
 KESK REFORM IRL SDE RAHVALIIT 
MAJANDUS • Arengufondi toel muudame Eesti 

alltöövõtjast innovaatiliseks riigiks 
• “ei” strateegiliste ettevõtete ja 
taristute erastamisele 
• kiirendame maade 
munitsipaliseerimist 
• lihtsustame hoonestusõiguse 
seadmist uute ettevõtete loomiseks, 
kasutades selleks riigimaad 
• valitsus olgu kõrgtehnoloogiliste 
välisinvestorite partneriks ja innustajaks 
• suurendame aktiivsust kasvavatel 
maailmaturgudel  
• toetame Eesti ettevõtete toodangu 
eksporti idaturule 
• EL raha kasutamine lihtsamaks ja 
ratsionaalsemaks 

• viime riigieelarve aastaks 2013 
ülejääki ning hoiame ülejääki kõigil 
kasvuaastatel 
• kasvatame reserve 
• peame vajalikuks pikendada riigi 
poolt väljastatavate ressursilubade 
kehtivuse tähtaegu 
• viime avaliku sektori kasutuseta 
vara tsiviilkäibesse, sh lõpetame 
maareformi 
• koondame alustava ettevõtluse 
riiklikud tugimeetmed ühtsesse  
programmi 
• lähtume ärikeskkonna muudatuste 
kavandamisel õiguskindluse ning 
ettevõtjate kaasamise põhimõttest 
• vaatame üle ärikeeldude 
kohaldamise regulatsiooni, et kõrvaldada 
turult ebaausad ettevõtjad 
• rakendame täiendavaid abinõusid 
võitluses maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehiilimisega 
• vaatame kriitilise pilguga üle 
riigilõivud 
• Arengufondi, EASi, Kredexi ja PRIA 
toetuste maht ja teravik alustavate ja 
eksportivate ettevõtete toetuseks 
• järk-järgult liikuda toetustelt laenude 
ja garantiide kasutamisele, keskenduda 
koostööd ja tootearendust ergutavatele 
meetmetele 
• seame eesmärgiks muuta Eesti 
rahvusvaheliste äride peakorteriks, 
regionaalseks meditsiini-, küberkaitse- ja 
messikeskuseks, tunnustatud 
loomemajanduse ja disainimaaks;  
• laiendame välisesinduste võrku, 
muuhulgas ehitame ja mehitame uued 
saatkonnad Hiinas ja Kasahstanis, 
peakonsulaadi Austraalias ning kaalume 
saatkonna avamist Indias; 
• algatame eraldi programmi Aasia 
kapitali ja turistide meelitamiseks 
Eestisse 
• ausa konkurentsi kindlustamiseks 
tugevdame ennetavat järelevalvet 
panganduse ning pensionifondide 
tegevuse üle 
• soovime suurte rahvusvaheliste 
pankade lisandumist Eesti turule 

• lükkame tagasi riigi võlakoormuse 
suurendamise ettepanekud  
• külmutada neljaks aastaks 
ministeeriumite valitsemiskulude osakaal 
riigieelarves 
• põhiseadust tuleb täiendada 
valitsussektori eelarve tsüklilise 
tasakaalu nõudega 
•  selgitada koostöös ettevõtjate ja 
ekspertidega välja Eesti potentsiaalsed 
kasvuvaldkonnad 
• poliitikate kujundamisel ja 
ettevõtluse toetusmeetmete disainimisel 
arvestada kasvusektorite vajadusi 
•  toetame loomemajanduse ja 
turismimajanduse arengut 
• uute investeeringute Eestisse 
meelitamine kogu valitsuse prioriteediks 
• töötame läbi strateegilistes 
valdkondades investeerimissoodustuste 
andmise võimalused. 
• majandussuhetes Venemaaga tuleb 
esiplaanile tõsta see, et vabakaubanduse 
põhimõtetest lähtumine ning 
bürokraatlike tõkete kõrvaldamine on 
mõlema riigi majanduslikes huvides. 

