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas, eelnõu kohta (24.03.2014) 

 Eesti seisukohad Euroopa Liidu mahepõllumajanduspoliitika paketi kohta (16.06.2014) 

 

 

OLULISEMAD TEEMAD ja KOHTUMISED 

 Piima- ja kalatoodete sisseveokeeld Venemaale (21.01.2014) 

 Eesti maaelu arengu kava 2014-2020 (27.01.2014; 27.02.2014, 05.05.2014)  

 Piirangud sealihaga kauplemisel seoses sigade Aafrika katkuga (25.02.2014) 

 Vesiviljeluse olukord ja EL toetused (10.03.2014) 

 Ülevaade piimasektori olukorrast ja Eesti piimanduse strateegia 2012-2020 rakendamisest 

(17.03.2014) 

 Venemaa ja Ukraina poliitilise olukorra mõjust Eesti majandusele 

 

 

MINISTRITE KUULAMISED: 

 Põllumajandusminister: 

1. PRIA valmisolek EL 2014-2020 finantsperioodiks (28.01.2014) 

2. Venemaa ja Ukraina poliitilise olukorra mõjust Eesti majandusele 

(14.04.2014) 

3. Kohtumine põllumajandusministriga (17.06.2014) 

 

 Regionaalminister: 

1. Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (10.02.2014) 

2. Kohtumine sise- ja regionaalminister Hanno Pevkuriga 

regionaalpoliitika teemadel (15.04.2014) 
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 Keskkonnaminister: 

1. Kohtumine keskkonnaministriga (13.02.2014) 

 

 

 

 

KOMISJONI VÄLISTEGEVUS: 

 Maaelukomisjoni delegatsiooni osalemine rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, 

 toiduainetööstuse ja aianduse messil International Grüne Woche 2014: 16.-19.01.2014  

Kalvi Kõva, Aivar Kokk, Aare Heinvee, Tiina Lokk-Tramberg, Priit Sibul, Meelis Mälberg, 

Ester Tuiksoo, Kalev Kotkas 

 

 

 

 




