Vabariigi Valitsuse
ja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu
riigieelarvestrateegia 2022-2025
ja
2022 riigieelarve
läbirääkimised.

Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm
• Kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäära tõstmine 12,18%.
Jätkatakse läbirääkimisi.
• COVID-19 eriolukorrast tulenevalt tulubaasi stabiliseerimise toetus
Vastavalt olukorrale peetakse läbirääkimisi.
• Riigimaanteede ja kohalike teede hoiu rahastamise viimine vastavusse tegelike vajadustega.
Jätkatakse läbirääkimisi.

• Tulubaasi suurendamine täiendavatest maksuallikatest – (osa juriidilise isiku poolt dividendidelt makstavast
tulumaksust, mitteresidendist füüsiliste isikute makstud tulumaksust, pensionidelt makstud tulumaksust, osa
käibemaksust). Jätkatakse läbirääkimisi.
• Käibemaksuseaduse (KMS) § 12 lõike 2 alusel kehtestatud määruse nr 41 ja selle volitusnormi kehtetuks
tunnistamine. Rahandusministeerium teostab mõjuanalüüsi, jätkatakse läbirääkimisi.

• Euroopa Liidu struktuurivahendite 2021+ planeerimisel ja CO2 kvootide müügist saadavate vahendite arvel
näha ette toetusmeetmed teede, tänavate, sildade, viaduktide, raudtee peatuste taristu jms. ehitamiseks ja
renoveerimiseks; vee- ja kanalisatsioonisüsteemide EL nõuetega vastavusse viimiseks, seal hulgas sademevee
eelvoolude rajamiseks ja ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks viimiseks. Elektrisõidukite
laadimistaristu rajamiseks, ühistranspordi veeremi soetamiseks, ühistranspordi jm aktiivsete liikumisviiside
taristu rajamiseks.
Keskkonna ja maaküsimuste töörühm toetab ettepanekuid. Uus valitsus vaatab prioriteedid üle. Jätkatakse
läbirääkimisi.

• Tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks
2022 KOV tulubaasi. Jaotada vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi kaudu.
Rahandusministeerium toetab. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Kohalike maksude süsteemi täiendamine.

Jätkatakse läbirääkimisi

• Jaotada vähemalt osa (nt sama määr kui füüsilise isiku tulumaksu puhul) juriidilise isiku poolt
dividendidelt makstavast tulumaksust kohalikele omavalitsustele.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on ette nähtud Rahandusministeeriumile ülesanne
analüüsida KOVidele ettevõtluskeskkonna arendamist ja võimalust eraldada osa juriidilise
isiku tulumaksust töökohtade järgi. Jätkatakse läbirääkimisi.

• Muuta tulumaksuseadust ja näha ette tulumaksuosa eraldamine KOVidele ka mitteresidendist
füüsiliste isikute makstud tulumaksust ja pensionidelt makstud tulumaksust.
Ettepanek käsitleda eraldi- mitteresidendid ja pensionärid. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Osa käibemaksust (nt 2% maksustatavalt käibelt) eraldada kohalikele omavalitsustele. Jätkatakse
läbirääkimisi.

• Pikendada hetkel kaheks aastaks 80%-ni tõstetud netovõlakoormuse piiri veel vähemalt 5
aasta võrra 2026. aastani (kaasa arvatud). Seaduse muudatus Riigikogu vastuvõetud.
• Tasandusfondi valemi jätkuv täiustamine.

Jätkatakse läbirääkimisi

• Kaaluda infrastruktuuri tasu kehtestamist avalik-õigusliku tasuna ning laiendada
planeerimisseaduse § 131 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohustuste
üleandmise õiguse kohaldamisala.
Jätkatakse läbirääkimisi.
• Eraldada Tallinna linnale vahendid riiklike esindusülesannte täitmisega kaasnevate
kulutuste katteks. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Tagada Riigikohtu üldkogu 1. märtsi 2010 kohtuotsuse nr 3-4-1-8-09 täitmine. Jätkatakse
läbirääkimisi.
• Näha riigieelarves ette vahendid maamaksu vähenemise kompenseerimiseks KOVdele.
Rahandusministeerium toetab, jätkatakse läbirääkimisi.