• toetame kõrgtehnoloogilise taristu 
arendamist Eestis, kindlustades 
alustavatele ettevõtetele üldise 
subsideeritud ligipääsu ülikiirele 
andmesidele 
• paremad tingimused 
otseinvesteeringute toomiseks Eestisse, 
pakkudes tuge kaasfinantseerimise, 
töötajate ettevalmistuse ja maakasutuse 
küsimustes 
• jätkame riiklikke investeeringuid 
infrastruktuuri (Tallinn-Tartu-Luhamaa 
neljarealine maantee, lennuühendus 
oluliste finantskeskustega jt.), kasutades 
selleks struktuurifondide ja lubades 
riigieelarve defitsiiti 
• loome paremad tingimused era- ja 
avaliku sektori koostööks 
infrastruktuuriobjektide rajamisel, 
täiendades õigusakte  
• vähendame piiranguid haritud ja 
kõrgepalgaliste töötajate rändele, loome 
ingliskeelsetele peredele võimalused 
ladusaks igapäevaeluks 
• toetame talendiagentuuri loomist, 
mis pakub tuge värbamisel ja kannab 
hoolt Eesti kui talentide sihtriigi 
tutvustamise ja mainekujunduse eest 
• muudame EL tõukefondide 
kasutamise ettevõtjale lihtsamaks ja 
läbipaistvamaks, suurendades jaotuse 
fokuseeritust ning majanduslikku 
otstarbekust 
 

• riigieelarve hoida tasakaalus 
• riigieelarve peab ringlema Eesti 
kapitalile kuuluvas pangas 
• kaasata Eesti inimeste 
finantsinvesteeringud riigile kasulikesse 
projektidesse (tuumajaam, Saaremaa 
sild, Estlink 2, Estlink 3, kiirteed, 
kiirrongid) aktsiate märkimise kaudu 
• luua rahvuslikul kapitalil põhinev 
Eesti rahvapank 
• kommunaalmajandusettevõtetesse 
peab olema kaasatud vähemalt 49% 
Eesti kapitali 
• monopoolsete ettevõtete turuosa ei 
tohi ületada 25% 
• suunata riigi investeeringud 
majanduse konkurentsivõimet tõstvatesse 
meetmetesse 
• ettevõtete toetamisel tõukefondidest 
vältida killustatust ja süsteemitust 
• riigilõivude fikseerimine ja 
muutumine iga aasta 1. jaanuaril 
vastavalt inflatsioonile 
• Eestile tähtsate 
kaubanduspartneritega sõlmida 
topeltmaksustamise vältimise lepingud 
• arendame Tallinna 
rahvusvaheliseks finantskeskuseks, 
selleks tuleb parandada Tallinna 
lennuühendust muu maailmaga ja teede 
olukorda 



• lihtsustame reegleid, et käivituks 
börs alternatiivse heade äriideede 
rahastamise allikana ka väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtetele 
• loome aja nõudeile vastava 
tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse 
• tegutseme sihiga laiendada 
kindlustustegevust oluliselt enam ka 
tervisest ning ajutisest või alalisest 
töövõimetusest ja maksejõuetusest 
tulenevatele riskidele 
• ettevõtluse ja ekspordi toetamiseks 
võib riik võtta enda peale teatud riskide 
kindlustamise eraõiguslikus kindlustuses 
 

MAKSUD • astmeline tulumaks, millest 
võidavad esmajoones keskmist palka 
teenivad maksumaksjad 
• maksuerisused elutähtsatel 
kaupadel ja teenustel (toasooja, ravimite, 
meditsiinitehnika, kultuuriürituste, 
toidukaupade, ühistranspordipiletite 
käibemaks jt). 
• alandame toasooja käibemaksu 20 
protsendilt 9 protsendile  
• põllumajanduses erimärgistusega 
kütuse aktsiisi vähendada EL 
alammäärani  
• alkoholi- ja tubakaaktsiisist 2% 
terviseedenduseks ja haiguste 
ennetamiseks.  
• kütuseaktsiisist 15% KOV 
teedehoiuks 
• KOV tulumaksu osa 11,4 protsendilt 
11,93 protsendile.  
• soodustame väikeettevõtlust, sh 
FIEde tegevust maksusoodustuste 
kaudu 
 

