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ÜLEVAADE  
Riigikogu XIII koosseisu maaelukomisjoni tööst  
2015-2019 

 

LIIKMED: 
 

Esimees Ivari Padar (SDE), kuni 5.12.2016 

 Helir-Valdor Seeder (IRL), alates 6.12.2016 kuni 15.06.2017 

 Aivar Kokk (IRL), alates 15.06.2017 

Aseesimees Siret Kotka (K), kuni 6.12.2016,  

 Urmas Kruuse (RE), alates 6.12.2016 

Liikmed: Igor Gräzin (RE), kuni 4.09.2018 

Heimar Lenk (K) 

Lauri Luik (RE), kuni 2.09.2016  

Meelis Mälberg (RE), kuni 28.07.2015  

Martin Repinski (K), kuni 23.11.2016, alates 13.12.2016, kuni 27.06.2018 

Siret Kotka-Repinski (K) 

Arno Sild (EKRE) 

Tanel Talve (SDE), kuni 18.09.2017 

Artur Talvik (EVE) 

Terje Trei (RE), kuni 24.11.2016  

Einar Vallbaum (IRL), kuni 24.11.2016 

Peep Aru (RE), alates 2.09.2016, kuni 23.11.2016 

Toomas Väinaste (K), alates 24.11.2016, kuni 12.12.2016  

Urmas Kruuse (RE), alates 24.11.2016 

Taavi Rõivas (RE), alates 24.11.2016, kuni 6.12.2016 

Maire Aunaste (IRL), alates 25.11.2016, kuni 2.12.2016  

Kalle Muuli (IRL), alates 2.12.2016, kuni 06.12.2016 

Inara Luigas. alates 5.12.2016  

Eevi Paasmäe (K), alates 23.08.2018, kuni 13.09.2018 

Aivar Surva (RE), alates 10.09.2018 

 

ISTUNGID: 
 

Maaelukomisjon pidas vaadeldaval perioodil 206 istungit (199 korralist ja 7 erakorralist), sh 7 

väljasõiduistungit, 11 ühisistungit Riigikogu teiste komisjonidega ja 7 avalikku istungit. 

 

VÄLJASÕIDUISTUNGID (7): 

 

5. mai 2015   Põllumajandusministeeriumis 

12.-13. november 2015 Maaelukomisjoni külaskäik Virumaale 

 

20. september 2016  Karusloomakasvandused (Kurna OÜ tšintšiljafarm ja Rooküla 

Esimene OÜ naaritsafarm) 

 

9. märts 2017  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) 

 

20. veebruar 2018 Maa-ametis. Ülevaade Maa-ameti aktuaalsetest teemadest 
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30. juuli 2018   Erakorraline istung Eesti Taimekasvatuse Instituudis Jõgeval. 

Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed 

olukorra leevendamiseks 

 

14.-15.august 2018 Jõgeva- ja Tartumaal 

 Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed 

olukorra leevendamiseks 

 Tutvumine Jõgeva- ja Tartumaa maaettevõtlusega ja kohtumine 

põllumeestega 

 

ÜHISISTUNGID (11): 

 

2. juuni 2015 Avalik ühisistung. Kollektiivne pöördumine - 

Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis. Koos 

keskkonnakomisjoniga 

29. september 2015 Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine  

Sigade Aafrika katkuga seotud probleemide arutelu 

Kavandatavad muudatused loomakaitset puudutavates õigusaktides. 

Koos keskkonnakomisjoniga 

 

27. oktoober 2015  Toidupakenditel kasutatavad märgised Eestis. Koos 

majanduskomisjoniga  

 

15. veebruar 2016 Avalik istung veebiülekandega. Arutelu teemal "Lairiba ehk kiire 

interneti väljaehitamise arendamine". Koos riigieelarve kontrolli 

erikomisjoniga 

 

12. september 2016  Avalik istung veebiülekandega. Ülevaade Ruhnu elektritootmise 

arendamisest. Koos riigieelarve kontrolli erikomisjoniga 

 

14. märts 2017 Kohtumine AS Eesti Liinirongid juhtidega - rongiühendused 

maapiirkondades. Tabivere Vallavalitsuse pöördumine Riigikogu 

komisjonide poole rongiliikluse korraldamise teemal. Koos 

majanduskomisjoniga 

 