Transpordi ja teede töörühm
Töörühm esitas 19 ettepanekut. Valdavalt otsustati jätkata läbirääkimisi arvestusega, et CO2
vahendeid planeeritakse riigi poolt jooksvalt, võttes arvesse saada olevaid vahendeid, mis
sõltuvad nii riigi kohustuste täitmise kui ka CO2 kvoodi turuhinnast.
Enim tähelepanu käsitletud teemad olid:
• Kompenseerida ühistranspordiseadusest tulenevate riigipoolsete sõidusoodustuste tõttu saamata
jäävad tulud.
MKM leiab, et ettepanek ei ole põhjendatud. Selgitus: põhiseaduse kohaselt lasub laste ja puudega inimeste
suhtes erilise hoole näitamise ülesanne nii riigil kui kohalikel omavalitsustel ning täielikult on sisustamata
soovitud 10 mln euro eraldise seosed tegelike kuludega.
Jäädi eriarvamusele

• Finantseerida riigieelarvest linnade haldusterritooriumil asuvate ühistranspordi infrastruktuuri
osaks olevate maakonnaliinide bussipeatuste väljaehitamist ja sisustamist marsruutidel, mida
linnaliinibussid ei läbi.
MKM-i vaates jätab seadus vajaliku paindlikkuse, mida on toetanud ka vastav halduspraktika, mille kohaselt
on bussipeatuste rajamist riigiteedel finantseeritud nii riigieelarvest kui KOV-de eelarvetest, sõltuvalt peatuse
rajamise asjaoludest ja kokkulepetest. MKM on alustanud ühistranspordiseaduse eelnõu väljatöötamist selle
ajakohastamiseks.
Jätkatakse läbirääkimisi

• Töötada välja meetmed linnalistes piirkondades lamell-rehvide kasutamise
soodustamiseks või maksustada naastrehvide kasutamist.
Ministeerium tegi üleskutse ELVL teha vastav sõnastusettepanek menetluses olevasse
Liiklusseadusse.

Jätkatakse läbirääkimisi
Kokkuvõtvalt:
• Rattateede ja kergliiklusteede investeeringuteks on riik kavandamas toetusmeetmeid EL
SF-st. Eelistame rattateede lahendusi, mis on suunatud tervikliku rattateede võrgustiku
loomisele või nende ühendamisele.

Lisaks käsitleti:

• Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest aastatel 2021/2022-2025. Lisataotluste
esitamise protsessi ajakava RES 2022-2025 läbirääkimistel.
- 2021. aastaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale kohalike teede ja
tänavate toetuseks riigieelarve seaduse § 50 alusel juhtumipõhist toetust ei eraldatud.
- Selle asemel kavandati kohalike omavalitsusüksutele täiendavat eraldist kogusummas 17,3 mln €
tulenevalt riigieelarve seaduse § 53 lõikele 7.
• Kohalike omavalitsusüksuste kaasamise põhimõtteid riigi kruusateedele katete ehitamise
objektide valikul.
- Transpordiameti poolt andis ülevaate kruusateedele katete ehitamise metoodika muutmisest
• Linnatänavate standardi ajakohastamine.
- Linnatänavate standard vajab kindlasti uuendamist. ELVL toetab Linnatänavate standardi
uuendamist ning teeb vastava taotluse Standardikeskusele. MKM aitab kaasrahastamisel.

Jätkatakse läbirääkimisi allpool nimetatud teemad osas:
• Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest aastatel 2021/2022-2025. Lisataotluste
esitamise protsessi ajakava RES 2022-2025 läbirääkimistel.
- 2021. aastaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale kohalike teede ja
tänavate toetuseks riigieelarve seaduse § 50 alusel juhtumipõhist toetust ei eraldatud.
- Selle asemel kavandati kohalike omavalitsusüksutele täiendavat eraldist kogusummas 17,3 mln €
tulenevalt riigieelarve seaduse § 53 lõikele 7.
• Kohalike omavalitsusüksuste kaasamise põhimõtteid riigi kruusateedele katete ehitamise
objektide valikul.
- Transpordiameti poolt andis ülevaate kruusateedele katete ehitamise metoodika muutmisest
- kohalikel omavalistusüksustel saavad kaasa rääkida maakondlikul tasandil Transpordiameti poolt
koosatud nimekirjas olevaid teelõike prioritiseerimisel.
• Linnatänavate standardi ajakohastamine.
- Linnatänavate standard vajab kindlasti uuendamist ning ajakohastamist
- Leiti, et ELVL toetab Linnatänavate standardi uuendamist ning teeb vastava taotluse
Standardikeskusele. MKM aitab kaasrahastamisel.

Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm
Töörühma koosolek toimub kultuuriministeeriumiga 10.02.2021

Kultuurivaldkond:

• Riigipoolne järjepidev tegevustoetus omavalitsustele laulu- ja tantsupeotraditsiooni
säilimise ja jätkusuutlikkuse osas. Laulu- ja tantsupeo juhendajate väärtustamise.
• Kahekordistada vahendeid rahvaraamatukogude teavikute soetamiseks ja
raamatukogusüsteemi arendamiseks.
• Eraldada vahendeid omavalitsustele nende omanduses olevate kuid üleriigiliste
funktsioonidega kultuuriobjektide arendamiseks.
• Vajadus on kultuurispetsialistide koolitusprogrammi järgi, et tõsta omavalitsustes kultuurija spordivaldkonna kompetentsi.
• Õpilastel on võimalus külastada mäluasutusi tasuta.
• Suurendada kahekordselt vahendeid muinsuskaitseobjektide toetuseks.
• Lahendada Tallinna Linnavolikogu 05.10.2006 otsusega nr 300 tehtud ettepanek
Mustpeade maja kui olulise kultuuriobjekti tagastamata jätmiseks.

Spordivaldkond:
• Algatada programm täiendavate liikumispauside ja -tegevuste projektide rahastamiseks
koolides ja ka lasteaedades.
• Suurendada vahendeid ujumise algõpetuse läbiviimiseks ja korraldamiseks.
• Jätkata maakondade spordikeskuste programmist regionaalsete tervisespordikeskuste
toetamist riigieelarvest.
• Toetada investeeringute tegemist üleriigilise tähtsusega spordirajatiste renoveerimisel ja
ehitamisel põhimõttel, et investeeringu maht jaguneks pooleks riigi ja kohaliku
omavalitsuse üksuse vahel.
• Laiendada täiendavate vahenditega treeneripalga maksmise võimalusi vähemalt õpetaja
töötasu alammäära tasemele. Oluline on laiendada ka treeneripalga maksmist treeneri kutse
4. taseme omanikele diferentseeritult treeneripalgast.
• Suunata vahendeid treeneri- ja juhendajakoolituse programmide välja töötamisse
eesmärgiga tõsta laste ja noortega töötavate juhendajate teadlikkust erivajadustega lastega
töötamisel ning ka laste abivajaduse märkamisel laiemalt.
• Liita Tartu Maraton rada riigi poolt toetust saavate tervisekeskuste (-radade) nimistusse.

Lõimumise valdkonna töörühm
Kokkulepe järgmiste punktide osas:
• leida täiendav rahaline ressurss 2022.a. eesti keele õppeks 2 mln eurot, et pakkuda keeleõpet aastas 5500
inimesele;
• suurendada vähemusrahvuste kultuuriseltside rahastust 200 000 eurot lisaks 2021. aaasta mahule;
• jätkata erikeelsete kogukondade koostöötegevuste meetme elluviimist. Rahastamine planeerida ESF 2021+
lõimumismeetmetesse;
• KOV uussisserändajatega vahetult kokkupuutuvate ametnike koolitused igas maakonnas (Integratsiooni SA
2021.a. Siseministeerium 2022.a). Rahastamine EL struktuurivahenditest. Tugiteenuste väljaarendamise
teenus EL Solidaarsusfondide (AMIF) võimalustest.

Suunata ettepanek aruteluks RES-läbirääkimiste kultuurikomisjonile.
Laulu- ja tantsupeo protsessi ei saa rahastada lõimumisprogrammist, vaid laulu- ja tantsupeo liikumisega seotud
eelarvest. Muukeelsete kollektiivide laulu- ja tantsupeol osalemiseks rakendub alates 2021. aastast laulu- ja
tantsupeo liikumises osalevate kollektiivijuhtide palgatoetus.

Ministeeriumi ettepanekud
• Analüüsida kohalike omavalitsuste valmisolekut pakkuda kohalike omavalitsuste
tasandil lõimumise ja kohanemise teenuseid. Jätkatakse läbirääkimisi.

• Luua kohalike omavalitsuste tasandil kontaktpunktid/kontaktvõrgustik, kes on
kursis lõimumise ja kohanemise teenustega, et pakkuda lõimumisvaldkonnas
koostööpartnerlust KOVi-siseselt ning riigiasutustele. Jätkatakse läbirääkimisi.

Keskkonna- ja Maaküsimuste töörühma

➢ Hetkel on keskkonnatöörühmas
läbirääkimiste laual tegevused kokku
ca 70 miljoni euro väärtuses.
➢ Rahalises vaates kallimad taristu
arendamise ning korrashoiuga seotud
tegevused, samuti veekogudega
seonduv.

