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I SISSEJUHATUS
Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL või Liit) on üleriigiline omavalitsusliit, mis alustas
tegevust 27.02.2018. aastal.
Sellele eelnesid mitmeid aastaid kestnud läbirääkimised kahe üleriigilise omavalitsusliidu Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) vahel. Läbirääkimiste
tulemusena kirjutati 09.06.2017. a toimunud EMOLi Maapäeval EMOLi esimehe Kurmet
Müürsepa ja ELL juhatuse esimehe Taavi Aasa poolt alla mõlema liidu juhatuste ühiste
kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.
Allakirjutatud dokumendi tulemusena ja sellest lähtuvalt kujundati kahest toimivast
omavalitsusliidust üks üleriigiline omavalitsusüksuste liit - Eesti Linnade ja Valdade Liit.
Liidu moodustamise ettevalmistamisel peeti oluliseks ELL ja EMOLi põhidokumentides
sätestatud eesmärkide ning ajaloolise järjepidevuse säilimist, aga samuti ühiskonnas toimunud
muudatustega arvestamise vajadust.

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine
EMOLi esimehe Kurmet Müürsepa ja ELL juhatuse esimehe Taavi Aasa poolt

EMOLi büroo töötajatele tehti ettepanek asuda tööle Eesti Linnade ja Valdade Liitu.
ELVL üldkoosolek kutsuti kokku 27. veebruaril 2018, et läbi arutada ja kinnitada Liidu
põhidokumendid – põhikirja muudatused (minimaalsed, et tagada Liidu toimimine),
liikmemaksu määramise alused ning tegevussuunad 2018-2020 valimisperioodiks.
ELVL eesmärgiks on esindada ja kaitsta Liidu liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma
tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates
eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.
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Oma tegevuses lähtub Liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest. Liidu ülesannete
täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest
eraldistest.
Liidu asutamise ja tegevuse erisused seadustab kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus
(KOLS), mille alusel sätestatakse liidu põhikirjas liidu organid ja nende organite volitused.
ELVL volikogus on esindatud kõik Linnade ja Valdade Liidu liikmed, mis tagab volikogule
üldkoosoleku pädevuse MTÜS § 18 ja KOLS § 7 lg 1 mõistes.

II LIIKMESKOND ja LIIKMEMAKS
15. oktoobril 2017.a toimusid Eestis KOV volikogude valimised ja muudeti
haldusterritoriaalset korraldust. Eestisse jäi senise 213 omavalitsuse asemel 79 kohalikku
omavalitsust, mis jagunesid 15 linnaks ja 64 vallaks. Haldusreformi järgselt jäi ELL liikmeteks
14 omavalitsust, kelle staatus jäi samaks ehk nimetatud omavalitsused ei ühinenud või liitunud
mõne teise omavalitsusega. ELL liikmetena jätkasid linnadest: Tallinn, Keila, Loksa, Maardu,
Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru ning Kiili, Jõhvi ja Kohila
vallad.
2017. aasta valimiste järgselt tehti ka kõigile teistele omavalitsusüksustele ehk 65-le
omavalitsusele ettepanek astuda liidu liikmeks. Seisuga 31.12. 2018 oli Eesti Linnade ja
Valdade Liidul liikmeid 74 (15 linna ja 59 valda) https://www.elvl.ee/liikmed

Liikmemaks.
ELVL üldkoosolek otsustas, et esialgu jätkatakse liikmemaksu arvestamist valemi alusel, mis
kehtestati ELL poolt 23. novembril 2000.a. Tartus toimunud Linnade Päeva (üldkoosoleku)
otsusega. Selle kohaselt ELVL aastane liikmemaksu suurus määratakse eurodes arvestusega 1,3
‰ (1,3 promilli) eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja
tasandusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 10% üle eelmise aasta liikmemaksu summa ja
mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa.
Arutelu liikmemaksu aluste arvestamise valemi ja selle võimaliku muutmise teemal jätkatakse
Liidu uute juhtorganite ettepanekute alusel.

III LIIDU BÜROO
Liidu täitev-korraldavat tegevust ja jooksvat asjaajamist korraldab Eesti Linnade ja Valdade
Liidu büroo, mida juhib tegevdirektor.
Büroo tegevuse aluseks on ELVL volikogu poolt kinnitatav büroo põhimäärus ning juhtorganite
otsused.
Kuni 2018. aasta 27. veebruaril toimunud ELVL üldkoosolekuni töötas ELL büroos 12 töötajat,
pärast üldkoosolekut lisandusid EMOLi büroo töötajad ning 2018. aasta lõpus oli ELVL büroo
koosseis ja töövaldkonnad jaotunud järgmiselt:
Tegevdirektor Jüri Võigemast - Büroo üldjuhtimine.
Asedirektorid:
Jan Trei - KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine, kohaliku omavalitsuse korraldus,
lõimumisvaldkond, elamumajandus, turvalisus.
Toivo Riimaa - Liidu välissuhete alase töö korraldamine ja koordineerimine.
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Arendusjuht Ott Kasuri - info- ja kommunikatsioonivaldkond, KOVide sõprussuhted, Euroopa
Liidu 2021-2027 programmiperiood, sooline võrdõiguslikkus.
Juhiabi Inga Köster - Liidu asjaajamine, infohaldus, koosolekute, koolitus- ja koostööürituste
korraldamine.
Nõunikud:
Tiina Üksvärav - õigusaktide ja nende eelnõudega seonduva temaatika analüüs ning
haldamine.
Sirje Ludvig - üleriigiliste koolitus- ja koostööürituste korraldamine, rahvusvaheline koostöö
ja projektides osalemine, liidu ajaloo kogumine, arhiveerimine ja säilitamine, büroo
majandusküsimused.
Hille Ilves – haridus, noorsootöö, kultuur, sport.
Kaimo Käärmann-Liive - Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni
ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti
riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine, liidu esindamine
EL institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja
võrgustike töös ning projektides osalemine, riigihanked, informaatika, rahvastik, liidu kodulehe
toimetamine.
Kalle Toomet - planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu.
Krista Kupits ja Irja Alakivi - keskkonnakaitse ja säästev areng, jäätmemajandus.
Mailiis Kaljula - sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisekaitse, tööhõive, muinsuskaitse.
Märt Moll - omavalitsuste eelarved, rahandus ja maksupoliitika, transport ja teed;
Marliis Rettau - Liidu avalikud suhted ja Liidu kodulehe toimetamine;
Liidu IKT kompetentsikeskus:
Henri Pook - KOV IKT strateegia ja tegevuskava.
Nevel Paju - KOV IKT tugiteenuste lahendused.
Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal - kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus
Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni
vahendamine.
Raamatupidaja Ene Millert - ELVL raamatupidamine, finantsaruandlus.
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2018. aasta detsembris kolis Büroo uutesse ruumidesse Roosikrantsi 12, kus eelnevatel aastatel oli tegutsenud
Harju
Maavalitsus.
Büroo
ruumide
ametlik
avamine
toimus
märtsis
2019

ELVL esimees ja Tallinna linnapea Taavi Aas ning büroo asedirektor Jan Trei linti lõikamas.

IV ELVL JUHTORGANID
Üldkoosolek
ELVL kõrgeim organ on Liidu liikmete esindajate üldkoosolek, mille kutsub kokku Liidu
juhatus vähemalt kord kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vahelisel perioodil.
Üldkoosoleku toimumise vahelisel perioodil täidab üldkoosoleku ülesandeid Liidu kõiki
liikmeid esindav ELVL volikogu.
Üldkoosoleku ainupädevuses on: Liidu tegevusperioodi aruande ja tegevussuundade
kinnitamine; põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; liikmemaksu määramise aluste kinnitamine;
liidu reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine.
2018. aastal toimus liidu üldkoosolek 27. veebruaril järgmise päevakorraga:
1. Üldkoosoleku rakendamine
2. ELL tegevusperioodi 2014-2017 aruande kinnitamine
3. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused
4. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu tegevussuunad aastateks
2018-2021.
5. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu liikmemaksu alused
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ELVL büroo tegevdirektor Jüri Võigemast üldkoosolekut juhtimas 27.02.2018

ELVL volikogu
Üldkoosoleku toimumiste vahelisel perioodil täidab üldkoosoleku ülesandeid liidu kõiki
liikmeid esindav volikogu.
Liidu volikogu pädevuses on liidu tegevussuundade elluviimise ja põhikirjaliste eesmärkide
saavutamise korraldamine, aasta tegevuskava kinnitamine, omavalitsuspoliitiliste küsimuste
otsustamine ja liidu tegevuse muude küsimuste otsustamine. Liidu volikogu töövorm on
koosolek. Liidu volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord kvartalis. Liidu
volikogu koosolekut juhatab juhatuse esimees või tema äraolekul üks aseesimeestest.
2018. aastal toimus 5 volikogu koosolekut. Volikogu koosolekutel käsitleti allpool loetletud
teemasid. Omavalitsusi puudutavatel aktuaalsetel teemadel tegid ettekandeid koosolekutele
kutsutud esinejad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juhatuse, juhatuse esimehe, aseesimeeste ning revisjonikomisjoni valimised.
Liidu 2018. aasta eelarve kinnitamine tulude ja kulude kogusumma lõikes.
Liidu volikogu töökorra ja Liidu esindajate nimetamise korra kinnitamine.
Esindajate ja nende asendusliikmete määramine valitsuskomisjoni ja ELVL
eelarveläbirääkimiste komisjoni ning eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu.
Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra
kinnitamine.
Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamine.
Sotsiaalvaldkonna aktuaalsed küsimused. Kaia Iva, sotsiaalkaitseminister
Aadressiandmete tariifitööde protsessi ja edasise perspektiivi aktuaalsed küsimused. Mall
Kivisalu, Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja
Ülevaade kohalike omavalitsuste teenuste hindamise metoodika välja töötamise projektist.
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
nõunik
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teeme Ära Maailmakoristuspäev 15. september 2018. Raimo Matvere, Koristuspäeva
eestvedaja
Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni kahe asendusliikme
kinnitamine.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmete esindajate teenistuslähetuse korra kinnitamine.
Juhatuse esimehele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamine.
Liidu revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine.
Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
„Uus
ajastu?“
kohalike
omavalitsuste
finantsvaldkonnas.
Andrus
Jõgi,
Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik
Seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli
osas.
Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse eelnõu (495SE) osas.
ELVL lõimumise töörühma koosseisu kinnitamine.
CLLD/LEADER multifondide töögrupi ettepanek ELVLile ühiste kavatsuste kokkuleppes
osalemiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamiseks Euroopa Liidu erinevate
struktuuri- ja investeerimisfondide toel.
Seisukoha kujundamine EL struktuurivahendite 2021-2027 perioodi kaaluka mõjuga
üldtingimuste EL poolsete ettepanekute osas.
Seisukoha kujundamine Ruumiloome ekspertrühma lõpparuande eelnõu osas.
Informatsioon ELVL ja liidu liikmete IKT valdkonna koostöö ja ning
finantseerimismehhanismide aruteludest.
Rahandusministeeriumi ja omavalitsusliitude poolt sõlmitud lepingu nr 1.9-8/707, sõlmitud
16.05.2016, lisa (RAM, RMIT, ELVL koostöö) kooskõlastamine.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaksu kinnitamine.
ELVL taotlus ja läbirääkimised, Tallinnas Roosikrantsi 12 kinnistu tasuta üleandmiseks
ELVLile – käsitluste hetkeseis.
Haridusvaldkonna väljakutsed ja võimalused – 2019 ja perspektiiv. Mailis Reps, haridusja teadusminister
Sidevõrgu üleriigilisest rajamisest. Taavo Randna, jaotusvõrgu ettevõtte Elektrilevi OÜ
juhatuse liige
Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaksu töörühma koosseisu kinnitamine.
Alutaguse valla pöördumine riigimaanteedel bussipeatuste väljaehitamise, remondi,
hoolduse ja korrashoiu ning nõudepeatuste küsimuses.
Seisukoha kujundamine seoses Justiitsministeeriumi ettepanekuga ELVLile kogukondliku
kuriteoennetuse tugevdamise projekti koordineerimiseks Eestis (Norra ja EMP
finantsmehhanismide toetuse vahendid Eestile).
PLATFORMA ehk kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Euroopa arengukoostöö
(arenguabi) platvormi tegevuse uuendamine.
Liidu esindajate määramine CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
Läänemere komisjoni täitevkomitees ja poliitika büroos.
Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes. (Riigikontrolli aruanne
Riigikogule 23.11.2018).
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ELVL volikogu koosolek

ELVL juhatuse tegevus
Eesti Linnade ja Valdade Liitu juhib ja esindab 13-liikmeline juhatus. Juhatuse valib liidu
volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on liidu volikogus ja üldkoosolekul
arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine,
avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded.
Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda kvartalis.
Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosseis 2018. aastal:
Esimees:
Taavi Aas, Tallinna linnapea
Aseesimehed:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees
Liikmed:
Anti Allas, Võru linnapea
Priit Lomp, Kastre vallavanem
Tarmo Tammiste, Narva linnapea
Georg Pelisaar, Põlva vallavanem
Anneli Ott, Võru Linnavolikogu liige
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem
Siim Suursild, Pärnu abilinnapea
Margus Lepik, Valga vallavanem
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Mart Võrklaev, Rae vallavanem
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ELVL juhatuse koosolek büroo saalis Tallinnas, Ahtri 8

2018. aastal toimus 8 juhatuse koosolekut. Koosolekutel käsitleti allpool loetletud teemasid:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eesti linnade ja Valdade Liidu juhatuse töökorra kinnitamine.
Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt sõlmitud sihtotstarbeliste riigieelarveliste eraldiste ja
toetuste lepingute üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule.
Eesti Maaomavalitsuste Liidule põhikirjaliste ülesannete täitmiseks üle antud riigivara
(serverid) üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule.
Ettepanekute esitamine Liidu volikogule:
- esindajate nimetamise korra kinnitamiseks;
- esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL
eelarveläbirääkimiste komisjoni;
- esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu;
- juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise
korra kinnitamiseks;
- büroo põhimääruse, koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks.
Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta
eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes.
ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes ning ettepaneku esitamine
volikogule eelarve kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes.
Keskkonnaministeeriumi ettepanek osalemiseks kliimamuutustega kohanemise arengukava
aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning juhtkomisjoni liikme ja asendusliikme kandidaatide
nimetamiseks.
Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi algatatud Põllumajanduse ja kalanduse
valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa) koostamise töös osaleja(te) nimetamine.
Eesti Noorsootöö Keskuse ettepanek esindaja nimetamiseks noorsootöötaja
kutsekomisjoni.
Soome suursaadiku ettepanek Soome Kuntaliitto juhatuse ja ELVL juhatuse ühiseks
koosolekuks 29. augustil 2018 Tallinnas.
Kokkuvõte ELVL liikmete poolt esitatud seiskohtadest HTMi ja RAMi 7.02.2018 nr 85/18/774 kirja: "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises
osalemine" osas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELVL töörühmade ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga.
Õiguskantsleri kiri matusetoetuse maksmise küsimuses.
Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine revisjonikomisjonile ja volikogule.
ELVL tegevdirektori töötasu määramine.
Informatsioon 28. septembril 2018 Narvas toimuva III omavalitsuspäeva ettevalmistustest.
Ruumiloome ekspertrühma vahearuanne (II).
Seisukoha kujundamine Rahandusministeeriumi ettepaneku osas jäätmehoolduse
arendamise ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuste lülitamiseks kohalike
omavalitsuste tulubaasi 2019. aastast.
Seisukoha kujundamine looduskaitsealade maksusoodustuste tõttu kohalikele
omavalitsustele saamata jääva maamaksu kompenseerimise võimaluste ettepaneku osas.
Kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus ja
Riigikogus algatatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja erakooliseaduse muutmise
seaduse eelnõu 611 SE seoses koolijuhtide kavandatava hindamisega.
Märgukiri haruapteekide kaotamisest.
Ettepaneku esitamine Pärnu linnale 2019. aasta Eesti-Soome sõpruslinnade/valdade
kokkutuleku korraldamiseks.
Ettepanekute esitamine Liidu volikogule Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti
delegatsiooni kahe asendusliikme kandidaadi kinnitamiseks..
Lõimumise töörühma moodustamise ettepanek.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmete esindajate teenistuslähetuse korra eelnõu esitamine
liidu volikogule kinnitamiseks.
Liidu revisjonikomisjoni kontrollakti läbivaatamine. ELVL revisjonikomisjoni esindaja
ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes.
Seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli
osas.
Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse eelnõu (495SE) osas.
ELVL lõimumise töörühma koosseisu kinnitamine.
CLLD/LEADER multifondide töögrupi ettepanek ELVLile ühiste kavatsuste kokkuleppes
osalemiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamiseks Euroopa Liidu erinevate
struktuuri- ja investeerimisfondide toel .
Seisukoha kujundamine EL struktuurivahendite 2021-2027 perioodi kaaluka mõjuga
üldtingimuste EL poolsete ettepanekute osas.
Seisukoha kujundamine Ruumiloome ekspertrühma lõpparuande eelnõu osas.
Informatsioon ELVL ja liidu liikmete IKT valdkonna koostöö ja ning
finantseerimismehhanismide aruteludest.
Rahandusministeeriumi ja omavalitsusliitude poolt sõlmitud lepingu nr 1.9-8/707, sõlmitud
16.05.2016, lisa (RAM, RMIT, ELVL koostöö) kooskõlastamine.
ELVL taotlus ja läbirääkimised, Tallinnas Roosikrantsi 12 kinnistu tasuta üleandmiseks
ELVLile – käsitluste hetkeseis.
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes - huvide konflikti
küsimused.
Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) ettevalmistamise olulised
küsimused kohaliku omavalitsuse vaates. Diana Beltadze, Statistikaameti projektijuht
Häirekeskuse abi- ja infokeskus – Sõiduteel toimunud sündmuste lahendamine ja üks
üleriigiline abi- ja infonumber. Lea Rämmeld, Häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja
Seisukoha ettevalmistamisest riigile kuuluvate kõrvalmaanteede kohalikele omavalitsustele
võimaliku ülendamise, nende rahastamise analüüsi ja ettepanekute kavandi osas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELVL arvamuse ettevalmistamisest Riigikohtule: Tartu Linnavolikogu taotlus
planeerimisseaduse § 4 lg 21, § 27 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3
põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks (PSJV nr 5-18ELVL IKT töörühma ettepanek läbirääkimisteks Rahandusministeeriumiga riigi poolt
KOV-dele loodud tarkvarade õiguste üle võtmiseks ELVLile.
Ettepanekute ettevalmistamisest ELVL volikogule, lahenduse saamiseks varasemalt
liitudesse mitte kuulunud omavalitsuse ELL liikmemaksu arvestamise süsteemile
üleminekust tulenenud liikmemaksude ühtlustamise taotlusele.
XV Linnade ja Valdade Päevade korraldamine 12.-13. veebruaril 2019.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisest.
Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
menetlusest.
KOV IKT tegevusstrateegia 2019-2023 uuendamine Eesti kohalike omavalitsuste
infotehnoloogia arendamiseks ja e-teenuste kvaliteedi tõstmiseks.
Strateegia „Eesti 2035" eesmärkidest ja lähtekohtadest. Henry Kattago, Riigikantselei
strateegiabüroo strateegiadirektor.
Seisukoha kujundamine TalTech'i Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia toetustaotlusele
arhitektuuriõppe küsimuses.
Seisukoha võtmine: Ettepanek ELVLile jäätmevaldkonna osapoolte pöördumine Riigikogu
keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse eelnõu 495 SE aruteluga.
HTM eelnõu: Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal.
ELVL ja RKAS lepingust Roosikrantsi 12 (Tallinn) ruumide kasutamiseks.
Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu pöördumine kohalike omavalitsuste poole.
Üle 2000 ie asulate majapidamiste ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiste perspektiiv.
Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõust 703SE.
Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes. (Riigikontrolli aruanne
Riigikogule 23.11.2018).
Ministeeriumite ja ELVL vahelise lõimumise valdkondliku läbirääkimiste töörühma
moodustamisest.
Kultuuriministeeriumi „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamise
tingimused ja kord perioodil 2019–2022" määruse eelnõust.

