
Lisa 1. Struktuurivahendite kasutamise eeltingimuste täitmise hetkeseisu ülevaade. 

Eeltingimus Tähtaeg Vastutav 
asutus 

 
 

Tegevuste elluviimise hetkeseis 
 

TÄIDETUD 

1.2. Teadus-arendustegevuse 
investeeringute kava olemasolu 

31.08.2014 HTM Täidetud.  

4.1. Energiatõhususe direktiivi 
ülevõtmine  

 
31.03.2015 

 
MKM 

Täidetud. 

11. Haldusvõimekuse 
arendamise strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu  

30.03.2015 Riigi-
kantselei, 
RM 

Täidetud 

H1.Võrdse kohtlemise 
põhimõtete rakendamine 
struktuurivahendite kasutamisel 

30.09.2014 SOM Täidetud.  
 

H2.Sooline võrdõiguslikkuse 
põhimõtete rakendamine  
struktuurivahendite kasutamisel 

30.09.2014 
SOM Täidetud.  

H3. Puuetega inimeste võrdse 
kohtlemise põhimõtete 
rakendamine struktuurivahendite 
kasutamisel 

30.09.2014 
SOM Täidetud.  

TÄITMINE LIIGUB PLAANIPÄRASELT 

5.1. Kliimamuutustega 
kohanemise strateegia olemasolu 31.12.2015, 

pikendatud 
tähtaeg 
30.04.2016. 

KEM 
Täidetakse pikendatud tähtajaks.  

9.1. Sellise vaesuse 
vähendamise riikliku strateegilise 
poliitika-raamistiku olemasolu ja 
rakendamine 

 SOM, 
KUM 

Osaliselt täidetud: 
1) „Lõimuv Eesti 2020“ koostamine – 
täidetud. 
2) Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja 
võrdsete võimaluste arengukava 2017-
2023 koostamine – täidetakse tähtaegselt. 
3) Erihoolekande arengukava aastateks 
2014-2020 koostamine – täidetud. 
4) Investeeringuvajaduste prognoosi 
koostamine Erihoolekande arengukava 
2014-2020 rakendusplaani osana – 
täidetud. 

10.1. Strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu 
koolist väljalangemise 
vähendamiseks  (Elukestva 
õppe strateegia rakenduskava lisa 
koostamine) 

30.10.2014, 
pikendatud 

tähtaeg 
28.02.2015. 

HTM Eeltingimus saab tõenäoliselt täidetud 
pikendatud tähtajaks. 



Eeltingimus Tähtaeg Vastutav 
asutus 

 
 

Tegevuste elluviimise hetkeseis 
 

10.3. Strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu  
elukestva õppe arendamiseks 
(Elukestva õppe strateegia 
rakenduskava lisa koostamine) 

30.10.2014, 
pikendatud 
tähtaeg 
28.02.2015. 

HTM Eeltingimus saab tõenäoliselt täidetud 
pikendatud tähtajaks. 

TÄITMINE VIIBIB: 

7.1. Raamistiku olemasolu TEN-
T võrgustiku investeeringute 
tegemiseks (sh võrgustiku 
arendamise põhimõtted, 
arengukava, toimiv süsteem 
projektide rakendamiseks)  

31.12.2014 MKM Täitmine osaliselt hilinenud. Eeltingimuse 
täitmise osana on kinnitatud: transpordi 
arengukava, toetuse andmise tingimused, 
korraldusasutuse ja rakendusasutuse 
protseduurid. Eeltingimuse täielikuks 
täitmiseks tuleb VV poolt kinnitada 
transpordi investeeringute kava, mis suure 
tõenäosusega saab tehtud veebruari 
jooksul. 

7.2. Raudtee arengule 
pühendatud osa olemasolu 
transpordi arendamise raamistikus 
(sh võrgustiku arendamise 
põhimõtted, arengukava, toimiv 
süsteem projektide 
rakendamiseks) 

31.12.2014 MKM Täitmine osaliselt hilinenud. Eeltingimuse 
täitmise osana on kinnitatud: transpordi 
arengukava, toetuse andmise tingimused, 
korraldusasutuse ja rakendusasutuse 
protseduurid. Eeltingimuse täielikuks 
täitmiseks tuleb VV poolt kinnitada 
transpordi investeeringute kava, mis suure 
tõenäosusega saab tehtud veebruari 
jooksul. 

7.3. Muud transpordiliigid:  
sisevee- ja meretranspordile, 
sadamatele, mitmeliigilistele 
ühendustele ja lennujaamade 
taristule pühendatud eriosa 
olemasolu transpordi arendamise 
raamistikus (sh võrgustiku 
arendamise põhimõtted, 
arengukava, toimiv süsteem 
projektide rakendamiseks) 

31.03.2016 MKM, 
KEM 

Täitmine osaliselt hilinenud. Eeltingimuse 
täitmise osana on kinnitatud: transpordi 
arengukava, toetuse andmise tingimused, 
korraldusasutuse ja rakendusasutuse 
protseduurid. Eeltingimuse täielikuks 
täitmiseks tuleb: 
1) VV poolt kinnitada transpordi 
investeeringute kava, mis suure 
tõenäosusega saab tehtud veebruari 
jooksul (tähtaeg oli 2014 lõpp). 
2) viia läbi keskkonnamõju strateegiline 
hindamine – püsitakse ajakavas. 

9.3. Tervishoid: strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu (sh 
meetmed teenuste ligipääsetavuse 
parandamiseks ning pikaajaline 
investeeringute vajaduse 
kaardistus) 

30.10.2014, 
pikendatud 

tähtaeg 
31.12.2014 

SOM Täitmine hilinenud. Suure tõenäosusega 
jõuab valitsuse istungile 29.01 või 
5.02.2015. 

 