LOOMAD
0,015 mln;
0,02%

JÄÄTMED
0,35 mln; 1%

VESI
14,85 mln;
21%

TARISTU
48,8 mln;
70%

MAA
5,37 mln;
8%

5 põhimõttelist keskkonnavaldkonda
1. Jäätmed ja pakendid
2. Taristu ja üksikobjektid
3. Maa ja maavarad
4. Vesi ja veekogud
5. Loomad

Tegevuste laad ja ootused keskkonnaministeeriumile:
• Teostada vajalikud uuringud ja eksperthinnangud ning arendada IT – süsteeme.
• Oodatakse seadusandlikke muudatusi eelkõige Jäätmeseaduses ja Pakendiseaduses aga ka
Loomataudi tõrje seaduses ning maavarade kaevandamist ning maamaksu puudutavas
seadusandluses.
• Pannakse lootusi CO2 kvootide müügist saadavale rahale ja tehakse konkreetseid ettepanekuid selle
sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
• Rahaliselt kallimad tegevused seotud konkreetsete kapitalimahutustega ja objektide hooldamisega.
Jätkatakse läbirääkimisi

Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm
ELVL olulisemad ettepanekud:
• Osaleda üldhoolekandeteenuse kulude katmisel, kuna hooldekodude tasud tõusevad kiiremini kui inimeste pensionid ja
puuduva osa katab seni KOV – riigi eesmärk on vähendada inimeste omaosalust. Alates 2022. aastast kavandatakse
rakendada komponendipõhist kolmeks jagunevat rahastust. KOV ca 67% (tänase ca 22% asemel) teenuse
kohamaksumusest, eeldusega, et riik panustab sellest 50% ning omavalitsus teise 50%, teenuse saaja kanda jääb majutuse,
toitlustuse ja ravimite kulu (ca 33% teenuse kohamaksumusest tänase ca 78% asemel). Jätkatakse läbirääkimisi.

• Leida vahendeid toetada eestkoste korraldamisega seotud kulude katmist. KOVi eestkostel olevate inimeste arv kasvab
iga aastaga ja sellega kaasnevad kulud on KOVi kanda. – SOM nõustus, et teemaga tuleb tegeleda.
Jätkatakse läbirääkimisi.
• Tagada riigi rahastatava erihoolekande teenuse kohtade piisavus ja hüvitada KOVile kulud, mis kohtade puudumise
tõttu tekivad.- SOM nõustus, et (eelkõige) ööpäevaringse erihoolekandeteenuse teenuskohti on puudu ja rahastus ei ole
piisav. Kohtade lisandumise takistustena toodi välja olulisemana rahapuudus, nii uute kohtade ehitamiseks- kohandamiseks
kui ka uute kohtadega lisanduvaks igakuiseks püsikuluks. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Toetada KOVe EL vahendite lõppemisel, et oleks võimalik säilitada välisvahendite toel saavutatud teenuste osutamise
tase ja maht. - SOM on valmis struktuurivahendite 2021-2027 perioodi vahendeid kasutama hoolduse ja tervise
infrastruktuuri investeeringuteks, pikaajalise hoolduse korralduse rahastamiseks, töövõimereformi jätkumiseks, laste ja noorte
toetamiseks, toiduabi korraldamiseks ning tööturu struktuursete probleemide lahendamiseks. Jätkatakse läbirääkimisi.

Sotsiaalministeerium esitas 10 ettepanekut (Jätkatakse läbirääkimisi):
• Toetama perepõhise asendushoolduse osakaalu suurenemist.

• Pöörama senisest rohkem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.
• Suunama senisest rohkem tähelepanu aktiivsena vananemise toetamisele ja eakate kaasamisele.
• Paari ettepaneku osas leiti, et need vajavad olulisel määral täpsustamist ja selgitamist, näiteks KOVid
peaksid:

• Tagama traumaatilise sündmuse järgselt psühhosotsiaalse kriisiabi kättesaadavuse kohaliku omavalitsuse
kogukondadele ja organisatsioonide juhtidele
• Sõlmima sotsiaalministeeriumi ja omavalitsuste esindusorganisatsioonide vahel lastekaitse valdkonna
koostöökokkuleppe.