V ELVL TEGEVUS LIIKMETE ÜHISHUVIDE
ESINDAMISEL
ELVL tegevuses pühenduti 2018. aastal enim järgmistele valdkondadele:
✓ Läbirääkimistele Vabariigi Valitsusega (sealhulgas valitsuskomisjonis ja töörühmades
osalemine).
✓ Eelnõude kooskõlastamisele.
✓ Linnade ja Valdade Päevade korraldamisele.
✓ III Omavalitsuspäeva korraldamisele Narvas.
✓ Haldusreformi seaduse rakendamise ja ühinemistega seotud küsimused.
✓ Keskkonnaga seotud teemad (vesi, jäätmed, reostus, keskkonnakaitse).
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LIIKMETE HUVIDE ESINDAMINE JA ÕIGUSTE KAITSE
2018. aastal jätkasid ELVL esindajad osalemist erinevates töörühmades ja komisjonides nii
rahanduse, keskkonnakaitse, sotsiaalhoolekande, hariduse kui ka muudes valdkondades.
Erinevate komisjonide, töörühmade ja büroo töötajate töö tulemusel on antud märgatav panus
õigusaktide väljatöötamise ja muutmise protsessis.
Õigusaktide eelnõude menetlemise käigus kohalike omavalitsuste huvide kaitsmiseks on
oluline seisukohtade ning märkuste ja ettepanekute esitamine enne eelnõu Vabariigi Valitsusele
esitamist või ministri õigusakti andmist eelnõu kooskõlastamisel (või vajadusel
mittekooskõlastamisel) eelnõude infosüsteemi (EIS) vahendusel. Eelnõud vaadatakse läbi ja
saadetakse büroo poolt liidu liikmetele ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks.
2018. aastal menetleti EISi raames kooskõlastamisstaadiumis üle 90 eelnõu (seadused, seaduste
väljatöötamiskavatsused, Vabariigi Valitsuse ja ministrite õigusaktid), mis puudutasid kohalike
omavalitsuste tegevust otseselt või kaudsemalt. ELVLile kooskõlastamiseks esitatud
õigusaktide
loend
koos
tulemustega
on
toodud
lisas
1.
Samuti esitatakse arvamusi ja tähelepanekuid eelnõude tööversioonide, Riigikogu menetluses
olevate eelnõude jms kohta.
ELVL esindajad on osalenud omapoolse panusega ka eelnõude väljatöötamis-staadiumis, enne
nende kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks esitamist, kas kuuludes eelnõu
ettevalmistavasse töögruppi või olles kaasatud muul moel, sh osaledes aruteludel, esitades
tähelepanekuid kehtivate seaduste probleemkohtade kaardistamiseks või seisukohti võimalike
kavandatavate regulatsioonide osas.
Arvamusi, seisukohti ja ettepanekuid eelnõude ja seaduse muutmise küsimustes, on esitatud
Riigikogule nii omal algatusel, kui ka Riigikogu komisjonide taotlusel. Muuhulgas on esitatud
arvamusi ja seisukohti Riigikogu komisjonidele järgmiste eelnõude kohta: põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), jäätmeseaduse
eelnõu (495 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), rahvastikuregistri
seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE),
pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), veeseaduse eelnõu (643
SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muutmise seaduse eelnõu (729 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 2018
Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal toimusid XIV Linnade ja Valdade Päevad 14.-15. märtsil
2018 Tallinnas, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.
14.03.2018 avamisel osalesid ja pidasid tervituskõne Riigikogu esimees Eiki Nestor,
riigihalduse minister Jaak Aab ning Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.
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Linnade ja Valdade Päevade näol on tegemist kohalike omavalitsuste iga-aastase suurima
koolitus- ja teavitusüritusega, mis on mõeldud nii omavalitsusjuhtidele ja volikogude
liikmetele, erinevate valdkondade spetsialistidele omavalitsustes kui ka riigiinstitutsioonide
esindajatele.
Koolituspäevade raames toimuvad seminarid mitmetes olulistes kohalikku elu käsitlevates
valdkondades. 2018. a kuulati ettekandeid ja arutleti järgmistel teemadel: haldusreform;
haridus- ja kultuurielu korraldus; sotsiaaltöö; lastekaitse; kohalik omavalitsus ja finantsid;
riigihanked; kohalike omavalitsuste IKT; energeetika, keskkond ja säästev areng; kohalike
omavalitsuste välissuhted, arengukavad ja planeeringud.
Lisaks seminaridele osalevad Linnade ja Valdade Päevadel omapoolsete väljapanekute ja
esitlustega mitmed ettevõtted ning kohalike omavalitsuste partnerorganisatsioonid ning
vabaühendused.
Osalemise statistika 2018. aastal:
Kuulajaid:
1.päev - 591
2.päev - 508
Lektoreid, moderaatoreid kokku - 162
Eksponente - 110
Korraldajaid - 29
Press - 5
Ettekanded on üleval https://www.elvl.ee/linnade-ja-valdade-paevad-2018#
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EELARVELÄBIRÄÄKIMISED
Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevused kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamisel
on aastateks 2018-2021 kinnitatud tegevussuundade järgi :
Leida keskvalitsusega konsensus põhimõttelistes arengusuundades ning saavutada
kokkulepped, mis võimaldavad:
1. kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamist ja tugevdamist kohaliku elu paremaks
korraldamiseks ja arenguks;
2. kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tugevdamist, sealhulgas kohalike maksude
kehtestamise õiguse laiendamist, riiklikest ettevõtlusmaksudest osa suunamist
kohalikesse eelarvetesse, üksikisiku tulumaksu ning maamaksu kujundamist tegelikeks
kohalikeks maksudeks;
3. muuta kohalike teede rahastamise arvestust selliseks, et see vastaks tegelikele
vajadustele ja ühtlustuks riigiteede rahastamisega põhimõtetega.
Eelarveläbirääkimistel osalemise osas:
1. osaleda sarnaselt ministeeriumidega võrdväärse partnerina eelarveläbirääkimistel
Valitsuskomisjoniga eesmärgiga tagada omavalitsusüksustele seadustega pandud
ülesannete täitmiseks vajalik ning õiguslike regulatsioonide alusel kujunev piisav
tulubaas;
2. taotleda, et riigi eelarvestrateegias kajastatakse kohalike omavalitsuste tulubaasiga
seonduv informatsioon ja tuuakse välja ministeeriumide haldusalade raames
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3.

4.

5.

6.

riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud, tagamaks
omavalitsustele eelarvete keskpikal planeerimisel täiendav stabiilsus ja läbipaistvus;
taotleda, et keskpikal planeerimisel oleks arvestatud globaliseerumise, ökoloogilise
tasakaalu säilitamises osalemise vajaduse, rahvastiku vananemise ja muude üldise
mõjuga trendidega;
taotleda eelarveläbirääkimisi asjaomaste ministrite osalemisel ja üleriigilisele
omavalitsusliidule ministeeriumidega võrdväärset kaasatust riigieelarve eelnõu
koostamise protsessi;
lähtuda põhimõttest, et riigi poolt funktsioonide üleandmisel omavalitsusüksustele
peavad omavalitsusüksuste tulubaasi üleantavad vahendid olema kooskõlas ülesannete
täitmiseks tegelikult vajalike vahenditega, ning nõuda, et Vabariigi Valituse poolt
ettevalmistatud õigusaktide eelnõud, millega omavalitsustele antakse uusi ülesandeid,
peavad sisaldama nende ülesannete täitmise maksumuse analüüsi ning omavalitsustele
vastavate summade eraldamise;
hoida kontrolli all läbirääkimistel saavutatud kokkulepete täitmine.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on järginud neid suundi RES 2019-2021 ja 2019 aasta riigieelarve
eelnõude osas peetud läbirääkimistel.
Rahanduse- ja maksupoliitika valdkond
Liidu poolt esitatud ja fiskaalse mõjuga ettepanekud RES 2019-2022 ja 2019. aasta riigieelarve
osas olid järgmised:
1. Taastada 2009. aastani kehtinud omavalitsuste ülesanded spordi ja noorsootöö valdkonnas ja
selleks taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär majanduslanguse eelse
perioodi tasemele

Tulumaksu
%

2017

2018

11,6

11,86

2019
kava
11,93

2020
kava
11,93

2021
kava
12,16

2022
kava
12,18

2. Taastada tasandusfond 2009. aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt
tulumaksu taastamisega.
Tasandusfond (TaF)
- tulude ja kulude
tasandamiseks
-keskkonna-tasude
kompensatsioon
- väikesaarte toetus

2017*

2018

2019 kava

2020 kava

2021kava

2022 kava

78 357 336

90 181 000

101 111 103

104 342 290

110 143 800

110 143 800

77 012 000

88 768 106

99 771 303

103 099 90

109 000 000

109 096 000

929 336

831 757

733 000

636 000

537 000

440 000

416 000

581 136

606 800

606 800

606 800

606 800

3. Suurendada kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu.

Eraldised
kohalike

teede

Lk 16 / 54

2017

2018

2019 kava

2020 kava

2021 kava

2022
kava

29 312 500

29 313 000

40 456 074

42 478 878

44 602 822

45 494 878

hoiuks
(toetusfondis)
Kasv
võrreldes
eelmise aastaga

+11 143 574

+2 022 804

+ 2 123 944

+ 892 056

4. Näha RES 2019-2022 ette eraldada kohalikele omavalitsustele Eesti Keskerakonna,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu programmis
kavandatud vahendid, sealhulgas:
Hariduse valdkonnas
Toetusfond:
2017
2018
2019 kava 2020 kava 2021 kava
2022 kava
251 356 000 288 992 000 288 992 000 288 992 000 288 992 000
288 992 000
Hariduskulud
Koolieelsete
lasteasutuste
4 000 000
12 000 000 12 000 000
13 230 000
13 891 500
13 891 500
õpetajate
tööjõukulude
toetus
Huvihariduse ja
5 700 000
14 250 000 16 250 000
17 250 000
17 250 000
17 250 000
huvitegevuse
toetus
Sotsiaalhoolekande valdkonnas
Toetusfond:

2017

Sotsiaaltoetuste
ja
teenuste
osutamise 3 161 000
toetus
Raske
ja
sügava
puudega
laste 2 650 000
lapsehoiuteenus
3 970 000
Matusetoetus
Asendus
ja
järelhoolduse teenuse
toetus
Keskkonna valdkonnas

2018

2019
kava

2020 kava 2021 kava

2022
kava

3 000 000

3 161 000

3 754 400

3 754 400

3 754 400

2 650 000

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

16 704 000

17 000 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Toetusfond:

2017

2018

2019
kava

2020 kava 2021 kava 2022 kava

Jäätmehoolduse
arendamine

2 200 000

2 200 000

2 500 000

2 800 000

3 000 000

3 000 000

ELVL taotlused RES 2019-2022 ja 2019.a riigieelarve osas, valitsusega saavutatud
kokkulepped ja eriarvamused on kajastatud läbirääkimiste dokumentides, mis on
kättesaadavad:
•

•

Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu läbirääkimiste vaheprotokoll riigi
eelarvestrateegia
2019-2022
osas
https://www.elvl.ee/documents/21189341/22180557/2018-0419_KOV_labiraakimiste_vaheprotokoll_RES_2019-2022.pdf/7c16b603-5092-45bc-867a69995454f4d2
Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade liidu 2019. aasta riigieelarve läbirääkimiste
lõpp-protokoll
https://www.elvl.ee/documents/21189341/22180557/2018-09-
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•

19_Valitsuskomisjoni_ja_ELVL_labiraakimiste_lopp-protokoll_2019_RE.pdf/72c9463434e6-4bc9-a856-0223eba1b2fd
Lisa 1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja ministeeriumite täiendavad ettepanekud
läbirääkimisteks riigi eelarvestrateegia 2019-2022 ja 2019. aasta eelarve osas
https://www.elvl.ee/documents/21189341/22180557/2018-0919_Lisa_1_Taiendavad_ettepanekud_2019_RE_0.pdf/7684e4b3-e8be-49f8-b99bae5e76496343

Positiivsed tulemused 2019. aasta eelarvete läbirääkimistel
Jäätmehoolduse ja sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamise rahad
2019.a antakse KOVidele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu kokku 2,2 mln eurot
jäätmehoolduse arendamiseks ja 2,5 mln sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise
korraldamiseks. Eraldiseisvad riigieelarve toetusfondi toetused kaovad. Jäätmehoolduse raha
saamiseks ei ole vaja alates 2019. a tingimuste täitmist riigile tõestada.
Vahendite tulubaasi tõstmiseks suurendatakse KOVide tulumaksu osa suurust 0,03
protsendipunkti (2019.a 11,90-lt 11,93-le ehk +2,9 mln eurot) ja tasandusfondi lisatakse 1,8
mln eurot. Tasandusfondi täiendavate vahendite jaotamiseks lisatakse ajutiselt tasandusfondi
valemisse määratud hooldajaga puuetega laste arv. See on vajalik, et tagada sujuv üleminek
uutele rahastamise alustele. Hooldajaga puuetega laste arvu parameetri väärtust hakatakse
alates 2020. a iga-aastaselt vähendama 15 protsendipunkti võrra, kuniks 2026. a parameeter
kaob.
KOV ise otsustab, milleks ja kui palju kasutatakse tulubaasi üle antud raha. Samas tuleb silmas
pidada, et jäätmemajanduse valdkonnas oleksid õigusaktides ette nähtud nõuded täidetud
(olemas oleksid jäätmekava, jäätmehoolduse eeskiri, korraldatud jäätmevedu, suurjäätmeid ja
ohtlikke jäätmeid saab jäätmejaamades mugavalt ära anda jne). Oluline on panustada jäätmete
liigiti kogumise edendamisse ja tegeleda metsade prügistamise vähendamisega.
Sotsiaalteenuste ja –toetuste korraldamise valdkonnas on oluline jätkata raske või sügava
puudega lapse pere abistamist lapse hooldusvajaduse katmisel. Lisaks liikusid tulubaasi ka
sotsiaalteenuste arendamise vahendid, et jätkuvalt sotsiaalteenuseid arendada.
Muutused tasandusfondi valemis
2019. a jätkub 2017. a läbirääkimiste lõpp-protokollis kokku lepitud tasandusfondi tulude
ühtlustamise valemi muudatuste elluviimine.
2019. a jätkub arvestusliku kuluvajaduse parameetrite omavaheliste osakaalude korrigeerimine.
Lasteaiaealiste ja kooliealiste parameetrite arvväärtused suurenevad, sest omavalitsuste kulud
nende vanusegrupi teenustele on kasvanud. Tööealiste ja eakate parameetrite arvväärtused
püsivad 2017/2018.a tasemel. Hooldatava puudega inimese parameetri arvväärtust
vähendatakse jätkuvalt 15 protsendipunkti aastas, sest pikemas vaates on plaanis sellest
parameetrist loobuda. Jätkub tagamaalisuse koefitsiendi juurutamine ning see suureneb 25
protsendipunkti. Koolipidamine on tagamaalises piirkonnas kallim kui keskustes.
2019. a kaob teede parameeter ja kuluvajadus on jaotatud kõigi eagruppide vahel võrdselt.
Analüüside kohaselt on teehoiu kulude suurus seotud elanike arvuga, mitte teede pikkusega.
2019.a võetakse tasandusfondi valemis maamaksulaekumine arvesse maksimaalsetes määrades
(2,0% haritava maa ja 2,5% üldmaa osas). Muudatuse põhjus on selles, et praegu on KOVide
maamaksumäärad maksimumi lähedal ning senine 1,25% keskmise määra aluseks võtmine ei
ole enam põhjendatud.
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Kavandatav milj.€

2018

2019

2020

2021

Tulumaksu muutus
sh tulubaasi suurendamine
sh ujumise algõpetus
sh tugiteenused
sh jäätmemajanduse toetus
korraldamise toetus

22,7
20
0,9
1,8

30,6
25
0,9
1,8

35,1
29
1
2

37,2
31
1
2

0

2,9

3,1

3,2

Tulumaksu uus määr, %
Tasandusfondi muutus
sh tulubaasi suurendamine
sh ujumise algõpetus
sh tugiteenused
sh väikesaarte lisa
sh jäätmemajanduse toetus ja sotsiaalteenuste
korraldamise toetus
sh
tasandusfondi
lisanduv
keskkonnatasude
kompensatsiooni osa (iga aasta 0,1 mln tuleb juurde)

11,86
11,8
10
0,3
1,3
0,2

11,93
23,8
20
0,3
1,3
0,2

11,96
29,0
25
0,3
1,3
0,2

11,96
29,2
25
0,3
1,3
0,2

0

1,8

1,9

2

0.1

0,2

0,3

0,4

TM enne (11,6)
TM suurendatud
muutus
kasv enne
kasv suurendatud

1 032
1 055
23

1 094
1 125
31
6,0%
6,6%

1 156
1 192
36
5,7%
6,0%

1 218
1 256
38
5,4%
5,4%

Tasandus- ja toetusfond

2018

2019

Tasandusfond
sh väikesaarte kuluvajaduse osa
sh keskkonnatasude kompensatsioon

90
0,6
0,8

102
0,6
0,7

muutus
€
12
0
0

muutus
%
13%
2%
-13%

Toetusfond kokku
- haridustoetus
- toimetulekutoetuse hüvitis
- sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus
- vajaduspõhise peretoetuse hüvitis
- rahvastikutoimingute hüvitis
- kohalike teede hoiu toetus
- raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus
- jäätmehoolduse arendamine
- huvitegevuse toetus
- lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus
- matusetoetus
- asendushooldus

424
314
24
3
1
1
29
3
2
14
12
4
17

444
342
18
0
0
1
29
3
0
14
15
4
18

20
28
-6
-3
-1
0
0
0
-2
0
3
0
1

5%
9%
-24%
-100%
-100%
0%
0%
0%
-100%
0%
25%
0%
7%

Maksud ja tasud*

2018

2019

Tulumaks

1 069

1 182
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ja

sotsiaalteenuste

muutus muutus
€
%
113
11%

Maamaks
Kohalikud maksud
Keskkonnatasud

58
17
14

58
18
16

0
1
2

0%
6%
14%

Res 2019-2022
TM
MM
TaF
ToF

2019
1149
58
100,2
421,3

2020
1219
58
105,2
421,3

2021
1283
58
105,2
420,8

2022
1350
58
105,2
419,3

TM
määr
0,53
0,3
0,23

mln
eurot

Kärbete eelse olukorra taastamine
kärbe 2009
taastatud 2020
taastamata

35
21

ELVL rahanduse ja maksupoliitika töörühma tegevus 2018. aastal
Valitsuskomisjoni ja ELVL läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühm kogunes 2018
aastal 5 korral.
1.
2.
3.
4.

