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Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade  
Riigikogu XIII koosseisu VII istungjärk (8.01.2017 – 14.06.2017)  

ja istungjärkude vaheline aeg 
 
Koosseis ja koosseisumuudatused 

 

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)  
Toomas Paur (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Helir-Valdur Seeder (Isamaa fraktsioon) 
Karin Tammemägi (Eesti Keskerakonna fraktsioon) 

Margus Tsahkna (fraktsiooni mittekuuluv saadik) 
 
Istungite arv 

 
Riigikaitsekomisjon pidas VII istungjärgul kokku 45 istungit. Lisaks toimus veel 5 ühist istungit, kus 

osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed. 
 
Riigikaitsekomisjoni kui valdkonnakomisjoni juhtimisel viidi läbi 1 ühine istung ning osaleti 5 ühisel 

istungil teiste komisjonidega: 
15.05.2018 toimus riigikaitsekomisjoni ühine väljasõiduistung õiguskomisjoniga Riigi Infosüsteemi 

Ametisse „Ülevaade küberintsidentide lahendamisest ja küberhügieen.“ 
06.03.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed kultuurikomisjoni istungil „Ajaloo- ning 
ühiskonna-, sealhulgas riigikaitseõpetusest koolides.“ 

17.04.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed avalikul istungil majandus-, keskkonna- ja 
maaelukomisjoniga „Energiavarustus.“ 

28.05.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed õiguskomisjoni istungil „Kaitseväeteenis tuse 
seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE I).“ 
31.05.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil  

„Kontrolliaruande Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesande id 
esitamine (2-7/18-78).“ 

05.06.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed õiguskomisjoni istungil „Ülevaade 
elanikkonnakaitse kontseptsioonist.“ Istungi teist poolt juhatas riigikaitsekomisjoni esimees.  
 

Toimus 5 väljasõiduistungit:  
22.01.2018 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, kus tutvustat i 

Kaitseliidu arengukava 2030.  
13.03.2018 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigikantseleisse, kus käsitlet i 
Riigikantselei ning julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo rolli riigikaitses, sh elanikkonna 

kaitses. 
20.03.2018 toimus väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, kus kohtuti Kaitseväe juhtkonnaga ja tutvuti 

Kaitseväe tegevuskavaga aastaks 2018. 
15.05.2018 külastas riigikaitsekomisjon koos õiguskomisjoniga Riigi Infosüsteemi Ametit ning sai 
ülevaate küberintsidentide lahendamisest ja küberhügieenist.  
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07.06.2018 kohtus riigikaitsekomisjon Kadrioru lossis riigikaitse kõrgeima juhi Vabariigi 
Presidendiga. 
 

Riigikaitsekomisjoni eelnõud 

 

Riigikaitsekomisjon algatas 1 seaduseelnõu – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE). 
Lisaks sellele määrati riigikaitsekomisjon juhtivkomisjoniks 8 seaduseelnõule – hädaolukorra 
seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(571 SE), riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), Kaitseliidu 
seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), Kaitseväe korralduse seaduse 

muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), küberturvalisuse 
seaduse eelnõu (597 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 
(607 SE), relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (615 SE), liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) ning 
2 Riigikogu otsuse eelnõule - Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine 
eelnõu (564 OE) ja Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste 
täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE).  

 
Riigikaitsekomisjonis menetletud eelnõudest võeti täiskogus vastu 8 seadust ja 2 Riigikogu otsust: 

 
1. Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 

muutmine", vastu võetud 07.02.2018; 
2. hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse 

muutmise seadus, vastu võetud 07.03.2018; 
3. riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus, vastu võetud 21.03.2018; 
4. Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus, vastu võetud 11.04.2018; 

5. küberturvalisuse seadus, vastu võetud 09.05.2018; 
6. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmise l 

Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis,“ vastu võetud 09.05.2018; 
7. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus, 

vastu võetud 16.05.2018; 

8. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, vastu võetud 13.06.2018; 
9. liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus, vastu võetud 13.06.2018; 

10. relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise 
seadus, vastu võetud 13.06.2018. 

