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Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade  

Riigikogu XIII koosseisu III istungjärk (11.01.2016 – 16.06.2016)  

ja istungjärkude vaheline aeg 
 

Koosseis ja koosseisumuudatused 

Esimees:  Marko Mihkelson (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) 

Aseesimees:  Mart Helme (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 

Liikmed:  Jaanus Karilaid (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Johannes Kert (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Ants Laaneots (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Oudekki Loone (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Ain Lutsepp (Eesti Vabaerakonna fraktsioon) 

Marianne Mikko (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Madis Milling (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

 

Istungite arv 

Riigikaitsekomisjon pidas III istungjärgul kokku 41 istungit. Istungjärkude vahelisel ajal toimub 

veel 3 komisjoni istungit  vastavalt 11.07., 29.08. ja 30.08.2016. Seega on riigikaitsekomisjoni 

istungite arv kokku 44.   

 

Viidi läbi 3 ühisistungit ja 2 avalikku istungit: 

22.02.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Eesti julgeolekupoliitika 

aluste koostamise põhimõtted“. 

14.03.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung „Elanikkonna kaitse“. 

19.04.2016 toimus riigikaitsekomisjoni avalik istung riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „NATO 

tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Balti mere piirkonnas“ tutvustamiseks. 

21.04.2016 toimus riigikaitsekomisjoni avalik istung „Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranipoliitika 

elluviimine“. 

30.08.2016 toimub riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Eesti julgeolekupoliitika 

aluste koostamise põhimõtted“. 

 

Toimus 7 väljasõiduistungit:  

12.01.2016 ja 8.03.2016 toimusid riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistungid 

Kaitseväe peastaapi, kus saadi informatsiooni Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel 

missioonidel. 

23.02.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, kus saadi ülevaade 

Kaitseväega seonduvatest aktuaalsetest teemadest. 

17.03.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli Kaitse- ja 

julgeolekuuringute keskusesse. Ülevaade keskuse senistest uurimisprojektidest ning teadus- ja 

arendustegevusest. 

22.03.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseministeeriumisse. Kohtumine 

Kaitseministeeriumi juhtkonnaga. 

14.04.-15.04.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Lõuna-Eestisse, mille käigus 

külastati Kaitseliidu Tartu malevat, Balti Kaitsekolledžit,  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi, 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskust, 2.jalaväebrigaadi, Kuperjanovi jalaväepataljoni, 

Tagalapataljoni, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli, Meremäe vallavalitsust, Piusa 

piirivalvekordonit, Koidula maanteepiiripunkti, tutvuti piirilõikudega Meremäe ja Võmmorski 

ümbruses ning  kohtuti Kaitseliidu Võru maleva pealiku major Urmas Vahteri ja kohaliku 

omavalitsuste üksuste kaitseliitlastest esindajatega. 

2.06.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Seli tervisekeskusse, kus tutvuti keskusega 

ja kohtuti lahingutegevuses haavata saanud Ukraina relvajõudude kaitseväelastega. 
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Riigikaitsekomisjoni raport ja eelnõud 

 

17.05.2016 kiideti heaks riigikaitsekomisjoni raport "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, 

hetkeseis ja perspektiivid" ning selles olevad lõppjäreldused ja soovitused. Riigikogu 08.06.2016  

istungil toimus riigikaitsekomisjoni eelnimetatud raporti arutelu olulise tähtsusega riikliku 

küsimusena.  

 

Enne III istungjärgu algust oli riigikaitsekomisjoni menetluses 1 seaduse ja 1 Riigikogu otsuse 

eelnõu.  Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) ning 

Riigikogu otsuse eelnõu  "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse 

esmakordsel panustamisel" (135 OE). 

 

Riigikaitsekomisjon oli  lisaks 4 seaduse eelnõu – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu 

(182 SE), riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE), Kaitseliidu seaduse, 

kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 

SE), Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) ja 2 otsuse eelnõu – 

Riigikogu otsuse eelnõu "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (158 OE) ja Riigikogu otsuse 

eelnõu "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel 

sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" (244 OE) juhtivkomisjoniks.  

 

Riigikaitsekomisjon algatas 2 seaduse eelnõud – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu 

(182 SE) ja riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE). 