ELVL RES taotlused
KOV täpsusega elukoha aadresside kustutamine rahvastikuregistrist
Läbirääkimiste vaheprotokoll
Jäätmehoolduse arendamise ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuste
tõstmine kohalike omavalitsuste tulubaasi
5. Looduskaitsealade tõttu KOVidele saamata jääva maamaksu kompenseerimise
võimalused
Esimesel kohtumisel ELVL esindajad selgitasid, et nende prioriteediks on 2009. a kärbitud
tulumaksu osa taastamine; tasandusfondi suurendamine, et tasandusfondi saajate ja mittesaajate
tulukuse vahe elaniku kohta ei suureneks ja 2009. a kärbitud teehoiu toetuse taastamine.
Lahendamist vajab looduskaitsealadest tingitud maamaksu laekumise vähenemine. Riigi
tegevusest tingitud maksutulu vähendamine tuleb KOVidele kompenseerida.
Rahandusministeeriumi esindajad informeerisid, et märtsi lõpus toimuval töörühma arutelul on
võimalik jagada informatsiooni selle kohta, missuguseid taotlusi ministrid KOVide rahade osas
esitasid.
Omavalitsuste esindajad tegid ettepaneku arutada dividendidelt ja pensionitelt tulumaksu
andmist KOVidele. Rahandusministeeriumi esindajad nõustusid EMTA-st küsima numbrid ja
tegema analüüsi.
Omavalitsusliidud tõstatasid rahvastikuregistri muudatused, mis 2019. a algusest kaotavad ära
KOVi ja linnaosapõhised aadressid. See mõjutab otseselt KOVide tulumaksu laekumist.
Rahandusministeeriumi esindajad tegid ettepaneku, et teemat peaks arutama koos
Siseministeeriumi esindajatega. Arutelu ajaks on vajalik koostada analüüs, kuidas muudatus
mõjutab tulumaksu laekumist.
Omavalitsusliidud tõstatasid KOVide planeerimistegevuse autonoomia küsimuse. Ei ole
aktsepteeritav, et tekib riiklik keha, mis hakkab KOVidele ette kirjutama ruumilise arengu
kavandamise otsuseid. Pärast maavalitsuste likvideerimist soovivad KOV’id
maakonnaplaneeringu ülesande üleandmist omavalitsustele
Rahandusministeeriumi esindajad nõustusid, et KOVide ruumilise arengu kavandamise
autonoomiat ei tohi kitsendada. Maakonnaplaneeringute üleandmisele KOV koostöötasandile
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peab eelnema ruumilise planeerimise valdkonna terviklik analüüs, millega RM töötajad
tegelevad.
Omavalitsusliitude esindajad informeerisid, et uue loodava Eesti Linnade ja Valdade Liidu
juhtorganites võetakse esimesel võimalusel arutlusele rändavate õpilaste arvlemise teema.
Eesmärk on teha üleskutse vabatahtliku arvlemise jätkumiseks.
Rahandusministeeriumi esindajad märkisid, miks tasandus- ja toetusfondi rahade jagamine
venib veebruarisse. Teema tuleb läbi arutada, et leida tähtaegade ettepoole toomise plussid ja
miinused.
Teisel töörühma koosolekul käsitleti jätkuvalt rahvastikuregistri muutustega seonduvat ja seda
et see mõjutab omavalituste tulubaasi.
Otsustati et Siseministeerium saadab asjaomastele KOVidele nende soovil nimekirja isikutest,
kes on registris KOV täpsusega. Siseministeerium saadab kõikidele inimestele, kes kuuluvad
omanike poolt välja registreeritute hulka, 2018. aasta maikuus ja sügisel meili, kus juhitakse
tähelepanu vajadusele registris elukoht korda teha.
Omavalitsusliidud tõstatasid teema, et nad ei jõua tegeleda ca 39 000 inimese elukoha
rahvastikuregistrisse kandmisega 2018. a lõpuni jäänud lühikese aja jooksul ning tulumaksu ja
tasandusfondi vähenemine 2019. a algusest on reaalne stsenaarium.
Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et tasandusfondi vähenemist on võimalik ajatada
pikema perioodi peale nt 3–4 a. Selleks saab nt tasandusfondi vähenemise aastast piiri 2%
arvestuslikest kuludest, nt vähendada ajutiselt 1% peale. Tulumaksu laekumise vähenemist ei
ole võimalik ajatada pikema perioodi peale.
Otsustati, et Siseministeerium teeb 1. juuni seisuga päringu tühjaks mineva aadressiga KOV
täpsusega isikute arvu kohta. Sellele on võimalik lisada maksuameti andmed. Omavalitsusliit
kujundab hiljemalt juunikuu andmete pealt seisukoha, kas on vajalik taotleda 01.01.2019. a
tähtaja pikendamist.
Rahandusministeeriumi esindajad informeerisid, et riigihalduse minister esitas RES’i protsessis
taotlused suurendada KOVide tulubaasi, teehoiu toetust ning näha ette vahendid
looduskaitsealadest tingitud maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks. Valitsus
arutab RESi 12–13. aprill ja eeldatavasti kiidab valitsus RESi heaks 19. aprillil.
Läbirääkimiste üldkogu jaoks pannakse kokku vaheprotokolli kavand. Pärast valitsuskabineti
arutelusid ja kevadprognoosi avalikustamist korrigeeritakse numbreid. Vaheprotokoll
kirjutatakse alla töökorras.
Kolmandal koosolekul Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid sotsiaaltoetuste ja -teenuste
osutamise toetuse tõstmist kohalike omavalituste tulubaasi. Valitsuskabinet on vastu võtnud
otsuse anda toetusfondi sihtotstarbelised toetused üle kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV)
tulubaasi jaotatuna tulumaksu ja tasandusfondi kaudu hiljemalt 2021. a. Valmisolek on
jäätmehoolduse arendamise toetuse (2,2 mln eurot) ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise
toetuse (2,5 mln eurot) üleandmiseks tulubaasi alates 2019. a.
Vahendite KOV tulubaasi tõstmiseks suurendatakse KOVidele tulumaksu arvestamise määra
0,03 protsendipunkti (2019.a 11,90-lt 11,93-le ehk +2,9 mln eurot) ja tasandusfondi 1,8 mln
eurot. Tasandusfondi lisanduvate täiendavate vahendite jaotamiseks lisandub ajutiselt määratud
hooldajaga puuetega laste arv, kuniks 2026. aastal parameeter kaob.
Omavalitsusliidu esindajad põhimõtteliselt toetasid suunda toetusfondi toetuste üleandmiseks
KOVide tulubaasi. Omavalitsusliit esitab seisukoha eelnõu kooskõlastusringil. Vahendite
üleandmisega seotud tasandusfondi valemi nüansse saab arutada kuni riigieelarve eelnõu
valmimiseni.
Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et riigihaldusse minister esitas riigi
eelarvestrateegia protsessis taotluse KOVidele kompenseerida looduskaitsealadest tingitud
maamaksu kaotus. Läbirääkimistel otsustati, et teemat tuleb arutada valitsuskabineti
nõupidamisel.
Rahandusministeeriumi esindajad tegid ettepaneku, et kui looduskaitsealade muudatustega
seonduv aastane mõju on alla 50 000 euro, võetakse kate tasandusfondi tulude ja kulude
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ühtlustamise alt. Alla 50 000 euroseid taotlusi riigi eelarvestrateegia aruteludel reeglina ei
aktsepteerita ja soovitatakse raha leida valitsemisala eelarvest.
Omavalitsusliidu esindajad olid seisukohal, et kui iga aasta on 50 000, siis paari aastaga on
mõju juba märkimisväärselt suur ja seda ei saa aktsepteerida.
Rahandusministeerium nõustus lisama punkti, et 5 aasta tagant vaadatakse uute
looduskaitsealade ja olemasolevate piiride muudatuste mõju üle ja vajadusel tehakse
riigieelarve lisataotlus kompensatsiooni suurendamiseks.
Omavalitsusliit kujundab seisukoha augusti lõpuks.
Neljas nõupidamine oli pühendatud veelkord
1. Rahvastikuregistris KOV täpsusega elukoha andmete kustutamise mõjud
2. Perekonnaseisutoimingute riigilõivu õiguslik lahendus
3. Ajutistelt Eestis viibivate välismaalaste elukoha registreerimise mõjud
SiM andis ülevaate vahepeal tehtust. Pärast e-mailiga teavitust on ca 700 KOV täpsusega isikut
registris vähem (ca 1000 tuli juurde ja lahendati ära 1700). KOV täpsusega isikutest ca 2/3 on
oma e-maili andnud. Sügisel tehakse uus teavitus.
SIMil on koostamisel eelnõu, millega 2019.a kahe valimiste muudatuste vahel ei pea end
teistkordselt ajutiselt registreerima. SiM lisab töörühma soovide kohaselt eelnõusse muudatuse,
millega lükatakse KOV täpsusega elukoha andmete kustutamise jõustamine edasi 2. jaanuarile
2019.a. Seega ei mõjutaks muudatus enam KOV-de 2019.a tulumaksu ja tasandusfondi jaotust.
Ülemineku mõjude leevendamiseks tasandusmehhanismi loomist RAM enam vajalikuks ei pea,
kuna 2020. aasta toimuvateks muudatusteks on olnud võimalik juba pikalt ette valmistuda.
Riigilõivu seaduse kohaselt peaks riigilõiv laekuma toimingu teostajale. Samas
rahvastikutoimingute osas (nt abielu, lahutus) on toimingu teostaja KOV, kes täidavad seda
ülesannet riikliku ülesandena. Põhiseadus näeb ette, et riikliku ülesande kulud tuleb hüvitada
aga riigieelarvest ning sellele vastab ka tänane praktika.
Riigilõivu seadust täpsustatakse, et riikliku ülesande puhul laekub riigilõiv keskvalitsusele. See
ei mõjuta tänaseks välja kujunenud praktikat ega rahastust.
Ajutistelt Eestis viibivate välismaalaste elukoha registreerimise mõjude puhul on tegemist on
ajutise viibimisaluse (st peamiselt viisaga) Eestisse 3.ndatest riikidest saabunud isikutega.
Hetkel nad ei saa end rahvastikuregistris (RR) arvele võtta, mistõttu ei ole neil võimalik saada
ka mitmeid teenuseid (nagu nt perearst, mitmed KOV teenused). Samas viibivad nad Eestis
kuni aasta või kohati kauem ning valdav osa neist valdavalt töötavad ja maksavad ka makse.
Lisaks, EL direktiivid kohustavad teatud ajutistele viibijatele andma ligipääsu teenustele
samaväärselt Eesti elanikele.
Eelnõuga kavandatakse anda 2021.a alates neile õigus (aga mitte kohustus) registreerida oma
elukoht Rahvastikuregistris kui neil on Eesti pikaajaline viisa või teatud EL direktiivide alusel
antud viisa/elamisluba ning viisa kohaselt õigus siin viibida vähemalt 183 päeva. Neid isikuid
võib olla aastas ca 9 tuhat (hetke seisuga andmetele tuginedes 82% neist töötavad ja peavad
üldjuhul saama vähemalt Eesti keskmist töötasu). Sellest võin omavalitsustele olla mõju:
• võib tekkida osaline lisakulu teenustele (nt lasteaiakohad, tasuta ühistransport);
• registreerimisel peab kontrollima viibimisalust ja õigust viibida Eestis rohkem kui
183 päevaviisa kehtivust (reg. kaasnevad lisakulud kompenseeritakse);
• hakkab nende pealt laekuma tulumaksu ja lisaks saavad tasandusfondi või muid
elanike arvu põhiselt arvestatud toetusi rohkem.
KOV-il on õigus neile sotsiaalteenuseid ja -toetusi mitte pakkuda, kuna SÜS piiritleb õigustatud
isikute skoobi.
Eelnõu läheb esialgsele kooskõlastusele eeldatavasti juuni lõpp/juuli algus, kooskõlastamise
tähtaeg 1 kuu. Vajadusel tullakse töörühmas teema juurde tagasi.
Läbirääkimiste töörühm nõustus senini tehtud täpsustustega eelarveläbirääkimiste lõppprotokolli.
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Transpordi ja teede valdkond
ELVL teede ja transpordi töörühm kohtus esmalt 30. aprillil kus toimus töörühma liikmete
tutvustamine ja töörühma esimehe valimine, teede omandipõhise jaotuse projekti arutelu,
ülevaade teede inventeerimise seisust ja liidu ettepanekutest 2019 aasta riigieelarves
kavandamiseks.
Esmalt kuulati MKM teedetalituse eksperdi Lauri Künnapuu esinemist teemal teede
omandipõhise jaotuse projekti sünni ja arengute osas. Töörühma liikmed esitasid küsimusi ja
väljendasid kahtlust kogu projekti põhimõtete osas, kuna töörühma arvates pole selge mida
sellega saavutada tahetakse ning kuidas selle elluviimisel paraneb teede seisund, või kuidas see
hoiab kokku avalikke vahendeid ja milline kasu on sellest elanikele.
Otsustati võtta informatsioon teadmiseks. Oodatakse MKM poolt projekti dokumente
kooskõlastamiseks.
Teiseks kuulati Maanteeameti teedevõrgu osakonna juhataja Jaan Ingermaa esinemist kohalike
teede inventeerimise teemal. Kuna töörühma koordinaator oli varasemalt teede inventeerimise
ajakava ja venimise põhjusi tutvustanud, keskenduti jätkuprojektile.
Otsustati võtta teadmiseks informatsioon et teede ruumikujude moodustamisega tegeleb
Maanteeamet ise ja eelmisel nädalal on välja kuulutatud riigihange teede seisukorra
hindamiseks ja pildimaterjali loomiseks. Töörühma informeeritakse kui riigihanke võitja on
välja valitud ja teavitatakse tööde lõpptähtajast.
Vaadati üle ettepanekud RES ja muude ettepanekute osas Ja tehti ettepanek esitada need
juhtorganitele heakskiitmiseks.
Teine töörühma kohtumine toimus 8. juunil kus käsitleti Häirekeskuse ettepanekut ühtse
üleriigilise telefoninumbri rakendamiseks kohalike omavalitsuste teedega seotud info
jagamiseks.
Kuulati ära Häirekeskuse juhis selgitused ja otsustati osaleda selleks loodavas ühtses
töörühmas.
Teiseks arutati täiendavaid ettepanekuid riigieelarve läbirääkimistel esitamiseks ja toetati nende
esitamist.
Kolmandaks käsitleti veelkord teede omandipõhise jaotuse ettepanekut, esitati täiendavaid
ettepanekuid töörühma arvamus juhatusele aruteluks.
Kolmandal korral kohtus töörühma 21. augustil kus arutati juhatuse poolt täiendamiseks
saadetud ettepanekuid, siseministeeriumi ettepanekut laiemast panustamisest liiklusohutuse
arutelusse ja tee seisundinõuete muutmise eelnõu ettepanekuid.
Esmalt arutati liidu juhatusest tagasi saadetud ettepanekuid, täpsustati ettepanekute sõnastust ja
nõustuti nende saatmisega volikogusse.
Teiseks arutati Siseministeeriumi kirjas Eesti Linnade ja Valdade Liidule tehtud ettepanekuid
liiklusohutuse tagamiseks.
Nenditi, et ettepanek elektrooniliste vahendite kasutuselevõtuks liiklusrikkumiste avastamiseks
on seniste omavalitsusliitude poolt esitatud juba varem ja ka käesoleva aasta
eelarveläbirääkimiste ettepanekute hulgas.
Otsustati toetada ettepanekut võimaldada nendel kohalikel omavalitsustel kes peavad
vajalikuks ja võimalikuks paigaldada elektroonilisi jälgimisvahendeid kohalikele teedele
liiklusrikkumiste avastamiseks ja rikkujate vastutusele võtmiseks kui selleks on loodud
õiguslikud ja finantsilised võimalused ning kutsuda siseministeeriumi esindaja töörühma
tutvustama konkreetsemalt ministeeriumi ettepanekuid.
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Kolmandaks arutati MKM määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ muutmise eelnõu ja selle kohta
laekunud ettepanekuid Tallinna linnalt ja küsimusi, mida võib kaasa tuua kergliiklustee
definitsiooni laiendamine teede inventeerimisele ja teeregistris tänavate kajastamisele.
Kuna teistelt omavalitsustelt ettepanekuid ei laekunud ja Tallinna ettepanekud leidsid toetust,
otsustati võtta informatsioon ELVL büroo poolt ette valmistatud ja MKM saadetud vastuse
kohta teadmiseks.
Muude küsimuste all arutati Parvlaevaühenduse problemaatikat Hiiumaaga, tõdeti, et Hiiumaa
omavalitsuse seisukohaselt on informatsioon tekkinud probleemide kohta teavitamises ehitatud
üles kaasates omavalitsust ning töötab suhteliselt normaalselt. Probleemiks jääb selle transpordi
planeerimises omavalitsuse arvamuste ignoreerimine. Kuna see on seotud ka omavalitsuse
planeerimisprotsessiga, otsustati küsimus tõstatada järgmise aasta eelarveläbirääkimiste muude
küsimuste hulgas.
Tasuta ühistranspordi temaatikaga seotud informatsiooni osas tõdeti et informatsioon juulis
tasuta ühistranspordi kasutuse suurenemisest võib olla ennatlik, kuna seda mõjutavad paljud
tegurid, ning tegelik kasutuse maht selgub hiljemalt aasta pärast süsteemi rakendamise algusest.
Probleeme on vedajate poolt hankemahtude suurendamisega, kuna kehtivad lepingud
võimaldavad seda vaid 10% ulatuses. Ka võimalused bussipargi vahetamiseks suurema
mahutavusega busside vastu pole praeguste lepingute valguses eriti reaalne. Arutelu käigus
selgus et omavalitsuste esindajate arvates on tasuta ühistranspordi rakendamiseks eraldatud
vahendid ebapiisavad et likvideerida regionaalseid ning omavalitsuste vahelisi erinevusi.
Informatsiooni vahetamine nendes küsimustes oli aktiivne ja otsustati nende küsimuste juurde
naasta kohe vajaduse tekkimisel.
Neljandal korral kohtus töörühm 25. septembril Maanteeametis, kus toimus riigile kuuluvate
kõrvalmaanteede võimaliku üleandmise põhimõtete ja esialgse analüüsi tulemuste tutvustamine
ning arutelu.
Otsustati esitada arutatud küsimuste põhjal ettepanekud 9. oktoobril on Eesti Linnade ja
Valdade Liidu koosolek, kus võetakse käesolev riigiteede KOV-idele üleandmise teema
arutlusele ning kujundatud seisukohad esitatakse kirjalikult Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Maanteeameti kontaktisikutele. Koosolekule eelnevalt
saadetud ning koosolekul tehtud suulised ettepanekud töötab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ja Maanteeamet läbi eesmärgiga nendega maksimaalselt
arvestada. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saadab KOV esindajatele tutvumiseks
ja arvamuse avaldamiseks kõrvalmaanteede üleandmise teemal koostatava ja Vabariigi
Valitsusele esitatava aruande kavandi 1-2 kuu jooksul.
Läbirääkimiste Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Eesti Linnade ja
Valdade Liidu delegatsiooni transpordi ja teede töörühm kohtus 1 korral, 7. septembril.
Töörühmas arutati kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest 2019. aasta riigieelarve
projektis, saadi informatsiooni tasuta ühistranspordi rakendumisest ja ülevaade kohalike teede
inventariseerimisest, aga samuti Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ülesande p 8.3 „Riigile
kuuluvate kõrvalmaanteede üleandmine kohaliku omavalitsuse üksustele koos vastava
rahastusega“ täitmisest, muudatused õigusaktides.
Arutati liiklusohutuse parandamise võimalustest SIM ettepanekute valguses.
Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest 2019. aasta riigieelarve projektis.
2019 RE puhul lähtutakse 2019-2022 RES-is tehtud otsustest ja kinnitatud rahastamiskavast
•
•

