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Kultuurikomisjoni tegevuse ülevaade  

Riigikogu XIV koosseisu IV istungjärk (14.09.2020 – 20.12.2020) 
 

 

Kultuurikomisjoni koosseis  

 

Esimees:  Aadu Must   (Eesti Keskerakonna fraktsioon)     

Aseesimees:  Heidy Purga     (Eesti Reformierakonna fraktsioon)  

 

Liikmed:  Helle-Moonika Helme  (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon)    

Jaak Valge    (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon)    

Katri Raik   (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Mihhail Stalnuhhin   (Eesti Keskerakonna fraktsioon, kuni 10.12.2020)   

Marko Šorin   (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Kristina Šmigun-Vähi  (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Signe Kivi   (Eesti Reformierakonna fraktsioon)  

Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa fraktsioon)   

 

Istungite arv 

III istungjärgul pidas kultuurikomisjon kokku 32 istungit (neist 3 videosilla teel), sealhulgas 1 

ühine istung Riigikogu majanduskomisjoniga.    

 

Eelnõude arv 

IV istungjärgul määrati kultuurikomisjoni menetlusse 3 seaduse eelnõu ja 2 otsuse eelnõu.  

Pärast IV istungjärgu lõppu jääb komisjoni menetlusse 5 seaduse eelnõu.   
 

IV istungjärgul kultuurikomisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti vastu 1 otsus ja 3 

seadust.  

 

• Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu  liikme 

nimetamine“  

Otsusega nimetatakse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Anti Poolamets seoses nõukogu 

liikme Urmas Reitelmanni volituste ennetähtaegse lõppemisega.  

Algataja: kultuurikomisjon  

Komisjoni esindaja: Aadu Must   

Menetlus: algatatud 29.10.2020, menetlusse võetud 29.10.2020; lõpphääletus 10.11.2020, 

otsus jõustus 2020. aasta 10. novembril. 

• Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) 

ratifitseerimise seadus. 

Konventsioon eesmärk on edendada rahvusvahelist filmialast koostööd Euroopas. 

Konventsioon kohaldub koostööfilmidele, näiteks mängu-, anima- ja dokumentaalfilmid, mis 

on mõeldud kinos näitamiseks ja milles osaleb üldreeglina vähemalt kolm tootjat kolmest 

liikmesriigist. Eesti jaoks on konventsiooniga ühinemine oluline, et osaleda 

kaastootmisprojektides, kus tootja panus jääb alla 10 protsendi filmi tootmiskuludest, aga ei 

ole väiksem kui 5 protsenti. Kaastootmine on olulise tähtsusega keskmisest suurema 
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eelarvega Eesti filmide tegemisel, kuna ainuüksi Eesti poolse rahastusega neid filme ei ole 

võimalik toota.  

Algataja: Vabariigi Valitsus  

Komisjoni esindaja: Marko Šorin   

Menetlus: algatatud 12.10.2020, menetlusse võetud 13.10.2020; esimene lugemine 

28.10.2020, lõpphääletus 9.12.2020  

 

• Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi 

õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi 

muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)  

Seadusega muudetakse nn tühja kasseti tasu ehk autori õigust saada hüvitist, kui tema teost 

kopeeritakse tema nõusolekuta isiklikuks kasutamiseks. Uuendusena hakatakse tühja kasseti 

tasu jagama ka filmi esmasalvestuse tootjatele. Seaduse kohaselt annab Justiitsministeerium 

konkreetsed autoriõigusega seotud rakenduslikud ülesanded üle Patendiametile. 

Algataja: Vabariigi Valitsus  

Komisjoni esindaja: Heidy Purga   

Menetlus: algatatud 14.09.2020, menetlusse võetud 15.09.2020; esimene lugemine 

14.10.2020, teine lugemine 09.12.2020, lõpphääletus 16.12.2020, jõustub 1.04.2021. 

 

• Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 

muutmise seadus 

Seadusega laiendatakse Eesti Rahvusringhäälingu kohustust tagada teleprogrammide 

kättesaadavus kuulmispuudega inimestele. 