Enim vaidlust põhjustas ettepanek, mille kohaselt tuleb:
Suurendada kohalike omavalitsuste omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos
tulubaasi kasvuga.
Olemasolevate andmete põhjal antud hinnangud omavalituste omapanuse kohta sotsiaalkaitsesse ei ole alati
korrektsed ning võrreldavad. Osapooled otsustasid sotsiaalministeeriumi eestvedamisel, koostöös
rahandusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga tellitakse sõltumatu analüüs, selgitamaks
kohalike omavalitsuste tegelikku omapanust sotsiaalsekaitse valdkonda.

Hariduse ja noorsootöö töörühm
• Haridustoetuse kasv ja rahastamismudeli põhimõtete muutmine.
- Võimalik kokkulepe (tööversioon): Haridustoetus vähemalt 2021.a tasemel: 357,8 mln €
Pikema perspektiiviga muudatused st põhihariduse, alus- ja huvihariduse sihtotstarbeline
toetus tulubaasi ja keskhariduse vastutus riigile ja koostöö keskhariduse õppekohtade osas
KOVide/eraõiguslike juriidiliste isikutega, toimuks samal ajal. Muudatuste eelduseks on, et
õpetajate töötasu läbirääkimiste protsessi arengud ja põhihariduse korralduseks riigieelarvelise
rahastuse jaotus tulubaasis, on kokku lepitud. Tegevuskulude arvelduse arengute osas tuleb
leida KOVide vahelised kokkulepped. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Õpetajate töötasu kasv on jätkuvalt prioriteet.
- Eesmärgiks on väärtustada õpetajaametit, tagada õpetajate järelkasv ja üldhariduskoolide
õpetajate keskmine palk vähemalt 120% Eesti keskmisest. Jätkatakse läbirääkimisi peale
Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi valmimist.

• Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse kasv.
- Riigieelarveline toetus on ka järgmistel aastatel vähemalt 15 mln € aastas. Jätkatakse
läbirääkimisi.
• Tugevajavate laste ja õpilaste toetamine ning tugipersonaliga seonduv.
- Toetame suunda ja kavandame tegevused, et suurem haridus-ja sotsiaalvaldkonna
tugiteenuste lõimimine toimuks nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse
tasandil.
- Jätkame tugispetsialistide kättesaadavuse eesmärgil finantseerimist tulubaasi ja
toetusfondi kaudu õigusaktides sätestatud alustel. Jätkatakse läbirääkimisi.
• Koolitervishoiuteenus vajab täiendavat rahastamist.
- Võimalik kokkulepe (tööversioon):
- ELVL kaardistab koolitervishoiuteenuse osutamisega seonduvad probleemid, mis
vajavad omavalitsuste arvates lahendamist. Kaasame ELVLi kaardistatud probleemide
arutellu ka Sotsiaalministeeriumi.
Jätkatakse läbirääkimisi.

• Koolivõrgu investeeringute toetamine uuel finantsperioodil 2021-2027
1. Rahastamise perioodil 2021-2027 jätkame koolivõrgu korrastamist toetavate investeeringutega
põhikoolide taristutesse. Toetada põhimõtet, et integreerida uue programmiperioodi erinevate meetmete
vahendeid, et kujundada terviklikud regionaalpoliitilised lahendused (nt kohaliku tasandi haridus- ja
kogukonnakeskuste kujunemine). Jätkatakse läbirääkimisi.
2. Määratleme haridusvaldkonna arengukavas selgelt, kelle vastutada on keskhariduse kättesaadavus ja
rahastamine. Jätkatakse läbirääkimisi võimalike muudatuste osas.
Toetame keskharidust puudutava õigusruumi kaasajastamist.

• Keeleõppe rahastamine.
Toetame programmide jätkamist ja rahastamise kasvu riigieelarvest, et õpe toimuks kõikides lasteaedades
ja koolides eesti keeles. Jätkatakse läbirääkimisi
• Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine, sh digiõpe.
1. Läbirääkimistest e-õpikute pakkujatega 2021.a esimeses pooles sõltub, kas jätkatakse tsentraalse
hankega 2022+.
Jätkatakse läbirääkimisi.
2. Toetatakse HARNO eestvedamisel tegevusi, mis aitavad koolidel ellu rakendada muutunud õpikäsitust.
Jätkatakse läbirääkimisi.
Kolmandatest riikides saabuvate laste ja õpilaste õpetamine.
1.
D-viisaga riigis viibivatele isikutele ja nende pereliikmetele tuleb luua seadusandluse muudatustega
võimalused lihtsustatud korras rahvastikuregistrisse kandmine. See tagab peredele nii sotsiaal-,
tervishoiu valdkonna avalike teenuste kui ka hariduse kättesaadavuse.
2. Toetame uussisserändajate kohanemise programmide jätkamist.
Jätkatakse läbirääkimisi.