5. detsember 2017  Kollektiivse pöördumise „Keelustada Eestis GMO-kultuuride 

kasvatamine“ arutelu. Koos keskkonnakomisjoniga 

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 
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ERAKORRALINE ISTUNGID (7): 

27. juuli 2015 Sigade Aafrika katkust Eestis  

Maaeluministri määruse “Toorpiima käitlemise hügieeninõuded“ eelnõu 

arutelu 

 

18. august 2015 Sigade Aafrika katkuga seonduv 

 

25. juuli 2016   Ülevaade valitsuse tegevusest seoses riigivalitsemise reformiga 

 

30. juuli 2018  Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed olukorra 

leevendamiseks 

 

17. oktoober 2018 Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu 

(715 SE) 

 Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) 

 

26. november 2018  Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu 

(715 SE) 

Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide 

keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(681 SE)  

 

12. detsember 2018 Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide 

keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(681 SE) 

 

AVALIKUD ISTUNGID (7): 

2. juuni 2015 Kollektiivne pöördumine - Karusloomakasvanduste keelustamine 

Eestis. Koos keskkonnakomisjoniga. 

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. 

 

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

taristuministri piletihinna määruse rakendamiseks. Koos 

majanduskomisjoniga. 

 

14.august 2018 Väljasõiduistung Eesti Taimekasvatuse Instituudis Jõgevamaal. 

 Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed 

olukorra leevendamiseks. 

  

28. jaanuar 2019   Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks? 
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EELNÕUD: 
 
Komisjon määrati perioodi jooksul 23 seaduse eelnõu juhtivkomisjoniks 

perioodi lõpul menetluses 1 eelnõu 

vastuvõetud seadusi 19: 

 

Tagasilükatud (3):  

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse 

täiendamise seaduse eelnõu (7 SE, menetlusse võetud 16.04.2015, tagasi lükatud 

17.09.2015) 

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõu "Ettepaneku tegemine 

Vabariigi Valitsusele" (285 SE, menetlusse võetud 13.09.2016, tagasi lükatud 15.11.2016) 

3. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Kinnisasja omandamise 

kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE, menetlusse võetud 19.06.2017, 

tagasi lükatud 7.11.2017) 

Vastu võetud (19): 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(101 SE, vastu võetud 25.11.2015) 

 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (198 SE, vastu võetud 01.06.2016) 

 

3. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja 

loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (222 SE, vastu võetud 08.06.2016) 

 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

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

 

5. Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(282 SE, vastu võetud 9.11.2016) 

 

6. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (340 SE, vastu võetud 23.02.2017) 

 

7. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE, vastu 

võetud 26.09.2017) 

 

8. Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(465 SE, vastu võetud 25.10.2017) 

 

9. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(487 SE, vastu võetud 25.10.2017) 

 

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

16.05.2018) 
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11. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (720 SE, vastu võetud 5.12.2018) 

 

12. Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE, vastu 

võetud 12.12.2018) 

 

13. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE, vastu võetud 12.12.2018) 

 

14. Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse 

ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE, vastu 

võetud 12.12.2018) 

 

15. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE, vastu 

võetud 12.12.2018) 

 

16. Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 

(639 SE, vastu võetud 19.02.2019) 

 

17. Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise 

seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE, vastu võetud 20.02.2019)   

 

18. Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö 

seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE, vastu võetud 20.02.2019) 

 

19. Maaelukomisjoni algatatud  maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (788 SE, vastu võetud 20.02.2019) 

 

Menetlus jäi pooleli: 

1. Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise 

ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE, esimene 

lugemine lõpetati 12.12.2018) 

 

Maaelukomisjoni algatatud eelnõud (3): 

1. Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) 

2. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu 

korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–

2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) 

3. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) 

 

TEISTE KOMISJONIDE EELNÕUD: 

1. Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus arvamuse 

avaldamiseks Sotsiaalministeeriumile (10.05.2016) 

2. Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 82 SE (12.10.2015) 

3. Metsaseadus (20.03.2017) 

4. Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu 

598 SE (arvamus majanduskomisjonile, 17.04.2018) 

5. Kalapüügiseadus (11.12.2018, 17.12.2018) 

 

 

 



  

6 
 

 

ELAKile ARVAMUSED (14): 

 Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist 

Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku 

konsultatsioonidokumendi kohta (1.06.2015) 

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb liikmesriikide 

võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või 

see keelata, eelnõu kohta (9.06.2015) 

 Eesti seisukohad toiduainetes ja Euroopa Liidu elanike üldises toidus sisalduvaid trans-

rasvu käsitleva Euroopa Komisjoni aruande kohta. (9.02.2016) 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva 

bioenergia poliitikat pärast 2020.aastat. (2.05.2016) 

 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. 