• jätkame lihtsa ja ettevõtlikkust 
soodustava ühetaolise üksikisiku 
tulumaksuga  
• tulumaksumäära vähendamine 
koos maksuvaba miinimumi tõstmisega 
• tulumaksuvabastus ettevõttesse 
tagasi investeeritud kasumilt säilib; 
• ei tõsta maksukoormust; 
• sotsiaalvajadusi rahastatakse 
kogutud maksudest, mitte maksude 
kogumatajätmisest. 
• töötuskindlustusmaksu määra 
vähendamine; 
• sotsiaalmaksu lae kehtestamine 
• erisoodustusmaksu kaotamine 
tööga seotud tasemekoolituselt 
• metsa müügi korral saab 
maksustatavast tulust maha arvata kolme 
müügijärgse aasta kulud. 
• tööandjatele võimaluse teha 6000 
euro ulatuses aastas maksuvabalt 
sissemakseid töötaja III pensioni-
sambasse 
• Sõiduautosid ei maksustata 
 

• langetame makse 
• sotsiaalmaksule ülempiir 
• töötuskindlustusmakse alandada 
2014. aastaks kriisieelsele tasemele 
• ettevõtetele võimalus kasutada 
aastas töötaja kohta maksuvabalt kuni 
6391 eurot vabatahtliku 
pensionikindlustuse sissemakseteks, 
töötaja koolitamiseks või spordi, 
tervishoiu ja tervisekindlustuse tarbeks 
• FIEdena tegutsevatele 
metsaomanikele võimalus  3 aasta 
jooksul müüa tulumaksuvabalt kuni 135 
000 krooni eest oma metsast saadud 
metsamaterjali 
• maamaks kodudelt tuleb kaotada 
• kodulaenu intresside 
maksuvabastuse taastamine 

• toetame progresseeruvat 
tulumaksu, maksustame 1000 eurot kuus 
ületava tuluosa 26%lise 
tulumaksumääraga 
•  kehtestame juriidiliste isikute 
tuludele madala määraga (10%) maksu 
• vabastame erisoodustusmaksust 
töötajate haridusse ja tervise 
edendamisse tehtavad kulud  
• alandame toiduainete, ravimite ja 
kultuuriürituste piletite käibemaksumäära 
5%le 
• alandame riigilõivude määrasid,  
lähtume lõivude kulupõhisuse 
põhimõttest. 
• kehtestame automaksu 
esmaregistreerimise põhise 
luksusmaksuna vahemikus 0-4500 eurot  
• toetame FIE maksustamisel 
üleminekut tegevusloamaksule ja 
vähendame nende maksukoormust 
haigestumise korral 
• taastame KOV tulubaasi 2008. 
aasta tasemel  
• suurendame regionaalpoliitilisi 
erisusi riigi ja EL sihtotstarbeliste 
vahendite kasutamisel 
• säilitame riigi osaluse strateegilistes 
infrastruktuuriettevõtetes 

• muudame tulumaksuseadust, 
võimaldades füüsilisest isikust 
metsaomanikel müüa tulumaksuvabalt 
oma metsast saadud metsamaterjali 
3836 euro ulatuses aastas 