Algataja: Eesti Reformierakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: esindaja Marko Šorin   

Menetlus: algatatud 18.12.2019, menetlusse võetud 19.12.2019; esimene lugemine 

10.03.2020, teine lugemine katkestatud 06.05.2020, teise lugemise jätkamine 15.12.2020,  

lõpphääletus 17.12.2020  

 

Menetlusse jääb 5 seaduse eelnõu  

 

• Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 

SE) 

Eelnõuga soovitakse tagada riigipoolne teadus- ja arendustegevuse stabiilne 

finantseerimine tasemel 1 protsent SKPst, toetades seekaudu laiapõhjalist ühiskonna 

arengut ning soodustades ettevõtluse suuremat lisandväärtust.   

 

Algataja: Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Jaak Valge 

Menetlus: algatatud 03.06.2019; menetlusse võetud 04.06.2019; I lugemine 07.10.2019; 

muudatusettepanekute tähtaeg 21.10.2019. 

 

• Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse 

eelnõu (57 SE)  
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Eelnõuga lisatakse kodakondsuse seadusesse säte, mille heakskiitmisel saab lugeda Eesti 

kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on 

omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või 

gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami. Samuti nähakse 

seaduses ettevõimalus lugeda Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi 

põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud 

põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja 

ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist. Muudatuste 

eesmärk on reguleerida seaduses üldised tingimused kodakondsuse taotlemiseks tehtavate 

testide ja põhikooli lõpus sooritatavate testide ühitamiseks. Veel on ettepanek muuta 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna põhikooli lõpetamise, eksami- ja 

eksamitulemuste vaidlustamise ning õpitulemuste välishindamisega seonduvad sätted ning 

kehtestada need uues sõnastuses. See tähendab, et eelnõu jõustumise korral ei ole enam 

põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse 

õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli 

lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või 

uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja 

eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid 

mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset. Lisaks 

tehakse muudatusi õpitulemuste välishindamises. Muudatuste eesmärk on tagada õpilastele, 

lapsevanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivne ja võrreldav tagasiside 

riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste kohta. Uue välishindamise instrumendina 

nähakse seaduses õpilaste, lapsevanemate ja koolitöötajate riiklikud küsitlused, mille 

tulemused aitavad luua vajalikku konteksti õpilaste eksami või riikliku testide tulemuste 

tõlgendamiseks ja selgitamiseks. 

 

Algataja: Vabariigi Valitsus 

Komisjoni esindaja: Aadu Must  

Menetlus: algatatud 09.09.2019; menetlusse võetud 10.09.2019. I lugemine 25.09.2019,  

muudatusettepanekute tähtaeg 09.10.2019.  

 

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) 

 

Eelnõuga lõpetatakse põhikooli esimeses ja teises astmes kirjeldava sõnalise hinnangu 

teisendamine numbriliseks, et lõpetada ära kirjeldavat sõnalist hindamist kasutavate õpetajate 

töö dubleerimine. See omakorda vähendab nende õpetajate töökoormust. Kui õpilase 

koolivahetuse käigus õpilast vastu võttev kool siiski soovib kujundavate hinnangute 

teisendamist viiepallisüsteemi hinneteks, saavad koolid seda teha omavahelise kokkuleppe 

põhjal. Kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tuleb õpilase koolist lahkumise 

korral või hiljemalt teise kooliastme lõpul kirjeldavad sõnalised hinnangud teisendada 

viiepallisüsteemi hindeskaalasse. 
 
Algataja: Liina Kersna  

Komisjoni esindaja: Viktoria Ladõnskaja-Kubits 

Menetlus: algatatud ja menetlusse võetud 27.02.2020. I lugemine 06.05.2020, 

muudatusettepanekute tähtaeg 20.05.2020.  

 

• Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (198 

SE) 

 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ee0c6b23-19b4-4e80-affd-a3977d3dce3a/P%C3%B5hikooli-%20ja%20g%C3%BCmnaasiumiseaduse%20muutmise%20seadus
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Eelnõu näeb ette tagada riigipoolne teadus- ja arendustegevuse stabiilne finantseerimine 

tasemel üks protsent SKPst. Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu seadusena vastuvõtmisel 

suureneb kindlus teaduse rahastamisel ning kolme aastaga jõutakse Eesti 2020 tegevuskavas 

ning Ühiskondlikus kokkuleppes Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks 

sätestatud finantseerimise tasemeni. 

