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Valitsuse 22.01.2015 istungi kommenteeritud
päevakord
21. jaanuar 2015 - 15:04

Istungi algus on kell 10.00 Stenbocki majas.
Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga. Istungile võib lisanduda täiendavaid
päevakorrapunkte. Lisainfo: Riina Soobik (693 5714)
Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Taavi Rõivas, siseminister Hanno
Pevkur ja põllumajandusminister Ivari Padar. Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis.
1. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi
asutamine ning põhimäärus“ muutmine
Esitaja: haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski
Tüüp: määruse eelnõu
Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) põhimääruse muutmine on tingitud vajadusest viia põhimäärus
kooskõlla õppetoetuse ja õppelaenu seaduse 1. veebruaril 2015. a jõustuva redaktsiooniga. Määruses
tehakse ka redaktsiooniline parandus tulenevalt 1. juulil 2014.a jõustunud vabariigi valitsuse seaduse
muudatusest ministri ametinimetuse kohta.
EHISe andmekoosseisu lisatakse üliõpilaste vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse
andmed. Toetused on ettenähtud kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, mis
sõltuvad isiku majanduslikust olukorrast. Andmeid kasutatakse mõlema õppetoetuse üheaegse maksmise
vältimiseks, kuna ainult need üliõpilased, kes on saanud vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel negatiivse
otsuse (põhjuseks sissetulekute ülempiiri ületamine), saavad esitada taotluse eritoetuse saamiseks.
Lisaks täpsustatakse eelnõuga üliõpilastele määratud stipendiumite andmete esitamise korda.
Määrus jõustub 1. veebruaril 2015. a.
2. Prokuröride töötasustamine 2015. aastal
Esitaja: justiitsminister Andres Anvelt
Tüüp: määruse eelnõu
Eelnõu kohaselt kehtestatakse prokuröride iga-aastase töötasustamise põhimõtted ning kuupalgamäärad ja
nende rakendamise erisused lähtuvalt ülesannete iseloomust, piirkondlikkusest ja muudest töö eripära
iseloomustavatest näitajatest.
Eelnõu kohaselt nähakse ette prokuröride palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad suurendades neid
võrreldes 2014. aastaga keskmiselt 4,5%. Uued palgamäärad jäävad vahemikku 1570–4420 eurot.
Jätkuvalt nähakse ette võimalus suurendada Ida-Virumaal ametis olevate prokuröride kuupalgamäära kuni
1000 euro võrra. Samuti näeb eelnõu ette avaliku teenistuse seaduses sätestatud võimaluse prokuröridele
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muutuvpalga maksmiseks tulemuspalgana, preemiana või täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.
Võrreldes kehtiva korraga muutuvpalga maksmise põhimõtted ei muutu.
Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.
3. Haanja looduspargi kaitse-eeskiri
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: määruse eelnõu
Eelnõuga kehtestatakse Natura 2000 võrgustikku kuuluva Haanja looduspargi uus kaitsekord. Võru
maakonnas Haanja, Lasva, Rõuge, Vastseliina ning Võru vallas asuva Haanja looduspargi kehtiv kaitsekord
pärineb 1995. aastast, kuid juba 1957. aastal võeti esmakordselt kaitse alla Suur- Munamägi, Vällamägi ja
Rõuge järvestik. Tegemist on Lõuna-Eesti kõige esinduslikuma mosaiikse kuppelmaastikuga, kus
aastasadade jooksul inimtegevuse ja looduse koosmõjul kujunenud pärandmaastikus vahelduvad järved ja
niidud metsamassiividega. Kaitse-eeskirja uuendatakse eesmärgiga tagada metsa-, soo- ja vee-elupaikade
ning kaitsealuste liikide soodne seisund. Alal on registreeritud kokku 994 kaitsealuse liigi leiukohta,
märkimisväärsemad neist on väike-konnakotkas, must-toonekurg, Brauni astelsõnajalg, harilik kobarpea ja
kollane kivirik.