• stabiilne, ettevõtlust soodustav 
maksupoliitika 
• alandame maksud 2007. aasta 
tasemele  
• tulumaksuvaba miinimum samale 
tasemele töötasu alammääraga - 350€  
• käibemaks 20%-lt 18-le.  
• toasooja, toiduainete, majutus- ja 
toitlustusasutuste, tellitud ja ostetud 
perioodika, meditsiiniseadmete ning 
invavahendite, sotsiaal- , meditsiini- ja 
hambaraviteenuste, matusetarvete ja –
teenuste, spordiürituste korraldamise ja 
spordirajatiste kasutamise, kirjastuste ja 
lasteriiete käibemaks 5%le 
•  
• kaotada Tallinna maamaks 
• FIEle fikseeritud maks 125€ 
kvartalis 
• maksustame Eestist väljaviidava 
kasumi 
• peame vajalikuks rakendada 
meetmekompleks, kus maksustatakse 
ressursi kasutamine ja heitmete teke ning 
pakutakse toetust ressursi säästmisele ja 
heitmete vähendamisele  
• erametsaomanikele metsatuludelt 
maksumäär 5%-le. 
 



TÖÖHÕIVE • jätkame sotsiaalsete töökohtade 
loomist ja toetame neid riigieelarvest.  
• vabastame tööandja aastaks 
sotsiaalmaksu maksmisest pikaajaliste 
töötute töölerakendamisel ning 
rahastame tunduvalt suuremas mahus 
niisuguste töötute koolitust ja tööpraktikat 
• eelarveliste võimaluste tekkimisel 
tõstame töötutoetuse pooleni 
alampalgast ja pikendame selle 
maksmise perioodi.  
• suurendame 
töötuskindlustushüvitist ja pikendame 
selle maksmise perioodi.  
• hüvitame pikaajalise töötu 
sõidukulud töötukassasse ja tagasi 
kodukohta.  
• taastame õhtusel ajal ja 
puhkepäevadel töötamise arvestamise ja 
tasustamise.  
• pakume töötutele tunduvalt 
suuremas mahus koolitust, ümber- ja 
täiendõpet neil erialadel, mida ettevõtted 
vajavad, rahastades seda riigieelarvest, 
mitte töötajate ja tööandjate arvel.  
• võimaldame kodumaale tagasi 
pöördunuile kodulaenu intresside 
hüvitamist 12 kuuks.  
• võimaldame töötutel teha avalikku 
tööd 50 tunni asemel 80 tundi.  
• toetame osalise tööajaga töötamist.  
• kohustame statistikaametit pidama 
andmeregistrit välismaal elavate ja 
töötavate Eesti kodanike kohta.  
• tagame riikliku rahastamise 
pikaajaliste töötute aktiviseerimisel.  
 

• põhitähelepanu noorte ning pikka 
aega tööturult eemal olnute tööpuuduse 
vähendamisele 
• enim tähelepanu inimeste hariduse 
ja kutseoskuste tõstmisele 
• inimesed peavad nende endi poolt 
töötuskindlustuseks makstavaid 
vahendeid saama kasutada ka ümber- ja 
täiendõppeks või muuks tegevuseks, mis 
aitab nad tagasi tööle 
• parandame töötukassa võimet 
aidata inimesi uue töökoha leidmisel, 
pakkudes kiiremat teenust, 
tänapäevaseid IT-võimalusi ning 
personaalsemat lähenemist 
• toetame pikka aega lastega kodus 
olnud emade tööturule tagasipöördumist 
• vajame tänapäevast tööõnnetus- ja 
kutsehaiguskindlustust 
• eelarvevõimaluste tekkel 
kehtestame sotsiaalmaksule ülempiiri 
• elukestva õppe ja töötute 
ümberõppe vahendite suurendamine 
•  elukestvas õppes osalevate 
inimeste arvu viimine Põhjamaade 
tasemele 
• ümberõppes osalevate madalama 
haridusega isikute arvu suurendamine 
• Võimaldame tööandjate ja töötajate 
esindusorganisatsioonidel senisest enam 
kaasa rääkida töötavatele ja töötutele 
inimestele pakutavate teenuste kvaliteedi 
ja mahu kujundamisel 
• suurendame tööandjate ja 
töövõtjate rolli tööturu korraldamisel 
• võtame vastu uue kollektiivse töötüli 
seaduse 
•  
• ergutame ülikoole ja ettevõtjaid 
osalema senisest jõulisemalt 
täiendkoolituse turul 
• rakendame haridusprogrammi 
Põhjamaade tasemel kvaliteetse 
hariduse andmiseks, muuhulgas 
edendame euroopa koole 
välisspetsialistide laste jaoks ja 
rahvusvahelist bakalaureuseõpet 
• jätkame Eesti kujundamist turvalise 
ja perekeskse elukeskkonnaga riigiks 
• edendame Eesti ühiskonna üldist 