 

Arvamused 

 

16.01.2018 andis riigikaitsekomisjon seisukoha Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise kohta. 
06.03.2018 andis riigikaitsekomisjon õiguskomisjonile arvamuse kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste 
seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) kohta.  

06.03.2018 andis riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse teemal: Eesti 
seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu 

kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes - COM(2017) 772 (1-2/17-778/5). 
06.03.2018 andis riigikaitsekomisjon arvamuse Vabariigi Valitsuse korralduse ""Välispoliit ika 
arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine" eelnõule (2-7/18-28). 

04.04.2018 andis riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse Eesti seisukohad 
Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN (2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476 (1-

2/18-170/1). 
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06.06.2018 andis riigikaitsekomisjon väliskomisjonile arvamuse Eesti seisukohad Euroopa 
Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse 
tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5 (1-2/18-195/2). 

 
Muud riigikaitsekomisjonis käsitletud teemad 

 
08.01.2018 tutvuti Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevusega.  
09.01.2018 tutvustati komisjonile Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti 

riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine 
eelnõu (564 OE) tausta ja eesmärke ning valmistuti I lugemiseks. 

15.01.2018 arutleti komisjoni istungjärgu töökava ja välissuhtluse teemal ning saadi ülevaade 
julgeolekuolukorra arengutest. 
16.01.2018 kohtuti Kaitseväe juhataja kandidaadiga, samuti valmistuti hädaolukorra seaduse, 

maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 
SE) ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) I lugemiseks.  

18.01.2018 käsitleti merejulgeolekuga seonduvat. 
22.01.2018 toimus väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, kus tutvuti Kaitseliidu arengukavaga 2030.  
23.01.2018 saadi ülevaade strateegilisest kommunikatsioonist ja julgeolekust.  

05.02.2018 valmistuti Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja 
pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil 

Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE II) II lugemiseks ning saadi ülevaade küberturvalisusest.  
06.02.2018 saadi ülevaade 2017. aasta detsembris toimunud Kaitseväe välkõppekogunemisest ning 
tutvuti RKK raporti „Naised Eesti Kaitseväes: motivatsioon, suhtumine, kogemus ja väljakutsed“ 

tulemustega. 
08.02.2018 käsitleti arenguid NATOs ja saadi 14-15.02.2018 toimuva NATO kaitseministr ite 

kohtumise eelbriifing.  
12.02.2018 valmistuti riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE I) ja 
hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (571 SE I) II lugemiseks.  
13.02.2018 kohtuti Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) delegatsiooniga.  

15.02.2018 jätkati seaduse eelnõude 571 SE ja 572 SE II lugemiseks ettevalmistamisega ning kohtuti 
Eesti Kaitsetööstuse liidu ja ettevõtete esindajatega.  
19.02.2018 käsitleti NATO sõjalise juhtimisstruktuuri reformi ning saadi informats ioon 

sisejulgeoleku olukorra arengutest.  
20.02.2018 arutati õiguskomisjoni menetluses oleva Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõule (447 SE) Kaitseministeeriumi poolt tehtud muudatusettepanekuid ning 
saadi informatsioon julgeolekuolukorra arengutest.  
05.03.2018 valmistuti seaduse eelnõu 571 SE III lugemiseks, seaduse eelnõu 572 SE II lugemiseks 

ja jätkati seaduse eelnõu 447 SE kohta arvamuse andmise arutelu. Lisaks saadi ülevaade elanikkonna 
kaitse kontseptsioonist ja info Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega 

muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta.  
06.03.2018 toimus riigikaitse- ja kultuurikomisjoni ühine istung ajaloo- ning ühiskonna-, sh 
riigikaitseõpetusest koolides ning saadi ülevaade Vabariigi Valitsuse korralduse ""Välispoliit ika 

arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine" eelnõu eesmärkidest ja hetkeseisust.  
08.03.2018 tutvuti Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) sisu 

ja eesmärkidega ning valmistuti I lugemiseks.  
12.03.2018 saadi ülevaade Eesti-Taani kaitsekoostööst ja NATO liitlaste suurendatud kohaloleku 
lahingugrupi tegevusest (Enhanced Forward Presence) Eestis. Lisaks tehti seaduse eelnõu 572 SE III 

lugemise menetluslikke otsuseid ja tutvuti Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest 
tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (594 SE). 