 

Riigikaitsekomisjonis menetletud eelnõudest võeti täiskogus vastu 5 seadust ja 2 otsust.  1 

Riigikogu otsuse eelnõu lükati täiskogu istungil tagasi:  

 

1. Riigikogu otsuse eelnõu "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (158 OE), lükati 

täiskogu istungil tagasi 21.01.2016. 

 

2. Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus, vastu võetud 

23.02.2016. 

 

3. Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seadus, vastu võetud 16.03.2016. 

  

4. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse 

esmakordsel panustamisel", vastu võetud 16.03.2016.  

 

5. Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse 

muutmise seadus,  vastu võetud  08.06.2016. 

 

6. Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seadus,  vastu võetud 15.06.2016. 

 

7. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus,  vastu võetud 15.06.2016. 

 

8. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“,  vastu võetud 15.06.2016. 
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III istungjärgu lõpuks riigikaitsekomisjoni menetlusse eelnõusid ei jäänud. 

 

Arvamused 

8.02.2016 andis riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta 

COM(2015) 750 (1-2/15-655/3). 

6.06.2016 andis riigikaitsekomisjon väliskomisjonile arvamuse Eesti seisukohad Euroopa 

välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb 

julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu (1-2/16-395/1) 

14.06.2016 andis riigikaitsekomisjon põhiseaduskomisjonile arvamuse riigisaladuse ja salastatud 

välisteabe seaduse muutmise seaduse (202 SE) eelnõu kohta. 

11.07.2016 annab riigikaitsekomisjon väliskomisjonile arvamuse  Euroopa Komisjoni ühisteatise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule "Hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik. Euroopa Liidu 

lahendus" kohta JOIN(2016) 18 (1-2/16-224/2) ja sellele esitatud Eesti seisukohtadele. 

11.07.2016 annab riigikaitsekomisjon korruptsioonivastasele erikomisjonile                                        

seisukoha Riigikogu liikme hea tava projekti ja praktikas esinenud huvide konflikti olukordade 

kohta (2-11/16-8). 

 

Muud riigikaitsekomisjonis käsitletud teemad 

18.01.2016 saadi ülevaade Kaitseliidu Küberkaitseüksuse tegevusest. 

25.01.2016 saadi ülevaade riigikaitseõpetusest. 

26.01.2016 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

8.02.2016 saadi ülevaade energiatuulikute ehitamisest ja nende mõjust riigikaitselistele ehitistele, sh 

Kaitseväe õhuseireradaritele. 

8.02.2016 saadi ülevaade 4.-5. veebruaril Amsterdamis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite 

mitteametlikust kohtumisest. 

8.02.2016 saadi eelinfot 10.-11. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest. 

9.02.2016 saadi informatsiooni Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel. 

15.02.2016 saadi ülevaade NATO rahvusvahelise sõjalise staabi ning poliitika ja võimete osakonna 

tegevusest. 

16.02.2016 saadi ülevaade 10.-11. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite 

kohtumisest. 

18.02.2016 saadi ülevaade Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamisest. 

22.02.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung, kus saadi ülevaade Eesti 

julgeolekupoliitika aluste koostamise põhimõtetest. 

25.02.2016  tutvustati riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu ”NATO tegevus strateegilise tasakaalu 

tugevdamisel Läänemere piirkonnas“ vahearuannet. 

25.02.2016 saadi ülevaade Eesti siseturvalisusest. 

25.02.2016 saadi ülevaade Eesti-Poola suhetest.  

7.03.2016 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

8.03.2016 saadi ülevaade 10.-11. veebruaril 2016 toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja 

NATO Varssavi tippkohtumise ettevalmistamisest. 

10.03.2016 saadi ülevaade NATO heidutusvõimest. 

10.03.2016 saadi ülevaade Ameerika Ühendriikide presidendivalimistest ja käimasolevast 

presidendivalimise kampaaniast. 

14.03.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung teemal elanikkonna kaitse. 

21.03.2016 tehti riigikaitsekomisjoni koostatava raporti "NATO heidutusvõimekus Balti mere 

piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid" vahearuanne. 

4.04.2016 kohtuti riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega 

5.04.2016 tutvustati riigikaitsekomisjoni tellitud raportit ”NATO tegevus strateegilise tasakaalu 

tugevdamisel Läänemere piirkonnas".  

5.04.2016 saadi ülevaade CMX 2016 õppusest. 
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14.04.2016 arutati riigikaitsekomisjoni koostatavat raportit "NATO heidutusvõimekus Läänemere 

piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid". 