• vabastame pikaajalisi töötuid 
noori rakendavad ettevõtjad pooleks 
aastaks neile makstavalt palgalt 
sotsiaalmaksu tasumisest 
• töötuks jäänud inimestele pakutav 
ümber- või täiendusõpe tuleb koostöös 
ettevõtjatega teha sihipärasemaks ning 
suunata konkreetsetele töökohtadele 
• arendada töötukassa kaudu 
aktiivsete tööturumeetmete pakkumist 
• erilist tähelepanu pöörame noortele 
ja lastega peredele 
• töötukassa kaudu rahastatavates 
meetmetes näeme ette rohkem võimalusi 
pikaajalisteks koolitusprogrammideks 
• arendame välja riikliku programmi, 
et valmistada ette erialase 
ettevalmistuseta ja üle 12 kuu tööd 
otsivate inimeste laiapõhjalist erialaõpet 
• tagada noortele karjääriõpe ja 
nõustamine üldhariduse, kutse- ja 
kõrghariduse tasemel. 

• toetame tööandjaid, kes võtavad 
tööle vähese konkurentsivõimega inimesi 
-- noorte ja pikaajaliselt tööta olnute 
töölevõtmisel vähendab riik ajutiselt 
nende eest makstava sotsiaalmaksu 
määra 
• suurendame riigi toetust 
ettevõtjatele, kes loovad töökohti madala 
konkurentsivõimega inimestele 
• seome ettevõtlustoetused uute 
töökohtade loomisega 
• võimaldame töötutele lühiaegset 
osalise töötushüvitise ja töötasu saamist 
• laiendame töötuskindlustuse 
hüvitise maksmist ka töötajatele, kes 
lahkusid töölt poolte kokkuleppel 
• suurendame makstava hüvitise 
suurust 70%-ni inimese varasemast 
töötasust esimesel kuuel kuul ning 50%-
ni järgneval kuuel kuul 
• tõstame riikliku töötu abiraha 
vähemalt pooleni alampalgast 
• noorte tööpuuduse vähendamiseks 
algatame esimese töökoha programmi  
• töösuhete reguleerimine peab lisaks 
seadustele põhinema ka 
kollektiivlepingutel  
• 90% töötajatest peab  saama 
vähemalt 60% Eesti keskmisest palgast, 
alampalk ei tohi jääda alla 45% 
keskmisest palgast  
• aastaks 2012 üleriigiline alampalk 
320 eurot 
• 2013. aastaks kõrgharidust 
nõudvatel töödel üleriigiliseks 
alampalgaks 640 eurot, oskustööliste 
üleriigiliseks alampalgaks 510 eurot  
• sõlmime riigitöötajate 
ametiühinguga palgaleppe põhimõttel, et 
töötaja põhitasu oleks vähemalt 80% 
saadavast töötasust 
• laiendame lastevanemate, õppurite, 
pensionäridele ja puuetega inimestele 
võimalusi töötada osalise ja paindliku 
tööajaga 
• suurendame vanemaealiste 
inimeste aktiivsust tööturul, kaasates neid 
täiendõppesse, võimaldades 
tööturuteenuseid ning vajadusel toetades 
taastusravi 
• tagame kiire ja tõhusa töövaidluste 