13.03.2018 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigikantseleisse, kus käsitlet i 
Riigikantselei rolli riigikaitses. 
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15.03.2018 tutvuti küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) sisu ja eesmärkidega ning valmistuti I 
lugemiseks. Lisaks käsitleti kaitseväeteenistusalaste süütegude kohtumenetluse, ajateenistusse 
asumise ja õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramisega seonduvat.  

19.03.2018 kiideti heaks seaduse eelnõu 572 SE III lugemise tekst ning saadi ülevaated 6.03.18 
Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, sh struktureeritud kaitsekoostööst 

(PESCO) ja julgeolekuolukorra arengutest.  
20.03.2018 toimus väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, kus kohtuti Kaitseväe juhtkonnaga ja arutati 
Kaitseväe tegevuskavade teemal.  

22.03.2018 valmistuti Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE II)  
ning Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (594 SE I) II lugemiseks ja arutati mõlemale eelnõule tehtud muudatusettepanekuid.  
02.04.2018 jätkati seaduse eelnõu 593 SE III lugemiseks valmistumist ning saadi ülevaade Venemaa 
2018. aasta presidendivalmistest.  

03.04.2018 tutvuti Eesti seisukohtadega Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta ning saadi ülevaade 
Kaitseministeeriumi hankekavast ja valitsemisala eelarvestrateegiast aastateks 2019-2022. 

05.04.2018 tutvuti Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste 
täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõuga (608 OE) ja valmistut i 
Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(594 SE) II lugemiseks.  
09.04.2018 kiideti heaks eelnõu 593 SE III lugemise tekst ning arutati küberturvalisuse seaduse 

eelnõuga (597 SE) seonduvat koos huvigruppidega.  
10.04.2018 arutati seaduse eelnõu 594 SE muudatusettepanekute muutmist ja jätkati küberturvalisuse 
seaduse eelnõuga seotud arutelusid II lugemiseks. Lisaks saadi ülevaade Kaitseressursside Ameti 

tegevusest.  
12.04.2018 valmistuti seaduse eelnõu 597 SE II lugemiseks ning tutvuti Kaitseväeteenistuse seaduse 

ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) sisu ja eesmärkidega.  
16.04.2018 tutvustati komisjonile relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja 
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) ning anti ülevaade Balti riikide ja Põhjamaade 

kaitsekoostööst ning arengutest Poolas ja Rumeenias. Ühtlasi saadi informatsiooni 
julgeolekuolukorra arengutest.  

17.04.2018 toimus riigikaitsekomisjoni avalik ühine istung majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni 
ja maaelukomisjoniga energiavarustuse teemal.  
19.04.2018 kiideti heaks küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) II lugemise dokumendid.  

30.04.2018 saadi ülevaade SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse tööst ja doonortelkide 
kasutamisest ning valmistuti seaduse eelnõu 594 SE ja Riigikogu otsuse eelnõu 608 OE II 

lugemisteks.  
03.05.2018 tutvuti julgeolekuolukorra arengutega.  
07.05.2018 valmistuti Riigikogu otsuse eelnõu 608 OE II lugemiseks ning seaduse eelnõu 594 SE ja 

seaduse eelnõu 597 SE III lugemiseks.  
14.05.2018 jätkati seaduse eelnõu 594 SE III lugemiseks valmistumist ning saadi ülevaade 

riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust. 
15.05.2018 tutvuti liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) ning toimus väljasõiduis tung 
koos õiguskomisjoniga Riigi Infosüsteemi Ametisse, kus saadi ülevaade küberintsidentide 

lahendamisest ja küberhügieenist. 
28.05.2018 otsustati riigikaitsekomisjoni liikme Johannes Kerdi välislähetusi toetada ning saadi 

