ETTEPANEKUD VABARIIGI VALITSUSE JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU RIIGIEELARVESTRATEEGIA 2022-2025 JA
RIIGIEELARVE 2022 LÄBIRÄÄKIMISTEKS

Lõimumise valdkonna töörühma ettepanekud
nr
1.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud ja selgitused
Ettepanek ja põhjendus

Märkus/maksumus

Toetusmeede erinevate programmide läbiviimiseks
eesti keele õppe toetamisel kohalikes omavalitsustes.

INSA eesti keele majad pakuvad
eesti keele õpet Narvas, Tallinnas,
Sillamäel, Kohtla-Järvel jm.
Eesmärk on eesti keele õppes
säilitada RES-protsessis vähemalt
2021. a tase. 2021.a. on planeeritud
eesti keele õppeks 1,7 M eurot, mis
tagab 3700 õppekoha olemasolu
aastas. Vajalik täiendav maht 2022.a
on (2 M eurot), et tagada
keeleppeks 5500 õppekohta.
Keeleõpet pakutakse ka teiste
ametkondade poolt erinevatele
sihtrühmadele (nt haridustöötjad
(HTM), sotsiaaltöötajad (INSA),
kolmandate riikide kodanikud
(INSA), uussisserändajad
(Siseministeerium) jne.

2.

Muukeelsete kooride toetamine laulu- ja tantsupeol
osalemiseks.
Leida võimalus täiendavaks toetuseks muukeelsete
kollektiivide laulu- ja tantsupeol osalemiseks.

LTP protsessis osalevate
kollektiivide toetusprogrammi
toetus on 2021.a. 1,8 mln eurot.
(2020. aasta tegevtoetus 1,2 mln
eurot)

Ministeeriumi seisukoht

Töörühma kokkulepe,
eriarvamused

Keeleõppevõimalusi Ida-Virumaal ja
Tallinnas on laiendatud eesti keele
majade avamisega Tallinnas ja Narvas.
Keeleõppevõimalusi pakutakse ka
teistes kohalikes omavalitsustes, sh
Sillamäel ja Kohtla-Järvel
riigieelarveliste vahendite ja EL
struktuurfondide toel. Keeleõpet
pakuvad Töötukassa teenused,
Integratsiooni Sihtasutus,
Siseministeerium ja Haridus- ja
Teadusministeerium.

Leida täiendav rahaline ressurss
lisaks olemasolevale
Integratsiooni Sihtasutuse eesti
keele majade eelarvele 2022.a.
eesti keele õppeks summas 2
miljonit eurot RES-ist, et
pakkuda keeleõpet aastas 5500
inimesele.

Käsitleda toetusmeetmeid Ida-Virumaa
kollektiividele koos üle-eestilist laulu- ja
tantsupeo protsessi edendavate tugimeetmetega. Tegevus kuulub RES valdkondliku kultuurikomisjoni kompetentsi.
Laulu- ja tantsupeoprotsessi täiendava
rahastamise rakendumine 2021.aastal on
üks Kultuuriministeeriumi RES-protsessi
läbirääkimiste prioriteete. Juhendajate

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
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palgatoetusmeetme maht 2021.a. on 2,7
M eurot, 2022. a.4,5 miljonit ja 2023. a.
5,8 miljonit eurot. Meedet rakendab
Eesti Rahvakultuuri Keskus.
3.

„Kahe kogukonna sulandamise programmi“
rahastamine KOV-dele. „Kahe kogukonna
sulandamise programmi“ rahastamine riigi poolt. Kahe
kogukonna sulandamise programmi eesmärk on tuua
venekeelsed inimesed eestikeelsesse kultuuriruumi.

4.

Soodustada vähemusrahvuste kultuuriseltside loomist
ja tegutsemist, läbi projektikonkursside kaasates neid
lõimumisprotsessi ja aidata neil säilitada oma
kultuuriruumi (rahastamine riigieelarvest).

5.

Viia läbi kohalike omavalitsuste uussisserändajatega
vahetult kokkupuutuvatele ametnikele tsentraliseeritud
koolitused, eesmärgiga tõsta ametnike võimekust

Erineva emakeelega kogukondade
koostöötegevusteks on planeeritud
2021.a. kaks INSA taotlusvooru
mahus 250 000 eurot:
koostöötegevuste taotlusvoor
summas 80 000 eurot ja kultuuri- ja
spordi suursündmuste taotlusvoor
summas 170 000 eurot.

2021. aastal on toetus vähemusrahvaste kultuuriautonoomia,
kultuuriühingute ja katusorganisatsioonide tegevustoetuseks
ja INSA rahvuskultuuriseltside
projektitaotlusvoor kokku 648 600
eurot. HTM toetab
rahvusvähemuste keele- ja
kultuuriõpet lastele
rahvusvähemuste
pühapäevakoolide toetuse kaudu.
2020. aastal tegutses 33
rahvusvähemuse pühapäevakoolide
toetuseks summas 219 840 eurot.
Vähemalt 2021. aasta tase mahus
113 529 eurot (Integratsiooni