Kaitseala välispiir oluliselt ei muutu, väiksemate piirikorrigeerimiste tõttu suureneb pindala 49 hektari võrra
kuni 17 040 hektarini. Peamiselt metsaelupaikade kaitsevajaduse tõttu suurendatakse kaitseala sees
rangelt kaitstavat piirkonda, mistõttu sihtkaitsevööndisse tsoneeritakse 446 hektarit varem piiranguvööndis
olnud ala. Sihtkaitsevööndite kogupindalaks saab tulevikus 1132 hektarit. Enamik looduspargi territooriumit
on kaitstav piiranguvööndi kaitsekorraga, milles leevendatakse metsa kaitseks kehtinud kaitsekorda.
Näiteks võimaldab uus kaitse-eeskiri teha kuni 1 ha suuruse langina lageraiet, mis annab võimaluse
uuendada kuusikuid, mida seni ei olnud kehtiva kaitsekorra järgi võimalik teha. Samuti reguleeritakse
täpsemalt piiranguvööndis ehitiste püstitamist. Näiteks ei vaja tulevikus enam kaitseala valitseja
nõusolekut olemasoleval hoonestusalal väikeehitiste püstitamine.
4. Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem
kord
Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar
Tüüp: määruse eelnõu
Kehtestatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ning Maksu- ja Tolliameti (MTA)
tehtava Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuste järelkontrolli tegemise täpsem kord.
1. jaanuaril 2015. a jõustus uus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ja sellega
seoses muutus seni järelkontrolli korda reguleerinud määrus kehtetuks. Uue määruse andmine on tingitud
ka 2012. aasta teisel poolel tehtud muudatustest rahandusministeeriumi ja MTA töökorralduses, mille
käigus viidi MTA siseauditi üksuse ametnikud üle Rahandusministeeriumi siseauditi osakonda. Sisuliselt
järelkontrolli tegemise kord ei muutu.
5. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2011. a korralduse nr 432 „Kaitseväe peastaabi ülema
ametist vabastamine ja Kaitseväe juhataja ametisse nimetamine“ muutmine
Esitaja: kaitseminister Sven Mikser
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõuga kehtestatakse kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase põhipalgaks 2015. aastal 4500 eurot
kuus. Võrreldes 2014. aastaga Kaitseväe juhataja põhipalk ei muutu. Kehtiva korra kohaselt kaitseväe
juhatajale muutuvpalka ei maksta. Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt makstakse Kaitseväe juhatajale
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põhipalka, mille suuruse kehtestab korraldusega Vabariigi Valitsus igaks järgnevaks kalendriaastaks.
Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.
6. Maa andmine munitsipaalomandisse
1) Maa andmine Võhma linna munitsipaalomandisse (Lille põik 3 maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana
Võhma linna munitsipaalomandisse Viljandi maakonnas Võhma linnas asuv maatulundusmaa
sihtotstarbega Lille põik 3 maaüksus, mille suurus on 1519 m².
Maaüksus antakse munitsipaalomandisse korterelamute elanike kasutusse jääva aiamaa maakasutuse
korraldamiseks ning sihtotstarbelise kasutamise jätkamiseks. Praegu on maaüksusel 7 kasutajat.
2) Maa andmine Helme valla munitsipaalomandisse (Aiamaa ja Vaba maaüksused)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana
Helme valla munitsipaalomandisse Valga maakonnas Helme vallas Möldre külas asuv maatulundusmaa
otstarbega Aiamaa maaüksus, mille suurus on 1,55 ha, ja samuti maatulundusmaa otstarbega Karjatnurme
külas asuv Vaba maaüksus, mille suurus on 1,35 ha,
Maaüksused antakse korterelamute elanike kasutusse jäävaks aiamaaks ning selle sihtotstarbelise
kasutamise jätkamiseks. Vaba maaüksusel on plaan ka haritava maa osa suurendada.