RES väliseid lisataotlusi reeglina lauale ei võeta.
võimalusel toimub RES protsessis põhimõttelise heakskiidu saanud, aga katteallikata
jäänud lisavajaduste arutelu.
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Teehoid
Kohalike teede valemipõhine toetus tasandusfondis on jäänud samale tasemel, ehk 29,313 mln
€.
Lisandub 6 mln € juhtumipõhist toetust.
Tehnilise Järelevalve Ameti eelarves on kavandatud KOV välisabi projektidele kokku 14,798
mln € (Reidi tee 11,2 mln € ja Narva TEN-T transiitteede projekt 3,6 mln €, lõppevad Haabersti
ristmiku rekonstrueerimine ja Gonsiori tänava ehitus).
2019. aastal eraldatakse kohalike omavalitsustele teehoiu teotuseks kokku 50.11 mln €.
Transport
RES’iga kinnitatud lisasummad transpordi osas:
• Rukki kanali hooldussüvendustöödeks eraldati juba käesolevaks aastaks ca 800 tuh € ja
RESi baasi aastatel 2020 ja 2022 400 tuh €;
• Virtsu-Kuivastu liinile nn tipunõudlusega perioodil lisalaeva prahtimiseks eraldati
ühekordselt järgmiseks aastaks 1,9 mln €;
• Lennuühenduse tagamiseks kvaliteetsel tasemel suursaartega (e. siis Kärdla ja
Kuressaare liinil) eraldati RES’iga juurde vastavalt 2,9 mln ja siis 3,1 mln € (hange veel
käib ja vajadus täpsustub), kokku lennuühenduseks on järgmise nelja aasta jooksul
kavandatud RES’is 22,7 mln €.
Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.
Ülevaade tasuta ühistranspordi rakendumisest.
Tasuta ühistransport on esimestel kuudel osutunud väga populaarseks ning paljudes
maakondades on ühistranspordi kasutamise osakaal oluliselt suurenenud. Ida-Virumaal koguni
kahekordistunud. Mõnedes maakondades on näitajad oodatust madalamad kuid see võib olla
põhjustatud ka valideerimata jätmises.
Töögrupi liikmed tundsid huvi lisabusside juurde tellimise võimaluste kohta, kuna
olemasolevad ei jõua kõiki teenindada.
Lisabusside tellimine on võimalik vaid juhul, kui see on piisavalt põhjendatud ning on
kooskõlas riigihankel tehtud hinnapakkumise ja hankelepingu tingimustega. Vahendid
põhjendatud lisabusside tellimise rahastamiseks on olemas.
Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.
Ülevaade kohalike teede inventariseerimisest.
Teede ruumikujude tegemine on lõpetatud ehk kaardil kirjeldatud. Osad KOVid ei ole vastanud
kooskõlastamise taotlustele. Hankelepingu järgne töö lõpptähtaeg on 2019. aasta veebruari
lõpp. Tööde lõpetamine sõltub ka ilmastikutingimustest ja tähtaeg võib nihkuda edasi kui
välitöid ei ole võimalik teha.
Mõõdetakse üle ka reformimata riigimaadel asuvad teed. Liiklussageduse loendus jäi hankest
välja, kuna see ei haakunud hanke ülesehitusega. Samas ei oleks liiklusloenduseks
inventariseerimiseks kavandatud vahendeid piisanud.
Kohalike teede liiklussageduse ja remondivajaduse analüüside teostamiseks tuleb leida
täiendavad rahastamise võimalused.
Liiklusloenduse tulemused ja kohalike teede remondivajaduse suuruse on olulised riigipoolse
toetuse taotlemiseks. Samuti on vajalik sõltumatu eksperdi poolt väljatöötatud kohalike teede
toetuse jaotamise metoodika.
Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.
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Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ülesande p 8.3 „Riigile kuuluvate
kõrvalmaanteede üleandmine kohaliku omavalitsuse üksustele koos vastava rahastusega“
täitmise ülevaade
Ülesande täitmiseks on MKM koostöös Maanteeameti ja Rahandusministeeriumiga koostanud
põhimõtted, läbi viinud ajalüüs ja välja töötanud ettepanekud osade kõrvalmaanteede
üleandmiseks KOVidele.
6. septembril edastati töögrupi liikmetele analüüsi ja ettepanekute kavand, millele oodatakse
tagasisidet hiljemalt 24. septembriks. Analüüsi ja ettepanekute RM’ile esitamise tähtaeg on
novembris.
KOVidelt oodatakse aktiivset osalemist dokumendi kommenteerimisel. Kirjalikke
kommentaare oodatakse hiljemalt 24. septembriks ning samale nädalale kavandatakse ka ELVL
esindajatega kohtumist, et kommentaarid üheskoos läbi arutada.
Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.
Muudatused õigusaktides:
✓ Seisundinõuete määruse muutmine;
✓ Erivedude regulatsiooni muutus (liiklusseadus ja määrus) alates 01.07.2018;
✓ Määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“;
Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.
Muud küsimused:
✓ Vahetati mõtteid liiklusohutuse ja järelevalvega seonduvas SIM’i ringkirja valguses,
milles käsitletakse kiiruskaamerate rakendusvõimalusi koostöös KOV-dega. Lepiti
kokku, et MKM ja MNT korraldavad KOV liitudega eraldi arutelu liiklusohutuse
liiklusohutusprogrammi tegevustest, sh automaatjärelevalve rakenduste võimalustest
KOV-des.
✓ 2019 a kohalike teede juhtumipõhist toetust eraldatakse kehtiva määruse alusel ning
muudatusi ei kavandada. Taotluste menetluse lihtsustamiseks on välja töötaud juhend
taotluste täitmiseks, mis saadetakse KOVidele koos taotluste esitamise kutsega
(eeldatavalt novembris).
✓ ELVL tundis huvi EL 2020+ vahendite jaotuse kohta, kuid kuna EL tasandil
läbirääkimised veel käivad ei olnud MKMil hetkel täpsemat infot edastamiseks.
✓ ELVL esindaja väljendas rahulolematust riigi kõrvalteedel kehtestatud liiga pikkade
lumetõrje ajavälpade üle, mille tõttu on KOV-d oma kuludega pidanud riigiteid
hooldama. MKM informeeris, et kõrvalteede lumetõrjet puudutavaid seisundinõudeid
ei ole esialgu plaanis muuta.
✓ Riigikogu majanduskomisjon – liiklusseaduse muudatuste arutelu.
https://epl.delfi.ee/eesti/jalgratturid-soovivad-rahvaalgatusega-saada-autod-neistkaugemalt-mooda-soitma?id=84097180

Haridus ja noorsoo ning kultuuri- ja spordivaldkond
Olulisemad HTMi eelnõud KOVi vaatest, mille osas ELVL esitas vastuskirja:
• Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
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•
•
•
•
•
•
•

Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu,
taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused
ja kord
Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise
tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel“ muutmine
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord
Koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise
seadus
Haridus- ja teaduministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu
korrastamine perioodil 2014-2020“ muutmine
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal
Kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Olulisemad KUMi eelnõud KOVi vaatest, mille osas ELVL esitas vastuskirja:
• Muinsuskaitseseadus (kolleeg Mailiis Kaljula)
Haridus- ja noorsoovaldkonna (sh HNT) tegevused, sh ELVLi esindamine:
• ELVL HNT töörühma koosolekute korraldamine, läbiviimine
• Osalemine erinevate kutsekomisjonide töös: õpetaja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog,
noorsootöötaja; samuti Hariduse kutsenõukogu koosolekutel
• 14. LVP 15.03.18 hariduse ja noorsoovaldkonna seminari „MUUTUSTEKS
VALMIS?!“ korraldamine
• HTMis erinevatel temaatilistel ümarlaudadel osalemine: huviharidus, kodutööd ja
õpitulemuste välishindamine
• Kaasava hariduse maakondlike arengupäevade ettevalmistamises osalemine,
põhimõtete rakendamine
• Õpetajate alampalga läbirääkimistel osalemine
• Aasta Õpetaja gala 14.10 – komisjoni töös osalemine, esitatud kandidaatide hindamine
• KOV haridusjuhtide õppepäevade ettevalmistamine, läbiviimine koostöös HTMi,
Rakvere LVga 07.-08.11
• Täiskasvanuhariduse foorumil osalemine 26.10
• Kutsesüsteemi 20.juubelikonverentsil osalemine 04.12
• Üle-eestilisel hariduskonverentsil „ Olen kohal, mõtlen kaasa“ osalemine 5.-6.12
• Keskhariduse vastusest ümarlaual osalemine
• Koolieelse lasteasutuse RÕK eelnõu töörühma koosolekul osalemine
• HTMi mõttetalgud „Sisehindamisest järelvalveni“ osalemine
Noorsootöö valdkonnas:
• KOVde noorsootöö kvaliteedi hindamises osalemine
• Huvihariduse ja huvitegevuse kevadkoolis Vihulas 23.-24.05
• Noortevaldkonna tunnustuskomisjoni töös osalemine, kandidaatide hindamine

Kultuuri- ja spordivaldkonna (sh KS) tegevused, sh ELVLi esindamine:
• ELVL KS töörühma koosolekute korraldamine
• Osalemine erinevate kutsekomisjonide töös: kultuurikorraldaja, rahvatantsuspetsialist;
samuti Kultuuri kutsenõukogu koosolekutel
• 14. LVP 14.03.18 kultuuri- ja spordivaldkonna seminari „KULTUUR MEIS, MEIE
KULTUURIS“ korraldamine
• Osalemine IV Huvihariduse konverentsil Kuressaares 19.-20.03
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Lõimumise valdkonna tegevused (KUM), sh ELVLi esindamine:
• Osalemine ESF lõimumis- ja kohanemismeetme valdkonna komisjoni koosolekutel
KUMs.
• II INSA õppereis Berliini 12.-14.04 eesmärgiga: tutvuda lähemalt riigi
lõimumispoliitika kujundamise ja rakendamisega, erinevate nõustamistegevuste ning
vähelõimunud püsielanike kaasamise ja lõimingu monitoorimisega.
• III INSA õppereis Budapesti 03.-05.10
Uimastiennetuse valdkonna tegevused (SIM), sh ELVLi esindamine:
• Uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamistel osalemine.

Töö-, sotsiaal- ja tervise valdkond
2018.aasta oli väga mitmepalgeline, oli teemasid, mis tõusid päevakorda esimest korda, aga oli
ka neid, millega on juba aastaid tegeletud. Eriliseks muutis aasta ka see, et kuni aprillini
tegutsesid eraldi veel Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit ning sealt edasi Eesti
Linnade ja Valdade Liit.
Keskkonna kohandus. Aasta alguses alustas Sotsiaalkindlustusamet keskkonna kohanduse
koolitusi kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku erivajadustega
inimeste kodu- ja keskkonna kohandamise ja nõustamisega. Koolitusel tutvustati
kodukohanduse ja avaliku ruumi põhimõtteid, abivahendeid ning erivajadustega ja puudega
inimesele sobilikke lahendusi, et osataks anda kohanduste alal nõu oma piirkonnas elavatele
erivajadustega inimestele. Lisaks toodi näiteid praktikast Tallinnas läbi viidud pilootprojekti
põhjal. Koolitused ja selgitused jäid ilmselt natuke väheseks ja ettevalmistusaeg lühikeseks,
sest sama aasta suve alguses avanenud taotlusvoorust jäi KOV-idel osa rahast kasutamata.
Ligipääsetavus. Tööd jätkas ligipääsetavuse juhtrühm, kus arutati samuti, kuidas kohandada
olemasolevat keskkonda kõigile ligipääsetavaks. Sotsiaalkindlustusamet koostas kogumiku
„Keskkonna
kohanduse
abimaterjal
kohaliku
omavalitsuse
spetsialistidele“
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Abivahendid/Kohandamine/keskonna_kohandamise_abimaterjal_kohaliku_omavalitsu
se_spetsialistidele.pdf , mitmel korral analüüsiti majandusministri määruse „Puudega inimeste
erivajadustest
tulenevad
nõuded
ehitisele“
eelnõu
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055 ja tehti ettepanekuid selle täiustamiseks.
Eriarvamusi tekitas tee, kuidas muuta korterelamud ligipääsetavaks – ligipääsetavuse
miinimumnõuete seadmine. Vananeva ühiskonna üks suurimaid väljakutseid on iseseisva
toimetuleku tagamine võimalikult kõrge eani. Olulise osa iseseisva elu korraldamisel
moodustab inimese vahetu elukeskkond. Tegevuspiirangute ulatus vananedes suureneb ning
täna investeerib riik välisvahendite toel olemasoleva elamufondi kohandustesse miljoneid
eurosid. Tagajärgedega tegelemine on aga kulukam kui ennetamine. Hoonete energiatõhususe
nõuete kehtestamine on hea näide, kus kinnisvaraturgu on suunatud säästlikuma ja
inimsõbraliku keskkonna loomisele. Kas ligipääsetavuse osas tuleks asuda sarnase standardi
kehtestamise teed? Mis on takistused ja võimalused ligipääsetavuse tagamisel? Kas turg suudab
vastu võtta uue nõude? Mida saaks teha kohe ja mida kaugemas tulevikus? Need küsimused
ootavad veel vastuseid.
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Sotsiaaltöö ajakiri. Jätkus töö ajakirja „Sotsiaaltöö“ https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakirisotsiaaltoo toimetuse kolleegiumis. Toimusid regulaarsed koosolekud, kus analüüsiti tehtut ja
seati plaane tulevikuks. Ajakirja edukaks tööks on väga oluline lugejate tagasiside ja kriitika.
Üldine seisukoht on olnud, et ajakiri on läinud aastatega aina sisukamaks ja huvitavamaks.
Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad leiavad igast väljaandest endale vajalikku ja põnevat
lugemist. Igas ajakirjas ilmub mõni artikkel ka praktilise sotsiaaltöö tegijatelt ja see teeb ajakirja
eriti „oma“ ajakirjaks. Kuna ajakiri ilmub ka elektrooniliselt, siis on lugejate arv kasvanud.
Oma toetajaskond on nii ajakirja paberkandjal kui ka elektroonsel variandil ja esialgu ei ole
ühest või teisest variandist loobuda otsustatud. Oluline on uute lugejate-tellijate leidmine ja siin
saab ELVL anda oma panuse ajakirja tutvustamisele, mida oleme alati teinud nii Linnade- ja
valdade päevadel, kui ka erinevatel koosolekutel.
E-raamatud. Uue teemana tuli päevakorda, kuidas Eestis korraldada e-väljaannete laenutamise
teenust. Rahvusraamatukogu tellimusel on Ernst & Young Baltic konsultandid läbi viimas
uuringut, mis kirjeldab elektrooniliste väljaannete laenutamise võimalikke mudeleid Eestis.
Toimus arutelu, mille eesmärk oli vaagida teenuse mudeleid ja välja selgitada osapoolte
eelistused, kuidas e-laenutuse teenus võiks olla korraldatud. Kutsutud olid väljaannete
laenutamisega seotud osapooled: kirjastuste, ajalehtede ja ajakirjade, autorite, e-raamatute
tootjate, raamatukogude, ministeeriumite, KOV esindaja, sest KOV on üks raamatute
laenutamisega seotud osapooltest Eestist.
Vägivald. Koos käis Vägivalla Ennetamise Strateegia 2015-2020 juhtrühm. Jätkusid arutelud
vägivalla vastase strateegia aastateks 2015-2020 kujundamise ja vägivalla ennetamise
teemadel: ohvrite kohtlemine, perevägivald, alaealised õigusrikkujad ning kuriteoennetus.
Mets on meie tulevik. Kevadest kuni aasta lõpuni tegutses metsanduse arengukava aastani
2030 algatamise sotsiaalsete teemade alamtöörühm, kuhu oli võimalik panustada kohalike
omavalitsuste arvamused ja seisukohad seoses metsanduse arenguga. Kõik töörühma
materjalid, sh laekunud ettepanekud (kõik valdkonnad), on leitavad MKM kodulehel:
https://www.envir.ee/et/mak2030-algatamise-tooruhma-kohtumised . Oluline oli välja tuua ka
kohalike omavalitsuste kui metsa omanike seisukoht.
Hoolduse koordinatsioon. Hoolduskoormuse rakkerühma (töötas 2016-2017, täpsem info
rakkrühma kohta siin: https://riigikantselei.ee/et/hoolduskoormus ) üheks ettepanekuks oli
hoolduse koordinatsiooni süsteemi loomine esmatasandil. Hoolduse koordinatsiooni süsteemi
eesmärk on toetada kõige suurema ja keerulisema hooldusvajadusega inimesi nende kodu
lähedal,
esmatasandil.
Tõenduspõhiseid
hindamisinstrumente
kasutades
aitab
hoolduskoordinaator inimesel leida talle vajalikud teenused ja toetused ning pakub seeläbi tuge
nii hooldusvajadusega inimesele endale, tema lähedastele kui ka juba täna süsteemis
juhtumikorraldaja rolli täitvale sotsiaaltöötajale ning perearstile. Oluline on, et
hoolduskoordinaatoril on ka valvekoeraroll ning pärast esmase ravi- ja hooldusplaani
koostamist ja vajalikele teenustele aitamist, jääb ta regulaarselt jälgima ka seda, et inimeste
toetamine on tulemuslik. Vabariigi Valitsus on eraldanud vahendid selleks, et kuues Eesti
piirkonnas läbi viia aastane pilootprojekt tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda paremini ühendava
hoolduse koordinatsiooni kontseptsiooni testimiseks ja arendamiseks. Pilootprojektiga alustati
2018. aasta suvel.
Puude poliitika. Algust tehti puudega inimeste poliitika ja abistamise kaasajastamisega.
Erivajadustega inimestel on erinevate seaduste alusel õigus mitmetele toetustele, teenustele ja
soodustustele. Kehtiv toetuste ja teenuste saamise korraldus on keeruline ja aeganõudev ega
vasta sageli inimeste tegelikule vajadusele. Kahjuks ka jätkusuutmatu pikaajalises vaates,
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arvestades süsteemi kulukust ning puudega inimeste arvu kasvu. Seetõttu on tekkinud vajadus
puudega inimeste poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamiseks. Eesmärk on korraldada
erivajadustega laste, vähenenud töövõimega tööealiste ja erivajadustega eakate vajaduspõhist
abi sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenuste ja toetuste integreerimisega
keskvalitsuse ja kohalikul tasandil. et koos hakata seni kehtivat süsteemi korrastama.
Kaasav haridus. Aasta alguses jõustus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, mis lõi
koolidele ja kooli pidajatele senisest suuremad võimalused õpilase individuaalsetest vajadustest
lähtuva õppe korraldamiseks ja tugisüsteemide rakendamiseks, kuid tõi kaasa ka palju segadust
ja uusi probleeme. Toetamaks koole ja kooli pidajaid seadusemuudatuste rakendamisel,
korraldas Haridus- ja Teadusministeerium suvel piirkondlikke kaasava hariduse arengupäevi,
jagamaks häid praktikaid parimate võimaluste loomisel tuge vajavatele õpilastele
võimetekohase hariduse omandamiseks. Lähtuti seadusemuudatuste aluseks olnud kaasava
hariduse
uuringu
(Centar
2016
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/55400/Teemaraport_Tahenduslikkus_final.pdf?se
quence=14&isAllowed=y ) soovitustest ja hinnati, millised soovitused on ellu rakendatud ning
milliseid saab koostöös parimal moel ellu rakendada. Kokkuvõttes tõdeti, et kui ei suudeta
koolidesse leida tugi-, abipersonali, siis jäävad kahjuks kaasava hariduse ilusad eesmärgid
saavutamata.
Puudega lapsed. Eraldi toimus ka puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu
(https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/puuetega_lastega_pe
rede_toimetuleku_uuringu_raport_loppversioon_par_28.02.18.pdf Centar) avalik esitlus,
Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu eesmärk oli kaardistada puudega
lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, erinevate puudega lastele suunatud
teenuste vajadused ja nende kasutus. Tegemist oli 2009. aastal läbiviidud sarnase uuringu
kordusega, kuid seda kohandatud ja kaasajastatud kujul. Uuring annab olulist teavet puudega
laste perede olukorra ja vajaduste kohta ning võimaldab tulemustest lähtuvalt kujundada
sihtrühmale vajalikke teenuseid ja toetusi. Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste
uuringu küsitlustööd viidi läbi 2017. aasta augustis ja septembris. Küsitleti lapse eest peamiselt
hoolitsevat pereliiget valdavalt veebi kaudu, vastajate arv oli kokku 1904.
Huviharidus. Olulist tähelepanu pöörati huviharidusega seonduvale, seda nii kättesaadavuse
parandamise kui ka kvaliteedi tõstmise osas. Märksõnadeks olid innovaatilisus ja nutikus.
Eelnõude ettevalmistus. Tihenes koostöö Riigikogu erinevate komisjonidega, näiteks kaasas
sotsiaalkomisjon raske ja sügava puudega lastega perede toimetuleku teemade ja
kultuurikomisjon muinsuskaitseseaduse eelnõu arutelusse. Arutelud komisjonides andsid
kohalike omavalitsuste esindajale hea võimaluse oma seisukohtade selgitamiseks ja aitasid nii
mõnegi probleemi sirgeks rääkida.
TST töörühm. Regulaarselt toimusid eelarveläbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna
töörühma koosolekud, kus arutati kohalike omavalitsuste valdkondlikke probleeme, vastavat
rahastust ja sõnastati ettepanekud. Seoses ELVL tegutsema hakkamisega, moodustati aprillis
uued töörühmad ja määrati uued töörühma liikmed. TST töörühma töös oli osaleda soovijaid
rohkem, kui kohti ja see andis võimaluse arvestada kaasamisel ka piirkondlikku kaetust.
Esimesel koosolekul valiti töörühma aseesimees, kelleks sai Antsla abivallavanem Kurmet
Müürsepp.
Lõimumine. Jätkusid LE 2020 juhtkomitee ja -rühma liikmete kohtumised, kus arutati LE 2020
rakendusplaani 2018-2020 ning tutvuti 2017. aasta rakendusplaani täitmise tulemustega.
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Alustati LE 2030 koostamist ja vahetati sellega seotud infot. Anti ülevaade lõimumisvaldkonna
andmebaasi www.stat.ee/loimumine edasiarendamisest. Tutvustati uuringu „Eesti keelest
erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet,
mõju ja korraldus“ https://www.kul.ee/et/rakendusuuring-eesti-keelest-erineva-emakeelegataiskasvanute-eesti-keele-ope-loimumis-ja tulemusi.
Elu maal. Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmena oli võimalus anda oma panus arutelus
teemal "Maaelu kuvand – milline see on ning kas ja kuidas saame seda muuta?". Arutleti selle
üle, mida nimetatakse maaeluks, miks arvatakse, et seda on vaja muuta ja parandada.
Maaliste KOV-ide positiivseks arenguks on oluline teada külaühiskonna muutusi. 21. sajandi
küla on oma struktuurilt ja funktsioonilt hoopis midagi muud kui veel paarkümmend aastat
tagasi. Varasest enam on hakatud hindama elukeskkonna esteetilist ja ajaloolist mõõdet. Kuigi
ilu on vaataja silmades, on siiski teatud väärtused, mida võime pidada ühisteks ja mille
hoidmine on kõigi huvides. Elu 21. sajandi külas peab võimaldama tänapäevast elustiili,
välistamata päranditunnetust. Eilne ja homne saavad kokku täna.
Vanus kui number. Toimus erinevaid ealise diskrimineerimise teemalisi arutelusid. Nii Eesti
kui terve Euroopa elanikkond vananeb kiirelt. Pikem eluiga tähendab paljude jaoks pikemat
osalemist tööturul, samas tõdevad tööturu kõige nooremad ja kõige vanemad, et
diskrimineerimine vanuse tõttu on reaalne probleem. Tutvustati Eesti Avatud Ühiskonna
Instituudi poolt läbi viidud uuringut ealisest diskrimineerimisest tööturul. Püüti leida, mida
teha, et vähendada vanuselist diskrimineerimist nii tööturul kui töökeskkondades?
Üldhooldusteenus ja dementsus. Head meelt tegi suurema tähelepanu pööramine väljaspool
kodu osutatavale üldhooldusteenusele ja dementsusega seonduvatele probleemidele. Kohalike
omavalitsuste esindajad on eelarveläbirääkimiste käigus mitmeid aastatid juhtinud nendele
teemadele tähelepanu. Toimusid temaatilised konverentsid ja õppepäevad. Eesti Haigekassa
eestvedamisel
valmis
Alzheimeri
tõve
diagnostika
ja
ravi
juhend
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-ravi .
Ravijuhend teadvustab dementsusega seotud probleeme ja pakub nende käsitlemiseks
teaduspõhiseid lahendusi. Seeläbi on võimalik parandada nii Alzheimeri haigete kui ka nende
hooldajate ja pereliikmete elukvaliteeti. Parimat rahvusvahelist tõenduspõhist diagnoosi ja
ravipraktikat ning Eesti vajadusi ja võimalusi arvestav ravijuhend on töövahend kõikidele
spetsialistidele, kes puutuvad kokku inimestega, kellel on kognitiivsed häired. Tööle hakkas
Dementsus Kompetentsikeskus http://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus .
Üldhooldusteenusega seoses teostasid järelevalveametid (Ravimiamet, Terviseamet,
Sotsiaalkindlustusamet) kontrollkäike mitmetes hooldekodudes ning levinumate nõuete
rikkumistega seoses korraldati aprillis sotsiaalministeeriumis teenuseosutajatele ja
hooldekodude omanikele suunatud teabepäev. Samuti kajastati hooldekodudega seonduvat
meedias. Koostati nõuandeid lähedastele jne. Kuivõrd kvaliteetsete hooldusteenuste pakkumine
on oluline, et tagada eakatele väärikas vanaduspõlv, kohtus sotsiaalministeerium ka erinevate
esindus- ja huvikaitseorganisatsioonide esindajatega. Kohtumisel arutati, milline võiks ja saaks
olla esindusorganisatsiooni roll ja vastutus, et aidata kaasa inimeste ja teenuseosutajate
teadlikkuse tõusule, sh teenuse kvaliteedi paranemisele, teenuse paremale korraldusele ning
koostöö tõhustamisele erinevate osapoolte vahel. Viidi läbi hooldusteenuse kvaliteedialane
teabepäev omavalitsustele, kus anti teada „Eakate hooldusteenuste“ infokampaania tulemustest,
selgitati Õiguskantsleri tähelepanekuid seoses omavalitsuse kohustustega sotsiaalteenuste
korraldamisel, selgitati nägemust pikaajalise hoolduse tulevikust ja tutvustati projekti kohalike
omavalitsuste sotsiaalhoolekandealase nõustamisüksuse loomine ja arendamine.
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Teenuste kvaliteet. Järjest enam pööratakse tähelepanu sotsiaalteenuste kvaliteedile. 1.
jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduses § 3 lõikes 2 on sätestatud
kvaliteedipõhimõtted, millest sotsiaalteenuse osutaja oma teenuseid osutades peab lähtuma.
Kvaliteedipõhimõtted üksi ei anna arusaama, mida see tähendab teenuse kvaliteedi jaoks – mida
ühe või teise põhimõtte all oodatakse. Selle jaoks alustati teenusepõhiste kvaliteedijuhiste
väljatöötamist, milles lisaks kvaliteedipõhimõtetele on välja toodud põhimõtet lahti kirjeldavad
kriteeriumid, nende sisu ning teenuse kvaliteeti iseloomustavad kontrollmehhanismid.
Kvaliteedipõhimõtete lahti seletamine on oluline, et kvaliteedijuhised saaksid olla abivahendiks
igapäevatöös.
Terviseedendus ja rahvatervis. Seoses maavalitsuste kaotamisega suureneb kohalike
omavalitsuste panus tegeleda rahvatervise ja terviseedendusega. Sotsiaalministeeriumi
juhtimisel alustati uue rahvastiku tervise arengukava koostamist eesmärgiga luua ühtne,
terviklik ja tulevikku vaatav visioon tervise valdkonnaga seotud väljakutsetest ja võimalustest.
See aitab edaspidi planeerida tervise valdkonna ressursse ning kasutada neid paremate
tulemuste saavutamiseks. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist,
pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervisealast ebavõrdsust
erinevate rahvastikugruppide vahel. Kurb on tõdeda, et vaatamata üldisele eluea kasvule, et ole
tervena elatud aastate arv kasvanud. Kuna iga inimese tervis on üks olulisemaid heaolu aluseid,
on vajalik nii KOV-ide kui ka iga üksikisiku teadlikkuse tõstmine, et vähendada vähesest
liikumisest, riskikäitumisest ja valest toitumisest tulenevaid piiranguid ja haigusi. Vajalik on
teadvustada, et terviseedendusega paigutatud raha, aitab kokku hoida kulutusi ravi- ja
hoolekandeteenustele tulevikus.
ESTA. Jätkus osalemine Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevuses. ESTA on Eesti Vabariigis
sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavate isikute ning sotsiaaltöö valdkonnas
tegutsevate mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on: sotsiaaltööd
tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö
kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks; ühenduse liikmete kutsealaste
huvide esindamine ja kaitse. ESTA tegevus on viimasel aastal aktiviseerud ja tänuväärselt on
pööratud tähelepanu sotsiaaltöötajate töötingimustele, nende töö mainekujundamisele meedias
ja valdkonna piisava rahastamise vajadusele, et tööd paremini korraldada.
Eestkoste. Novembris esitasime pöördumise Justiitsministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile
sooviga alustada läbirääkimisi eestkoste korraldamise teemadel. Riigieelarve läbirääkimiste
käigus on üleriigilised omavalitsusliidud 2014., 2015., 2017. ja 2018.aastal taotlenud KOVidele vahendite eraldamist eestkostetöö rahastamiseks, kuna leiame, et eestkostetöö
korraldamisel on KOV-i kulud jäetud riigi poolt põhjendamatult tähelepanuta. Seni ei ole
taotlust rahuldatud. Detsembri lõpus saadud Justiitsministeeriumi vastusest võib välja lugeda,
et ollakse nõus teemaga tegelema.

