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Valitsuskomisjoni ja Eesti linnade ja 
valdade liidu riigieelarveläbirääkimiste 

lõpp-protokolli allakirjutamine 25.09.2018



Eelarveläbirääkimiste eriarvamused 10 
a perspektiivis

I KOV tulubaas

Kohalike omavalitsuste tulubaasi tulumaksu osa 
ja tasandusfondi taastamine 2009. a 
kriisieelsele tasemele 

Tasandusfondi taastamine 2009. aasta alguse 
tasemele proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt 
tulumaksu taastamisega

Kohalike maksude osakaal kohalike 
omavalitsuste eelarvetulude kujundamisel on 
marginaalne
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LVL Taotlus Tegelik



Teed, haridus, keskkond

Suurendada kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu 
(varasemalt mootorikütuse aktsiisist kohalikele teedele eraldatavaid 

vahendeid)

Koolilõuna kompenseerimise arvestuslik osa, koolitranspordi, 
õppevahendite, hariduse tugisüsteemide, huvihariduse toetus

Kohalike omavalitsuste poolt hallatavate erivajadustega laste koolide 
pidamise kulude katmine riigieelarvest 

Keskkonnatasude jaotus, maamaksu vähenemise kompenseerimine, 
jäätmehooldus  



IV Sotsiaal ja tervishoid

Riigipoolne toetus 
erihoolekandeteenuse 

kättesaadavuse tagamiseks psüühilise 
erivajadusega inimestele

Riigieelarve vahendid 
ravikindlustuseta isikutele 

esmatasandi arstiabi kättesaadavuse 
tagamiseks ja parandamiseks



Teemad kohtumistel 
omavalitsusjuhtidega 



Foto: Ago Tammik

Tori valla rekonstrueeritav hoone 

Sindis

I Üürimajade programm



Toetus on mõeldud KOV üürielamu 
ehitamiseks või olemasoleva hoone 

üürielamuks ümberehitamiseks. Eesmärk 
tagada vajalike üürieluruumide parem 

kättesaadavus ja soodustada investeeringuid 
eluruumide rajamiseks.

2016-2019 on 19 omavalitsust saanud ligi 
19,67 miljonit eurot selleks, et rajada 542 

üürikorterit. 

2019 tehti esimene väljamakse 2019 Muhu 
vallale, mis taotles I voorust 446 000
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Üürimajade programmi toetused 2016-2019
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- Riik peab tagama I ja II kooliastme toetamise ja kodulähedase 
põhikooli olemasolu

- Koolikiusu ennetamine ja sellega võitlemine

- Haridustaristu

Valitsus on kinnitanud 
põhikoolivõrgu korrastamise 

meetme kahe vooru investeeringute 
kava, mille kogumaht on 100,8 

miljonit eurot. 

Esimeses voorus toetas riik 22 
kohaliku omavalitsuse projekti ja 

teises voorus 12 projekti

Nõustatakse omavalitsusi 
koolivõrgu planeerimisel ja hariduse 

sisulise kvaliteedi parendamisel.

II Haridus



III IKT

Riik tegeleb AI 
kasutuselevõtuga, 
teenused peavad 
olema võimalikult 
automaatsed ja 

proaktiivsed

Riik ootab KOV 
tugevamat koostööd 

ning tugevamat 
osalemist KOV IKT 

kompetentsikeskuses 

Oluline on tõsta 
omavalitsuste 

omapoolset panust 
IKT-sse!

Ootame, et omavalitsused teeksid IT-alal koostööd 
ja tuleksid tugevalt KOV liidu kompetentsikeskuse 

taha!



IV Spordiobjektid ja investeeringud



Kääriku spordikompleks

• Aastatel 2018-2020 kompleksi 
väljaehitamiseks ligi 12 miljonit 
eurot

Hiiumaa spordikeskus

• Hiiumaa saab viimase maakonnana 
spordihoone, eraldis 2,9 miljonit eurot

Rally Estonia

• 2019. aastal Vabariigi Valitsuse 
reservist 980 000 eurot

• Otsene majanduslik mõju 2018 oli 
hinnanguliselt 4,33 miljonit eurot

• Ainus sellise mastaabiga 
spordivõistlus väljaspool Tallinna, 
aitab tutvustada Lõuna-Eestis



IV Keskkond ja 
kliimaeesmärkideni jõudmine



Kliimaneutraalse Eestini (kasvuhoonegaaside neto-
heitkogus on viidud nulltasemele või alla selle) 
jõudmine aastaks 2050 on võimalik rakendades 

laiaulatuslikke meetmeid era-, avaliku kui 
mittetulundussektoris.

Strateegiliselt tarkade investeeringute korral 
potentsiaalselt pikaajaliselt tulutoov.

Eesmärgi saavutamiseks on vajalik panustada nii era-
kui ka avalikul sektoril, sh kõikidel ministeeriumidel, 

KOV-l, valdkondadel ja kõigil füüsilistel ning juriidilistel 
isikutel

Avaliku sektori organisatsioonide finantseeritud 
tegevuste mahuks on ligikaudu 4,58 miljardit eurot.

Kliimaeesmärgid



Meetmeid, mis puudutavad kohalikke omavalitsusi

• Elupinna kasutuse optimeerimine- ebatõhusaid 
eluruume kasutavate elanike liikumine paraja 
suurusega pindadele 

• Hoolekandeasutuste võrgu renoveerimine ja/või 
asendamine liginullenergia hoonetega

• Lasteaiahoonete renoveerimine

Liginullenergiahoonete 
rakendamine 

• Maakasutuse suunamine valglinnastumise ja autost 
sõltuvuse vähendamiseks

• Linnatänavate ümberkorraldamine ühistranspordi ja 
kergliikluse edendamiseks 

• Linnade ja ettevõtete liikuvuskorralduse arendamine

Transpordi energiasääst 
ja transpordisüsteemi 

tõhustamine

• Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programmi 
kohaselt asendati 7 Eesti linnas (elanike arvud 8000–
15 000) tänavavalgustus energiasäästliku 
valgustusega. Maksumusega 14,55 miljonit eurot. 
Tulemusena jääb aastas õhku paiskamata umbes 
6000 tonni CO2

LED tänavavalgustus

.



TÄNAN TEID!