ülevaade julgeolekuolukorra arengutest. Samuti valmistuti seaduse eelnõu 615 SE II lugemiseks. 
Lisaks toimus ühine istung õiguskomisjoniga Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõu (447 SE) teemal.  

29.05.2018 jätkus seaduse eelnõu 615 SE II lugemiseks valmistumine koos huvigruppide ja 
muudatusettepanekute esitajate esindajatega. Lisaks valmistuti ka seaduse eelnõu 607 SE II 

lugemiseks.  
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31.05.2018 toimus ühine istung riigieelarve kontrolli erikomis joniga kontrolliaruande „Kaitseliidu 
valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid“ teemal. 
04.06.2018 valmistuti seaduse eelnõude 635 SE, 607 SE ja 615 SE II lugemiseks.  

05.06.2018 tutvuti Eesti seisukohtadega Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta ja käsitlet i 

relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamist. Lisaks toimus ühine istung õiguskomisjoniga 
elanikkonnakaitse kontseptsiooni teemal.  
07.06.2018 toimus väljasõiduistung Vabariigi Presidendi Kantseleisse, kus käsitleti kohtumise käigus 

julgeolekupoliitilisi teemasid.  
11.06.2018 valmistuti seaduse eelnõude 635 SE, 607 SE ja 615 SE III lugemiseks. Ühtlasi käsitlet i 

asendusteenistuse võimaluste osas tehtud ettepanekut ning otsustati toetada septembris toimuva id 
lähetusi. Lisaks arutati komisjoni tööd istungjärkude vahelisel ajal.  
12.06.2018 saadi ülevaade Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringust "Balti riikide 

õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta" ning 7-8.06.2018 Brüsselis toimunud NATO 
kaitseministrite kohtumisest. Samuti saadi ülevaade Kaitseväe ja Kaitseliidu rahvusvahelises t 

suurõppusest „Siil 2018“ ning käsitleti Võru linna Taara linnaosa elanike ja kinnistuomanike 
pöördumist detailplaneeringu teemal. 
 

Kohtumised ja välissuhtlus 

 

04.01.2018 kohtusid riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja komisjoni liige Johannes Kert 
Ühendkuningriigi parlamendi liikmetele mõeldud relvajõudude tegevust tutvustavas programmis 
"Armed Forces Parliamentary Scheme" osalejate delegatsiooniga. 

07-13.01.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti 
delegatsiooni liige Hannes Hanso assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee tehnoloogia trendide ja 

turvalisuse alakomitee visiidil Abu Dhabis. 
10.01.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed Ämari lennubaasis toimuval NATO Balti õhuturbe 
rotatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial. 

30.01.2018 pidas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso avaettekande Rahvusvahe lise 
Kaitseuuringute Keskuses toimuval seminaril ja raporti esitlusel "Naised Eesti Kaitseväes: 

motivatsioon, suhtumine, kogemus ja väljakutsed." 
01.02.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Taani reservohvitseride ja kaitsepoliit ika 
huviliste poliitikute (Taanis võimul olev liberaalne Venstre partei) delegatsiooniga. 

15-17.02.2018 osales riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert  Euroopa Liidu parlamentidevahelise l 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil 

Sofias, Bulgaarias. 
20.02.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Poola Vabariigi suursaadiku T. E hr 
Grzegorz Kozłowskiga. 

24.02.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Kaitseväe paraadil.  
05.03.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso koos väliskomisjoni esimehega 

Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) presidendi Peter B Doraniga. 
07.03.2018 andis riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Tagasi Kooli algatuse raames 10-12. 
klassi õpilastele e-külalistunni teemal “Olukorrast Venemaal.” 

