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ÜLEVAADE  
Riigikogu XIII koosseisu maaelukomisjoni tööst  
2016   
 

LIIKMED: 
 

Esimees Ivari Padar (SDE) kuni 5.12.2016 

 Helir-Valdor Seeder (IRL) alates 6.12.2016 

Aseesimees Siret Kotka (K) 

 Urmas Kruuse (RE) alates 6.12.2016 

Liikmed: Igor Gräzin (RE)  

Heimar Lenk (K) 

Lauri Luik (RE), kuni 02.09.2016  

Martin Repinski (K), kuni 23.11.2016, alates 13.12.2016 

Toomas Väinaste (K), alates 24.11.2016, kuni 12.12.2016 

Arno Sild (EKRE) 

Tanel Talve (SDE) 

Artur Talvik (EVE) 

Inara Luigas alates 5.12.2016 

Terje Trei (RE), kuni 24.11.2016  

Einar Vallbaum (IRL), kuni 24.11.2016 

Maire Aunaste (IRL) alates 25.11.2016, kuni 2.12.2016 

Kalle Muuli (IRL) alates 2.12.2016, kuni 06.12.2016 

Peep Aru (RE), alates 02.09.2016, kuni 23.11.2016 

Urmas Kruuse (RE), alates 24.11.2016 

Taavi Rõivas (RE), alates 24.11.2016, kuni 6.12.2016 

 

 

ISTUNGID: 
 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 55 istungit (54 korralist ja 1 erakorraline), sh  1 

väljasõiduistungit, 2 avalikku ühisistungit Riigikogu teise komisjoniga. 

 

ERAKORRALINE ISTUNG (1): 

 

25. juuli 2016    Ülevaade valitsuse tegevusest seoses riigivalitsemise reformiga,  

    Maanteeameti teenuste kättesaadavus 

 

VÄLJASÕIDUISTUNG (1): 

 

20.september 2016 Karusloomakasvatused: Kurna OÜ tšintšiljafarm ja Rooküla 

Esimene OÜ naaritsafarm, Järvamaa Albu vald 

 

ÜHISISTUNG (2): 

15. veebruar 2016  Arutelu teemal "Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise 

arendamine" Ühisistung Riigikogu riigieelarve kontrolli 

erikomisjoniga (avalik istung veebiülekandega).  

12.oktoober 2016 Ülevaade Ruhnu elektritootmise arendamisest. Ühisistung Riigikogu 

riigieelarve kontrolli erikomisjoniga (avalik istung veebiülekandega) 
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EELNÕUD: 
 

Komisjon määrati perioodi jooksul 5 seaduse eelnõu ja 1 otsuse eelnõu juhtivkomisjoniks 

perioodi lõpul menetluses 1 eelnõu 

vastuvõetud seadusi 4: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse 

muutmise seadus (198 SE, vastu võetud 01.06.2016) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning 

loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi 

seaduse muutmise seadus (222 SE, vastu võetud 08.06.2016) 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE, vastu võetud 9.11.2016) 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (282 SE, vastu võetud 9.11.2016) 

 

Tagasi lükatud: 

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõu "Ettepaneku 

tegemine Vabariigi Valitsusele" (285 SE, tagasi lükatud 15.11.16) 

 

Menetlus pooleli: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (340 SE) 

 

 

ELAKile ARVAMUSED (4): 

9. veebruar 2016  Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises 

toidus sisalduvaid trans-rasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande 

kohta. 

2. mai 2016  Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, 

mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020.aastat.  

16. mai 2016 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega 

kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul 

kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 

1069 /2009 ja (EÜ) nr 1107/2009, eelnõu kohta - COM(2016) 157.  

27. september 2016 Eesti seisukohad direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Liidu 

sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni 

rakendamist, eelnõu kohta. 

