
Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade  

Riigikogu XIV koosseisu IV istungjärgul 

 

 

Ülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIV koosseisu IV 

istungjärgul, perioodil 14. september – 17. detsember 2020. 

 

Komisjoni koosseis 

 

Esimees: Paul Puustusmaa (EKRE) kuni 20.10.2020 

Alar Laneman (EKRE) 20.10.2020 – 23.11.2020 

Anti Poolamets (EKRE) alates 23.11.2020 

Aseesimees: Lauri Läänemets (SDE)  

Liikmed: Kalle Grünthal (EKRE) 

Heiki Hepner (I) alates 19.12.2020 

Hanno Pevkur (REF) 

Taavi Rõivas (REF) 

Andrei Korobeinik (KESK) liige kuni 22.11.2020 ja alates 

27.11.2020 

Kaja Kallas (REF) 

Martin Repinski (KESK) 

 

Siim Kiisler (I) liige kuni 19.11.2020 

 

Istungite arv 

 

IV istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 15 korralist istungit ja 1 erakorralise istungi. 

 

Eelnõud 

 

Sügisistungjärgu alguse seisuga oli põhiseaduskomisjoni menetluses 11 seaduse eelnõu ja 2 

otsuse eelnõu. Põhiseaduskomisjon määrati IV istungjärgul 5 seaduse eelnõu ja 3 otsuse eelnõu 

menetlemisel juhtivkomisjoniks.  

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 7 seaduse eelnõu: 

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE),  

• Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE),  

• Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), 

• Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 

(erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE),  

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu (212 SE), 

• Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 

muutmise seaduse eelnõu (241 SE), 

• Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE). 

ja 3 otsuse eelnõu: 

• Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE), 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d0d478d9-8e70-49b6-8cc5-58bb98867a63/Riigikogu%20kodu-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6korra%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3bb6e42e-46f8-4568-9869-8b93c10ff175/Riigikogu%20liikme%20staatuse%20seaduse%20%C2%A7%2019%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/580e4a5c-4d5d-4803-bfb5-c8962b284feb/K%C3%B5rgemate%20riigiteenijate%20ametipalkade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b4e36073-916e-46a4-9961-6115c72a720e/Riigikontrolli%20seaduse,%20erakonnaseaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(erakondade%20rahastamise%20kontrollorgan)
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3043272f-b09f-4b63-92a6-fb19bc9cddff/Kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3ce82c85-3124-428f-85bd-a17106aa9e5e/V%C3%A4lismaalaste%20seaduse,%20k%C3%B5rgharidusseaduse%20ning%20%C3%B5ppetoetuste%20ja%20%C3%B5ppelaenu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f86efe8f-bc0c-426d-b5ee-7718544e18ca/Kohtute%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6c22b8af-aca3-4ee9-b24c-227b28f76291/Riigikogu%20otsus%20_Riigireformi%20elluviimisest_


• Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 

OE), 

• Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi Presidendi 

otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE). 

 

Vastu võeti 2 seaduse eelnõu: 

 

• Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE), võeti vastu 

25.11.2020. 

• Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus (277 SE), võeti 

vastu 12.11.2020. 

Põhiseaduskomisjon otsustas ühendada pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (131 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (132 SE) ja pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise eelnõu 

(172 SE). Uueks eelnõuks sai pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise 

seaduse eelnõu (277 SE).  

 

Vastu võeti 1 otsuse eelnõu:  

 

• Riigikogu otsuse „Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (222 OE), 

võeti vastu 23.09.2020. 

 

Lükati tagasi 2 seaduse eelnõu: 

• Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), lükati tagasi 

23.09.2020. 

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE), lükati tagasi 

08.12.2020. 

 

Algataja võttis tagasi 1 seaduse eelnõu:  

• Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), võttis tagasi 24.11.2020. 

 

Juhtivkomisjoni muudeti 1 seaduse eelnõul: 

• Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE), juhatus määras 13.10.2020 

juhtivkomisjoniks maaelukomisjoni. 

 

Põhiseaduskomisjon algatas 1 seaduse eelnõu: 

• Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), algatati 08.12.2020 

 

Arvamuse andmised 

 

Põhiseaduskomisjon andis 2 korda arvamust Riigikogu komisjonidele: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fe6560a9-3571-4271-a054-f8a6bbb75acb/Riigikogu%20otsus%20Rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20korraldamine%20abielu%20m%C3%B5iste%20k%C3%BCsimuses
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fe6560a9-3571-4271-a054-f8a6bbb75acb/Riigikogu%20otsus%20Rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20korraldamine%20abielu%20m%C3%B5iste%20k%C3%BCsimuses
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/99b43b82-5cc3-4007-a271-4d4679e7f0cb/Riigikogu%20otsus%20Rahvah%C3%A4%C3%A4letuse%20korraldamine%20Eesti%20Vabariigi%20Presidendi%20otsevalimise%20k%C3%BCsimuses
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b77537a1-87d6-41a0-9d12-4d8d3285086c/Kodakondsuse%20seaduse%20%C2%A7%2028%20t%C3%A4iendamise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6f76144f-0d49-4439-bc72-cd7d87033e20/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/93e92a9c-fe0f-4f36-bd4f-7562e7b72ad0/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c1096de2-f642-490d-8560-05c8f6e33b06/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c696fbc2-1372-4e8e-9240-74f37f02c65c/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6f76144f-0d49-4439-bc72-cd7d87033e20/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20ning%20Eesti%20lipu%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6883d85e-3038-455c-9ec9-08f59634d8b1/Riigikogu%20otsus%20_Urmas%20Volensi%20Riigikohtu%20liikmeks%20nimetamine_
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/03a0f53d-72d1-4132-8c7d-af5a44d4ca81/P%C3%BChade%20ja%20t%C3%A4htp%C3%A4evade%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/2ec6a9e7-322b-4238-8bfb-be337a5464df/Riigikogu%20kodu-%20ja%20t%C3%B6%C3%B6korra%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ad1e0595-4b5f-423e-9c53-135c6dad1721/Kodakondsuse%20seaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b3d56cf3-0e7c-4115-9c45-6ac147bdc468/Kohanimeseaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f86efe8f-bc0c-426d-b5ee-7718544e18ca/Kohtute%20seaduse%20muutmise%20seadus


• ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb 

koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale 

reageerimisel, eelnõu kohta, komisjonis 29.09.2020 

• Rahanduskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline 

arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, komisjonis 

07.12.2020 ja 15.12.2020 

 

Ettekanded ja ülevaated 

 

• Õiguskantsleri 2019/2020. aasta tegevuse ülevaade, komisjonis 21.09.2020 

 

 

Muu tegevus 

• Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi Heiki Looti kuulamine, komisjonis 16.11.2020 

• Kollektiivne pöördumine: Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja 

töötada, arutelu, komisjonis 27.10.2020 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu 

väljatöötamiskavatsuse arutelu 
 

 

 

Koostas Karita Karotam 
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