3) Maa andmine Antsla valla munitsipaalomandisse (Antsla-Kobela tee L11, Antsla-Kobela tee
L17 ja Antsla-Kobela tee L18 maaüksused)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana
Antsla valla munitsipaalomandisse kolm transpordimaa sihtotstarbega maaüksust: Võru maakonnas Antsla
vallas Taberlaane külas Antsla-Kobela tee L11, mille suurus 3069 m², Kobela alevikus asuvad
transpordimaa sihtotstarbega Antsla-Kobela tee L17 maaüksus suurusega 4430 m² ning Antsla-Kobela tee
L18 maaüksus suurusega 1611 m².
Maaüksused antakse munitsipaalomandisse kergliiklustee rajamiseks mis ühendab Antsla linna Kobela
alevikuga.
4) Maa andmine Vasalemma valla munitsipaalomandisse (Jalgtee maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana antakse Vasalemma valla
munitsipaalomandisse Harjumaal Vasalemma vallas Rummu alevikus asuv transpordimaa sihtotstarbega
Jalgtee maaüksus pindalaga 1140 m².
Maaüksus antakse munitsipaalomandisse kergliiklustee rajamiseks mis ühendaks Rummu aleviku
Vasalemma põhikooliga.
5) Maa andmine Rae valla munitsipaalomandisse (Uusmaa tee T6 ja Linnaaru tee L3
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maaüksused)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Rae
valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus asuv transpordimaa sihtotstarbega
Uusmaa tee T6 maaüksus pindalaga 1110 m², ning Venekülas asuv transpordimaa sihtotstarbega Linnaaru
tee L3 maaüksus pindalaga 592 m².
Maaüksused antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatavate teede rajamiseks.
6) Maa andmine Konguta valla munitsipaalomandisse (Rahu kergliiklustee L3 maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana
Konguta valla munitsipaalomandisse Tartu maakonnas Konguta vallas Annikoru külas asuv transpordimaa
sihtotstarbega Rahu kergliiklustee L3 maaüksus pindalaga 5000 m². Maaüksus antakse
munitsipaalomandisse kergliiklustee rajamiseks.
7. Nõusoleku andmine Keskkonnaministeeriumile riigivara hoonestusõigusega koormamiseks
Lüganuse valla kasuks (Aidu ja Aidu-Nõmme külas Aidu tuulik 1-30 ja Tuulikute alajaama
kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Mati Raidma
Tüüp: korralduse eelnõu
Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Aidu ja Aidu-Nõmme
külas asuvate Aidu tuulik 1-30 ja Tuulikute alajaama kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks
Lüganuse valla kasuks. Hoonestusõiguse tähtaeg on 99 aastat. Hoonestusõiguse aastatasu on 5% kinnistu
turuväärtusest. Kinnistutele on planeeritud rajada Aidu tuulepark, mille väljaarendamiseks korraldab
Lüganuse vald eelläbirääkimistega pakkumismenetluse.
8. Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
1) Nõusoleku andmine Põllumajandusministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta
võõrandamiseks Jõgeva linnale (Jõgeval Ravila tn kinnistu)
Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt antakse põllumajandusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema
valitsemisel olev, Jõgeval asuv Ravila tn kinnistu (transpordimaa, 2504 m2) Jõgeva linnale. Kinnistul on
avalikult kasutatav tee.
2) Nõusoleku andmine Siseministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Mäetaguse vallale (Mäetaguse vallas Rajakülas Jalgtee L3 kinnistu)
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: korralduse eelnõu
Siseministeeriumile antakse nõusolek tasuta võõrandada tema valitsemisel olev Ida-Viru maakonnas
Mäetaguse vallas Rajaküla külas asuv Jalgtee L3 kinnistu Mäetaguse vallale. Kinnistule ehitati 2014. aasta
sügiseks kergliiklustee projekti "Mäetaguse valla liiklusohutuse tagamiseks Mäetaguse küla-Koltsina ning
Kiikla külas kergliiklusteede rajamine" järgi. Nimetatud projekt oli regionaalministri 8. mai 2012. a
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käskkirjaga kinnitatud reservprojektide eelistusnimekirjas.