 

Algataja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Jaak Valge 

Menetlus: algatatud 20.05.2020, menetlusse võetud 21.05.2020. I lugemine 24.09.2020, 

muudatusettepanekute tähtaeg 8.10.2020. 
 

• Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus 283 SE 

Eelnõuga soovitakse luua Eesti Rahvusringhäälingu tegevuses õigusselgus, mis vastaks avalik 

õigusliku meediateenuse põhimõtete rakendamisele ning Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 

korrelatsioon Äriseadustikuga. 

Algataja: Kalle Grünthal  

Menetlus: algatatud 09.11.2020, menetlusse võetud 10.11.2020.  

 

Tagasi lükati 2 otsuse eelnõu  

• Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja 

üldharidusasutuste töö korraldamiseks  ühtsetel alustel COVID-19 viiruse 

oludes“  

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi valitsemisalas alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamise kava 

COVID-19 viiruse oludes, koos vajalike muudatuste rakendamise juhistega ühtsetel alustel 

kogu Eestis, tagades õpilastele ja õpetajatele turvaline koolikeskkond. 

 

Algataja: Eesti Reformierakonna fraktsioon 

Komisjoni esindaja: Helle-Moonika Helme 

Menetlus: algatatud 14.09.2020, menetlusse võetud 15.09.2020, muudatusettepanekute 

tähtaeg 7.10.2020, esimene lugemine 10.11.2020 (tagasi lükatud). 

 

• Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja 

kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks"  

 

Eelnõu teeb valitsusele ettepaneku korraldada Eesti alus- ning koolihariduse muutmine 

ühtseks ja eestikeelseks, mis kindlustaks ühiskonna sidususe ja tagaks, olenemata noorte 

emakeelest, nende konkurentsivõime ning võrdse ligipääsu hariduses ja tööturul. Kindlustades 

muukeelsetele õpilastele nende emakeele- ja kultuuriõppe. Üleminek ühtsele alusharidusele 

on korraldatud 2024. aastaks, mis on eelduseks üleminekule ühtsele eestikeelsele 

kooliharidusele 2030. aastaks. Seletuskirjas märgitakse, et esimese sammuna tuleb 2024. 

aastaks ühtsele eestikeelsele õppele viia alusharidus. Erinevate riikide kogemused ja paljud 

uurimused näitavad, et keeleõpe on kõige tõhusam lasteaiaeas, kus keel omandatakse 

mängeldes lühikese ajaga. Sellele järgneks loogilise sammuna üleminek täielikult 

eestikeelsele üldharidusele. 

 

Algataja: Eesti Reformierakonna fraktsioon 
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Komisjoni esindaja: Aadu Must 

Menetlus: algatatud 16.09.2020, menetlusse võetud 17.09.2020, muudatusettepanekute 

tähtaeg 7.10.2020, esimene lugemine 07.12.2020 (tagasi lükatud) 

 

 

 

Arutelud täiskogus  

 

Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv 

ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu 

(19.11.2020) 

Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must,  

Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning hariduslike 

erivajadustega õpilaste õppe koordinaator Liis Reier,  

Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste,  

haridus- ja teadusminister Mailis Reps  

Ettevalmistavad arutelud 

1. Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsist õpetajate järelkasvu olemasolevatest 

ja vajaminevatest tegevustest (21.09.2020) 

Kutsutud: Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, 

hariduskorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazov ning hariduskorralduse osakonna 

juhtivekspert Vilja Saluveer.  

 

2. Parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel koolipidajate ja koolijuhtide 

esindajatega  (15.10.2020)  

Kutsutud: Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri ja nõunik Hille Ilves, Eesti 

Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Urmo Uiboleht ja aseesimees Toomas Kruusimägi 

ning Tallinna Koolmeistrite Nõukoja juhatuse liige Meelis Kond 

 

3. Parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel õpetajate esindajatega 

(20.20.2020) 

Kutsutud: Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Edgar Roditšenko ja Margit Timakov, Eesti 

Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri ja liidu üldhariduse esindaja Karin 

Klemmer, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus ja juhatuse 

liige Haana Zuba-Reinsalu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda esindajad Kaja Sarapuu, 

Krista Saadoja ja Madis Somelar 

 

4. Parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel kolmanda sektori partneritega 

(22.10.2020) 

Kutsutud: Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi ja koolitusjuht Joosep Norma, Tagasi 

