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KOV valdkonna teemasid VV
tegevusprogrammis
•

V Kohalik elu ja regionaalpoliitika

•

Eesmärkide saavutamise näitajad (2023):

•

1) Sisemajanduse kogutoodangu erinevused Harju maakonnas ja ülejäänud Eestis
elaniku kohta ei suurene.

•

2) Kohalike omavalitsuste kulude osakaal avaliku sektori kuludes kasvab
(baastase 23%)

•

Jätkame Eesti haldusjaotuse ja haldusüksuste staatuse korrastamisega.

•

ETHS ja KOV üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu VTK,
tähtaeg nov 2019. Kaks põhiteemat: 1) ühinemistoetuste taastamine 2) linna-valla staatuse
küsimus.

•

Anname kohalikele omavalitsustele täiendavaid ülesandeid, mida nad
efektiivsemalt täita suudavad, ja kasvatame vastavalt ka tulubaasi.

•

Analüüs ja ettepanekud detsentraliseerimise toetamiseks ja täiendavate ülesannete
üleandmiseks (koos metoodiliste juhistega üleandmise võimaluste hindamiseks ja üleandmise
ettevalmistamiseks), veebruar 2021

•

Analüüs ja ettepanekud riigitee tunnustele mittevastavate riigiteede seisukorra kaardistamiseks
ja remondivajaku hindamiseks ning riigiteede tunnustele mittevastavate riigiteede
üleandmiseks, märts 2020

KOV valdkonna teemad VV
tegevusprogrammis
•

Toetame kohalike omavalitsuste ühistegevuse võimekuse tugevdamist
maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu
kavandamiseks.

•

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede. Analüüs ja ettepanekud KOV veeettevõtete konsolideerumiseks (KKM). Analüüs ja ettepanekud omavalitsustele ühiste
ülesannete täitmise toetamiseks ja üleandmiseks koos finantseerimisega.

•

Motiveerime kohalikke omavalitsusi soosima ettevõtlust.

•

Analüüs ja ettepanekud kohalike omavalitsuste rahastamise põhimõtete muutmiseks ning KOV
rolli suurendamiseks kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisel. Juuni 2020

•

Lihtsustame ettevõtluse edendamiseks vajaliku maa üleandmist kohalikele
omavalitsustele. Analüüs ja ettepanekud. Veebruar 2021

•

Suurendame omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende
otsustusvabadust riiklike sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel.

•

Analüüs ja ettepanekud omavalitsuste eelarvelise iseseisvuse suurendamiseks, nov 2019

•

Analüüs ja ettepanekud kohalike maksude seaduse muutmiseks, juuni 2020

•

Maa korralise hindamise ja sellest tulenevad maamaksu seaduse muudatuse ettepanekud,
jaanuar 2020

KOV valdkonna teemad VV
tegevusprogrammis
•

Soodustame inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse.

•

Analüüs ja ettepanekud, juuni 2020

•

Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe riigiasutuse või riigile
kuuluva ettevõtte. Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat

töökohta Tallinnast välja.
•

Analüüs ja ettepanekud riigiasutuste või riigile kuuluvate ettevõtete Tallinnast väljaviimiseks,
august 2019

•

Suurendame investeeringutoetusi ning eluasemelaenude ja ettevõtete
investeeringulaenude käendamist maapiirkondades. Analüüs ja ettepanekud,
veebruar 2020

•

Jätkame regionaalprogramme ja teeme Eesti maapiirkondade külapildi korda.
Seejuures peame oluliseks lagunenud ja vanade hoonete korda tegemist,
neile funktsiooni leidmist või lammutamist.

•

Kogu VVTP leitav https://www.valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_20192023.pdf

KOKSi revisjon
VVTPs:
Vaatame üle kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), tähtaeg
juuni 2020.

Vastutaja riigihalduse minister, kaasvastutaja justiitsminister.