Keskkonna ja maaküsimuste valdkond
ELVL esindajad on andnud omapoolse panuse 2018 aastal erinevatesse keskkonnaalastesse
töögruppidesse sh osalenud aruteludel, esitanud tähelepanekuid kehtivate seaduste
probleemkohtade kaardistamiseks ning seisukohti võimalike kavandatavate regulatsioonide
osas. Arvamusi, seisukohti ja ettepanekuid eelnõude ja seaduse muutmise küsimustes, on
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esitatud Riigikogule nii omal algatusel, kui ka Riigikogu komisjonide taotlusel. Muuhulgas on
esitatud arvamusi ja seisukohti Riigikogu komisjonidele Jäätmeseaduse (495 SE) ja Veeseaduse
(643 SE) eelnõude osas
Veemajandus
Veeseaduse menetlus: Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ettepanekul jäi eelnõust välja §
309 ehk maamaksuseaduse § 4 lõiget 1 punktide 11 ja 12 lisamine. ELVL seisukoht oli, et
eelnõuga laiendatakse põhjendamatult maksuvabastust, muudatuse rakendamise mõjusid ei ole
hinnatud, arvestatud ei ole omavalitsuse tulubaasi vähenemisega ning maksuvabastuse aluseks
olevate andmete kogumiseks vajalikud eeldused puuduvad.
Jäätmehooldus
Jäätmeseaduse menetlus: Jäätmeseaduse uue versiooni menetlemine algatati Riigikogus
Vabariigi Valitsuse poolt 11.09.2017. Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) esitas seoses
jäätmeseaduse eelnõu menetlemisega omad ettepanekud eelnõu kooskõlastamise käigus,
omapoolseid seisukohti väljendati Riigikogu Keskkonnakomisjonide istungitel ning kirjades.
Kokkuvõtvalt eelnõu menetlusperioodi käigus said küll mõned ELVL ettepanekud toetuse, kuid
ei arvestatud meie põhimõtteliste seisukohtadega.
Eelnõu terviktekst esitatud kujul ei arvestanud Euroopa kohaliku omavalitsuse
harta subsidiaarsuse põhimõttega, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ega pakkunud
kohalikele omavalitsustele vajalikku otsustusruumi jäätmehoolde korraldamisel, sh lähtuvalt
tiheasustuste ja hajaasustuste erisustest, mistõttu nägime ohtu teenuse pakkumise
jätkusuutlikkusele ja Euroopa Liidu (EL) poolt kehtestatud sihtarvude tähtajalisele
saavutamisele.
Eelnõu
eesmärgiks
oli
jäätmeseaduse
ja
pakendiseaduse
kodifitseerimine.
Keskkonnaministeerium esitas 28.05.2018 eelnõule 107 muudatusettepanekut, kuhu kuulus ka
põhimõttelisi muudatusi. Osapooltele edastas Keskkonnaministeerium kahel korral
töödokumendid, kus oli vastavalt 133 ja 185 muudatusettepanekud, mille osas väidetavalt oli
konsensus. Kuna eelnõu seoses Keskkonnaministeeriumi täiendavate ettepanekutega muutus
oluliselt ning muudatuste täpsem tähendus, kaasnevad mõjud ja tagajärjed olid teadmata ja
selgitamata, siis jäi ELVL arvamusele, et puudub selgus regulatsioonides, nende toimes ning
saavutatavates eesmärkides ning antud eelnõu seadusena jõustumise korral asetatakse taaskord
seaduse rakendajad keerulisse olukorda.
Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil 29. jaanuaril 2019 otsustati mitte saata eelnõud (495
SE) teisele lugemisele.
Teised eelnõud
Kooskõlastusmenetluse käigus on seadustesse puutuvalt esitatud märkusi, arvamusi ja
ettepanekuid mh järgmiste eelnõude kohta:
„Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti
rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja
kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord”
muutmine. Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit ei pidanud võimalikuks
kooskõlastada keskkonnaministri määrust. Eelnõu esitatud kuju oluliste puuduste ja küsitavuste
tõttu. Oleme seisukohal, et ennatlik on lõpetada mitmete omavalitsusi puudutavate jäätmealaste
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tegevuste toetamine kavandatava programmi raames. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll
jäätmehoolde korraldamisel ja suunamisel. Leidsime, et eelnõuga kavandatavate muudatuste
jõustamisel vähenevad olulises osas kohalike omavalitsuste võimalused jäätmehoolduse
arendamiseks vajalikke vahendeid saada.
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu“. Eesti Linnade ja Valdade Liit ei pidanud
võimalikuks kooskõlastada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu esitatud kujul selles
ilmnenud probleemide ja ebaselguste tõttu. Ilmnenud probleemid vajavad lahendamist eelnõu
edasise menetlemise käigus
Muud tegevused
Tartu Regiooni Energiaagentuuri piiriülese projekti „SaveSmart“ rakendumisest.
Üldist:
Tegemist on Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programm’i, projektiga „SaveSmart“.
(Nimetus originaalis: Improvement of housing energy performance level of public buildings
through introducing innovative technologies and solutions in Estonia and Pskov regioon)
Projekti partneriteks on: Tartu Regiooni Energiaagentuur - juhtpartner ja teaduspartner;
Rakvere Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus, Rõuge vallavalitsus, Setomaa vallavalitsus,
Porhovi rajooni administratsioon (Venemaa), Ostrovi rajooni administratsioon (Venemaa).
Projekti taotlus esitati Eesti Vene programmi veebruaris 2018.
Projekti tegeleb energiatõhususe teadlikkuse tõstmisega omavalitsuse ametnike ja otsustajate
seas, sh seoses hoonetele esitatava liginullenergia nõuetega Eestis.
Projekti mõte on tutvustada lähenemist, uusi tehnoloogiaid ja võtteid energiatõhusa ehitise
rajamisel.
Projekti jooksul koolitatakse, nõustatakse ligi 80-100 KOV ametnikku ja 50 eriala spetsialisti
linnadest ja valdadest. ELVL on koostööpartner, kelle ülesandeks on info jagamine koolituste
ning projekti tulemuste kohta ja omavalitsuste innustamine. Projekt on saanud positiivse otsuse
juunis 2018. Projekt algus on 01.09.2018, kestvus 36 kuud, projekti lõpp on 31.08.2021.
„Üle 2000ie asulate majapidamiste ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiste perspektiiv“
Taust: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist on toetatud ja toetatakse jätkuvalt EL
struktuurifondide kaudu ÜF meetmest: „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“. ÜF
perioodil 2007-2013: 139 projekti kogusummas 470 miljonit eurot. Projekte, mis puudutasid
otseselt veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemide rajamist või rekonstrueerimist oli kokku 96.
Lõpetatud projektide tulemuste ja mõju kohta on olemas väga detailne aruanne:
https://www.envir.ee/sites/default/files/lopparuanne_august_2018.pdf . Kogu struktuurivahendite kasutamise perioodi
kohta
aastate
kaupa
leidub
ülevaade:
http://www.struktuurifondid.ee/et/toetatudprojektid/struktuuritoetuse-kasutamise-ulevaade .

09.12.2016 alustati Eesti suhtes rikkumismenetlus 2016/2137 asulareovee direktiivi
nõuetele mittevastavuse osas. /NÕUKOGU DIREKTIIV, 21. mai 1991, asulareovee
puhastamise
kohta
(91/271/EMÜ)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ET /
Olukord Eestis ei vasta asulareovee direktiivi nõuetele peamiselt ebapiisava reovee kokku
kogumise tõttu. Direktiivi eesmärkide täitmiseks tuleb RKA-del kokku koguda 98% tekkivast
reostuskoormusest. Põhimõtteliselt on selleks 2 võimalust: ühiskanalisatsiooni kaudu või
kogumismahutitega.
Euroopa komisjon leidis kirjas, et Eesti on jätnud täitmata asulareovee puhastamise direktiivi
91/271/EMÜ artiklitest 3, 4, 5, 10 ja 11 ning I lisast tulenevad kohustused asulareovee
puhastamisel üle 2000 ie-ga reoveekogumisaladel. Vastavalt 2014 aasta raportile oli neid alasid
10 ning vastavalt 2015 aasta raportile 8. Nõuetele mittevastavad RKA-d: 1. Keila jõe (Saku ja
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Kohila vald) – taotlused koostamisel 2. Kärdla – taotlus menetluses 3. Türisalu – taotlus
koostamisel 4. Laulasmaa? – taotlus koostamisel 5. Aruküla – taotluse mitterahuldamise otsus.
Rikkumismenetluse raames on peetud kirjavahetust Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel selle
ulatuse ja põhjuste osas. Selle tulemusel on rikkumismenetluse all olevate reoveekogumisalade
hulk vähenenud 7 alani. Rikkumismenetluse lõpetamiseks oleme esitanud Eesti poolsed
seisukohad, rahastanud rikkumismenetluse all olevaid reoveekogumisalasid ÜVK
väljaarendamiseks, kohtunud KOV ja vee-ettevõtete esindajatega tegevuste planeerimiseks,
töötanud välja eraisikute toetusmeetme ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks, kogunud
KOV-delt andmeid, esitatud uue veeseaduse kooseisu täiendavad järelevalveõigused KOV-dele
ja välja töötatud ÜVVKS eelnõu, mis kohustab elanikel tulevikus ÜVK-ga liituda.
KOV-de poolt ootame aktiivset järelevalvet kohtkäitlussüsteemide üle, ülevaate andmeid
kohtkäitlussüteemide ulatuse ning vastavuse osas ja eestvedamist vähem võimekate elanike eest
ÜVK liitumismeetmest toetuse taotlemisel.”
Koostöö arengukavades, strateegiates ja juhendmaterjalides
Pakendidirektiivi sätete arutelu 13.12.2018 Keskkonnaministeeriumis
Osalesid: AS Ensto Ensek, MTÜ Eesti Elektroonikaromu, Eesti Energia AS, Eesti
Jäätmekäitlejate Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Linnade
ja Valdade Liit, Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti PõllumajandusKaubanduskoda, OÜ BEPCO, MTÜ Jäätmehalduskeskus, Eesti Taaskasutusorganisatsioon,
Saku Õlletehase AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Toiduliit, Tallinna Keskkonnaamet,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaagentuuri
ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.
Ringmajanduse strateegia loomine
Avaüritus 19.12.2018
Ringmajanduse strateegia loomise avaürituse põhifookuseks on lahendustele suunatud ideede
korje ning välja selgitada, kuidas toimuks edaspidi huvigruppide aktiivne osalus strateegia
loomisel. ELVL jätkab panustamist üleriikliku arengukava koostamisse.