Kooli tegevjuht Teibi Torm, ASÕP (asendusõpetajate vahendusprogramm) tegvjuht Gerli 

Neppi, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetava Kooli esindaja Triin Noorkõiv, Edumus juhatuse liige 

ja tegevjuht Maria Rahamägi 
 

5. Parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel ülikoolide ning Haridus- ja 

Noorteameti esindajatega (27.10.2020) 
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Kutsutud: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse 

instituudi vanemlektor Kirsti Rumma ja inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika 

instituudi vanemlektor, Eesti inseneripedagoogika keskuse juhataja Tiia Rüütmann; Tartu 

Ülikooli Pedagogicumi juhataja, haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ja  TÜ 

haridusteaduste instituudi juhataja, õpetajahariduse professor Äli Leijen; Tallinna Ülikooli 

hariduse juhtimise professor Eve Eisenschmidt ja õpetajahariduse professor Katrin Poom-

Valickis; Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor Anne Pikkov; Eesti Kunstiakadeemia ning 

Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse Elo Allemann ning koolituskeskuse peaspetsialist 

Kadri Ratas  

 

 

Parlamentaarsed kuulamised 

 

1. Haridus-ja Teadusministeeriumi sügisistungjärgu inforing (14.09.2020) 

Kutsutud: haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kantsler Mart Laidmets, asekantslerid 

Robert Lippin ja Indrek Reimand ning Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson 

2. Kollektiivne pöördumine "Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse 

korrastamine“ (22.09.2020) 

Kutsutud: Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog, Akadeemiliste AÜde Nõukogu 

juhatuse esimees Triin Roosalu, Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia 

esindaja Mario Kadastik ning Eesti Arstide Liidu esindaja dr Neeme Tõnisson;  

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. 
 

3. Kultuuriministeeriumi inforing sügisistungjärgu teemades (28.09.2020) 

Kutsutud: Kultuuriminister Tõnis Lukas, kantsler Tarvi Sits, asekantsler Taaniel Raudsepp ja 

kommunikatsioonijuht Meelis Kompus 

 

4. 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 254 SE - Haridus- ja Teadusministeeriumi osa 

(12.10.2020) 

Kutsutud: haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kantsler Mart Laidmets, kesk- ja 

täiskasvanuhariduse asekantsler Robert Lippin ja rahandusosakonna juhataja Marika Tuusis 

 

5. Arutelu põhi- ja keskhariduse seaduse väljatöötamisest (13.10.2020) 

Kutsutud: haridus- ja teadusminister Mailis Reps, asekantslerid Robert Lippin ja Kristi 

Vinter-Nemvalts, õigusnõunik Jaanus Põldmaa, välishindamisosakonna juhataja Kristin 

Hollo, keskhariduse osakonna juhataja Ruth Opmann, alus- ja põhihariduse osakonna 

juhataja Liina Põld ja hariduskorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazov 

 

6. 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 254 SE Kultuuriministeeriumi osa (19.10.2020) 

Kutsutud: minister Tõnis Lukas, asekantsler Taaniel Raudsepp, finantsosakonna juhataja 

Merju Künnapuu ja arendusjuht Merle Männik. 

 

7. Kultuuriobjektide ettepanekute esitlemine (02.11.2020) 

Kutsutud:  

Rahvusooperi uus hoone - Ivari Ilja ja Arvo Volmer, 

Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus - Eero Raun, 

Helioru kontserdimaja - Kristjan Hallik ja Olari Elts, 

Tallinna Linnahall - Eero Kangor, 

Nüüdismuusika Keskus - Taavi Kerikmäe ja Märt-Matis Lill, 

https://www.riigikogu.ee/download/000d17fc-55e6-4dc8-ad04-0840507b8ed6
https://www.riigikogu.ee/download/000d17fc-55e6-4dc8-ad04-0840507b8ed6
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1742406d-efc2-4286-ae28-65dd77255445/2021.%20aasta%20riigieelarve%20seadus
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Tartu südalinna kultuurikeskus - Urmas Klaas, Tõnis Arjus, 

Tartu multifunktsionaalne linnahall, Tartu linnahall koos perekeskusega  - Jaan Toots, Tanel 

Tein ja Vahur Kalmre, 

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja - Triin Varek ja Andres Jaadla, 

Paide Muusika- ja Teatrimaja - Martha-Beryl Grauberg ja Harri Ausmaa, 

Veljo Tormise koorimuusikakodu – Endrik Üksvärav 

Teadus- ja Tehnikakeskus NOBEL - Liia Rebane ja Andres Keevallik, 

Kolga mõis - Anu Koppel ja Meelis Rondo, 

Olustvere mõisa valitsejamaja  - Arnold Pastak, 

Oleviste kirik - Rait Tõnnori, 

Eesti muuseumide pärandihoidlad - Mirjam Rääbis ja Anton Pärn. 

