Valitsuskomisjoni ja ELVLi esindajate 2022.a riigieelarve
läbirääkimiste koosolek

PROTOKOLL
20.09.2021, ministeeriumite ühishoone ja elektrooniline keskkond
Algus kell 16.00
Juhatas:

Lõpp kell 16.45
Jaak Aab, riigihalduse minister

Valitsuskomisjoni Julia Bergstein (MKM), Andrus Jõgi (RaM), Diana Kalvik (SoM), Rait
Kuuse (SoM), Harry Liiv (KeM), Sulev Liivik (RaM), Liina Nagel (SoM),
osalejad:
Kaia Sarnet (RaM), Mart Uusjärv (RaM), Kristi Vinter-Nemvalts (HTM)
ELVL esindajad:

Tiit Terik (Tallinna linn, ELVL juhatuse esimees), Mihkel Juhkami
(Rakvere linn), Angelika Kallakmaa-Kapsta (Tallinna linn), Kurmet
Müürsepp (Antsla vald), Georg Pelisaar (Põlva vald), Rait Pihelgas (Järva
vald), Priit Värk (Paide linn)

Kutsutud:

Liis Epro (ELVL), Geili Heinmaa (RM), Hille Ilves (ELVL), Toomas
Johanson (ELVL), Ott Kasuri (ELVL), Kädi Koppe (ELVL), Eha Lannes
(SoM), Reigo Lehtla (ELVL), Veikko Luhalaid (ELVL), Priit Pramann
(RaM), Andrus Pirso (KeM), Marliis Rettau (ELVL), Piret Sapp (HTM),
Jan Trei (ELVL), Tiina Üksvärav (ELVL)

Protokollis:

Kaie Küngas (RM)

PÄEVAKORD:
1. 2022. aasta riigieelarve läbirääkimistele lõpp-protokoll
2. Muud küsimused
Jaak Aab tervitas osalejaid ja märkis, et protokolli allkirjastamine toimub ilmselt järgmise
nädala alguses. Saame jooksvalt infot vahendada.
Tiit Terik tõi välja, et ELVLi poolt on vajalik ka ELVLi volikogu heakskiit. Püüame teha
erakorralise koosoleku, et muutunud protokolli allkirjastada. Toimetulekutoetusteks
eraldatavate vahendite vähenemine sõltuvalt majandusprognoosist on arusaadav, see on riiklik
kohustus ja vajadusel tagatakse nagunii. Juhul kui ELVLi volikogu ei saa koguneda, siis
märkida ELVLile eraldatava üleriigiliste omavalitsusliitude rahvusvahelise koostöö toetuse
vähenemine 119 tuhande pealt 60 tuhande peale koosoleku protokollis. Tasandusfondi osas
toome välja, et vaid neli KOVi ei saa ning võiks süsteemi üle vaadata koos tulumaksu
protsendi kasvatamisega. Huvihariduse toetuse võiks alles jätta. Üles jääb ka ettepanek teede
hoiu toetuse tõstmiseks. ELVL saatis covid-19 vaktsineerimise kulude kompenseerimise osas
kirja peaministrile.
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1. 2022. aasta riigieelarve läbirääkimistele lõpp-protokoll
Sulev Liivik tõi esile, et majandusprognoosis on prognoositud KOV tulumaksu mahu kasvu,
110 mln enam kui käesoleval aastal.
Angelika Kallakmaa-Kapsta tõi välja, et seoses elektrihinna tõusu ja hinnakasvuga tuleks
üle hinnata toimetulekutoetuse piirmäär.
Rait Kuuse selgitas, et toimetulekupiiri üle vaatamisel lähtutakse elatusmiinimumi
arvestamise metoodikast. Muutuvad kommunaalkulud toimetulekupiiri ei muuda. Elanikule,
täpsemalt pere esimesele täiskasvanule, peab jääma kätte 150 eurot kuus peale
eluasemekulude maksmist. Seega elektrihinna kasv ei mõjuta toimetulekupiiri, kuid
suurendab riigi kulusid muutuvkulude KOVidele kompenseerimisel. Tegeleme jooksvalt
nende arvestustega. Sotsiaalministeerium on taotlenud vahendeid piirmäära tõstmiseks, kuid
seni pole riigieelarve taotlust rahuldatud. Taotleme ka edaspidi.
Jaak Aab vastas, et piirmäära ülevaatamise suunaks töö-, sotsiaal- ja tervise valdkonna
töörühma.
2. Muud küsimused
Kaie Küngas tutvustas, et valitsusele on esitatud riigieelarve seaduse muudatuse eelnõu, mille
kohaselt toimuks nii RES kui ka järgmise aasta riigieelarve planeerimine koos sügisel
arvestusega, et riigieelarve eelnõu tuleb Riigikogule esitada septembri lõpuks. Eelnõu
kohaselt peavad ministeeriumid oma ettepanekud ja taotlused esitama 15. juuliks. See
tähendaks, et läbirääkimiste töörühmad toimuksid kevadel, kuid valitsuskomisjoni ja ELVLi
delegatsiooni kohtumine protokolli lõplikuks aruteluks toimuks vaid sügisel. Täpsema
ajakava saame kokku leppida kui seaduse muudatus Riigikogus vastu võetakse. Seni jätkame
kehtiva töökorraga.
Jaak Aab märkis, et töörühmad võiksid kohtuda läbi aasta korduvalt.
Kaie Küngas saadab ELVLile eelnõude infosüsteemi lingi.
Angelika Kallakmaa-Kapsta tõi välja, et hetkel on ELVLi ettepanekute esitamise tähtaeg
15. detsember. Sel aastal on valimiste tõttu seisukohtade koondamine kokkulepitud ajakavas
keerukam.
Jaak Aab vastas, et ELVL võiks anda teada, millal on valmidus ettepanekute esitamiseks ja
ajagraafiku üle vaatamiseks vastavalt ELVLi juhatuse ja volikogu kinnitamisele.
Jaak Aab tutvustas töös olevaid teemasid - kuidas motiveerida KOVe tegelema enam
ettevõtluskeskkonna arendamisega, kohaliku kasu instrument ja kuidas lihtsustada maade
üleandmist riigilt omavalitsustele. KOVide tugi vaktsineerimise korralduses on tänuväärt.
Kulude kompenseerimiseks on ka vahendid ette nähtud.
Tiit Terik tõi välja, et eesmärk on ühine, kuid sisuliselt täidavad KOVid vaktsineerimise
toestamisel riikliku ülesannet, mille kulud tuleks hüvitada.
Jaak Aab tänas osalejaid ja lõpetas koosoleku.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
Koosoleku juhataja
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