Keskkonnaameti abimaterjali jäätmehoolduseeskirja koostajale kommenteerimine
Keskkonnaamet
saatis
kommenteerimiseks
kohalikele
omavalitsustele
juhendi
jäätmehoolduseeskirja ning korraldatud jäätmeveo korra koostamiseks. Juhend koosneb
kümnest peatükist ning ühest lisast.
Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Keskkonnaametile „Kohaliku omavalitsusüksuse
jäätmehoolduseeskirja koostamise ja korraldatud jäätmeveo korra koostamise juhendi“ kohta
esmased märkused, tähelepanekud ja kommentaarid.
Juhendmaterjal
on
kättesaadav
keskkonnaameti
kodulehel:
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/jhe_koostamise_juhend_04.10.2018_0.pdf
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Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond
Omavalitsusliitude IKT kompetentsikeskus
Tegevused algasid 2016. a alguses läbirääkimiste pidamisega Rahandusministeeriumi ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu ning Eesti Linnade Liidu vahel ühiste tegevuste loomiseks IKT suunal.
Koostati esialgne tegevuskava kuni 2016. a lõpuni, mille finantseerimiseks sõlmiti
koostööleping ja alates 1. maist 2016 a võeti tööle spetsialist koostöölepingu tegevuste
läbiviimiseks. KOV IKT spetsialist esindab omavalitsusi infotehnoloogilistes küsimustes
läbirääkimistes keskvalitsusega, on kontaktisikuks omavalitsustele infotehnoloogilistes
küsimustes. Spetsialist koostas arengukava ja tegevuskava projektid ning käivitas nendes
kirjeldatud eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused.
28.02.2017. allkirjastati kolmepoolselt (Mihhail Korb, Taavi Aas, Kurmet Müürsepp)
riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, mida igal aastal pikendatakse.
KOV IKT keskuse tegevuse peamised eesmärgid on:
- KOV IKT strateegia asutusteülene juhtimine strateegia eesmärkide teostamise juhtimine ning
tegevuste läbiviimise korraldamine
- KOV-de ülese koostöö- ning arendusorganisatsiooni loomine IKT valdkonnas
2018. aastal olulisemad tegevuste tulemused:
• Jaanuar-aprill viidi läbi koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga EL struktuurifondidest
finantseeritava läbiviidav koolituste sari. Tegevuse tulemusena viidi läbi koolitused
„ISKE juurutamine ja rakendamine kohalikes omavalitsustes“ ja „KOV IKT taristu“.
Kokku korraldati 12 kahepäevast koolitust 174 osalejale.
• Jaanuar – detsember EL struktuurifondidest finantseeritava KOVTP-KOVMEN
analüüsi ja väikearenduse projekti menetlus. Koostati ja menetleti „rahastatud“
staatusesse EL struktuurifondidest finantseeritav KOVTP-KOVMEN analüüsi ja
väikearenduse projektitaotlus. Projekti hangete alustamine lükati MKM-i soovil edasi
2019. a algusesse.
• EL struktuurifondidest finantseeritava KOV IKT taristu pilootprojekti tegevused.
Koostati ja menetleti „rahastatud“ staatusesse EL struktuurifondidest finantseeritava
KOV IKT taristu ISKE nõuetega vastavusse viimise pilootprojekt. Koostöös RMIT-ga
esitati projekti taotlus EL Struktuurifondide meetme „Nutika teenuste taristu
arendamine“ vooru „E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu
arendamine“. Projekti eeltaotlus on heakskiidetud. Täistaotluse esitamiseks viiakse läbi
hankeid. Projekt on viibinud, kuna esialgselt taotletud summa osutus suuremaks,
mistõttu taotleti RaM-lt projekti omafinantseerimiseks vahendeid projekti
elluviimiseks. Projekti lõplik summa selgub peale kordushanke tulemuste selgumist.
• EL struktuurifondidest finantseeritava
DHX ja X-Tee6 projektitaotluse
kordusmenetlus. EL struktuurifondidest finantseeritava DHX ja X-Tee6 projektitaotlus
on heakskiidetud ja projektiga seotud tegevused käivad. Projektiga liitusid
dokumendihaldussüsteemid Amphora ja Webdesktop ja projekti eesmärgid teostatakse
hiljemalt 2019. a 1. juuniks
• EL struktuurifondidest finantseeritava Viimsi ja RPIS-e geoinfosüsteemi
analüüsiprojekti tegevused. EL struktuurifondidest finantseeritava Viimsi ja RPIS-e
geoinfosüsteemi analüüsiprojekti hankemenetlused viidi ELVL poolsel osalusel läbi
(esitati sisu kõikidesse dokumentidesse) ning projektitegevused on jõudnud
analüüsidokumendi osapooltega arutelude faasi. Projekti tulemusena valmib 2019. aasta
märtsiks analüüsidokument, mis kirjeldab teostatavat tuleviku KOV geoinfosüsteemi
ning esitab selle prototüübi.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

KOV infosüsteemide (VOLIS, KOVTP, RPIS; Anna Teada) küsitluskeskkondade
käivitamine. Käivitati KOV infosüsteemide (VOLIS, KOVTP ja RPIS)
küsitluskeskkonnad (Hotjar-i platvormi alusel, sõlmides selleks tellimuslepingu AS
Andmevaraga). Vastuste alusel antud hinnanguid, sh kasutajate rahulolu, analüüsitakse
ning nendest esitatakse koond hiljemalt 2019. a veebruaris koos edasiste
ettepanekutega.
KOVTP, VOLIS, RPIS väikearendustes osalemine. KOVTP, VOLIS, RPIS
väikearendustest osaleti olulisematest: VOLIS uue videolahenduse planeerimine ja
testimine; VOLIS dokumendihalduse liidese analüüs, arenduse korraldamine ja
testimine.
Valitsusläbirääkimistele uue IKT organisatsiooni finantseerimismudeli projekti
loomine, omavalitsustega kooskõlastamine, esitamine ning menetlemine.
Valitsusläbirääkimistel tegi Rahandusministeerium ettepaneku leppida kokku KOV
IKT arenduskeskuse rahastuse mudel aastateks 2019-2022, millest tulenevalt koostati
KOV IT töörühmas eelnõu, mis kinnitati ELVL juhatuse ja volikogu koosolekul. Selle
tulemusena on kokkulepitud IKT- tegevuste rahastamismudel Rahandusministeeriumi
ja ELVL-poolse finantskokkuleppena.
Riigipilves KOV IKT infosüsteemide paigaldamise analüüs ning IKT taristu projekti
serverilahenduse majutuse läbirääkimised. KOV IKT infosüsteemide Riigipilve
installeerimiseks on saavutatud kokkulepped.
„kovit.ee“ omavalitsuste infosüsteemide testkeskkondade edasine seadistamine ja
kasutuselevõtt. „kovit.ee“ domeenile on käivitatud:
https://andmed.kovit.ee
https://git.kovit.ee
https://volis.kovit.ee
https://kovtp.kovit.ee
Jätkuvad tegevused https://rpis.kovit.ee käivitamiseks.
Linnade ja valdade päevade ning teiste KOV-de IKT-le pühendatud seminaride
läbiviimine ning jooksva informatsiooni edastamine KOV-dele.
Linnade ja valdade päevadel viidi läbi KOV-de IKT-teemaline 2-päevane seminaride
ja esitluste sari. KOV-dele viidi läbi kevad – ja sügisseminar IT-spetsialistidele. Välja
saadeti mitmeid infokirju jooksva informatsiooni edastamiseks KOV-dele IKTteemadel. Käivitati KOV IT juhtidest koosnev itjuht@kovit.ee meililist KOV ITvastutajatele.

•

Väliskoostöö - KOV IKT Eesti lahenduste tutvustamine ning KOV universaalsete
infosüsteemide kasutuselevõtu toetamine KOV-des väljaspool Eestit (eesmärgiga
saavutada täiendav arenduste finantseerimine toeks Eesti KOV-dele).
Väliskoostöö - KOV IKT Eesti lahendusi tutvustati erinevate riikide delegatsioonidele.
VOLIS infosüsteemi osas on suurimad edenemised toimunud Gruusias (kus Kutaisi,
Akhaltsikhe ja Batumi linnades viidi läbi kaasava eelarve piloodid) ning Rootsis (kus
VOLIS-t testitakse Saami Parlamendis kasutuselevõtmiseks). Toimub VOLIS-e
tegevuste (arendusvajaduste fikseerimine, testimine, pilootimine, jne) koordineerimine
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Rootsi, Hollandi, Ukraina osalemisel läbi Rootsi SALAR-i poolt juhitava
koostöövõrgustiku.
•

•

•

Koostöö MKM-ga KOV-de avalikku teenust osutavate asutuste liitmiseks interneti
lairiba püsiühendusega. Arutati „viimase“ miili lahendust elanikkonnale Elektrilevi OÜ
osalemisel ning lepiti kokku koostöö põhimõtetes.
Koostöö HITSA, SoMin, MKM, RIA, AKI, jne asutustega, mis on vajalik KOV IKT
lahenduste edasiarendamiseks, turvalisuse tagamiseks ning arenduste dubleerimise
vältimiseks.
Tehti tihedat koostööd:
• HITSA-ga koolide IKT taristu halduses tegevuste ja standardite ühtlustamiseks;
• Sotsiaalkindlustusametiga seoses elanikonnale sündmuspõhiste teenuste
pakkumisega Sotsiaalkindlustusameti veebikeskkonna prototüübi alusel;
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga seoses KOV IKT strateegiaga,
e-teenustega ning osaleti 2 probleemiga Garage48 üritusel, mille tulemusena
loodi 2 KOV e-teenuste prototüüpi;
• Riigi Infosüsteemi Ametiga seoses X-tee arendustega, struktuurifondide
projektidega ning küberturbe projektidega;
• Riigipilvega seoses KOV IKT taristute majutuse planeerimisega;
• Riigiportaaliga seoses elanikele mõeldud e-teenuste ühtlustamisega.

Lõimumise valdkond
Lõimumise eesmärk on sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga
inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlike väärtusi.
Eestis elab erinevates kohalikes omavalitsustes 194 erinevat rahvust ja rahvusvähemusi.
Rändetrend suureneb ja kasvab. Inimesed tulevad kolmandatest riikides.
Kultuuriministeerium on energiat pannud lõimujate koalitsiooni laiendamisse. Otsitakse
partnereid pidevalt juurde. Eesti Linnade ja Valdade Liit ning kohalikud omavalitsused on
riigile väga olulised koostööpartnerid lõimumise valdkonnas.
Lõimumise põhifookused: omavahelised kontaktid – mõistmine – tunnustamine – mitmekesiste
võimaluste ärakasutamine.
Lõimumise valdkonna poliitika teejuht on strateegia „Lõimuv Eesti 2020“.
Lõimumise valdkonnal on koostööpuude haridus-ja teadusministeeriumiga (keelepoliitika,
hariduspoliitika, noorsootöö), kohalike omavalitsustega, erasektoriga, sotsiaalministeeriumiga
(tööjõuturg, kohanemine), siseministeeriumiga (kodakondsus; ränne); majandus-ja
kommunikatsiooniministeeriumiga (spetsialistide sisserändega tegeleb) ning Integratsiooni
SA-ga (lõimumisstrateegia rakendusüksus).
Eestis elab väga palju määratlemata kodakondsusega isikuid. Suur probleem on põhikooli
lõpetajate eesti keele oskus. B1 tasemel ei osata eesti keelt. Selle probleemi pinnalt toimub
segregatsioon.
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Ida-Virumaa on lõimumises suures fookuses. Valitsuse kõige suurem algatus on Ida-Virumaa
programm.
Kultuuriministeeriumi algatused Ida-Virumaal on: Ida-Virumaa programm; Integratsiooni SA
kolimine Narva; ametnike välitööd Ida-Virumaal; suurte kultuuri- ja spordisündmuste
toetamine; Keelemaja projekt; Energiajooks. On toonud väga palju turiste ja toonud head
tähelepanu. Aleksandri kirik avab uksed. Keeleäpp.
Tegevused rahvusvähemustega – koostööüritused, romade projekt, Vaba Lava; Aleksandri
kirik. Äkkeküla spordibaasi toetamine. Võimalikud IT lahendused – Speakly. Võõrkeel selgeks
100 tunniga. Uued koostööplatvormid häkaton. Ametnike välitööd – info, kogemuste ja
teadmiste vahetamine; ETV+ uus kontor ning parem levi (80 000 ei näinud ETV plussi). Lisaks
panustab Kultuuriministeerium Rahvusvahelise lõimumise konverentsi; Eesti Instituudi
venekeelse info tegevusse kultuur.info; venekeelse elanikkonna suurem kaasamine laulu- ja
tantsupeo liikumisse; tegevused seoses eesti keelest muu emakeelega katusorganisatsioonidele.
Kultuuriministeerium on kavandamas uut lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti
2030“ (lõimumise arengukava aastateks 2021-2030), mis annab teejuhised järgmise 10 aasta
lõimumisvaldkonna korraldamisse.
Eesti Linnade ja Valdade Liit on lõimumisvaldkonna arengukava koostamisse kaasatud.
„Lõimuv Eesti 2030“ fookus: 1) segregatsiooni vähendamine ühiskonnas, sh hariduses ja
tööturul 2) kodanikuühiskonna arendamine ning kogukondade vaheliste kontaktide
suurendamine (kolmanda sektori arendamine; rahvusvähemusseltside võimestamine; hakkame
planeerima kultuuri ja -sporditegevuse meetmeid; vaba aja vormis inimesed suhtleksid; SIMiga
teeme koostööd; Kodanikuühiskonna arengukava 3) ühise infovälja tugevdamine (eesti ja vene
inimesed elavad erinevates infoväljades. Kommunikatsioon riigiga ja riigiinstitutsioonidega.
Milliseid teenuseid riik pakub. Et inimesed aru saaksid. 4) täiskasvanute keeleõppe
tugevdamine. Töötukassa pakub koolitusi. Inimesed ei tea tasuta kursustest.
„Lõimuv Eesti 2030“ on puutumus järgmiste strateegiatega: MFF (EL finantsraamistik 20202027); riigieelarve strateegia; TERE (tegevuspõhine riigieelarve); RITA-ränne (RITA-RÄNNE
projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise
protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna
sidususe suurenemisele); Riiklik arengukava „Eesti 2035“.
Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga
korraldas KOV-de seas uuringu teemal „Välismaalaste kohanemine Eesti kohalikes
omavalitsustes: KOV-i hinnangu ja võimekuste kaardistus”.
Uuringu eesmärk oli kaardistada KOV-des kasutusel olevad praktikad, mis võivad mõjutada
KOV-i territooriumil elavate välismaalaste kohanemist. Samuti on uuringu eesmärgiks välja
selgitada, kas ja millist tuge soovivad või vajavad omavalitsused välismaalaste vastuvõtmisel
ja nende kohanemise toetamise edendamisel. Tuginedes uuringu tulemustele tuuakse raportis
esile ettepanekud, mis edendaksid välismaalaste kohanemist KOV-s ja KOV-i võimekust antud
temaatikaga tegeleda.
Kultuuriministeerium on läbiviidud uuringu aluseks võtnud „Lõimuv Eesti 2030“ strateegia
väljatöötamisel.
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2018. a esitas lõimumise valdkonna töörühm riigieelarve läbirääkimistele järgmised
ettepanekud: Keeleõppevõimaluste laiendamine KOV-des, muukeelsete kooride toetamine
laulu- ja tantsupeol osalemiseks; Lõimumise teenuskaardi koostamine (kaasates teisi lõimumise
valdkonnaga puudet omavad ministeeriumid) ja liidu, et kaardistada koostöökohad lõimumise
valdkonnas; Eesti keele õpetajate ja kultuuritöötajate puuduse leevendamine Ida-Virumaal;
kahe kogukonna sulandamise programmi“ rahastamine KOV-dele.

VI KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDU STRUKTUURIDEGA
JA TEISTE RIIKIDE OMAVALITSUSLIITUDEGA
Euroopa Nõukogu Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE)
EUROOPA NÕUKOGU KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE OMAVALITSUSTE
KONGRESS (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe - CLRAE)
on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid.
1949. aastal moodustatud Euroopa Nõukogu on Euroopa organisatsioon, mille peamised
eesmärgid on inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning pluralistliku demokraatia kaitsmine
ja edendamine. Euroopa Nõukogul on hetkel 47 liikmesriiki Euroopa Nõukogu tegevus on
konkretiseerunud enam kui 150 konventsioonis (see tähendab 75 000 kahepoolset lepet), millest
lähtuvalt kooskõlastatakse ja ühtlustatakse liikmesriikide õigusakte.
Neist konventsioonidest on kõige tuntumad Euroopa inimõiguste konventsioon, Euroopa
sotsiaalharta, Euroopa kultuurikonventsioon ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta
(viimane
avati
allkirjastamiseks
15.
oktoobril
1985
a.).
Kongressi ülesanne on tegeleda inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning pluralistliku
demokraatia kaitsmise ja edendamisega kohalikul tasandil; peamine eesmärk on kaitsta
ja suurendada Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsusorganite poliitilist-, haldusja finantsautonoomiat, õhutades keskvõimu arendama kohalikku demokraatiat ja
rakendama toetuspõhimõtet. CLRAE-l, mis koguneb plenaaristungile Strasbourg’i kaks
korda aastas (tavaliselt märtsis ja oktoobris), on 648 liiget (324 põhiliiget + 324 asendusliiget),
kes esindavad enam kui 200 000 Euroopa kohalikku ja piirkondlikku omavalitsusorganit.
Omavalitsuste Kongress tegeleb nende küsimustega kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
Kongressi arvamusavaldused ja resolutsioonid adresseeritakse Euroopa Nõukogu ministrite
komiteele koos Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee arvamusega samas küsimuses.
Nad võivad sisaldada soovitusi, mis on adresseeritud Euroopa riikide valitsustele,
piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele ja nad võivad ette panna lepinguprojekte. Samuti
tegeleb kongress Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmise ja vastavate raportite
koostamisega riikide kohta.
Kongress koguneb kaks korda aastas (tavaliselt märtsis ja oktoobris) 3 päeva kestvale
korralisele istungjärgule Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu Palees (Palais de
l’Europe). Kongressi töö toimub kahes kojas, kohalike omavalitsuste koda ning
piirkondlike omavalitsuste koda ning kolmes komitees:
Monitooringuteemadega tegelev komitee (Monitoring Committee),
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Valitsemisteemadega tegelev komitee (Governance Committee),
Päevakajaliste küsimustega tegelev komitee (Current Affairs Committee).
Lähtudes Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE)
harta artiklist 2 nimetasid Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit 2016. aastal
Kongressi delegatsiooni liikmeteks uued kandidaadid.
Eesti riigi delegatsioon liikmed ja ametikohad perioodil 2016-2020
Eesti delegatsioon on Kongressis 3-liikmeline. Liikmed ja asendusliikmed nimetati
riigihalduse ministri poolt Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste liidu ettepanekul.
CLRAE koduleht : http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
Delegatsiooni põhiliikmed:
1. Tarmo Tammiste, Narva linnavolikogu liige (ELL)
2. Pipi – Liis Sieman, Türi vallavanem (ELL)
3. Ott Kasuri, Harku vallavolikogu liige (EMOL)
Delegatsiooni asendusliikmed:
1. Sirje Tobreluts, Põlva vallavolikogu liige (EMOL)
2. Leo Aadel, Haljala vallavolikogu liige (EMOL)
3. Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu liige (ELL)
Eesti delegatsiooni juht on alates 20. oktoobrist 2016 Tarmo Tammiste.

