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Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade  

Riigikogu XIII koosseisu IV istungjärk (12.09.2016 – 15.12.2016)  

ja istungjärkude vaheline aeg 
 

Koosseis ja koosseisumuudatused 

Esimees:  Hannes Hanso (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) (alates 24.11.2016) 

Marko Mihkelson (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) (kuni 22.11.2016, 

väliskomisjoni) 

Aseesimees:  Mart Helme (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 

Liikmed:  Jaanus Karilaid (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (kuni 21.11.2016, õiguskomisjoni) 

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) 

Kalle Muuli (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) (alates 19.12.2016) 

Andrei Novikov (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (24.11.2016 – 8.12.2016) 

Juhan Parts (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) (22.11.2016 – 16.12.2016) 

Toomas Paur (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (alates 12.12.2016) 

Kadri Simson (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (21.11.2016 – 24.11.2016) 

Tarmo Tamm (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (8.12.2016 – 9.12.2016) 

Tiit Terik (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (alates 24.11.2016) 

 

Istungite arv 

Riigikaitsekomisjon pidas IV istungjärgul kokku 32 istungit. Istungjärkude vahelisel ajal toimus veel 

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

arv kokku 35.   

 

Viidi läbi 3 ühisistungit: 

19.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Eesti julgeolekupoliitika aluste 

uuendamine“. 

22.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung „Tuulepargid“. 

24.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „ülevaade arengutest Poolas 

ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest ning Eesti seisukohad 26.-27. oktoobril 2016 toimuval 

NATO kaitseministrite kohtumisel“. 

 

Toimus 9 väljasõiduistungit:  

20.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung NATO Küberkaitsekoostöö Keskusesse, kus 

saadi ülevaade K5 tegevusvaldkondadest, arengusuundadest ja eesseisvatest väljakutsetest. Lisaks 

osales istungil ka esindaja RIA-st, kes andis komisjoni liikmetele ülevaate ameti põhiülesannetest, 

tegevuseesmärkidest ja suurimatest väljakutsetest. 

27.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Mereväebaasi, kus tutvustati komisjoni 

liikmetele mereväe hetkeseisu ning anti ülevaade tulevikuplaanidest. Ühtlasi käsitleti merejulgeoleku 

tänast olukorda ning teavitati komisjoni liikmeid mereseire puudustest. 

12.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseministeeriumi, kus anti ülevaade 

riigikaitse arengukavaga seonduvast. 

13.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Veeteede Ametisse ning PPA 

Merevalvekeskusesse. Veeteede Ametis tutvustati komisjoni liikmetele laevaliikluse korraldamisega 

seonduvat ning kirjeldati radarite tööpõhimõtteid ja võimekust. Merevalvekeskuses tutvustati 

merevalvekeskuse tööpõhimõtteid ja –vahendeid,  
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17.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Teabeametisse, kus tutvustati ameti 

töökorraldust ning saadi ülevaade senistest arengutest ja tulevikuperspektiividest. Lisaks said 

komisjoni liikmed informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

8.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigi Infosüsteemi Ametisse, kus komisjoni 

liikmetele anti ülevaade ameti peamistest tegevusvaldkondadest, põhiülesannetest ja 

tegevuseesmärkidest. Samuti tutvustati komisjoni liikmetele erinevaid arengusuundi, väljakutseid 

ning toodi näiteid erinevatest aset leidnud situatsioonidest.  

15.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, kus komisjoni liikmed 

said informatsiooni Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.  

21.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, kus komisjoni 

liikmetele tutvustati Naiskodukaitse tegevust, peamisi arengusuundi ja tulevikuperspektiive. Ühtlasi 

anti komisjoni liikmetele ülevaade noorteorganisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad tegevustest 

ja peamistest arengusuundadest. 

6.12.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Ämari lennubaasi, kus komisjoni liikmed said 

ülevaate Erioperatsioonide Väejuhatuse tegevusest, peamistest ülesannetest ja edulugudest. Ühtlasi 

tutvustati komisjoni liikmetele väejuhatuse varustust.  

 

Riigikaitsekomisjoni eelnõud 

 

Riigikaitsekomisjon määrati 2 seaduseelnõu – Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja 

Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse 

kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE) ja Kaitseväeteenistuse seaduse, 

vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) ning 9 otsuse 

eelnõu - Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis " eelnõu (331 OE), Riigikogu otsuse 

„Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 

koosseisus" eelnõu (332 OE), Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (333 OE), Riigikogu 

otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (334 OE), Riigikogu otsuse „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" eelnõu (335 OE), 

Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste 

täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu 

(336 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu 

suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil 

EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (337 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja 

pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

Inherent Resolve" eelnõu (338 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine 

Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO 

rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (339 OE) juhtivkomisjoniks.  