IKT valdkond

Töörühma läbirääkimiste koosolek toimub rahandusministeeriumiga 12.02.2021

• Ühtse kaevetööde, tänavate ajutiste sulgemiste ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde
menetlemise normdokumendi väljatöötamine
Riik palub leida vahendid leida ELVL- Rahandusministeeriumi koostöö lepingu vahenditest.
Vahendid infosüsteemi OPIS (SpinTEK) analüüsiks koos teiste KOV poolt teenuste osutamiseks
kasutatavate standardlahendustega (kasutamine teistes omavalitsustes) taotleb ELVL MKM infosüsteemide
analüüsideks ettenähtud taotlusvoorust. Vastava taotluse rahuldamine eeldab täiendavaid tingimusi, mis
tuleb läbi rääkida eeltaotluse kaitsmise käigus
• Muuta loomatauditõrje seaduse § 11 sõnastust ning panna lemmikloomade registreerimise
korraldamise kohustus riigile tagasi peale ELVL poolt KOV IKT strateegia alusel läbiviidava
projekti lõpp-aruande kinnitamist.
Üleriigilise registri kasutusele võtmiseks peaks see olema riiklik register, kuid sellise loomiseks puuduvad
riigil rahalised vahendid ja ka otsene vajadus.
ELVL analüüsib praegu kasutusel olevaid eraõiguslikus omandis olevaid lemmikloomaregistreid nende
nõuetele vastavuse seisukohast läbi esitatava analüüsi taotluse MKM infosüsteemide analüüsideks
ettenähtud taotlusvoorust.

IKT valdkond
• Tagada Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) võimekus andmevahetuseks KOVide andmekogudega.
• Tagada STAR järjepidev arendamine vastavalt kohalike omavalitsuste vajadustele ja
seaduste muudatustega lisandunud ülesannetele.
• Analüüsida STAR-i iseteeninduskeskkonnale ligipääsu loomist universaalse KOV
teenusteportaali (KOVTP) baasil (seostatult teiste valdkonna KOV teenuste ja riigi
sündmusteenustega).
Eesmärk on standardiseerida teenuseosutaja ja SKA/KOV andmevahetus. ELVL kaasab SKA ja
TEHIKu esindajad KOVTP menetluskeskkonna loomise analüüsi, et vältida dubleerivaid arendusi.
Esimene sotsiaalvaldkonna sündmusteenus, mille analüüs algab peale hanke võitjaga lepingu
sõlmimist, on lapse sünni sündmusteenus. Lisaks riiklikele teenustele peaks analüüs katma ka KOVi
teenused, mis on lapse sünniga seotud. Lapse sünni sündmusteenuse analüüsi on MKM kaasanud ka
KOVide esindajad. Kõik SKA poolt hallatavad lapse sünni sündmusteenuse osateenused valmivad
hiljemalt aprill 2022. MKM on ettevalmistamas ka lähedase surmaga seotud sündmusteenuse
analüüsi, kuhu on samuti planeeritud
kaasata nii SOM, TEHIK, SKA kui KOVide esindajad.

IKT valdkond
• 2021+ SF rahastusperioodil KOV IKT strateegias kinnitatud infosüsteemide
arendustele ja ELVL IKT kompetentsikeskuse arendamiseks rahastusskeemi
loomine 2021+ SF regionaalarengu toetamise meetmest

2021+ planeeritaval SF rahastusperioodil on reaalne oht, et riik ei planeeri KOV IKT
toetusmeetmeid ei digiriigi ega regionaalarengu meetmetesse (nii KOV IKT strateegia
projektid, KOV enda projektid kui IKT keskse koordineerimise toetamine).
Ettepanek räägitakse läbi 12.veebr KOV IKT strateegia arutelul
• Lahendus, kuidas teostatakse koostöös riigiga KOV IKT strateegias mainitud KOV
IKT taristu infoturbe nõuetele vastavuse saavutamise projektid.
2020. a valmis 7-t KOV-i hõlmav ITK taristu pilvelahenduse pilootprojekt (Saaremaa,
Jõgeva, Kuusalu, Elva, Põltsamaa, Kose, Mustvee). Edukas projekt on aluseks
jätkuprojektide taotlemiseks kõikidele soovivatele KOV-dele.
Ettepanek räägitakse läbi 12.veebr KOV IKT strateegia arutelul

