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ÜLEVAADE  
Riigikogu XIII koosseisu maaelukomisjoni tööst  
7. istungjärk (2018  I poolaasta) 
 

 

LIIKMED: 
 

Esimees Aivar Kokk (IRL) 

 

Aseesimees Urmas Kruuse (RE)  

 

Liikmed: Siret Kotka-Repinski (K)  

Igor Gräzin (RE)  

Heimar Lenk (K) 

Martin Repinski (K)  

Arno Sild (EKRE) 

Artur Talvik (EVE) 

Inara Luigas (SDE) 

 

ISTUNGID: 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 31 istungit, sh  1 väljasõiduistung, 4 avalikku 

istungit ja 4 ühisistungit Riigikogu teiste komisjonidega. 

ÜHISISTUNGID (4): 

9. jaanuar 2018 Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri "Maapoodide kaitseks 

koguti 31 000 allkirja". Koos sotsiaalkomisjoni, rahanduskomisjoni 

ja majanduskomisjoniga. 

 

17.aprill 2018 Energiavarustusest. Koos majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni, 

ja riigikaitsekomisjoniga. 

 

29. mai 2018 Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja 

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks. Koos 

majanduskomisjoniga. 

 

11. juuni 2018 Ülevaade põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast 

aastani 2030. Koos keskkonnakomisjoniga. 

VÄLJASÕIDUISTUNG (1): 

20. veebruar 2018 Väljasõiduistung Maa-ametis. Ülevaade Maa-ameti aktuaalsetest 

teemadest. 

AVALIKUD ISTUNGID (4): 

23. jaanuar 2018  Kuidas vähendada toidu raiskamist? 

19. märts 2018 Ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta 

tegevustest.  

 

17.aprill 2018 Energiavarustusest. Koos majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni, 

ja riigikaitsekomisjoniga. 
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29. mai 2018 Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja 

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks. Koos 

majanduskomisjoniga. 

EELNÕUD: 

Komisjon määrati perioodi jooksul 1 seaduse eelnõu juhtivkomisjoniks. 

Eelmisest perioodist oli menetluses 1 eelnõu, perioodi lõpul menetluses 1 eelnõu. 

 

Vastuvõetud seadusi 1: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse eelnõu (524 SE, vastu võetud 

16.05.2018) 

 

Menetlus pooleli (1): 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(639 SE) 

 

Eelnõu algatamine: 

1. Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) 

TEISTE KOMISJONIDE EELNÕUD: 

17. aprill 2018  Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja avalikes huvides omandamise 

seaduse eelnõu 598 SE (arvamus majanduskomisjonile) 

ELAKile ARVAMUSED (3): 

12. märts 2018  Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Toidutootmise ja 

põllumajanduse tulevik" kohta.  

 

5. juuni 2018  Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis 

käsitleb toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja 

kestlikkust, eelnõu kohta. 

 

5. ja 12. juuni 2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles 

käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes 

esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta.  

RIIGIKONTROLLI AUDITID (2): 

16. jaanuar 2018 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi ülesannete rahastamine 

Euroopa Liidu toetustest“. Ülevaade kolmest valdkondlikust 

alaaruandest: regionaalarengu, transporditaristu renoveerimise ja 

ehitamise ning ettevõtluse rahastamine Euroopa Liidu toetustest. 

 

6. veebruar 2018 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel“. 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED (1): 

Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri "Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja" (ühine 

istung sotsiaal-, rahandus- ja majanduskomisjoniga 09.01.2018). 
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MINISTRITE KUULAMISED: 

 Maaeluminister: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse eelnõu 486 

SE (05.02.2018) 

2. Ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019-2022 maaelu valdkonnast 

(17.04.2018) 

3. Ülevaade põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast 

aastani 2030 (11.06.2018) 

 

 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister: 

1. Ülevaade päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmest ja 

üürimajade projektist (03.04.2018) 

 

 Riigihalduse minister: 

1. Regionaaltoetustega seonduvad ümberkorraldused (16.04.2018) 

 

 Majandus- ja taristuminister: 

1. Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- 

ja taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 

(29.05.2018) 

OLULISEMAD TEEMAD ja KOHTUMISED 

 Erakorraline toetus põllumeestele ebasoodsatest ilmastikuoludest tuleneva kahju 

hüvitamiseks (22.01.2018) 

 Mahepõllumajanduse toetused 2018. aastal ja mahevilja ekspordil avastatud pettuse 

võimalik kahju Eesti mahepõllumajandusele (20.03.2018) 

 Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused (16.04.2018) 

 Valmisolek hirvlaste kroonilise kurtumushaiguse levikuks Eestisse (20.03.2018) 

 Õiguskantsleri märgukiri tagasinõutavatelt toetustelt arvestatava viivise kohta 

(15.05.2018) 

 Ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019-2022 maaelu valdkonnast (17.04.2018) 

 Ülevaade põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030 (11.06.2018) 