 

Riigikaitsekomisjonis menetletud eelnõudest võeti täiskogus vastu 1 seadus ja 9 Riigikogu otsust: 

 

1. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis," vastu võetud 7.12.2016; 

2. Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel 

NATO reageerimisjõudude koosseisus," vastu võetud 7.12.2016; 

3. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos,“ vastu võetud 7.12.2016; 
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4. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis,“ vastu võetud 

7.12.2016; 

5. 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 7.12.2016; 

6. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja 

Süürias,“ vastu võetud 7.12.2016; 

7. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu 

suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel 

missioonil EUNAVFOR Med/Sophia,“ vastu võetud 7.12.2016; 

8. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve,“ vastu võetud 

7.12.2016; 

9. Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil 

Malis,“ vastu võetud 7.12.2016; 

10. Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise 

protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli 

ratifitseerimise seadus, vastu võetud 14.12.2016. 

 

IV istungjärgu lõpuks on riigikaitsekomisjoni menetluses kaitseväeteenistuse seaduse, 

vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE). 

 

Arvamused 

10.10.2016 andis riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse Euroopa 

Komisjoni teatise „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning 

konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine“ ja sellele lisatud Eesti 

seisukohtade kohta. 

13.12.2016 andis riigikaitsekomisjon väliskomisjonile arvamuse Eesti seisukohad Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade 

ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta 

COM(2016) 616. 

 

Muud riigikaitsekomisjonis käsitletud teemad 

12.09.2016 saadi ülevaade NATO Staabielemendi (NATO Force Integration Unit) tegevusest. 

19.09.2016 toimus ühisistung väliskomisjoniga Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamise teemal 

ning saadi informatsiooni Moskva kutsest ja lennuohutusest Läänemerel. 

20.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung NATO Küberkaitsekoostöö Keskusesse. 

22.09.2016 saadi ülevaade sundkoormiste rakendamisest ja naiste vabatahtliku ajateenistuskohustuse 

täitmisest ning toimus ühisistung keskkonnakomisjoniga tuuleparkide teemal. 

26.09.2016 saadi ülevaade arengutest Montenegrost. 

27.09.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Mereväebaasi, kus saadi ülevaade mereseire 

ja –julgeoleku hetkeseisust. 

29.09.2016 saadi järelinfot 26-27.09 toimunud EL kaitseministrite kohtumisest. 

10.10.2016 saadi ülevaade riigikaitse laiast käsitlusest lähtuva õigusloome revisjonist. 

11.10.2016 saadi ülevaade riigi 2017.a. eelarve seaduse eelnõu Kaitseministeeriumi valitsemisalas 

ning olukorrast Ukrainas. 

12.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseministeeriumisse, kus tutvustati 

riigikaitse arengukava. 
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13.10.2016 toimus väljasõiduistung Veeteede Ametisse ning PPA Merevalvekeskusesse, kus käsitleti 

mereseirega seonduvat. 

17.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Teabeametisse, kus saadi lisaks ameti 

tutvustusele ka informatsioon julgeolekuolukorrast. 

18.10.2016 saadi ülevaade küberjulgeolekust. 

20.10.2016 saadi ülevaade Eesti merejulgeolekust ning tutvustati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 

rakendusuuringute keskuses valminud merejulgeoleku uuringut. 

24.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung, kus saadi ülevaade Eesti-Poola 

suhetest ning eelinformatsioon 26-27. oktoobril toimuvast NATO kaitseministrite kohtumisest. 

25.10.2016 tutvustati õppuste „Kevadtorm 2016“ ja „Läänetorm 2016“ reservväelaste tagasiside 

küsitluse tulemusi ning arutati komisjoni nimel esitatavat mereseire kirja. 

27.10.2016 saadi ülevaade USA presidendivalimistest. 

07.11.2016 saadi järelinfo 26-27. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ning arutati 

Riigikogu toimepidevust kriisi ajal. 

08.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigi Infosüsteemi Ametisse. 

10.11.2016 saadi ülevaade elanikkonna kaitsest. 

14.11.2016 saadi informatsioon olukorrast Türgis ning toimus videokonverents Eesti suursaadikuga 

Türgis. 

15.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, kus saadi 

informatsiooni Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel. 

16.11.2016 tutvuti Vabariigi Valitsuse 14.11.2016 esitatud 9 otsuse eelnõuga ja 1 seaduseelnõuga.  

17.11.2016 saadi ülevaade Kaitseväe harjutusväljadest. 

