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Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade  
Riigikogu XIII koosseisu IX istungjärk (14.01.2019 – 21.02.2019)  

ja istungjärkude vaheline aeg 
 
Koosseis 

 

Esimees:  Hannes Hanso (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon)  

Aseesimees:  Mart Helme (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 
Liikmed:  Johannes Kert (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Ants Laaneots (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Ain Lutsepp (Eesti Vabaerakonna fraktsioon) 
Marianne Mikko (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Madis Milling (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 
Anneli Ott (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  
Helir-Valdor Seeder (Isamaa fraktsioon) 

Karin Tammemägi (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 
Margus Tsahkna (fraktsiooni mittekuuluv saadik) 

 
Istungite arv 

 

Riigikaitsekomisjon pidas IX istungjärgul kokku 9 istungit ning ühe ühise istung sotsiaalkomisjoni 
juhtimisel 12.02.2019 teemal: puudega inimeste kaasamine riigikaitsesse: võimalused, probleemid ja 

pilootprojekt. 
 

Riigikaitsekomisjoni eelnõud 

 
Riigikaitsekomisjon oli määratud juhtivkomisjoniks 2 seaduse eelnõule, mis võeti Riigikogus vastu: 

 
1. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus, vastu võetud 20.02.2019; 
2. Kaitseliidu seaduse muutmise seadus, vastu võetud 21.02.2019. 

 
Muud riigikaitsekomisjonis käsitletud teemad 

 
14.01.2019 arutati Ants Laaneots algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE). 
15.01.2019 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

17.01.2019 tutvuti välisminister Sven Mikseri osalusel ülevaatega välispoliitika arengukava 2030 
hetkeseisust. 

21.01.2019 jätkati arutelusid käsitulirelvade ja tankitõrjerelvade hangete kohta ning käsitlet i 
Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE). 
11.02.2019 jätkati Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe 

korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) arutelu ning saadi ülevaade 30-31.01.2019 
Bukarestis toimunud EL kaitseministrite kohtumisest. 

12.02.2019 valmistuti Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) II lugemiseks ning 
arutati koos sotsiaalkomisjoniga puudega inimeste kaasamise võimalusi riigikaitsesse. 
14.02.2019 saadi ülevaade Balti riikide õhuturbest.  

18.02.2019 valmistuti Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) III 
lugemiseks ning saadi ülevaade 13-14.02.2019 Brüsselis toimunud NATO kaitseministr ite 

kohtumisest.  
19.02.2019 valmistuti Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) III lugemiseks ning 
saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest.  
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Kohtumised ja välissuhtlus 

 

3.01.2019 kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja 

delegatsiooniga. 
24.-25.01.2019 osales ja kõneles riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Poola Vabariigis toimunud 

XII Euroopa-Ukraina foorumil.  
25.01.2019 osales riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots Balti Assamblee julgeoleku- ja 
kaitsekomisjoni istungil Läti Vabariigis.  

7.02.2019 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Armeenia välisministriga.  
13.02.2019 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Jaapani suursaadikuga Eestis T.E. prl 

Yoko Yanagisawaga ja hiljem kohutus ta koos riigikaitsekomisjoni liikmete Johannes Kerdi ja Ants 
Laaneotsaga Ukraina Raada julgeoleku- ja kaitsekomisjoni delegatsiooniga. Delegatsiooni saatsid 
Ukraina suursaadik Eestis ja kaitseatašee.  

6.-8.03.2019 osaleb riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling Bukarestis toimuval Euroopa Liidu 
parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliit ika 

(CFSP/CSDP) konverentsil. 