 Maapiirkonna toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (12.02.2018) 

 Regionaaltoetustega seonduvad ümberkorraldused (16.04.2018) 

 Ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta tegevustest (19.03.2018) 

 Ülevaade KredExi teenustest maapiirkonna ettevõtjatele (03.04.2018) 

 Ülevaade päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmest ja üürimajade projektist 

(3.04.2018) 

 Maanteede olukord ja liiklusohutus. Rapla valla Vaopere küla kiri (14.05.2018) 

 Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas (05. ja 13.03.2018; 29.05.2018) 

 Ühistranspordi kulude hüvitamine kui erisoodustus (28.05 ja 04.06.2018) 

 Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja taristuministri 

piletihinna määruse rakendamiseks (29.05.2018) 

KOMISJONI VÄLISTEGEVUS: 

 

Väliskülalised: 

 

13. veebruar 2018  

OECD Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsi tutvustus. 
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OECD Kaubanduse ja Põllumajanduse Direktoraadi direktor Ken Ash; 

OECD Kaubanduse ja Põllumajanduse Direktoraadi põllumajandus- ja 

kaubanduspoliitikate osakonna vanemökonomist Catherine Moreddu;   

Hollandi Põllumajanduse, Looduse ja Toidukvaliteedi Ministeeriumi 

põllumajandusökonoomika ja toiduga kindlustatuse poliitikate koordinaator Carla 

Boonstra  (OECD Hollandi innovatsiooniraporti koordinaator ja Eesti raporti 

retsensent) 

SEKTORI JA HUVIGRUPPIDE KAASAMINE: 

 Eesti Kaupmeeste Liit (Märgukiri „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“ 

09.01.2018; Kuidas vähendada toidu raiskamist? 23.01.2018; Eesti seisukohad Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas 

ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta. 

Arvamuse andmine ELAKile 12.06.2018) 

 Eesti Väikekaupmeeste Liit (Märgukiri „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“ 

09.01.2018)  

 Maaelu Edendamise Sihtasutus (kohtumine 22.01.2018) 

 Veterinaar- ja Toiduamet (Kuidas vähendada toidu raiskamist? 23.01.2018; Valmisolek 

hirvlaste kroonilise kurtumushaiguse levikuks 20.03.2018)  

 Eesti Toidupank (Kuidas vähendada toidu raiskamist? 23.01.2018) 

 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Kuidas vähendada toidu raiskamist? 23.01.2018; 

Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused 16.04.2018; 

Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu toiduahela ELi 

riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes 

esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta. Arvamuse andmine ELAKile 

5.06.2018) 

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (kohtumine 15.01.2018; 

Mahepõllumajanduse toetused ja ekspordil avastatud pettuse võimalik kahju 20.03.2018) 

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (kohtumine: maaettevõtluse toetamine jm 

12.02.2018) 

 Maa-amet (väljasõiduistung 20.02.2018; VV algatatud kinnisasja avalikes huvides 

omandamise seaduse eelnõu 598 SE 17.04.2018) 

 Eesti Linnade ja Valdade Liit (Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas 05.03.2018 ja 

13.03.2018; Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja 

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 29.05.2018) 

 Eesti Maaomavalitsuste Liit (Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas 05.03.2018) 

 Ühistranspordikeskused (Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas 05.03.2018 ja 

13.03.2018; Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja 

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 29.05.2018) 

 Maanteeamet (Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas 05.03.2018 ja 13.03.2018; 

Maanteede olukord ja liiklusohutus 14.05.2018; Maakondliku ühistranspordi olukord ning 

valmisolek majandus- ja taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 29.05.2018) 

 Rail Baltic Estonia OÜ, AS RB Rail Eesti, Avalikult Rail Balticust MTÜ (Ülevaade 

Rail Balticu projektist 19.03.2018) 

 Mahe Koostöökogu (Mahepõllumajanduse toetused ja ekspordil avastatud pettuse 

võimalik kahju 20.03.2018) 

 Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon (Ülevaade päikesepaneelide paigaldamise 

toetusmeetmest 03.04.2018)  

 Maksu- ja Tolliamet (kohtumine: tööjõu maksud, dividendid vs palk jm 9.04.2018) 
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 Keskkonnaamet (Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise 

võimalused 16.04.2018) 

 Eestimaa Talupidajate Keskliit (Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju 

vähendamise võimalused 16.04.2018) 

 Jahimeeste Selts (Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise 

võimalused 16.04.2018) 

 Ornitoloogiaühing (Haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise 

võimalused 16.04.2018) 

 Eesti Leader Liit (kohtumine: võimalused Leader lähenemise laiendamiseks jm 

7.05.2018) 

 Autoettevõtete Liit (Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja 

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 29.05.2018) 

 Harjumaa Omavalitsuste Liit (Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek 

majandus- ja taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks 29.05.2018) 

 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes 

esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta. Arvamuse andmine ELAKile 

12.06.2018) 
 