8. Kultuuriobjektide ettepanekute esitlemine (03.11.2020) 

Kutsutud:  

Läänemere Kunstisadam ja Pärnu Uue Kunsti Muuseum – Mark Soosaar ja Neeme Nõmme, 

Pärnu kunstihoone - Rainer Aavik ja Janno Poopuu, 

Uus Tartu Kunstimaja - Markus Toompere,  

Anu Raua keskus - Agnes Aljas, 

EKA loomekeskus – Mart Kalm, 

Eesti presidentide memoriaal – Elina Loit ja Hindrek Kesler, 

Kahni keskus - Kristel Peel, 

Saaremaa muuseum - Rita Valge ja Tõnu Sepp, 

Eesti Filmikeskus ja Tallinna Filmilinnak - Edith Sepp, Kadri Vaas, Ivo Felt, Gren Noormets, 

Fotomuuseum - Annika Haas ja Anneli Jalava, 

Jõhvi uus keskraamatukogu - Rein Luuse ja Evelyn Danilov, 

Narva Kreenholmi kultuurikvartal “Manufaktuur” – Jaanus Mikk, Kadri Jalonen.  

 

9. Ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamisest (23.11.2020) 

 Kutsutud: Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerid  Kristi Vinter-Nemvalts ja Robert 

Lippin ning noorteosakonna nõunik Gerttu Aavik, Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna 

korraldamise osakonna juhataja Kaire Soomets, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 

esimees Roger Tibar, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri ning haridus- ja 

noorsootöö nõunik Hille Ilves 

 

10. Ülevaade riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastamise praktikast (26.11.2020) 

Kutsutud: Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks ja pearaamatupidaja Marika Pihl 

 

11. Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–

2035 (TAIE) arutelu (14.12.2020) 

Kutsutud: Haridus- ja teadusminister Jaak Aab, Majandus- ja Kommunikatsiooniminister 

Raul Siem, Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse asekantsler Indrek 

Reimand, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar 

Lubi, Rektorite Nõukogu esindaja, TÜ rektor Toomas Asser ning Tööandjate Keskliidu 

esindaja Ivo Suursoo 

 

12. Ülevaade kultuurivaldkonna arengukava 2021–2035 koostamisest ja selle seos „Eesti 

2035“ strateegiaga (262 OE) (15.12.2020) 

Kutsutud: kultuuriminister Tõnis Lukas, kaunite kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp, 

arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska 
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13. Ülevaade rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2035 koostamisest ja 

selle seos „Eesti 2035“ strateegiaga (262 OE) (15.12.2020) 

Kutsutud: kultuuriminister Tõnis Lukas, asekantsler Piret Hartman 

 

 

Arvamuste andmine 

 

1. Arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa 

oskuste tegevuskava“ ja Euroopa Nõukogu soovituse eelnõu „Jätkusuutlikku 

konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“ 

kohta (26.10.2020) 

Kutsutud: Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö 

osakonna juhataja Anu Peljo ning keskhariduse osakonna kutsehariduse büroo nõunik Rita 

Kask 

 

2. Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile - Välismaalaste seaduse, 

kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 241 SE 

arutelu (09.11.2020) 

Kutsutud: haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 

õigusosakonna jurist Tiina Silem ja kõrghariduse osakonna  peaekspert Allan Padar, 

Rektorite Nõukogu esindajad Toomas Asser, Mart Kalm, Ivari Ilja ja Hanna Kanep. 

 

3. Arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohad Euroopa teaduse ja innovatsiooni 

teatise kohta (10.12.2020)  

Kutsutud: Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö 

osakonna asejuhataja Anu Peljo ning peaekspert Sandra Preiman 

 

 

 