KOKSi muutmise teemalisi toimunud arutelusid
•

03.09.2018 kohtumine Õiguskantsleri bürooga

•

20.09.2018 kohtumine Riigikontrolliga

•

02.10.2018 kohtumine Kagu-Eesti linna ja vallasekretäridega Valgas

•

08.10.2018 kohtumine Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja Riigi valimisteenistuse ametnikega

•

16.10.2018 kohtumine Kesk-Eesti linna ja vallasekretäridega Tartus

•

23.10.2018 kohtumine ELVL-iga

•

30.10.2018 kohtumine Ida- ja Lääne-Virumaa linna- ja vallasekretäridega Rakveres

•

30.11.2018 kohtumine Lääne-Eesti linna- ja vallasekretäridega Haapsalus

•

04.12.2018 kohtumine Põhja-Eesti linna- ja vallasekretäridega

•

31.01.2019 arutelu vallajuhtide jt ekspertidega

•

12.02.2019 KOKS töötuba linnade ja valdade päevadel

Eksperdikomisjoni moodustamine
Ministri käskkiri
1. Moodustan ajutise eksperdikomisjoni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

(edaspidi KOKS) muutmise ja teiste vajalike seadusemuudatuste väljatöötamiseks
ettepanekute esitamiseks järgmises koosseisus:
1) Jaak Aab riigihalduse minister (komisjoni esimees); 2) Kaia Sarnet RM regionaalvaldkonna
asekantsler (komisjoni aseesimees); 3) Sulev Liivik RM kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna juhataja; 4) Mart Uusjärv RM regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja; 5) Ave Viks
RM regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik; 6) Jan Trei Eesti Linnade ja Valdade Liidu
asedirektor; 7) Andres Laisk Saue vallavanem 8) Mihkel Juhkami Rakvere Linnavolikogu esimees;
9) Pipi-Liis Siemann Türi vallavanem; 10) Rait Pihelgas Järva vallavanem; 11) Mikk Lõhmus
Lääne-Nigula vallavanem; 12) Karin Tenisson-Alev Järva vallasekretär; 13) Toomas Sepp Tallinna
linnasekretär; 14) Jüri Mölder Tartu linnasekretär; 15) Liis Juulik Saaremaa vallasekretär; 16)
Veikko Luhalaid Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees; 17) Georg Sootla Tallinna Ülikooli avaliku
poliitika professor; 18) Sulev Mäeltsemees Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor; 19) Airi Mikli
Riigikontrolli nõunik; 20) Vallo Olle ekspert; 21) Priit Vinkel riigi valimisteenistuse juht
2. Komisjoni ülesanne on esitada Rahandusministeeriumile ja riigihalduse ministrile

ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid KOKSi ja teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu väljatöötamiskavatsuse ning seaduse eelnõu koostamiseks.

KOKSi eksperdikomisjoni esimene arutelu
4.06

KOKSi revisjoni eesmärke
Peamine eesmärk - tagada omavalitsustele suurem enesekorraldusõigus.
KOKSi korrastamine ja ajakohastamine lähtub eelkõige vajadusest:
• Parandada vastuolulised või aegunud sätted KOKSis, mis takistavad seaduse
eesmärgipärast rakendamist, tagada õigusselgus, kõrvaldada lüngad;
• Dereguleerida (eelkõige KOV sisekorralduse küsimustes) sätteid, kus see on
otstarbekas, et anda omavalitsustele suurem enesekorraldusõigus;

• Ajakohastada regulatsioonid, et võimalda piisavalt paindlikkust haldusreformi
järgselt uute väljakutsetega toimetulekuks; tuvastada põhimõttelisemad/
süsteemsemad ümberkorralduse vajadused KOV korralduses peale reformi;
• Keeleliselt lihtsamini ning selgemini väljendada regulatsioone (sh seosed teiste
valdkonna seadustega).

KOKSi muutmise eeldatav ajakava

juuni 2020 – VTK
esitamine,
kooskõlastusring

mai 2019 – VVTP
juuni 2019– alustab
eksperdikomisjon
2018-19
konsultatsiooni
d KOVide jt-ga

veebruar 2022 –
eelnõu esitamine
VV-le ja
Riigikogule

juuni 2022vastuvõtmine
Riigikogus

Aitäh!