Koostöötegevusi toetav meede kajastub
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna
arengukavas 2021-2030 ning
lõimumisprogrammis. Täiendavat
finantstuge tegevuseks pakuvad 20212030 Rahandusministeeriumi IdaVirumaa toetusmeede ja
Kultuuriministeeriumi erikeelsetele
kogukondadele suunatud
koostöötegevuste toetusmeetmed, mida
hakkab rakendama Integratsiooni
Sihtasutus. Perioodil 2021-2027 on EL
struktuurifondide toel plaanis ellu viia
tegevusi, mis on suunatud
kogukondade vaheliste kontaktide
suurendamisele.
Tegevus on kaetud eelarveliste
vahenditega, kuid vajalik on lisaressurss
kultuuriseltside
tegevustoetuse
suurendamiseks.
Vähemusrahvuste
kultuuriseltside
tegevust
toetab
Kultuuriministeerium
Integratsiooni
Sihtasutuse
projektikonkursside
ja
tegevustoetuste kaudu eesmärgiga aidata
kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri
säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Integratsiooni Sihtasutus viib kohalike
omavalitsuste uussisserändajatega
vahetult kokkupuutuvate ametnike

osalevate kollektiivijuhtide
palgatoetus. Suunata ettepanek
aruteluks RES-läbirääkimiste
kultuurikomisjonile.

Jätkata erikeelsete
kogukondade
koostöötegevuste meetme
elluviimist. Tegevuste täiendav
rahastamine planeerida ESF
2021+ lõimumismeetmetesse.

Suurendada vähemusrahvuste
kultuuriseltside rahastust
mahus 200 000 eurot lisaks
2021. a. mahule.

Kohalike omavalitsuste
uussisserändajatega vahetult
kokkupuutuvate ametnike
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6.

nr

1.

uussisserändajate kohanemise toetamisel (rahastamine
riigieelarvest).

Sihtasutuse tegevused KuM
haldusalas).

koolitused ja infopäevad läbi 2021.aastal.
Tegevus on kaetud eelarveliste
vahenditega Euroopa Sotsiaalfondist
kuni 2023.aastani. Siseministeerium on
loonud kohalikes omavalitsustes
tugivõrgustiku mudeli ja pakub
ametnikele koolitusi ning on toetanud
2020.a. Tallinna Kesklinna Valitsust ja
Tartu Linnavalitsus valdkondliku
koordinaatori palkamisel ja kohaliku
tasandi kohanemise valdkonna
arendamisel.

koolitused viib Integratsiooni
Sihtasutus läbi koos
hankelepingu partneriga
2021.a. igas Eesti maakonnas.
Siseministeerium viib läbi
vastavad seminarid 2022.a.
Tegevus on kaetud EL fondide
eelarvelise ressursiga ja
täiendavat rahastamist ei vaja.

Rahvusvahelise kaitse saanud pagulaste toimetuleku
edendamiseks on vaja tõsta tugiisiku rolli ja tähtsust
ning suurendada teenuse mahtu, selle eesmärgi
täitmisele aitaks kaasa ka pagulase tugiisiku ja
omavalitsuste koostöö tihendamine. Tegemist on
riigipoolse teenusega (rahastamine riigieelarve
vahenditest).

Tegevus on kaetud AMIF-i
eelarvelistest vahenditest, mille
mahud lepitakse kokku vastavas
töörühmas, kus on esindatud ka
ELVL.

Rahvusvahelise kaitse saajate
tugiisikuteenust rahastamist jätkatakse
EL Varjupaiga-, rände ja
integratsioonifondist (AMIF).
Sotsiaalministeerium ja
Sotsiaalkindlustusamet tõhustavad
koostööd kohalike omavalitsustega
rahvusvahelise kaitse saajate
tugiisikuteenuse pakkumisel.

Tugiteenuste väljaarendamise
teenus on kaetud EL
Solidaarsusfondide (AMIF)
rahalise ressursiga. Tegevus
täiendavat rahastamist ei vaja.

Ministeeriumi ettepanekud ja selgitused
Ettepanek ja põhjendus

Analüüsida kohalike omavalitsuste valmisolekut
pakkuda kohalike omavalitsuste tasandil lõimumise ja
kohanemise teenuseid.

Märkus/maksumus

Kultuuriministeeriumi ettepanek

ELVL seisukoht

Töörühma kokkulepe,
eriarvamused

Teha ettepanek analüüsida pärast INSA
lõimumisvaldkonna teenuste
tutvustamist maakondades 2021.a.,
milliseid teenuseid on kohalikud
omavalitsused valmis KOV-tasandil
rakendama. Teha ettepanek kajastada
KOV arengukavades kohanemist ja
lõimumist ja rahvuskaaslaste
tagasipöördumist toetavaid meetmeid
ja tegevussuundi.

Toetada
lõimumise
ja
kohanemise
kajastamist
kohalike
omavalitsuste
arengukavades. Tõsta kohalike
omavalitsuste
teadlikkust
kohanemisja
lõimumisvaldkonna
väljakutsetest koolituste ja
teabepäevade abil, sh INSA ja
Kultuuriministeeriumi
maakonnatuuride
raames.
Tegevus on kaetud 2021.a ja
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2022.
a.
ressurssidega.

2.

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

Kultuuriministeeriumi ettepanek

Kohanemist ja lõimumist toetava
kontaktvõrgustiku olemasolu KOVides aitab kaasa kiirele ja efektiivsele
infovahetusele. Arendada välja kõikides
KOV-ides kontaktvõrgustik ja määrata
kontaktisik, kes tegeleb kohanemise ja
lõimumise küsimustega. Lõimumist
toetava kontaktvõrgustiku tegevuse
koordineerimise ettepanek teha ELVLile.

eelarveliste

Kiita ettepanek heaks. Käsitleda
lõimumisvaldkonna
kontaktvõrgustiku
väljaarendamist
ja
sellega
seotud eelarvelisi küsimusi RES
töörühma kohtumisel märtsis
2021.

4