21.11.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, kus saadi ülevaade 

Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad tegevustest. 

22.11.2016 saadi ülevaade kapten Tanel Rattiste magistritööst „Eesti Kaitseväe tegevväelaste 

alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel“ ning Kaitseväe juhataja, 

kaitseminister ja riigi peaprokurör selgitasid komisjonile miinitõrjelaeval Sakala aset leidnud juhtumi 

tagamaid. 

24.11.2016 toimusid riigikaitsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised. 

05.12.2016 toimus 9 missioonieelnõu II lugemise ettevalmistus ning saadi eelinformatsioon NATO 

välisministrite 7.12 aset leidvast kohtumisest. 

06.12.2016 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Ämari Lennubaasi, kus külastati 

Erioperatsioonide Väejuhatust ning saadi ülevaade nende tegevusest. 

08.12.2016 toimus Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse 

vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli 

ratifitseerimise seaduse eelnõu II lugemise ettevalmistamine. 

12.12.2016 tutvustas Kaitseministeeriumi juures tegutsev terminoloogiakomisjon oma ülesandeid, 

koosseisu ja töö korraldust, saadi informatsiooni sõjaliste terminite andmebaasist. Toimus arutelu 

Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi 

kontrollimiseks, eelnõu kohta COM(2016) 616 arvamuse andmiseks ning Kaitseminsiteeriumi 

esindajad andisd ülevaate KVTS, VangS  ja VTMS muutmise seaduse eelnõust. Ühtlasi saadi 

ülevaade lisaõppekogunemisest „Okas“ 2016.  

13.12.2016 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest.  

 

Kohtumised ja välissuhtlus 

22.06.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Prantsusmaa Kaitseväe juhataja 

kindral Pierre de Villiersiga. 

18.07.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ameerika Ühendriikide 

õhuväeministri pr Deborah Lee Jamesiga. 
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22.07.2016 osalesid  riigikaitsekomisjoni liikmed Kaitseväe peastaabis toimuval Kaitseväe juhataja 

asetäitja ning Kaitseväe peastaabi ülema vahetuse tseremoonial ning riigikaitsekomisjoni esimees 

Marko Mihkelson osales Eesti Maanteemuuseumis toimuval Kagu-Eesti 2016 [eel]arvamusfestivalil. 

05.08.2016 avas riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling Valgamaal militaarajaloo festivali Milfest. 

28.08.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Juminda 1941. aasta miinilahingu 

ohvrite mälestustseremoonial ning asetas seal pärja Eesti rahva poolt. 

31.08.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja  liikmed  Ain Lutsepp, 

Marianne Mikko ning Madis Milling Ämari lennubaasis toimunud NATO õhuoperatsiooni üksuste 

vahetuse tseremoonial. 

02-04.09.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Euroopa Liidu parlamentide-

vahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) 

konverentsil Slovakkias, Bratislavas. 

04-06.09.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Pariisis Prantsusmaa 

Rahvusassamblee ja Senati kaitsekomisjonide korraldataval kaitsekonverentsil Summer Defence 

Conference. 

07.09.2016 modereeris riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Riigikogu konverentsisaalis 

toimunud seminari “Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarne mõõde: õppides teiste 

kogemustest”. 

13.09.2016 osales riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko Poola Kaitseväe aastapäeva 

tseremoonial Meremuuseumis asuva allveelaev ORP Orzeli mälestustahvli juures ning hiljem 

kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Prantsusmaa Rahvusassamblee riigikaitse ja relvajõudude 

komisjoni delegatsiooniga. 

14.09.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Prantsusmaa Senati Prantsuse-

Balti riikide sõprusrühma delegatsiooniga.  

15-17.09.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Jalta Euroopa Strateegia 13. 

aastakohtumisel Ukrainas, Kiievis. 

29.09.2016 osalesid Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Marianne Mikko 

Tallinnas toimunud ABCD julgeolekukonverentsil „Sild üle rahutu vee“. 

03.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Saksamaa Juhtimisakadeemia 

nooremohvitseridest kursuslastega.  

04.10.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Vabariigi Presidendi juhitaval 

Riigikaitse Nõukogu istungil. 

06.10.2016 osalesid Riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert ja Ain Lutsepp Riigikogu 

konverentsisaalis toimunud ja riigikaitsekomisjoni kaaskorraldaval Eesti NATO Ühingu 

konverentsil  “Eesti julgeolek 2016: minu panus“. Johannes Kert esines konverentsi kokkuvõtva 

lõppsõnaga. 