(16.05.2016) 

 Eesti seisukohad direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite sõlmitud 

kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö 

konventsiooni rakendamist, eelnõu kohta (27.09.2016) 

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse 

piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste 

kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide 

geograafiliste tähiste kaitset, eelnõu kohta - COM(2016) 750 (24.01.2017) 

 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid (14.02.2017) 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik" 

kohta (12.03.2018)  

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb toidutarneahela 

ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, eelnõu kohta (5.06.2018). 

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete 

tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu 

kohta (5. ja 12.06.2018).  

 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (8.10.2018) 

 Eesti seisukohad EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi kohta aastateks 

2021–2027 (14.01.2019). 

 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, 

ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine“ kohta (22.01.2019) 

 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED (4): 

 Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis (02.06.2015, 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 12.12.16, otsustati küsida arvamust uuelt valitsuselt, 

13.02.2017 lõpparutelu) 

 Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata (06.06.2016) 

 Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine. Koos keskkonnakomisjoniga 

(05.12.2017) 
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 Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri "Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja" 

Koos sotsiaal-, rahandus- ja majanduskomisjoniga (09.01.2018) 

 

OLULISEMAD TEEMAD: 
 

Põllumajandus, kalandus ja maaelu: 

 Olukorrast Eesti piimanduses (12.05.2015, 08.06.2015, 14.09.2015, 18.04.2016, 

19.09.2016) 

 Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis (02.06.2015, 03.05.2016, 

VÄLJASÕIDUISTUNG karusloomakasvandustesse 20.09.2016, 17.11.2016 saime 

Vabariigi Valitsuse seisukoha – ei näe põhjust keelustada karusloomakasvatust Eestis; uus 

maaelukomisjoni koosseis arutas 12.12.16, otsustati küsida arvamust uuelt valitsuselt, 

13.02.2017 lõpparutelu) 

 Sigade Aafrika katk ja olukord seakasvatuses (27.07.2015, 18.08.2015, 29.09.2015, 

11.04.2016, 18.04.2016, 07.06.2016, 19.09.2016, 26.09.2016) 

 Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine (29.09.2015,12.04.2016, 20.02.2017); 

haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused (16.04.2018, 

6.11.2018) 

 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 kalanduse valdkond, toiduohutuse, veterinaaria ja 

taimetervise valdkond ning põllumajanduse ja maaelu valdkond (26.05.2015) 

 GM-kultuuride kasvatamine Eestis, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 

(EL) 2015/ 412, millega anti liikmesriikidele võimalus piirata või keelata oma 

territooriumil geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist (20.10.2015) 

 Eesti biomajanduse arengukava aastani 2030 (17.11.2015, 13.06.2016) 

 EL ühise põllumajanduspoliitika tulevik (13.06.2016; 18.12.2017) 

 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (16.02.2016, 31.05.2016, 13.06.2016, 10.01.2017) 

 Taimekaitsekaitsevahendite toimeaine glüfosaadi kasutamise loa pikendamise arutelud 

Eestis ja Euroopa Liidus (07.03.2016, 09.05.2016, 06.06.2016) 

 Kalandusturu olukord ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kasutamine 

(19.04.2016, 07.02.2017) 

 Tsemendi tootmisel tekkiva tuha (klinkritolmu) kasutamine väetisena (17.05.2016, 

13.06.2016, 3.04.2017) 

 Põllumajandussektori ja piirkondlik statistika ning andmebaasid: Statistikaamet 

(14.03.2016), FADN (7.03.2016), Eesti Konjunktuuriinstituut (22.03.2016) 

 Loomade karjatamine veekogude ääres ja sõnnikumajandus (08.03.2016, 15.03.2016, 

4.04.2016, 12.04.2016); veeseadusest tulenevad sõnniku laotamise nõuded (21.11.2017) 

 Tori Hobusekasvatus (09.11.2015, 19.09.2016, 23.10.2017) 

 Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine (20.02.2017, 02.05.2017) 

 Erakorraline toetus põllumeestele ebasoodsatest ilmastikuoludest (liigniiskus) tuleneva 

kahju hüvitamiseks (22.01.2018) 

 Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed olukorra leevendamiseks 

(30.07.2018, 14.08.2018, 11.09.2018, 18.09.2018) 

 Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse (13.12.2016. 21.11.17, 04.12.2017; eelnõu 735 SE 

arutelud 12.11.2018, 22.01.2019) 

 Põllumajanduslike suurandmete programm (25.09.2017, 7.11.2017) 

 Mahepõllumajanduse toetused 2018. aastal ja mahevilja ekspordil avastatud pettuse 

võimalik kahju Eesti mahepõllumajandusele (20.03.2018) 

 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (11.06.2018) 

 Peipsi kalurite pöördumine kalapüügiseaduse muutmise teemal (11.12.2018, 17.12.2018) 
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 Õiguskantsleri kiri "Ebaseaduslikult tagasinõutud toetuselt intressi maksmine" 

(16.05.2017) 

 Õiguskantsleri märgukiri tagasinõutavatelt toetustelt arvestatava viivise kohta (15.05.2018, 

17.09.2018) 

 

Kaubandus: 

 Toidupakenditel kasutatavad märgised Eestis (27.10.2015); lipumärgi kasutamine 

toidupakendite märgistamisel (4.12.2018) 

 Toiduabi jagamise põhimõtted Eestis ja Euroopa Liidus. Ülevaade Eesti Toidupanga 

tegevusest (16.11.2015) 

 Ebaausad kaubandustavad (26.01.2016, 21.03.2016, 13.06.2016, 19.09.2016, 06.03.2017, 

13.03.2017, 17.04.2017) 

 

Taristu (teed, elekter jm): 

 Eesti taastuvenergeetika olukord ja võimalused maaelu arengu aspektist, maapiirkondade 

varustatus energiaga (07.12.2015, 11.01.2016, 24.10.2016)  

 Maapiirkonna taristu (11.04.2017) 
 Maanteeameti teenuste kättesaadavus maapiirkondades (6.06.2016) 

 Maanteede olukord ja liiklusohutus (14.05.2018); Maanteeameti 2018. aasta 

investeeringud, teede projekteerimine, teehoid ja ühistranspordi korraldus (12.12.2017); 

riigiteede teehoiukava aastateks 2018–2022 (17.09.2018) 

 Suuremõõtmeliste veoste eeskirjad (21.02.2017) 

 Rongiühendus ja rongipiletite hinnad (14.03.2017, 12.06.2017, 06.11.2017, 12.12.2017) 

 Ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja 2018. aasta tegevustest (19.03.2018) 

 Ülevaade päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmest ja üürimajade projektist 

(3.04.2018) 

 Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas (05. ja 13.03.2018; 29.05.2018) 

 Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja taristuministri 

piletihinna määruse rakendamiseks (29.05.2018);  

 Ühistranspordi kulude hüvitamine kui erisoodustus (15. ja 28.05.2018, 04.06.2018) 

 

Regionaalteemad: 

 Algatus „Tule Maale“ ja Misso valla kogemus (12.01.2016) 

 Regionaalne tööhõive (14.06.2016, 25.06.2016, 17.11.2016, 08.05.2017); piirkondlik 

töökoha loomise toetus Kagu-Eestisse ja Ida-Virumaale (25.09.2018) 

 Hooajatööliste palkamine aiandussektoris (5.04.2016, 10.05.2016, 16.05.2016) 

 Haldusreform ja riigireform (14.06.2016, 25.06.2016, 7.11.2016, 23.01.2017, 04.04.2017, 

29.05.2017) 

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetused maapiirkonnas (12.02.2018) ja KredExi 

teenused maapiirkonna ettevõtjatele (03.04.2018) 

 Regionaalarengu programmid, meetmed ja toetused (04.05.2015, 6.06.2017);  

Regionaaltoetustega seonduvad ümberkorraldused (16.04.2018) 

 Omniva ja ajakirjanduse kojukanne (14.01.2019) 

 

MINISTRITE KUULAMISED: 

 Maaeluminister: 

1. Maaelu arengukava 2014-2020, ühistulise tegevuse toetamine, MES´i tegevus, 

väiketootjate toetamine, kütuseaktsiis, sigade Aafrika katk (27.04.2015) 
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2. Väljasõiduistung Põllumajandusministeeriumis. Ülevaated osakondade 

töövaldkondadest (5.05.2015) 