Eesti delegatsiooni juht Tarmo Tammiste (keskel) koos kolleegidega 2018 EN Kongressi
34. plenaaristungil.
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CLRAE tegeleb küsimustega millel on poliitiline tähtsus kohalikele ja regionaalsetele
omavalitsustele. CLRAE põhitegevuseks on ka kohalike ja piirkondlike valimiste vaatlus (kui
Euroopa Nõukogu liikmesriik vastava palve esitab) ning Euroopa Nõukogu liikmesriikide
kohta raportite koostamine, mille sisuks on ülevaade kohaliku demokraatia olukorrast vastavas
riigis (Eesti kohta tehtud kolm raportit 2000, 2010 ja 2017).
Kõige olulisem meie esindajate tegevus 2016/2017 aastal oli Eesti kohta tehtud monitooringu
raporti: Kohalikust demokraatiast Eestis (Local democracy in Estonia (vt. dokument
CPL32(2017)04, selgitav memorandum) koostamisega seostud tegevused. Kongressi raportitel
on otsene Eesti Vabariigi valitsuse tegevusele ja mõju kohalike omavalitsuste rolli
suurendamisele avalikus halduses.
Kongressi 34. plenaaristungil 27. – 28. märtsil 2018: "Õiguslikul alusel põhinev juhtimine
kohalikul ja piirkondlikul tasandil“.
Kongressi liikmed arutasid eelkõige kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajatele ja ametnikele
suunatud inimõiguste mõõdet igapäevatöös. Kongress võttis vastu eelnõu Euroopa kohalike ja
piirkondlike omavalitsuste heade valitsemise tavade levitamiseks. Lisaks arutati lapspagulaste
olukorda, kellel ei ole vanemaid ja kohalike omavalitsuste rolli selles aktuaalse probleemi
lahendamisel.
Kongress jälgib regulaarselt kohaliku ja piirkondliku demokraatia olukorda Euroopas. Seekord
vaadati läbi raportid kohaliku demokraatia olukorrast väikseimates Euroopa Nõukogu
liikmesriikides, Andorra, Liechtensteini, Monaco ja San Marino. Raportitele järgnenud
arutelu tõi esile, et Euroopa kohaliku omavalitsuse harta rakendamisel erilisi probleeme nendes
väikeriikides ei ole. Kuulati Antoni MARTÍ PETIT, Andorra Vürstiriik, Patrice CELLARIO,
Monaco Vürstiriik ja Silvio PARNIS, parlamentaarne riigisekretär siseministrile valitsusjuht
kohalike omavalitsuste ja ühenduste, Malta sõnavõtte raportitega seoses ja vastati Kongressi
liikmete küsimustele.
Raport kohaliku demokraatia olukorrast Lätis oli ka päevakorra. Päevakorras oli "endine
Jugoslaavia Põhja-Makedoonia Vabariik" kohalike omavalitsuste valimistest vaatlusest
raport (15. oktoobril 2017) ja ka kohaliku omavalitsuste valimistest Gruusias (21. oktoobril
2017) kohta. Kongress saatis järelevalve missiooni Kosovosse kohalike elanike esindajate
olukorraga tutvuma. Tulemused esitati Kongressi liikmetele. Arutelu olukorrast „linnapead
keskvalitsuse surve all" oli ka päevakorras raportöör Elena GRITCO ja olukorrast Moldova
Vabariigist raportöör Patrick KLUGMAN, Pariisi abilinnapea rahvusvaheliste suhete
valdkonnas.
Arutleti elavalt piirkondliku identiteedi ning terviklikkuse küsimustele. Paljudes riikides ja
piirkondades on rahvahääletusel osalusdemokraatias oluline roll, selle väljakutsed ja riskid
võttis kokku Karl-Heinz LAMBERTZI ettekanne.
Allkirjastati uuendatud koostööleping Euroopa Regioonide Komitee ja EN Kohalike ja
Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi vahel Presidentide poolt 34. plenaaristungil väga
pidulikus õhkkonnas.
Pidulikul koostöölepingu allkirjastamise juures viibisid ka 42. Euroopa Nõukogu
liikmesriikidest noordelegaati. Noored aktivistid : noorsootöötajad, üliõpilaste ja noorte
poliitikute esindajad – istusid kõrvuti Kongressi liikmetega. Noorte osalemine on osa Kongressi
algatusest, et edendada noorte osalemine poliitikas.
Plenaaristungile kutsutud külalised olid ja päevakohaste ettekannete kohalikust
demokraatiast esinesid Simon Emil AMMITZBØLL-BILLE, Taani Keskkonna Minister,
seoses Taani eesistumisega Euroopa Nõukogu ministrite komitees ja Michèle NICOLETTI,
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee esimees.
Vt lisaks:
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•

Michele NICOLETTI: “If democracy dies at the local level, it will also die at the
national level”

•

Simon Emil AMMITZBØLL-BILLE: “Well-functioning local authorities are crucial for
a well-functioning democracy”

Kongressi 34. plenaaristungi olulisemad teemad: Lapspõgenikud ja Inimõigused:
•

Unaccompanied refugee children: a matter of urgency for local and regional authorities

•

Council of Europe Congress launches tool for promoting human rights at local and
regional level in Europe

Vt. täpsemalt: https://www.coe.int/en/web/congress/34th-session

Vaade 34. plenaaristungi Hemicycle saali, kus 324. Kongressi liiget ja 42. EN liikmesriigi noort
delegaati koos töötavad.
Kongressi 35. plenaaristungi 6.-8. november: „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
valitud esindajate eetiline ja avatud valitsemine“
Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad Kongressis kohtusid 6. kuni 8. novembril
2018 35. plenaaristungil. Kongressi vastuvõtmiseks oli esitatud mitu raportit kohalikul ja
piirkondlikul tasandi ametnike eetikast, läbipaistvast ja avatud valitsemisest. Kõik need esitatud
raportid olid olulised isikute jaoks, kes on seotud kohaliku ja piirkondliku
juhtimisega. Värskendati Kongressi eeskirjade ja menetluste praktikat, kinnitati Kongressi
liikmetele tegevusjuhendid. Need raportid on osa sellest tegevuskavast kuidas edendada avaliku
sektori eetikat mis on vastu võetud Kongressi poolt 2016. aastal resolutsioonis nr 401
„Korruptsiooni ennetamine ja avaliku eetika edendamine kohalikul ja piirkondlikul
tasandil“ tegevuskavas.
Toimusid mitmed arutelud seoses erinevate kriisidega Euroopas. Kongressis toimus arutelu
rände teemal, mis on aktuaalne paljude liikmesriikide linnades ja piirkondades. Rände seotud
teemadel olid olulisel kohal mõttevahetused kahes valdkonnas: "Hääletamise õigus andmine
kohalikul tasandil kui edufaktor edukalt sisserändajate ja põgenike integreerumisel Euroopas“
(“Voting rights at local level as a factor of the successful long-term integration of migrants and
displaced persons in European municipalities and regions” ) ja "Kohalikud ja piirkondlikud
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omavalitsused silmitsi migratsiooniga, kui piirialade nähtus ("Border regions facing the
migration phenomenon”). Lisaks arutasid Kongressi liikmed linnapeade olukorda, kes on
sattunud keskvalitsuse surve alla (nn koduaresti). Rahalised raskused, mida kohalikud- ja
piirkondlikud omavalitsused peavad taluma, seoses keskvalitsuste tahte läbisurumisel. Liikmed
leidsid, et ka kohalike omavalitsuste ja piirkondlike omavalitsuste asutusi üritab keskvalitsus
kõrgemalt poolt kontrollida ja jagada neile suunised.
Kohaliku ja piirkondliku demokraatia olukorrast Euroopas ülevaate saamiseks saatis Kongress
monitooringu rühmad ja koostas raportid Kongressile vastuvõtmiseks kohalikust demokraatiast
Leedus ja Sloveenias ning kohalikust ja piirkondlikust demokraatiast Gruusias. Kohalike
omavalitsuste valimiste vaatlused: Moldova Vabariik (20. mai 2018), Holland (21. märts 2018)
ja Tuneesia (6 mai 2018). Raportid kiideti heaks Kongressi liikmete poolt pärast põhjalikku
ettekannet ja küsimusi.
Kongressi 35. plenaaristungil osalesid 42 riigi noordelegaadid (hääleõiguseta), kes istusid
kõrvuti kongressi põhiliikmetega. Plenaaristungil esitasid noored delegaadid omapoolsed
projektid, mida nad kavatsevad ellu viima hakata oma kodumaa kohalike omavalitsuste
ametiasutustes. Lisaks toimus arutelu Euroopa kohaliku demokraatia nädala (ELDW) osas ja
vajadusest anda uut hoogu Euroopa iga-aastase üritusele, mida koordineerib EN Kohalike ja
Piirkondlike Omavalitsuste Kongress.
35. plenaaristungi avas Ms Gudrun Mosler-Törnström, lahkuv President, kes võttis oma kõnes
kokku tegevused ja saavutused Kongressis tema kahe aastase presidendiks olemise
ajal. Kongressi liikmetele esitati kaalumiseks, kavandatav Kongressi reform ja põhikirja eelnõu
redaktsioon.
Külalisesinejateks olid 35. plenaaristungil Ms Marija Pejčinović Burić, Horvaatia
asepeaminister, kes vastas ka Kongressi liikmete küsimustele.
Kongress uuendas oma juhtorganeid. Uueks presidendiks valiti 6. Novembril 2018
Strassbourgis, Prantsusmaal Anders KNAPE (Sweden, EPP/CCE). Gunn Marit
HELGESEN (Norway, EPP/CCE) valiti Piirkondlike omavalitsuste koja presidendiks ja
Xavier CADORET (France, SOC) valiti Kohalike omavalitsuste koja presidendiks.
Kongressis komiteed valisid uued esimehed: Gabriele NEFF (Germany, ILDG) and
Leendert VERBEEK (Netherlands, SOC) Valitsemisteemadega (Governance Committee) ja Monitooringuteemadega (Monitoring Committee) tegelevate komiteede esimeesteks ning
Robert GRÜMAN (Romania, EPP/CCE) Päevakajalisteteemadega tegeleva komitee
esimeheks (Current Affairs Committee).
Anders KNAPE elected president of the Congress
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2018. märtsis korraldas Eesti Kongressi delegatsioon enne Kongressi plenaarsessiooni toimuva traditsioonilise
Põhja-Balti kohtumise. Kohtumisel arutavad 8 Põhjamaade ja Balti riikide Kongressi delegatsiooni eelseisva
plenaarsessiooni olulisemaid küsimusi ja ühtlasi saavad delegatsioonide liikmed ülevaate päevakajalistest
teemadest Euroopa Nõukogus. Kohtumise korraldamiskohustus roteerub Põhjamaade ja Balti riikide Kongressi
delegatsioonide vahel.
Foto kohtumiselt.
Vasakult: Kaimo Käärmann-Liive (Eesti delegatsiooni sekretär), Tarmo Tammiste (Eesti delegatsiooni juht),
Katrin Kivi (Eesti suursaadik Euroopa Nõukogu juures), Arnold de Fine Skibsted (Taani suursaadik Euroopa
Nõukogu juures)

Vt. täpsemalt: https://www.coe.int/en/web/congress/35th-session

Muudest allikatest rahastatud välisprojektid 2018
Lõppes koostöö Välisministeeriumiga:
EMOL esitas 2016. aastal projektitaotluse Välisministeeriumi Arengukoostöö vooru
„Arenguriikide KOV süsteemi ja koostöö edendamine läbi Eesti praktika“ ning sai rahastuse 2
aastaks 100 000 eurot.
Projekti eesmärgiks on tugevdada Moldova, Ukraina, Valgevene ja Gruusia ja teiste
arengumaade kohalike omavalitsuste (KOV) süsteemi, rõhuga KOV toimimise, sealhulgas
KOV-de koostöö arendamine. Teine rõhuasetus on KOV ja riigi keskvõimu suhted, sh KOV
õiguslik ja majanduslik autonoomia ning nende õiguste kaitse. Projekti raames viiakse läbi
koolitusi koos praktiliste näidetega. Koolitused toimuvad kas Eestis või arenguriikides.
Tutvustatakse kohalike omavalitsuste õiguslikku raamistikku ja selle toimimist praktikas.
Antakse põhjalik ülevaade koos praktilise kasutuse näidetega IKT lahendustest.
EMOL kuulutas I taotlusvooru välja 2017. aasta I poolel.
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Vaatamata kohalike omavalitsuste üleriigiliste liitude tegevuse ümberkorraldamisele Eesti
Linnade ja Valdade Liiduks ei katkenud projekti tegevus ja jätkus planeeritud tegevus projekti
eesmärkide saavutamiseks.
Kokku esitati taotlusi 6, millest 5 viidi ellu ja 1 ebaõnnestus partneri suutmatuse tõttu.
I aruandlusperioodil
saabus 3 taotlust, Viljandi vald, Rakke vald ja Haapsalu linn.
II aruandlusperioodil saabus 1, Viljandi vald, kes esitas jätkuprojekti, mille raames sõidutati
Eestisse Moldova delegatsioon.
Viimasel perioodil esitati veel 2 taotlust, Haapsalu jätkuprojekt Petlemmiga ja
Raplamaa Omavalitsuste Liit Valgevene partneritega, mis ei teostunud.
Kasutamata jäi 100 000-st eurost 35 000 eurot.

Euroopa Regioonide Komitee
Euroopa Regioonide Komitee (Regioonide Komitee) on poliitiline kogu, mis annab kohalikule
ja piirkondlikule tasandile võimaluse kaasa rääkida ELi poliitika kujundamisel ja õigusaktide
koostamisel. ELi lepingute kohaselt on komisjon, parlament ja nõukogu kohustatud
konsulteerima Regioonide Komiteega uute ettepanekute osas, mis tehakse kohalikule või
piirkondlikule tasandile mõju avaldavates valdkondades. Regioonide Komiteel on 350 liiget (ja
350 asendusliiget) 28 ELi liikmesriigist ning komitee töö toimub kuues eri komisjonis.
Komisjonid tutvuvad ettepanekutega ning peavad arutelusid selleks, et koostada ametlikke
arvamusi olulistel teemadel.
Vt täpsemalt: https://cor.europa.eu/et
Regioonide Komitee Eesti riigi delegatsioon liikmed perioodil 2015-2020
Vt täpsemalt: https://cor.europa.eu/et/members/Pages/National-delegations.aspx
Eestist osales 2018 Regioonide Komitee töös 6 põhi ja 6 asendusliiget.
Delegatsiooni põhiliikmed 2018:
1. Kalev Kallo, Tallinna Linnavolikogu liige
2. Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem
3. Uno Silberg, Kose Vallavolikogu liige
4. Mart Võrklaev, Rae vallavanem
5. Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu liige
6. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Delegatsiooni asendusliikmed 2018:
1. Priit Värk, Paide linnapea (al. oktoobrist 2018)
2. Randel Länts, Viljandi Linnavolikogu liige
3. Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige
4. Rait Pihelgas, Järva vallavanem
5. Jan Trei, Viimsi Vallavolikogu liige
6. Juri Gotmans, Võru Linnavolikogu liige (al. oktoobrist 2018)
Eesti delegatsiooni esimees 2018. aastal esimees Urmas Sukles ja aseesimees Uno Silberg.
Aasta esimesel poolel oli Eesti delegatsiooni liige juhatuses ja ühtlasi üks 28-st ase-esimehest
oli Kurmet Müürsepp ja tema nimeline asendaja Mihkel Juhkami.
Delegatsiooni sekretär Kaimo Käärmann-Liive.
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Arvamuste raportöörid Eesti delegatsioonist 2018
2018. aastal võeti Regioonide Komitees vastu arvamused:
1. Lairibaühenduse edendamine Euroopas. Raportöör: Mart Võrklaev.
2. „Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet“
Raportöör: Andres Jaadla.
2018. aastal nimetati Eesti delegatsiooni liikmed raportöörideks alljärgnevalt:
SEDEC VI/46 “Tehisintellekt Euroopa huvides”, raportöör Jan Trei (vastuvõtt 133. täiskogus);
NAT VI/040 „Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu
raamistik“ Uno Silberg (vastuvõtt 135. täiskogus);
CIVEX VI/040: „Väärinfovastane tegevuskava“ Randel Länts (vastuvõtt 136. täiskogus).
Päevakajalised teemad 2018
2018. aastal toimus kokku 6 Regioonide Komitee täiskogu istungit. Kokku menetleti 88
erinevat teemat sh 6 resolutsiooni. Poliitilisi arutelusid ja sõnavõtte täiskogus toimus 26.
Vt. täpsemalt: https://cor.europa.eu/et/our-work/Pages/Plenary-sessions.aspx
Regioonide Komitee (VI) 127 täiskogu teemad:
1. „COSME programmi tulevik pärast 2020. aastat: kohalik ja piirkondlik perspektiiv“
2. „ELi äärepoolseimate piirkondade uuendatud strateegia täieliku rakendamise poole“
3. Vabatahtliku konsulteerimise taotlus
4. „Erasmus kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatele“
5. „Vahemere lääneosa sinise majanduse kestlikku arengut käsitlev algatus“
6. „Konflikte tekitada võivate liikidega kooseksisteerimise edendamine ELi
loodusdirektiivide raamistikus“
7. „Digitaalne ühtne turg: vahekokkuvõte“
8. „Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta“
9. „Integreeritud territoriaalsed investeeringud: ELi ühtekuuluvuspoliitika väljakutse
pärast aastat 2020“
10. Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for
post 2020
11. „Liikuvus Euroopas: maanteetranspordi tööjõu aspektid“
12. „Liikuvus Euroopas: sujuvate liikuvuslahenduste edendamine“
Regioonide Komitee (VI) 128 täiskogu teemad:
3. Euroopa rände tegevuskava rakendamine
4. Lairibaühenduse edendamine Euroopas. Raportöör: Mart Võrklaev
5. Euroopa Sotsiaalfondi vahehindamine 2020. aasta järgset aega käsitleva ettepaneku
ettevalmistamiseks
6. Vähese ühtekuuluvuse hind ja ohud: ühtekuuluvuspoliitika strateegiline väärtus
aluslepingute eesmärkide saavutamisel Euroopa piirkondade ees seisvate uute
probleemide valguses
7. Laienemine: Lääne-Balkani riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine
ELi makropiirkondlikesse, piiriülestesse ja muudesse riikidevahelise koostöö
algatustesse
8. Muudetud struktuurireformi tugiprogramm ja uued euroala eelarvelised toetusvahendid
9. Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta
10. Kaubanduspakett
11. Euroopa tööstusstrateegia. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll ja vaatenurk
12. Euroopa Kaitsefondi loomise ettepanek
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Regioonide Komitee (VI) 129 täiskogu teemad:
1. „ELi metsastrateegia vahehindamine“
2. „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond pärast 2020. aastat: investeerimine Euroopa
rannikukogukondadesse“
3. „ELi kodanikukaitse mehhanismi läbivaatamine“
4. „Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava ja
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“
5. „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti
sõnastatud)“
6. „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse
direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta“
7. „Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“
8. „Kultuuripärand kui ühtekuuluvamate ja kestlikumate ELi piirkondade strateegiline
ressurss“
Regioonide Komitee (VI) 130 täiskogu ja teemad:
1. Idapartnerluse eesmärgid 2020. aastaks: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus
2. Avaliku ruumi kaitse toetamise tegevuskava
3. ELi linnade tegevuskava rakendamise hindamine
4. Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel
5. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete
tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid
6. Kohalikud ja piirkondlikud stiimulid tervisliku ja jätkusuutliku toitumise edendamiseks
7. Majandus- ja rahaliidu reformimise ettepanekud
8. Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus
9. Riigihangete pakett
10. Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia elluviimine
11. Kliimaalane juhtimine pärast 2020. aastat: Euroopa ja üleilmne perspektiiv – panus
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. konverentsile
Regioonide Komitee (VI) 131 täiskogu ja Euroopa piirkondade ja linnade nädala avamine
1. „Mõttevahetus Euroopa teemal: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl usalduse
taastamiseks Euroopa Liidu vastu“
2. „Mitmeaastase finantsraamistiku pakett aastateks 2021-2027“
3. „„Euroopa horisont“: üheksas teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm“
4. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)“
5. „Euroopa Tööjõuameti loomine“
6. „Varjupaiga- ja Rändefond“
7. „Keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE)“
8. „Euroopa ühendamise rahastu“
9. „Õigused ja väärtused“
10. „ELi linnade ja piirkondade panus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste
konverentsi 14. istungjärgule ja 2020. aasta järgsesse ELi bioloogilise mitmekesisuse
strateegiasse“
11. „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“
12. „Ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivi ettepanek“
13. „Spordi integreerimine ELi 2020. aasta järgsesse tegevuskavva“
14. Omaalgatuslik arvamus
15. „Puhtad sadamad, puhtad mered – sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete
üleandmiseks“
16. „Õiglase maksustamise pakett“
17. „Digiõppe tegevuskava“
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18. „Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“
19. „Toidutarneahela riskihindamine“
20. „Uus kokkulepe tarbijatega“
Regioonide Komitee (VI) 132 täiskogu ja teemad:
1. „Ühissätete määrus“
2. „Euroopa Sotsiaalfond Pluss“
3. „Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond“
4. „Euroopa territoriaalne koostöö“
5. „Piiriülene mehhanism“
6. „Ühise põllumajanduspoliitika reform“
7. „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond“
8. „Ühtse turu programm“
9. „Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet“
Raportöör: Andres Jaadla
10. „Digitaalse Euroopa programm (2021-2027)“
11. „Euroopa solidaarsuskorpus ja ELi uus noortestrateegia“
12. „InvestEU programm“
13. „Reformide tugiprogramm ja Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend“
14. „Laienemispakett 2018“
15. „Naabrus ja maailm“
16. „Maksustamine digitaalmajanduses“
17. „Tegevuskava: jätkusuutliku majanduskasvu rahastamine“
18. „Kohalikud energiaomandi mudelid ja kohalike energiakogukondade roll
energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas“
19. „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete
kohta“
Regioonide Komitee resolutsioonid 2018
1. Resolutsioon „Euroopa Komisjoni 2018. aasta majanduskasvu analüüs“
2. Resolutsioon „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ühissätete määruse
muutmine struktuurireformide toetamiseks“
3. Resolutsioon „Komisjoni ettepanek: nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et
Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet“
4. Resolutsioon „Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise mõju ELi kohalikele ja
piirkondlikele omavalitsustele“
5. Resolutsioon euroala majanduspoliitika kohta ja pidades silmas 2019. aasta
majanduskasvu analüüsi
6. Resolutsioon Euroopa Komisjoni 2019. aasta tööprogrammi prioriteetide kohta
Poliitilised arutelud ja sõnavõtud täiskogus 2018:
• Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi sõnavõtt
• Portugali peaministri António Costa avaldus sidusa ühiskonna kohta maailmaturul
konkurentsivõimelise majanduse nimel
• Bulgaaria Vabariigi peaministri asetäitja Tomislav Donchevi sõnavõtt ELi Nõukogu
eesistujariigi Bulgaaria nimel
• Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos
sõnavõtt
• Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni asepeadirektor Laura Thompson
sõnavõtt
• Saksamaa kaubandus-tööstuskodade liidu esindaja Elisabeth Bartke sõnavõtt
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Euroopa rände nõuandekogu (European Migrant Advisory Board) esindaja Anila Noor
sõnavõtt
Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku
Johannes Hahni sõnavõtt
Mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva Euroopa Parlamendi raportööri Jan
Olbrychti sõnavõtt
Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev arutelu. Eelarve ja personali eest vastutav
volinik Günther H. Oettinger sõnavõtt
Arutelu Euroopa identiteedi tugevdamisest kultuuri abil. Hariduse, kultuuri, noorte ja
spordi voliniku Tibor Navracsics, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi
Luca Jahier ning Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe Petra
Kammerevert sõnavõtud
Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics sõnavõtt
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier sõnavõtt
Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Petra Kammerevert
(DE/S&D) sõnavõtt
Arutelu Euroopa tuleviku üle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste riiklike liitude
osalusel. Sõnavõtjad: Prantsusmaa Linnapeade Liidu esimees François Baroin; Soome
Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees Sari Rautio, Poola
Suurlinnade Liidu esimees Rafał Dutkiewicz
Arutelu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi austria prioriteetide üle. Eesistujariigi
Austria naiste-, perekonna- ja noorteministri Juliane Bogner-Straußi sõnavõtt
Arutelu kliimamuutuste üle. Sõnavõtjad: Kliimamuutuste küsimuste erisaadik, Poola
keskkonnaministeeriumi kõrgetasemeline kliimaküsimuste esindaja Tomasz
Chruszczow; Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete; Bonni
linnapea, ICLEI esimees Ashok Alexander Sridharan; Katowice abilinnapea ja linna
esindaja COP24 alal Mariusz Skiba
Arutelu
„Euroopa
tulevik
on
ühtekuuluvus“.
Sõna
võtavad
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker; Euroopa Komisjoni
regionaalpoliitika volinik Corina Crețu; Euroopa Parlamendi asepresident Pavel
Telička; Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz
Arutelu „EL-i olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“. Sõna võtavad Euroopa
Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz; Euroopa Parlamendi president
Antonio Tajani
EL on kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele oluline. Arutelu
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle. Sõna võtab Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika
volinik Corina Crețu
Arutelu Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise üle. Sõna võtab
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel Barnier