06-07.10.2016 toimus riigikaitsekomisjoni delegatsiooni vastuvisiit Soome, kuhu kuulusid komisjoni 

esimees Marko Mihkelson, aseesimees Mart Helme, liikmed Ants Laaneots, Oudekki Loone ja Madis 

Milling. 

07.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ukraina kaitseminister 

armeekindral Stepan Poltorakiga. 

11.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Rootsi eruohvitseride 

delegatsiooniga. 

18.10.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Vabariigi Presidendi juures 

toimunud kohtumisel Raytheon tegevjuhi John Harrisega. 

20.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Rootsi Suursaatkonnas Rootsi 

suursaadiku Anders Ljunggreni ja suursaadiku Krister Bringéusega. 

23.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Läänemaal,  Roostal XXXV 

Kõrgemate Riigikaitsekursuste kursuslastega. Kursustest võttis osa riigikaitsekomisjoni liige 

Oudekki Loone.  

24.10.2016 kohtusid riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmed Poola Senati marssali T. E. hr Stanislaw 

Karczewski ja teda saatva delegatsiooniga.  
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25.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson  MBDA Missile Systems 

asepresidendi hr Didier Philippega. 

26.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ameerika Ühendriikide 

Välisministeeriumi analüütiku Kathy Guiducci-Ferry´ga ning hiljem koos Euroopa Liidu asjade 

komisjoni esimees Kalle Pallinguga kohtusid Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu voliniku Sir Julian 

King’iga. 

27.10.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven 

Mikser Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu´ga. 

28.10.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ämari lennubaasis Saksamaa 

põllumajandusministri Christian Schmidtiga. 

28-30.10.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Riia 2016 konverentsil, mis on 

formaadi poolest sarnane Lennart Meri konverentsiga. 

01.11.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Ameerika 

Ühendriikide senaatorite kaitsenõunike delegatsiooniga. 

03.11.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Läti Kaitseväe juhataja kindralleitnant 

Raimonds Graubega. 

03-04.11.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Eesti NATO ühingu 

korraldataval iga-aastasel Balti-Vene noortefoorumil Vilniuses. 

04.11.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson professor Wolfgang F. 

Danspeckgruberi ja Austria suursaadiku Doris Danleriga. 

08.11.2016 pidas riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste 

Suhete Ringis loengu “Minutid enne USA uut ajajärku”. 

10.11.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Itaalia suursaadiku Marco 

Clementega ning hiljem USA suursaadiku James D. Melville jr-ga. 

11.11.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Briti suursaatkonna eestvedamisel 

toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetas langenute 

mälestamiseks riigikaitsekomisjoni pärja. 

13.11.2016  osales riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Saksa rahva 

leinapäeva mälestusüritusel Saksa sõjavangide kalmistul ning asetas langetute mälestamiseks 

riigikaitsekomisjoni pärja. 

17.11.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson Suurbritannia suursaadiku Theresa 

Bubbeariga. 

18-22.11.2016 osales riigikaitsekomisjoni liige ja Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee 

delegatsiooni esimees Ants Laaneots NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Istanbulis. 

25.11.2016 kohtusid riigikaitsekomisjoni  esimees Hannes Hanso, aseesimees Mart Helme, komisjoni 

liige ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert Ukraina Kaitseväe juhataja 

armeekindral Viktor Muzhenkoga. 

27-30.11.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Tbilisis Kõrgematel 

Riigikaitsekursustel, kus pidas avakõne ning kõrgetasemelistel kahepoolsetel kohtumistel. 

01.12.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse 

aastafoorumil. 

8-10.12.2016 külastas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Ungarit, et tugevdada riikide 

kahepoolset koostööd. Toimusid kohtumised Ungari kaitseministri, 

poliitikadirektori, välisministeeriumi kaitse- ja rahvusvahelise koostöö kantsleri, riigikaitsekomisjoni 

esimehe ja väliskomisjoni esimehega. Ühtlasi külastati Ungari-Eesti seltsi, Papa sõjaväebaasi ja Tartu 

sõpruslinna Veszpremi ning 9. detsembril pidas Hannes Hanso National University of Public 

Service ülikoolis loengu. 

12.12.2016 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Vabariigi Presidendi juhitaval 

Riigikaitse Nõukogu istungil.  

13.12.2016 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Rahvusvahelise 

Kaitseuuringute Keskuses toimuva raporti  „Väikeriigid ÜRO rahuvalves: UNIFIL-i  Soome/Iiri 

pataljon“ esitlusel. 
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21.12.2016 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Ühendkuningriigi parlamendi 

delegatsiooniga ning hiljem ka Läti suursaadiku T.E hr Juris Bonega. 

 

 

 