3. Olukorrast Eesti piimanduses (12.05.2016, 8.06.2015) 

4. Sigade Aafrika katkust Eestis (27.07.2015, 18.08.2015, 29.09.2015)  

5. Maaeluministri määruse “Toorpiima käitlemise hügieeninõuded“ eelnõu arutelu 

(27.07.2015) 

6. EL abipakett Eesti põllumajandussektorile (21.09.2015) 

7. Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine ja sigade Aafrika katk 

(29.09.2015)  

8. Kavandatavad muudatused loomakaitset puudutavates õigusaktides (29.09.2015) 

9. 2016. aasta riigieelarve Maaeluministeeriumi valitsemisala (13.10.2015, 

25.01.2016) 

10. Euroopa Komisjoni ettepanekud põllumajanduse raske olukorra leevendamiseks, 

loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses ning Maaeluministeeriumi 

2017. aasta eelarve (04.04.2016) 

11. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevik 2020+ ja tootmiskohustusega 

seotud otsetoetused alates 2017. aastast, ebaausad kaubandusvõtted (13.06.2016)  

12. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) (12.09.2016) 

13. 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 (19.09.2016) 

14. 2017. aasta  riigieelarve Maaeluministeeriumi valitsemisala  
(Tori Hobusekasvandus, poollooduslike koosluste hooldamise toetus ja selle 

maksustamine, EL piimatootmise vähendamise toetuse rakendamine, 

taimetervisekontroll piiril, Valitsuse seisukoht, 17.10.2016)  

15.  Maaeluministeeriumi tööplaanid, eelarve ja lisarahastus põllumajandussektorile 

2017. aastal, kalanduse struktuurireform ja siseveekogude kalapüügiga seonduv, 

põllumajandusvaldkonna asutuste võimalikud ümberkorraldused jt teemad  

(16.01.2017) 

16. Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine ja 

Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine (20.02.2017) 

17. Maaeluministeeriumi ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 

teemalehtedest (15.05.2017) 

18. Maaeluministeeriumi eelarve 2018 (23.10.2017) 

19. Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse eelnõu 486 SE (05.02.2018) 

20. Ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019-2022 maaelu valdkonnast (17.04.2018) 

21. Ülevaade põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030 

(11.06.2018) 

22. Pikaajalise põua mõju põllumajandusele ja võimalikud meetmed olukorra 

leevendamiseks (30.07.2018 ja 14.08.2018) 

23. Põuakahjud looma-, sea- ja linnukasvatussektoris ning võimalikud 

leevendusmeetmed (18.09.2018) 

24. Maaeluministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus 
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Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 

muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (735 SE) 

(12.11.2018) 

 

 Keskkonnaminister: 

1. Veeseadus, maareform, maa hindamine ja maksustamine, Natura aladel asuvate 

maade vahetamine, kalandus ja maavarad (1.06.2015) 

2. Sigade Aafrika katkuga seonduv (18.08.2015, 29.09.2015) 

3. Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine (29.09.2015) 

4. Loomade karjatamine ja sõnnikumajandus veeseaduses; ülevaade kliimapoliitika 

põhialustest aastani 2050 põllumajandusega seonduvalt; lindude ja loomade 

tekitatud kahjude kompenseerimine põllumeestele (12.04.2016) 

5. Loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine (20.02.2017) 

6. Metsa majandamine ja muudatused metsaseaduses (20.03.2017) 

 

 Siseminister: 

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise 

seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE, 15.09.2015) 

 

 Riigihalduse minister: 

1. Haldusreform ja riigireform (25.06.2016, 7.11.2016, 23.01.2017, 4.04.2017, 

29.05.2017)  

2. Regionaaltoetustega seonduvad ümberkorraldused (16.04.2018) 

 

 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister: 

1. Ülevaade päikesepaneelide paigaldamise toetusmeetmest ja üürimajade projektist 

(3.04.2018) 

 

 Majandus- ja taristuminister: 

1. Maakondliku ühistranspordi olukord ning valmisolek majandus- ja taristuministri 

piletihinna määruse rakendamiseks (29.05.2018) 

 

 

SEKTORI JA HUVIGRUPPIDE KAASAMINE: 

 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda  

 Eesti Põllumeeste Keskliit  

 Eestimaa Talupidajate Keskliit  

 Jahimeeste Selts  

 MTÜ Eesti Maaturism  

 Eesti Piimaliit  

 Eesti Lambakasvatajate Selts  

 Kihnu Maalambakasvatajate Selts  

 Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit  

 Eesti Seakasvatajate Liit  

 Eesti Tõusigade Aretusühistu  

 MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing  

 Eesti Toiduainetööstuse Liit  

 Eesti Aiandusliit  

 Maaelu Edendamise Sihtasutus  

 Eesti Leader Liit  
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 Eesti Hobumajanduse Liit  

 Eesti Ratsaspordi Liit  

 Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts  

 Eesti mesindusorganisatsioonid  

 Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)  

 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant  

 Kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega.  