 

 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED (2): 

 Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis (3. mai 2016 tutvuti EMÜ tehtud uuringu 

tulemustega; 13.september 2016 Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline seminar 

"Karusloomakasvatuse olukord ja perspektiivid Eestis ja Balti regioonis"; 20. september 

2016 väljasõiduistung karusloomakasvandustesse; 17.11.2016 saime Vabariigi Valitsuse 

seisukoha – ei näe põhjust keelustada karusloomakasvatust Eestis; uus maaelukomisjoni 

koosseis arutas 12.12.17, otsustati küsida arvamust uuelt valitsuselt) 

 Güfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata (arutelu komisjonis 6. juuni 2016) 

 



31.12.2016 

3 
 

 

OLULISEMAD TEEMAD ja KOHTUMISED 

 Eesti taastuvenergeetika olukord ja võimalused maaelu arengu aspektist, 

Autonoomsed elektrisüsteemid ja elektriga varustatus maapiirkonnas (11. jaanuar, 18. 

jaanuar, 14. juuni, 12. oktoober, 24. oktoober 2016) 

 Ebaausad kaubandustavad (26. jaanuar, 21. märts, 13. juuni, 19.september 2016) 

 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamise hetkeseis. (31. mai, 19. september 2016) 

 Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 ettenähtud finantsinstrumendi rakendamine 

(16. veebruar, 19. september, 17.oktoober, 15. november 2016) 

 Ühistulise tegevuse toetamine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames (16. veebruar, 

17. oktoober 2016) 

 Sigade Aafrika katk (11. aprill, 7. juuni, 26. september 2016) 

 Sordiaretusprogrammi uuendamine (22. veebruar 2016) 

 Taimekaitsekaitsevahendite toimeaine glüfosaadi kasutamise loa pikendamise arutelud 

Eestis ja Euroopa Liidus (7. märts, 9. mai ja 6. juuni 2016) 

 Eesti seisukohad kriteeriumite kohta, mille alusel tehakse taimekaitsevahendite ja 

biotsiidide valdkonnas kindlaks hormonaalsüsteemi häirivad ained (27. september 2016) 

 Ülevaade riigi toiduvarust (11. aprill 2016) 

 Olukorrast Eesti piima- ja sealihatootmises (18. aprill, 19.september 2016) 

 Kalandusturu olukord ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kasutamine 

(19. aprill 2016) 

 Arvamuse andmine Sotsiaalministeeriumile Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsuse kohta (10. mai ja 16. mai 2016) 

 Tsemendi tootmisel tekkiva tuha (klinkritolmu) kasutamine väetisena (17. mai 2016, 

13.juuni 2016), kiri Maaeluministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile 31.05.2016) 

 Põllumajandussektori ja piirkondlik statistika ning andmebaasid – Statistikaamet (14. 

märts 2016), FADN (7. märts 2016), Eesti Konjuktuuriinstituut (22. märts 2016) 

 Maanteeameti teenuste kättesaadavus maapiirkondades (6. juuni, 25. juuni 2016) 

 Regionaalne tööhõive (14. juuni, 25. juuni, 7. november 2016) 

 Hooajatööliste palkamine aiandussektoris (5. aprill, 10. mai ja 16. mai 2016), kiri 

Siseministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Maaeluministeeriumile 13.04.2016, arvamus 

põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kohta 

 Loomade karjatamine veekogude ääres ja sõnnikumajandus (8. märts, 15. märts, 4. aprill 

ja 12. aprill 2016) 

 Algatus „Tule Maale“ ja Misso valla kogemus (12. jaanuar 2016) 

 Nurmkanade kasvatamine jahipidamiseks (8. veebruar 2016) 

 Haldusreform, riigireform ja regionaalne tööhõive (14. juuni, 25. juuni, 7. november 

2016); 

 Ülevaade Põllumajandusameti tegevusest (10. oktoober 2016) 

 Ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevusest (15. november 2016) 

 Kohtumine MTÜ Eesti Maaturism esindajatega (18. jaanuar 2016) 

 Kohtumine Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi (ELKS) esindajatega (8. märts 2016) 

 Kohtumine Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajatega (15. märts 2016) 

 Kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu esindajaga (21. märts 2016) 

 Kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega (5. aprill 2016) 

 Kohtumine Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoriga (7. juuni 2016) 

 Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse (13. detsember 2016) 
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MINISTRITE KUULAMISED: 

 Maaeluminister: 

1. Maaeluministeeriumi 2016. aasta tööplaan (25. jaanuar 2016) 

2. Euroopa Komisjoni ettepanekud põllumajanduse raske olukorra leevendamiseks, 

loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses ning Maaeluministeeriumi 

2017. aasta eelarve (4. aprill 2016). 

3. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevik 2020+ ja tootmiskohustusega 

seotud otsetoetused alates 2017. aastast, ebaausad kaubandusvõtted (13. juuni 

2016)  

4.  2017. aasta  riigieelarve Maaeluministeeriumi valitsemisala, kriisis olevate 

põllumajandussektorite (seakasvatus- ja piimasektor) toetamine, 

finantsinstrumendi rakendamine ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juurde 

äriühingu loomise hetkeseis, makseasutuste liitmise plaanid (nt MES ja muud 

ettevõtlust toetavad asutused, PRIA ja EAS),Eesti biomajanduse arengukava 

hetkeseis ja perspektiiv, Tori Hobusekasvatus, ülevaade viimasest mitteametlikust 

põllumajandusministrite kohtumisest Slovakkias (põllumajandustootja positsiooni 

tugevdamine toidutarneahelas), ülevaade siseriiklike toetuste kasutamisest 2016, 

sh põllumajandusorganisatsioonide toetamine (19. september 2016) 

5. Tori Hobusekasvandus, poollooduslike koosluste hooldamise toetus ja selle 

maksustamine, EL piimatootmise vähendamise toetuse rakendamine, 

taimetervisekontroll piiril, Valitsuse seisukoht karusloomakasvatuse kohta 

(17.oktoober 2016) 

 

 Keskkonnaminister: 

1. Loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses; ülevaade kliimapoliitika 

põhialustest aastani 2050 põllumajandusega seonduvalt; lindude ja loomade 

tekitatud kahjude kompenseerimine põllumeestele (12. aprill 2016) 

 

 Riigihalduse minister:  

1. Haldusreform ja riigireform (25. juuni, 7. november 2016)  

 

 

RIIGIKONTROLLI AUDITID: 

Riigikontrolli kontrolliaruanne "Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuste mõju" 

(30. mai 2016) 

 

 

TELLITUD UURINGUD: 

"Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses" (15. märts 2016, 

metoodika tutvustus komisjonile 14. juuni 2016, lõpparuanne 18. oktoober 2016) 

 

 

KOMISJONI VÄLISTEGEVUS: 

 

Väliskülalised: 

 

 Kohtumine Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja toiduohutuse volinik Vytenis 

Andriukaitisega sigade Aafrika katku teemal (25. veebruar 2016) 

 Kohtumine Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik  Phil Hoganiga (1. aprill 2016) 

 Kohtumine Kõrgõstani parlamendi delegatsiooniga (16. juuni 2016) 
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 Kohtumine Leedu Seimi maaelukomisjoni, Põllumajandusministeeriumi ja 

põllumajandusametite esindajatega (20. juuni 2016) 

 

Välislähetused: 

 

   14.-17. jaanuar 2016 Berliin rahvusvaheline põllumajandussaaduste, toiduainetööstuse ja 

aianduse mess Internationale Grüne Woche 2016 ( Ivari Padar, Siret Kotka, Lauri Luik, 

Einar Vallbaum ja Martin Repinski) 

 
 

SEKTORI JA HUVIGRUPPIDE KAASAMINE: 

 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (18. aprill 2016) 

 Eesti Põllumeeste Keskliit (18. aprill 2016) 

 Eestimaa Talupidajate Keskliit (18. aprill 2016) 

 MTÜ Eesti Maaturism (18. jaanuar 2016) 

 Eesti Piimaliit (26. jaanuar 2016) 

 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts (ELKS) (8. märts 2016) 

 Eesti Lambakasvatajate Selts (15. märts 2016) 

 Eesti Toiduainetööstuse Liit (21. märts 2016) 

 Eesti Aiandusliit (5. aprill 2016) 

 Eesti Seakasvatajate Liit (26.september 2016) 

 Eesti Jahimeeste Selts (26. september 2016) 
 

 