• loome tööhõiveministri ametikoha 
• koostame ja rakendame tööhõive 
suurendamise tervikprogrammi ning 
eraldame riigieelarvest selle elluviimiseks 
lähiaastail 0,5% ja hiljem kuni 1% SKT-st  
• rakendame abinõud eriti väljaspool 
Harjumaad uute, kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade loomiseks, 
väikeettevõtluse ja FIE-nduse 
elavdamiseks 
• avada tööjõuturg kõrgharidusega 
spetsialistidele ja seeläbi alandada 
pensioniiga 
• tõsta alampalk nelja aasta jooksul 
50-60 protsendile keskmisest palgast 
ning vabastada alampalk tulumaksust 
• loome riikliku fondi, mille toel 
kujundada elukestev õpe ühiskonnas 
üldiseks tavaks 
• anname väljaõppe korraldamise 
tööandjale, vabastades ta täiend- ja 
ümberõppega ning töötaja tervisega 
seotud erisoodustusmaksust 
• kohaldame iseseisva 
sotsiaalkindlustusliigina tööõnnetus- ja 
kutsehaiguskindlustuse 



avatust ja sallivust 
• jätkame atraktiivse 
kultuurikeskkonna loomist Eestimaa 
erinevates piirkondades, mis aitab 
arendada turismivaldkonda 
• loome soodsa keskkonna 
välistudengite ja tippspetsialistide 
Eestisse tulekuks 
• oleme vastu väheste oskustega 
võõrtööjõu massilisele sissetoomisele 
 

lahendamise, sj vajadusel töötutele riigi 
juriidilise abi 
• tõhustame tööseaduste, 
tööohutuse- ja töökeskkonnaalast 
järelevalvet. 
• muudame töölepingu seadust ja 
tõstame töötajate turvalisust töösuhte 
lõpetamisel. 
 

ETTE-
VÕTLUS 

 • võitlus kartellide ja monopolidega 
• vähendame bürokraatiat ja 
aruandlust, sh alla 100 000 euro suuruse 
aastakäibega väikeettevõtetele 
raamatupidamine otse e-maksuameti 
keskkonnas 
• laiendame ettevõtjaportaali, lisades 
sinna võimaluse käibemaksukohusluse ja 
kaubamärgi registreerimiseks 
• lihtsustame äriühingute 
ümberkujundamise ja lõpetamisega 
seotud reegleid 
• väärtustame ettevõtjat ühiskonnas 
kui uue rikkuse loojat; 
• algatame üliõpilastele suunatud 
programmi „hakka ettevõtjaks!"; 
• viime ettevõtlusõppe põhihariduse 
õppekavasse 
• toetame kunstide rolli suurenemist 
ettevõtluse mitmekesistamisel, sh disaini 
suuremat rakendamist tootearenduses; 
• loome tingimused rahvusvaheliselt 
tunnustatud tippspetsialistide 
palkamiseks strateegilistele erialadele 
Eesti ülikoolides. 

• pakume noortele ettevõtlusharidust 
ja enam toetusi uute äride käivitamiseks 
• käivitame programmi Start-Up Eesti 
uute innovaatiliste ettevõtete sünniks 
• riigi ja erasektori koostöös tuleb 
luua Eesti kasvuettevõtetele omakapitali 
pakkuv fond. 

• toetame rahvusvaheliste ettevõtete 
arendus- ja koolituskeskuste loomist 
Eestisse 
• töötame välja meetmed kõrge 
potentsiaaliga start-up ettevõtete 
toetamiseks  
• loome stardilaenu kõrge arengu- ja 
ekspordipotentsiaaliga ettevõtetele 
• korrastame välisesinduste võrku,  
rakendame nad ekspordi toetamisse 
välisturgudel 
• toetame vedurettevõtteid 
• suuname raha ettevõtluse 
edendamisse madala sotsiaal-
majandusliku arenguga regioonides. 
• toetame investeeringuid hoonete 
energiatõhususse ja soojamajanduse 
kaasajastamisse 
• eelistame taastuval ja kohalikul 
energial põhinevaid soojatootjaid ning 
elektri ja soojuse koostootjaid  