18.04.2016 käsitleti rahvusvaheliste kokkulepete mõju heidutuse teostamisele. 

18.04.2016 saadi ülevaade Prantsusmaa kaitsepoliitikast, Eesti-Prantsuse suhetest ja kaitsekoostööst 

seoses eelseisva riigikaitsekomisjoni Prantsusmaa visiidiga. 

19.04.2016 tutvuti riigikaitsekomisjoni tellitud ja valminud raportiga "Strateegilise tasakaalu 

tugevdamine Läänemere piirkonnas". 

21.04.2016 saadi ülevaade Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranipoliitika elluviimisest. 

2.05.2016 saadi ülevaade Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumiselt. 

2.05.2016 arutati riigikaitsekomisjoni raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja 

perspektiivid" lõppjärelduste ja soovituste osa. 

3.05.2016 toimus arutelu riigikaitseseaduse rakendamisest. 

3.05.2016 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

5.05.2016 kohtuti välisminister Marina Kaljurannaga. 

10.05.2016 saadi ülevaade naiste osakaalust Eesti ja teiste NATO liikmesriikide kaitsevägedes. 

16.05.2016 jätkati arutelu riigikaitsekomisjoni raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, 

hetkeseis ja perspektiivid" lõppjärelduste ja soovituste osas. 

17.05.2016 kiideti heaks riigikaitsekomisjoni raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, 

hetkeseis ja perspektiivid" lõppjärelduste ja soovituste tekst.  

17.05.2016 saadi ülevaade Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tööst. 

19.05.2016 saadi informatsiooni Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel. 

31.05.2016  toimus Kaitseväe suurõppuse "Kevadtorm 2016" järelbriif. 

7.06.2016 saadi ülevaade 2016. aasta märtsis läbiviidud uuringust „Avalik arvamus ja riigikaitse“. 

7.06.2016 saadi ülevaade 19.-20.05.2016 Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumisest. 

7.06.2016 toimus riigikaitsekomisjonis ettevalmistus Riigikogu 8. juuni istungil olulise tähtsusega 

riikliku küsimusena riigikaitsekomisjoni raporti „NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis 

ja perspektiivid“ aruteluks. 

13.06.2016 saadi 14.-15.06.2016 Brüsselis toimuva NATO kaitseministrite kohtumise eelbriifingu. 

14.06.2016 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

11.07.2016 saadakse kaitseministrilt ülevaade k.a 8.-9. juulil toimunud NATO Varssavi 

tippkohtumisest. 

11.07.2016 saadakse informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

29.08.2016 saadakse informatsiooni Kaitseväe üksuse osalemisest  rahvusvahelisel sõjalisel 

operatsioonil Inherent Resolve ja missioonipiirkonnas toimuvast ning Eestis edaspidi alaliselt 

paiknema hakkavatest NATO liikmesriikide lahingüksustest. 

29.08.2016 saadakse informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

 

 

Kohtumised ja välistegevus 

7.01.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Oudekki Loone ning 

Ain Lutsepp Ämari lennubaasis toimuval Balti õhtuturbeoperatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial 

19.01.2016 külastas riigikaitsekomisjon Soome Suursaatkonda Eestis, kus saadi ülevaade Soome 

mereseire arengutest. 

22.01.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõit Kaitseväe keskpolügoonile 

tankitõrjeraketisüsteemi Javelin laskmisele. 

31.01.2016 osales riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots komisjoni esindajana Kaitseliidu 

Valgamaa maleva Metsniku lasketiiru avamise pidulikul tseremoonial. 

3.02.2016  kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Austria Vabariigi uue 

suursaadikuga Eestis T.E pr Doris Danleriga. 

4.02.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Vene Föderatsiooni suursaadikuga 

Eestis T.E hr Aleksandr Petroviga. 
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8.02.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ameerika Ühendriikide uue 

suursaadikuga Eestis T.E hr James D. Melville Jr-ga. 

9.02.2016 kohtus  riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Türgi uue suursaadikuga Eestis 

T.E pr Hayriye Kumaşcıoğluga. 

9.02.2016 pidas riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Helsingis Paasikivi Seltsis kõne 

teemal “Balti mere regiooni julgeolekualased väljakutsed”. 

10.02.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Helsingis Soome kaitseministri 

Jussi Niinistöga. 

12.02.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Saksa Juhtimisakadeemia 

kindralstaabi kursuslastega. 