9. Liikmeõiguste teostaja määramine ja volituse andmine
Esitaja: põllumajandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt määratakse põllumajandusministeerium teostama riigi liikmeõigusi mittetulundusühingutes
Eesti Seemneliit, Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, Eesti Maaturism ja ICOM Eesti Rahvuskomitee. Ühtlasi
volitatakse põllumajandusministrit hääletama liikmeks astumisel või liikmeks olemise lõpetamisel.
Põllumajandusminister volitab omakorda Eesti Taimekasvatuse Instituuti teostama liikmeõigusi MTÜ-s Eesti
Seemneliit. Mittetulundusühingu tegevuse põhieesmärgiks on seemnevaldkonna korrastamine, arendamine
ja koordineerimine Eestis, ühingus on 44 liiget. Instituudi osalemise eesmärgiks ühingus on sortide
esindamine, instituudi teadustulemuste teadvustamine ja praktikasse rakendamisele kaasa aitamine.
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi volitatakse liikmeõigusi teostama MTÜ-s Eesti Maakarja Kasvatajate Selts,
kelle tegevuseesmärgiks on maakarjatõu säilitamine ning levitamine. Seltsil on 185 liiget. Põhimääruse
järgi korraldab C. R. Jakobsoni Talumuuseum põhiülesande täitmiseks Kurgjal muuseumi maa-alal
põllumajandustootmist (põlluharimine, karjakasvatus, metsahooldus) põhijoontes Carl Robert Jakobsoni
kavandatud kujul, sellest tulenevalt on muuseumis ka eesti maakarja veised.
Eesti Põllumajandusmuuseumi volitatakse liikmeõigusi teostama MTÜ-des Maaturism ja ICOM Eesti
Rahvuskomitee. Eesti Põllumajandusmuuseum on maaelu ja põllumajandusajalugu tutvustav asutus ning
on ühtlasi atraktiivne maaturismi tutvustav asutus. MTÜ liikmena on võimalus osaleda maaturismi alases
arengus, osaleda konverentsidel ning kaaseksponendina messidel.
MTÜ Maaturism peamiseks ülesandeks on arendada ja tutvustada maaturismi, korraldada sellealast
tegevust, ühingus on käesoleval ajal 293 liiget.
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee on suurim ülemaailmne kogu muuseumide valdkonda ühendav
organisatsioon, organisatsiooni kuulumine on vajalik, et olla kursis rahvusvahelisel tasandil muuseumide
arengutega ja eesmärkidega, samuti saadakse toetusi osalemiseks rahvusvahelistel konverentsidel.
10. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine
(Siseministeeriumi 9 kinnisasja)
Esitaja: rahandusminister Maris Lauri
Tüüp: korralduse eelnõu
Eelnõu kohaselt annab siseministeerium Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (RKAS) üle ministeeriumile
mittevajalikud 9 kinnisasja.
Tallinnas Vabe tänav T1 ja T3, Loo alevikus Sillaotsa tee 1A ja Kiili vallas Lähtse külas Rätsepa põik 1
asuvad kinnistud ning Mõisakülas Pärnu tn 24-16 korteriomandi omandas siseministeerium hõivamise teel,
kuna varade omanikud on neist loobunud.
Väike-Maarja alevikus Tamme tn 5 asuvad kolm korteriomandit on siseministeeriumile mittevajalikud, kuna
Sisekaitseakadeemia külalisõppejõude otsustati majutada edaspidi ühiselamus. Vastse-Roosa
Piirivalvekordoni kinnistu on samuti teenistuslikult mittevajalik.
Korraldusega volitatakse rahandusministrit riigi esindajana hääletama RKASi aktsionäride üldkoosolekul
aktsiakapitali suurendamise poolt 61 701 euro võrra ülekursiga 1 euro 617 uue 100-eurose nimiväärtusega
aktsia väljalaskmise teel. Riigi poolt omandatavate uute RKASi aktsiate valitsejaks määratakse
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rahandusministeerium.