 MTÜ Eesti Maaturism  

 Eesti Lihaveisekasvatajate Selts  

 Eesti Linnukasvatajate Selts  

 MTÜ Eesti Maaturism  

 Mahepõllumajanduse Koostöökogu  

 Eesti Kaupmeeste Liit  

 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Tõuloomakasvatuse Liit  

 Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Eesti Kutseliste Mesinike Ühing  

 Eesti Mesinike Liit  

 Ökoriik Eesti  

 MTÜ Seemneliit Peipsi kalandushuvigrupid  

 Eesti Piimaliit  

 Eesti Taastuvenergia Koda  

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  

 Eesti Toidupank  

 jt. 

 

KOMISJONI VÄLISTEGEVUS: 

 

Väliskülalised: 

 Kohtumine Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja toiduohutuse volinik Vytenis 

Andriukaitisega sigade Aafrika katku teemal (25.022016) 

 Kohtumine Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik  Phil Hoganiga (1.04.2016) 

 Kohtumine Kõrgõstani parlamendi delegatsiooniga (16.06.2016) 

 Kohtumine Leedu Seimi maaelukomisjoni, Põllumajandusministeeriumi ja 

põllumajandusametite esindajatega (20.06.2016) 

 Kohtumine Euroopa Parlamendi maaelu ja põllumajanduse komisjoni (COMAGRI) 

delegatsiooniga (18.04.2017) 

 Maaelukomisjoni esimehe kohtumine Läti Saeima ja Leedu Seimi sõsarkomisjoni 

esimeestega Tartus (19.-20.04.2017) 

 Riigikogu maaelukomisjoni, keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ning huvigruppide 

esindajate kohtumine Euroopa Toiduohutusameti delegatsiooniga (2.10.2017) 

 Kohtumine USA Kongressi põllumajanduskomisjoni asejuht Glen Thompson´iga 

(27.10.2017, Artur Talvik ja Igor Gräzin) 

 Hiina RV Rahvakongressi põllumajanduse ja maaelukomisjoni delegatsiooni visiit 

(12.-15.11.2017) 

 OECD Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsi tutvustus. 

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 
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Boonstra  (OECD Hollandi innovatsiooniraporti koordinaator ja Eesti raporti retsensent) 

(13.02.2018) 

 

Välislähetused: 

   14.-17.01.2016 Berliin rahvusvaheline põllumajandussaaduste, toiduainetööstuse ja 

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

Einar Vallbaum ja Martin Repinski) 

   19.-20.01.2017 Berliin rahvusvaheline põllumajandussaaduste, toiduainetööstuse ja 

aianduse mess Internationale Grüne Woche 2017 (Martin Repinski) 

 29.-30.10.2018 Madrid ülemaailmne parlamendiliikmete tippkohtumine võitluses 

näljahäda ja alatoitumisega (Aivar Surva)  

 

RIIGIKONTROLLI AUDITID: 

 Riigikontrolli auditiaruanne "Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise 

tulemuslikkus" (23.11.2015)  

 Riigikontrolli audit „Leader-programmi toetuste jagamine“ (14.12.2015) 

 Riigikontrolli kontrolliaruanne "Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuste mõju" 

(30.05.2016) 

 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“. 

Ülevaade kolmest valdkondlikust alaaruandest: regionaalarengu, transporditaristu 

renoveerimise ja ehitamise ning ettevõtluse rahastamine Euroopa Liidu toetustest 

(16.01.2018) 

 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel“ (6.02.2018) 

 

TELLITUD UURINGUD: 

"Eesti põllumajanduse konkurentsivõime lähiturgude konkurentide võrdluses" (15.03.2016) 

Põllumajandusmaa koondumisega seotud andmed Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis. 

Metsamaa koondumisega seotud andmed Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis (01.2017) 

 

Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus 

(11.07.2018) 