15.02.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert Belgia 

Kaitseväe juhataja kindral Gerard Van Caelenbergega. 

17.02.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Ants Laaneots ja 

Johannes Kert Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli Capstone klass 16-2 brigaadikindrali 

auastmes kursuslastega. 

19.02.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Tartus Dorpat 

Konverentsikeskuses konverentsil "Võitlus Vene revisjonismiga". 

23.02.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Austraalia suursaadiku T.E. hr 

Gerald Bruce Thomsoniga. 

10.03.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Georgia asevälisministri David 

Dondua ja teda saatva delegatsiooniga. 

26.02.-27.02.2016 osales riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Kiievis kohtumistel Ukraina-Eesti 

parlamendirühma ja Ukraina poliitikutega, 28. veebruaril Ukraina Kaitseministeeriumi 

meditsiiniteemalise raporti (MIST Report) esitlusel ja 29.02.- 03.03.2016 "Vabatahtliku riigikaitse" 

konverentsil. 

28.02.-01.03.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Prahas George Marshalli 

keskuse seminaril "Euro-Atlandi julgeolek: NATO Varssavi tippkohtumise eelanalüüs". 

01.03-03.03.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Madis Milling 

ja  Oudekki Loone visiidil Poola Vabariigis, Varssavis. 

14.03.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Tallinnas resideeruvate kaitseatašeedega. 

16.03.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Taani suursaatkonnas 

suursaadiku T.E. hr Søren Kelstrupiga. 

17.03.2016  kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees 

Sven Mikser The Heritage Foundation presidendi Jim DeMinti ja teda saatva delegatsiooniga. 

20.03.- 23.03.2016 osales riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Kiievis George Marshalli 

Keskuse korraldatud Ukraina valitsuse esindajatele suunatud kõrgtaseme juhtide seminaril. 

21.03.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven 

Mikser Ameerika Ühendriikide senaatori Jeanne Shaheeni ja teda saatva delegatsiooniga. 

22.03.2016 esines riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Põltsamaal XV 

hariduskonverentsil „Hästiturvatud koduarvutist digiturvalisuse ja küberkaitseni“. 

23.03.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Tartus, Miina Härma 

Gümnaasiumis, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aastakoosolekul 

4.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees ja Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko 

Mihkelson Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi Rahvuskaardi ülema kindralmajor Linda L. 

Singhi ja teda saatva delegatsiooniga. 

4.04.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Ameerika Ühendriikide National War College 

vanemohvitseridest kursuslastega. 

5.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Taani ajalooõpetajate 

delegatsiooniga. 

6.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Bosnia ja Hertsegoviina 

välisminister Igor Crnadaki ja teda saatva delegatsiooniga. 
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6.04.-8.04.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Haagis Euroopa Liidu 

parlamentidevahelisele ühise välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil. 

11.04-13.04.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Johannes Kert ja  

Oudekki Loone visiidil Belgia Kuningriigis, Brüsselis ja Monsis. 

19.04. - 21.04.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson  Londoni ülikooli Slaavi 

ja Ida-Euroopa uuringute instituudi ning Balti Nõukogu Ühendkuningriigis korraldatud “Balti 

sümpoosionil 2016: Euroopa eelised” ning kohtumistel Ühendkuningriigi parlamendis, 

Kaitseministeeriumis ja Välisministeeriumis. 

22.04.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed Paldiskis Afganistanist, Camp Bastionist, toodud 

mälestusmärgi juures toimunud hukkunud kaitseväelaste mälestamise tseremoonial. 

24.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson XXXIV Kõrgematel 

Riigikaitsekursustel osalejatega Roostal, Läänemaal. 

25.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Jaapani suursaadiku T.E. pr 

Yoko Yanagisawaga. 

26.04.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Marianne Mikko 

ja Madis Milling Belgia parlamendi esindajatekoja riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga. 

26.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Belgia parlamendi esindajatekoja 

riigikaitsekomisjoni ja kaitseministri visiiti kajastavate Belgia ajakirjanikega. 

26.04.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Belgia kaitseministri Steven 

Vandeputi ja teda saatva delegatsiooniga. 

27.04-29.04.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Marianne  

Mikko ja Madis Milling visiidil Prantsuse Vabariigis, Pariisis. 

3.05.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Tšehhi suursaadiku T.E. hr 

Richard Kadlčákiga. 