11. Riigivara valitsemise üleandmine Siseministeeriumilt Kaitseministeeriumile (Kose vallas
Politseiameti Paunküla õppe treeningukeskuse kinnistu)
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: korralduse eelnõu
Siseministeerium annab Paunküla õppe- ja treeningukeskuse kinnistu kaitseministeeriumi valitsemisele.
Kinnistul asuvat 1971. aastal ehitatud õppe-treeningukeskuse peahoonet koos abihoonetega vajab
kaitsevägi erinevate õppuste läbiviimiseks. Kaitsevägi on seda kinnistut kasutanud siseministeeriumiga
sõlmitud lepingu alusel aastatel 2012-2014.
12. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2008. a korralduse nr 383 „„Elukeskkonna arendamise
rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja
tugisüsteemide arendamine“ meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku
parandamine“ investeeringute kava aastateks 2008–2013 kinnitamine“ muutmine
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: korralduse eelnõu
Korralduse eelnõuga arvatakse keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamise meetme
investeeringute kava projektide lisanimekirja projekt „Merereostuse lokaliseerimise ja likvideerimise
varustuse ning vahendite soetamine“.
Sellega tõstetakse merereostuste lokaliseerimise ja likvideerimise võimekust, milleks politsei- ja
piirivalveamet soetab merereostustõrjetöödele vastava transpordivahendi/veoauto, laotõstuki ning kaks
merereostustõrjetehnika ja -varustusega konteineri. Reostustõrje veoauto tagab maismaal logistilise
toetuse piirivalvelaevadele, samuti reostustõrjeoperatsioonidel osalevatele kõikidele laevadele täiendavate
lokaliseerimise ja likvideerimise seadmetega varustamise.

13. Rapla maavanema ametikohale nimetamine
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: korralduse eelnõu
Korralduse kohaselt nimetatakse Tõnis Blank Rapla maavanemaks määratud ajaks alates 23. jaanuarist
2015. a kuni 22. jaanuarini 2020. a.
Tõnis Blank on aastatel 1993-1997 olnud Kehtna Ettevõtluse Arendusühistu, hiljem nimetatud Kehtna
Hoiu-laenuühistu pearaamatupidaja-finantsjuht. Hoiu-laenuühistu juhatuse ja krediidikomitee liige on Tõnis
Blank tänaseni. Aastatel 1997-2000 on Tõnis Blank olnud Eesti Ühistegelise Liidu juhatuse esimees ja
tegevjuht, 2000-2002 Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu tegevjuht, 2002-2004 Maaelu Edendamise
Sihtasutuse juhatuse liige ja tegevjuht. Aastatel 1999-2004 kuulus Tõnis Blank Kehtna Vallavolikogu
koosseisu. Aastatel 2004-2009 on Tõnis Blank olnud Rapla maavanem. Alates 2010. aastast kuni käesoleva
ajani on Tõnis Blank Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.
Tiit Leieri ametiaeg Rapla maavanemana lõppes 20. detsembril 2014. a. Rapla maavanema ülesandeid
täidab kuni uue maavanema ametisse nimetamiseni maasekretär Ene Matetski.
14. Pärnu maavanema ametikohale nimetamine
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur
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Tüüp: korralduse eelnõu
Korralduse kohaselt nimetatakse Kalev Kaljuste Pärnu maavanemaks määratud ajaks alates 2. veebruarist
2015. a kuni 1. veebruarini 2020. a.
Kalev Kaljuste on aastatel 1997-2000 töötanud AVO Grupp OÜ-s geodeedina, 2000-2007 Sindi
Linnavalitsuses geomaatikuna, 2006-2009 Tootsi Vallavolikogu esimehena, 2007-2009 OÜ Tootsi
Kommunaal juhatajana, 2012-2014 OÜ Tootsi Kommunaal juhataja kohusetäitajana. Alates 2010. aastast
tegutseb Kalev Kaljuste füüsilisest isikust ettevõtjana ja tegevusalaks on geodeetilised tööd. 2009. aastast
kuni käesoleva ajani on Kalev Kaljuste Tootsi vallavanem.