12.03.2018 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Taani Kuningriigi suusaadiku T. E proua Kristina 
Miskowiak Beckvardi ja kaitseatašee kolonel Søren Frausig´iga. 

13.03.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Prantsusmaa Kõrgema 
Kaitseõpingute Keskuse (Center for Higher Military Studies) kursuslastest vanemohvitseridega.  
21.03.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja loodava Eesti kaitsetööstuse 

Riigikogu toetusrühma liikmed Riigikogu konverentsisaalis toimuval arutelul ja kaitsetööstuse 
näitusel. Riigikaitsekomisjoni kaaskorraldatav Eesti Kaitsetööstusettevõtteid tutvustav näitus toimus 

Riigikogu vestibüülis.  
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25-27.03.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso George C. Marshalli Keskuse 
korraldataval seminaril Georgia vanemjuhtidele ning tegi ettekande parlamendi rollist julgeo leku 
väljakutsetes. 

04.04.2018 esines riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso avakõnega Tallinna Ülikoolis 
toimuval NATO-Euroopa Liidu ümarlaual. 

12.04.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Kaitsepolitseiameti 98. aastapäeva 
tähistamisel ja 2017 aastaraamatu esitlusel ning hiljem osales ta Carolin Illenzeeri fondi 
heategevuslikul õhtusöögil. 

17-19.04.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Bukarestis nn. B9 riikide spiikrite 
kohtumisel, kus ta esindas Riigikogu.  

21.04.2018 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert USA 
Riigikaitse Ülikooli (NDU) Eisenhower kooli vanemohvitseridest kuulajatega. 
05.05.2018 esines riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ettekandega õppuse SIIL 2018 raames 

Kaitseliidu Saaremaa malevlastele ning riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert, Ain Lutsepp, 
Madis Milling, Anneli Ott ja Margus Tsahkna osalesid Miinisadamas õppuse SIIL 2018 

külalistepäeval. Samuti kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Georgia Kaitseväe juhataja 
kindralmajor Vladimer Chachibaia ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osales Georgia 
Suursaadik Eestis T.E preili Tea Akhvlediani. 

6-10.05.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Norras toimuvatel NATO 
Parlamentaarse Assamblee teadus- ja tehnoloogia alakomitee kohtumistel. 

15.05.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Georgia riigiametnike 
delegatsiooniga. Hiljem kohtus ta koos riigikaitsekomisjoni liikmete Johannes Kerdi ja Marianne 
Mikkoga Moldova kaitseministri hr Eugeniu Sturza ja teda saatva delegatsiooniga. 

16-25.05.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu 
mittealaliseks liikmeks saamise kampaania raames toimuvatel kohtumistel Tšiili Vabariigis, Peruu 

Vabariigis ja Ecuadori Vabariigis. 
25-28.05.2018 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Ants Laaneots Varssavis 
toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungjärgul koos NATO PA delegatsiooni  

liikmete Oudekki Loone ja Marko Mihkelsoniga.  
01.06.2018 tegi riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso avaettekande Eesti Reservohvitser ide 

Kogu IX konverentsil “Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus". Seejärel osales ta Rootsi 
suursaatkonnas toimuval Narva 1993. aasta referendumi ümarlaual. 
01-03.06.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Lennart Meri konverentsil.  

04.06.2018 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Balti Kaitsekolledži kõrgema 
juhtimiskursuse õppuritega. 

11.06.2018 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Riigikogu konverentsisaalis toimuva l 
NATO Parlamentaarse Assamblee ümarlaual kaitseteemade paneelis koos kaitseminister Jüri 
Luigega.  

15.06.2018 osales ja kõneles riigikaitsekomisjoni liige Margus Tsahkna Tapal toimuval Taani lipu 
päeva tähistamisel. 