07.05-12.05.2016 toimus riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja väliskomisjoni 

esimehe Sven Mikseri ühisvisiit Ameerika Ühendriikidesse, Washingtoni. 

11.05.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme, liikmed Johannes Kert ja Ants 

Laaneots Luksemburgi Kaitseväe juhataja kindral Romain Mancinelli ja teda saatva delegatsiooniga 

13.05.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Johannes Kert, 

Oudekki Loone ja Marianne Mikko Briti sõjalaeval HMS "Iron Duke" Briti alamkoja 

parlamendiliikmete delegatsiooniga. 

13.05.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Johannes Kert, Ants 

Laaneots, Oudekki Loone ja Marianne Mikko koos NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja 

julgeolekukomitee delegatsiooniga julgeolekualasel ümarlaual Riigikogu konverentsisaalis. 

14.05-15.05.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Lennart Meri konverentsil. 

17.05.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Riigikogu esimehe Eiki Nestori 

kohtumisel Soome Vabariigi presidendi Sauli Niinistöga. 

18.05.2016 korraldas riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert koostöös komisjoniga ümarlaua 

„Mehitamata lennuvahendite kasutusvaldkonnad ja praktikad Eestis“. 

22.05-23.05.2016 osalesid  riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, komisjoni liikmed Ants 

Laaneots ja Oudekki Loone Bornholmi saarel Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide 

riigikaitsekomisjonide iga-aastasel julgeoleku- ja riigikaitsealasel foorumil. 

25.05.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ungari parlamendi 

väliskomisjoni esimehe Zsolt Némethiga. 

26.05.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert NATO 

arenduse kõrgema ülemjuhataja kindral Denis Mercieriga. 

26.05.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ettekandega Palmse mõisas 

Skandinaavia- ja Baltimaade vabatahtlike kaitseorganisatsioonide pealike konverentsil. 

31.05.2016 kohtus riigikaitsekomisoni esimees Marko Mihkelson Balti Kaitsekolledži kõrgema 

juhtimiskursuse õppuritega. 

3.06.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson „Eesti Lennupäevad 2016“ 

üritusel, mis toimus lennundusmuuseumi territooriumil ja selle kohal olevas õhuruumis. 

http://www.lennundusmuuseum.ee/lennupaevad/
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6.06.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kindralmajor Ian Cave´iga NATO 

Napoli ühendväejuhatusest. 

7.06.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Austria suursaatkonnas Austria 

13-liikmelise kõrgemate sõjaväelaste delegatsiooniga. 

9.06.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Casimir Pulsaki sihtasutuse 

korraldatud kõrgetasemelisel julgeolekualasel konverentsil Varssavis, kus ta diskuteeris Läänemere 

regiooni turvalisust käsitlevas paneelis. 

13.06.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkleson, liikmed Johannes Kert ja 

Madis Milling NATO Staabielemendi (NFIU) hoone avamise tseremoonial Kaitseväe peastaabi 

territooriumil. 

13.06.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson  Riigikogu esimehe Eiki Nestori 

kohtumisel Bulgaaria parlamendi esimehe pr Tsetska Tsachevaga. 

19.06.2016 külastasid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, liige Madis Milling Tapal 

paiknevat 1.  jalaväebrigaadi, et osaleda õppuse Saber Strike 2016  külalistepäeval. Lisaks  vaadeldi 

USA õhujõudude ründelennukite A-10  maandumis- ja õhkutõusmisharjutust Jägala-

Käravete maanteel. 

22.06.2016  kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Prantsusmaa Kaitseväe juhataja 

kindral Pierre de Villiersiga. 

27.-30.06.2016 osaleb riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert ettekandjana Saksamaal George 

Marshalli Keskuse korraldataval seminaril "Piirkondlik julgeolek: Jagatud väljakutsed ja 

võimalused". 

18.07.2016 kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ameerika Ühendriikide 

õhuväeministri pr Deborah Lee Jamesiga. 

22.07.2016 osaleb riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Eesti Maanteemuuseumis 

toimuval Kagu-Eesti 2016 [eel]arvamusfestivalil. 

22.07.2016 osalevad riigikaitsekomisjoni liikmed Kaitseväe peastaabis toimuval Kaitseväe juhataja 

asetäitja ning Kaitseväe peastaabi ülema vahetuse tseremoonial 