Andres Metsoja ametiaeg Pärnu maavanemana lõppes 31. detsembril 2014. a. Pärnu maavanema
ülesandeid täidab kuni uue maavanema ametisse nimetamiseni Pärnu maavalitsuse rahvastiku toimingute
talituse juhataja Liis Rausk.
15. Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa
Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja
volituse andmine
Esitajad: välisminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu
Kokkuleppe eesmärk on kehtestada tingimused, et Eesti saaks Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) liikmeks.
Tingimusteks on eelkõige ühinemine ESA asutamise konventsiooniga ja ESA-le kokkulepitud summa
tasumine.
ESA eelarvesse tuleb tasuda tuleb ühekordne erimakse 600 000 eurot, millele lisandub iga-aastane
sissemakse 870 000 eurot. Sellest 500 000 eurot kasutab agentuur üleminekuperioodil (2016–2022)
suunatud hangete tegemiseks Eesti ettevõtjatele ning teadus- ja arendusasutustele. 270 000 eurot läheb
ESA üldkuludesse ning 50 000 eurot ESA kanderakettide üleslennutamiseks vajaliku taristu ülalpidamiseks.
Allesjäänud 50 000 euro ulatuses saavad Eesti ettevõtjad ning teadus- ja arendusasutused teha pakkumisi
ESA kohustuslikes teadusprogrammides.
ESA liikmeks saamine tähendab tulusid nii ettevõtjatele kui ka teadus- ja arendusasutustele, seda nii ESA
suunatud hangete kaudu kui ka ESA avalikes pakkumiskutsetes võitjaks osutumisel. Lisaks otsesele tulule
tõstab ESA tegevustes osalemine ettevõtete tuntust rahvusvahelisel tasandil, võimaldab ettevõtetel liikuda
väärtusahelas ülespoole, lülituda olulistesse tarneahelatesse ning võtta kosmoserakendusi kasutusele
maapealses majanduses.
ESA liikmestaatus on tunnustuseks riigi võimekusele ja ambitsioonidele kosmosevaldkonnas ning märgiks
tema kuulumisest Euroopa teadus- ja arendustöö eliiti. ESA liikmena omandab Eesti ESA juhtimisel
paljudes küsimustes teiste liikmesriikidega samaväärse kaalu, vaatamata rahalise panuse suhtelisele
väiksusele.
Kokkuleppe allakirjutamine toimub kava kohaselt 4. veebruaril 2015 Pariisis. Eesti nimel kirjutab alla
väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling.
16. Euroopa Liidu regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaatide esitamine
ning Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2009. a korralduse nr 501 „Euroopa Liidu Regioonide
Komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaatide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Esitajad: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu
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Eelnõu kohaselt teeb Eesti ettepaneku nimetada Euroopa Liidu regioonide komitee liikmeteks ja
asendusliikmeteks järgmised kandidaadid: Kurmet Müürsepp - Antsla Vallavolikogu esimees, Uno Silberg Kose Vallavolikogu esimees, Urve Erikson - Tudulinna Vallavolikogu liige, Toomas Vitsut - Tallinna
Linnavolikogu esimees, Urmas Sukles - Haapsalu linnapea, Mihkel Juhkami - Rakvere linnapea ning
asendusliikme kandidaadid on Jan Trei - Viimsi vallavanem, Rait Pihelgas - Ambla vallavanem, Mart
Võrklaev - Rae vallavanem, Randel Länts - Viljandi Linnavolikogu esimees, Andres Jaadla - Rakvere
Linnavolikogu liige, Georg Linkov - Hiiu vallavanem.
Euroopa Liidu regioonide komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on
piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud
kogu ees. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule nimetatakse regioonide komitee liikmed ametisse
viieks aastaks. Liikmed ja asendusliikmed nimetab Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriigi esitatud kandidaatide
nimekirja põhjal. Komitee koosseisu määrab kindlaks nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt
vastu võetud otsusega. Eesti kandidaatide mandaadi alus on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
saadud poliitiline mandaat.
17. Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiividest
Esitaja: rahandusminister Maris Lauri
Tüüp: ülevaade
Ülevaade tuleneb 16. juuni 2011. a valitsuskabineti nõupidamisel kokkulepitud meetmetest direktiivide
ülevõtmise tõhustamiseks, mille kohaselt peavad ministeeriumid andma valitsusele aru hilinemise
põhjustest ja tooma välja ettepanekud nende vältimiseks tulevikus.
Rahandusminister esitab ülevaate direktiividest, mille ülevõtmise tähtajad olid 2014. a detsembris ja mille
kohta Eesti ei ole tähtaegselt Euroopa Komisjoni ülevõtvatest õigusaktidest lõplikult teavitanud.
Direktiivi 2013/14/EL, mis reguleerib investeerimisfondide valitsejate tegevust, ülevõtmise tähtaeg oli 21.
detsember 2014. Ülevõtva õigusaktina on riigikogu menetluses krediidiandjate ja -vahendajate seaduse
eelnõu, mis võetakse tõenäoliselt vastu hiljemalt 2015. aasta veebruari lõpuks. Ülevõtmine hilines, sest
algselt sooviti direktiiv üle võtta investeerimisfondide seaduse eelnõuga, mis reguleeris väga mahukaid
erinevaid teemasid. Eelnõu menetlemise ajakava nihkus ning direktiivi ülevõtvad sätted lisati
krediidiandjate ja -vahendajate seaduse eelnõule.
Direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise
ja kriisilahenduse õigusraamistik, ülevõtmise tähtaeg oli 31. detsember 2014 ning direktiiv võetakse üle
finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse eelnõuga. Eelnõu on riigikogu menetluses ja võetakse
tõenäoliselt vastu hiljemalt 2015. aasta veebruari lõpuks. Mahuka direktiivi ülevõtmise hilinemise põhjuseks
on ülevõtmiseks jäetud lühike aeg (direktiiv avaldati Euroopa Liidu Teatajas 12. juunil 2014), lisaks sisaldab
direktiiv väga keerukaid ja uusi õiguslikke konstruktsioone, mida kehtivas Eesti õiguses otseselt ei sisaldu.
Lisaks on Euroopa Komisjon algatanud viimastel aastatel või veel algatamas mitmeid õiguslikke
ettepanekuid finantssektori valdkonna reguleerimiseks, mis paneb väga suure koormuse vastavate ELi
õigusaktide ülevõtmisel siseriiklikku õigusesse (võrreldes eelkõige just finantskriisile eelnenud
ajaperioodiga). Ka see on põhjuseks, miks direktiivide ülevõtmine on viibinud, kuna keeruline on
prognoosida uute eelnõude algatamise mahtu ja ülevõtmise ajakava.
18. Eesti seisukohad eurorühma 26. jaanuari 2015. a kohtumisel ning Euroopa Liidu
majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 27. jaanuari 2015. a istungil
Esitaja: rahandusminister Maris Lauri
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Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil
Eurorühmas antakse ülevaade Leedu eurole üleminekust ning Rahvusvahelise Valuutafondi euroala artikkel
IV tulemuste kokkuvõttest. Samuti antakse ülevaade Kreeka finantsabi programmi viienda ülevaatuse
seisust valimiste järgselt ja 2015. a eelarvekavadest.
Ecofini päevakorras on komisjoni ja eesistujariigi tööprogrammi tutvustus ning komisjoni teatis Euroopa
strateegiliste investeeringute fondi kohta. Samuti toimub arvamuste vahetus majandusjuhtimise ning
Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. detsembri 2014. aasta kohtumise järelmeetmete teemadel. Lisaks on
päevakorras ettevalmistus G20 rahandusministrite ja keskpanga presidentide kohtumiseks 9. ja 10.
veebruaril Istanbulis.
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