Ettekanded ja ülevaated liikmete tegemistest Regioonide Komitees
Ettekanded ja ülevaated liikmete tegemistest Regioonide Komitees on avaldatud
sotsiaalmeedias
„Euroopa
Liidu
Regioonide
Komitee
Eesti
delegatsioon“
https://www.facebook.com/pg/CoR.EE.del/posts/?ref=notif
Komitee kodukord, arutelud
Iga mandaadiperioodi lõpus leiab komitees aset arutelu komitee kodukorra osas ning sinna
viiakse sisse parandused, mida komitee liikmed mõistlikuks ja vajalikuks peavad, et komitee
töö järgmisel mandaadiperioodil (2020-2025) sujuvam oleks. Arutelu avati 2018. aastal ning
kodukorra muutmiseks tegi ettepaneku ka Eesti delegatsioon (ajal, kui delegatsioonis on
liikmeid vähem kui on komitees komisjone, võiks iga liige kuuluda kahe komisjoni asemel
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kolme, et tagada delegatsiooni liikmete piisav esindatus igas komitee komisjonis). Kodukorra
muutmist ettevalmistavas töörühmas on liikmeks oma fraktsiooni poolt Uno Silberg.
Muudatused Eesti delegatsioonis
Peale 2017. a kohalikke valimisi kaotasid mandaadi komitees Georg Linkov ja Juri Gotmans.
2018. a oktoobris kinnitas EL Nõukogu delegatsiooni asendusliikmeteks Priit Värk’i ja Juri
Gotmans’i (uue mandaadiga).

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)
28. jaanuaril 1951 asutasid Genfis ligikaudu 60 linnapead Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Itaaliast, Luksemburgist, Šveitsist ja Madalmaadest Euroopa Kohalike
Omavalitsuste
Nõukogu (CEM). 1984.aastal kaasati piirkonnad ja organisatsioon hakkas kandma nimetust:
Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), mis on vanim Euroopa
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindav ühendus. CEMR erineb teistest ühendustest
selle poolest, et selle liikmed ei ole kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, vaid neid
esindavad riiklikud ühendused ehk liidud. 2018.aastal oli CEMRi liikmeteks 60 omavalitsusteja piirkondade ühendust/liitu 41Euroopa riigist, mis hõlmab ligikaudu 130 000 kohalikku ja
piirkondlikku omavalitsust.
ELVL osaleb ELL õigusjärglasena Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) tegevuses läbi tööstruktuuride alates 1995.aastast. Koostööd ja kollegiaalsust edendav
ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav
nn „parimat praktikat“ jagav organisatsioon oma liikmetele sh õigusloome st liikmesriikide
õigusaktide sünkroniseerimine Euroopa Liidu õigusaktidega.
CEMR töös on olulised kaks sammast
1. CEMR on eelkõige lobby organisatsioon Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide osas
kõikides valdkondades, mis mõjutavad kohalikke - ja piirkondlike omavalitsusi;
2. CEMR on koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa
kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn „parimat praktikat“ jagav
organisatsioon oma liikmetele ning vahendab seda teadmist meie partneritele.
Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse riiklike assotsieerunud
liikmete valitud esindajatest kolmeaastaseks perioodiks. Poliitikakomitee liikmena osalevad
organisatsiooni töös Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem), Andres Laisk (Saue vallavanem) ja
Vladimir Šokman (Tartu linnavolikogu liige). Peasekretäride ja direktorite võrgustikus esindab
Liitu Toivo Riimaa, ELVL asedirektor. Nimetatud võrgustik arutab 2 korda aastas läbi
Poliitikakomitee teemad ja päevakava ning iga esindaja teeb lühikokkuvõte nii riigis kui ka
liidus toimunust.
Kokku on CEMRil 11 fookusgruppi, mis käsitlevad viit teemadegruppi.
1. Valitsemine, demokraatia ja kodakondsus
2. Keskkond, kliima ja energia
3. Rahvusvaheline kaasatus ja koostöö
4. Majandus, sotsiaalvaldkond ja territoriaalne ühtekuuluvus
5. Kohalikud ja piirkondlikud avalikud teenused.
Eurointegratsiooni vahendite paremaks kasutamiseks oli aktiivselt kaasatud fookusgruppide
töökoosolekutele ELVL Brüsseli esindaja Tiiu Madal.
Veebileht: www.ccre.org
Lk 51 / 54

Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC)
Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC - Baltic Sea States
Subregional Co-operation) on poliitiline võrgustik, mis koondab Läänemere regiooni
alaregioone esindavaid institutsioone. Teemad: merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika,
ühtekuuluvuspoliitika, transport ja infrastruktuur, kultuur ja regionaalne identiteet, põhjadimensioon, noorte poliitika.
Organisatsioon asutati 1993. aastal Norras ning selle liikmeteks on alaregioonide esindajad
10st Läänemere ääres asuvast riigist (Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist,
Norrast, Taanist, Saksamaalt, Poolast). Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit
omavad regioonid, siis seetõttu olime esindatud BSSSC-s üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti
Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) kaudu. Eestis teostatud haldusreformi tõttu esindab
Eestit edaspidi ELVL.
Organisatsioonil (BSSSC) puudub liikmemaks ning kohustus üleval pidada organisatsiooni
sekretariaati, mis roteerub vabatahtlikkuse alusel kahe - või nelja aastase perioodiga liikmesregioonide vahel. Igal aastal korraldatakse aastakonverents, mida kahel korral (2000 - Pärnu;
2010 – Tallinn) on võõrustanud Eesti. 2017–2020 asub BSSSC sekretariaat Norras (Eastern
Norway Country Network), veebileht www.bsssc.com
Kuni 2020.aastani on BSSSC juhatuse esimees hr Roger Ryberg, Eastern Norway County
Network (ENCN) esimees.
ELVL esindaja BSSSC juhatuses on alates märtsist 2014 Marili Niits, Saaremaa valla
abivallavanem ja alates 2007.aastast Arne Tilk, Põlva valla volikogu liige. Korduvalt on
juhatusse kuulunud ka noorpoliitik Eestist, kes esindas BSSSC noortekogu.
Eestlane Agnes Lusti kuulub juhatusse Norra noorte esindajana.
2018.aastal toimus 4 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekul lisaks põhiteemade arutelule,
valmistati ette Gdanskis toimuvat aastakonverentsi.
Järgmine BSSSC aastakonverents toimub 18-20.septembril 2019. Klaipedas.
Ühtekuuluvuspoliitika kui ELi peamine investeerimispoliitika peab ka pärast 2020 aastat jääma
piirkondlikule arengule suunatud stabiilseks ja tugevaks vahendiks, vähendades Euroopa
piirkondade arengutasemeid.

Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (UCLG)
UCLG (Unitied Cities and Local Governments) asutati Pariisis 2004.aastal kahe ülemaailmse
liidu Ühinenud Linnade Organisatsioon (Unitied Towns Organization, UTO) ja Rahvusvaheline
Kohalike Omavalitsuste Liit (IULA – International Union of Local Authorities) liitumise
tulemusena. ELL astus IULA liikmeks 1925.aastal, Pärnu aga UTO liikmeks 1988. CEMR
liikmelisust IULA-s tähistab aastaarv 1989 ja pärast liitumist sai CEMR-st IULA Euroopa
sektsioon. ELL liitumine CEMR-ga 1995 aastal tõi automaatselt kaasa taasliitumise IULA-ga
ja liikmemaksu kohustuse.
ELL juhatuse esimees osales vaatlejana koos Pärnu esindajaga UTO kongressil juba oktoobris
1990. Nimetatud faktidest tulenevalt on UCLG rahvusvaheline organisatsioon, kuhu Eesti
omavalitsused on kaasatud läbi üleriigilise liidu kõige pikemat aega.
UCLG Täitevbüroo 116. liikmest esindab Euroopat 23 sh ELVL juhatuse aseesimees
Mihkel Juhkami. Täitevbüroo koguneb kaks korda aastas.
UCLG Maailmanõukogu 342 liiget (Euroopast 73liiget) kogunevad üks kord aastas.
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Eestit esindab Mihkel Juhkami ELVL juhatuse aseesimees, Rakvere volikogu esimees), kelle
asendusliige Pipi-Liis Siemann (ELVL juhatuse aseesimees, Türi vallavanem) asendab teda
vajadusel.
ELVL rahaline võimekus võimaldab osalemist ainult juhtorganite töös, mõjutades
selle kaudu maailma omavalitsuspoliitikat.
Veebileht: www.uclg.org

Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR)
Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR – Conference of Peripherial Maritime Regions)
on poliitiline võrgustik, mis koondab Euroopa merelisi äärealasid esindavaid institutsioone.
Initsiatiivid: Euroopa tulevik, riigiabi, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, merepoliitika, energiaja kliimapoliitika, ränne, Brexit.
Ühendus asutati 1973. aastal ning selle liikmeteks on 160 regiooni 28 riigist.
Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit omavad regioonid ja tulenevalt maavalitsuste
likvideerimise otsusest, siis EV Rahandusministeeriumi otsusest tulenevalt esindab Eestit alates
2018.aastast kui ühtset regiooni, Ühenduses ELVL.
CPMR liikmelisus on fikseeritud liikmemaksu kaudu. ELVL liikmemaksu (24 041€) tasub
kokkuleppeliselt EV Rahandusministeerium ja tegevuskulud katab ELVL igaaastasest riiklikust
eraldisest.
CPMR president: hr Gilles Simeoni, Corsica Täitevnõukogu president (Prantsusmaa).
ELVL esindaja CPMR Poliitika büroos: Margus Lepik, Valga vallavanem. Asendusliige
määratakse 2019.aastal.
CPMR-s töötab 6 geograafilist komisjoni. ELVL osaleb kahes:
1. Läänemerekomisjon (BSC), mille Täitevkomitee liikmeks kinnitati Romek
Kosenkranius, Pärnu linnapea
2. Saartekomisjon (IC), mille Büroo liikme nimetab Saaremaa vald 2019.aastal
Varasematel aastatel osalesid nendes komisjonides maavalitsuste esindajad ja nimetatud
asjaolust tingituna tasub liikmemaksu EV rahandusministeerium.
Veebileht www.cpmr.org

Euroopa territoriaalse koostöö programm URBACT III
Euroopa territoriaalse koostöö programmi URBACT III (2014-2020) eesmärk on toetada
säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades.
Programmis osaleb 28 EL liikmesriiki, Norra ja Šveits.
URBACT sekretariaat asub Pariisis. Eestis vastutab programmi eest Rahandusministeerium ja
programmi esindab Eestis Rände- ja linnauuringute keskus Tartu Ülikooli geograafia
osakonnas.
Kaks korda aastas koguneb URBACT seirekomitee, mille koosseisu kuuluvad Kadri Juškin
(Rahandusministeerium) ja Toivo Riimaa (ELVL asedirektor).
2018.aasta seirekomitee toimus aprillis Sofias ja detsembris Grazis (Austria).
Komitee ülesandeks on seire teostamine ja rahastatavate projektide valik ekspertide hinnangute
alusel.
Veebileht: www.urbact.eu
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Kokkuvõte
Eesti Linnade ja Valdade Liit otsustati moodustada kahe üleriigilise liidu EMOL ja ELL baasil
09. juunil 2017, mil kahe liidu esimehed kirjutasid alla ühiste kavatsuste protokolli.
27. veebruaril 2018 toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolek, kus muudeti põhikirja
sh. liidu nime. Pärast üldkoosolekut toimus volikogu koosolek, kus valiti juhatus ja juhatuse
esimees.
Aprillis 2018 tehti EMOLi büroo töötajatele ettepanek tööle asumiseks ELVL büroosse.
Kohe hakati otsima uusi bürooruume, sest Ahtri tänavale büroo suurenenud koosseis ei oleks
mahtunud. Tutvuti endise Harju Maavalitsuse ruumidega Roosikrantsi 12. Lisaks käidi
vaatamas erinevaid võimalikke büroo pindasid, kuid juhatuse otsusel jäädi Roosikrantsi 12
ruumide juurde.
Detsembris 2018 kolis ELVL büroo uutesse ruumidesse, kus eelnevalt tehti minimaalsed
remonttööd, et ruumid vastaksid tervisekaitse ja bürooruumide nõuetele.
Büroo töötajatele oli see üsna keerukas aeg, kuna tuli paralleelselt tegeleda kolimisega ja oma
igapäevase tööga. Tagantjärele võib tunnistada, et oli raske, aga saadi hakkama.
Alates jaanuarist 2019 on liidul uus koduleht www.elvl.ee, kust on leitavad kõik olulisemad
materjalid, alustades alusdokumentidest ning lõpetades volikogu ja juhatuse koosolekute
materjalidega, samuti eelarve läbirääkimiste ettepanekud ja töörühmade koosolekute
protokollid.
Eelarve läbirääkimised Vabariigi Valitsusega on alati olnud pingelised, omavalitsuste poolsed
ootused on olnud suuremad kui riigi poolt eraldatud vahendid ja seetõttu on tulemusi tihti
kritiseeritud nii teadlaste, kui omavalitsusliitude liikmete poolt, kuid ometi on läbirääkimised
aastast-aastasse jätkunud ja alati räägitakse läbi usus, et riik üha rohkem arvestab kohalike
omavalitsuste soovidega.
Koostöös Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma ning
MTÜga Polis korraldati 28. septembril 2018 Narvas Eesti III Omavalitsuspäev teemal „Eesti ja
Euroopa Liit – tänased arengud ja tuleviku koostöö võtmeteemad Narvas ning Ida-Virumaal“.
Üritust toetas rahaliselt Rahandusministeerium.
Samuti terutame (toonitame), et 29. augustil toimus esmakordselt ajaloos Soome Kohalike ja
Piirkondlike Omavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuste ühine koosolek
Soome suursaatkonnas Tallinnas.
2018. aastat kokku võttes on kõige märgilisema tähtsusega ühtse üleriigilise omavalitsusliidu
loomine. Ühtse liidu loomisel rõhutati, et koos ollakse tugevamad.
Just tänu liidu liikmete toetusele ja osalusele liidu igapäevatöös, on Eesti Linnade ja Valdade
Liidul olnud võimalus olla usaldusväärne partner ministeeriumidele, õiguskantslerile,
Riigikontrollile, Riigikogu erinevatele komisjonidele ja teistele riiklikele institutsioonidele.
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