• peame oluliseks 
kultuuriministeeriumi ning majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi  
koostööd loomemajanduse edendamisel, 
kõrgkoolide loomeerialade sidumist 
ettevõtlusõppega ning EASi 
loomemajanduse meetmeid 

• rahandusalase ja ettevõtlushariduse 
andmine ja arendamine, koolidesse 
ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe 
• riiklik arenduskava äri-, konverentsi- 
ja messiturismi valdkonnas 
• peame vajalikuks avastada 
väikelaste anded maast-madalast ja 
suunata lapsi andele vastavalt;  
• väikeettevõtluse soodustamine 
kaubanduses 
• peame õigeks, et riik on 
strateegiline osanik eri majandusharudes: 
energeetikas, sadamates, raudteel, 
maanteedel ning metsanduses ja muude 
loodusvarade haldamisel 
• soodustame väikeettevõtete 
ühistute loomist 
 

ENERGIA • toetame tuumaelektrijaama 
ehitamist 
• vähendame elektrihinda kodutarbijal 
maksude ja ülekandetasude kaudu. 
tagame konkurentsivõimelise elektrihinna 
Eesti ettevõtjatele.  
• eraldame Eesti Põlevkivi AS Eesti 
Energiast.  
 

• rahvuslik tuumaprogramm, 700-
1000 MW võimsusega Eesti 
tuumaelektrijaam 2022. aastaks  
• tagame ettevõtetele ja tarbijatele 
taskukohase elektrivarustuse, 
mitmekesistades ja hajutades 
energiatootmist (sh valmistades ette 
Eesti oma tuumajaama rajamist), 
ergutades rohkem kasutama 
kodumaiseid taastuvaid energiaallikaid 

• langetame hiljemalt 2012. aastaks 
otsuse, kas ühineda Ignalina 
tuumajaama projektiga, sõlmida 
koostööleping Soomega või alustada 
oma tuumajaama rajamist 
• riik jätkaku senisest suuremas 
mahus investeeringuid elumajade ja ka 
avalike hoonete energiatõhususe 
parandamisse 
• kogu CO2 kvootide müügist riigile 

• kuni põhimõttelised küsimused 
tuumajaama vajaduse, jäätmete 
ladestamise, ohutuse ja riskide osas on 
vastuseta, ei toeta tuumajaama rajamist 
• teeme konkurentsiametile 
ülesandeks kaitsta tarbijate õigusi 
energiaturul ja rakendada iseseisvalt 
tarbijaid soosivaid meetmeid. 
• töötame välja tegevuskava 
tagamaks kõikidele elanikele 

• toetada tuumajaama rajamist  
• kohaliku energia tootmine, tagada 
alternatiivenergia tootjate subsideerimise 
stabiilsus.  
• energiasäästlikkus: muuta hooned 
soojapidavaks, võtta kasutusele ja 
arendada passiivmaju.  
• keskkonnasõbralik ning 
energiasäästlik maa-õhkkütte rajamine 
korterelamute ja ühiskondlike hoonete 



ning vähendades energiasõltuvust 
• vaatame üle Eesti energia äriplaani, 
välistamaks võimalust, et Eesti tarbija 
peab kinni maksma kulutusi, mis ei ole 
suunatud odavaima energia pakkumisele 
ja Eesti energiajulgeoleku tagamisele 
• loome konkurentsi gaasi 
pakkumises 
• vähendame taastuvenergia toetusi 
• aastaks 2030 ülekaalukas osa 
Eestis tarbitavast energiast toodetakse 
kodumaistest energiaallikatest või Eestis 
• näeme perspektiivi kodumaiste 
vedelkütuste tööstusel vähendamaks 
sõltuvust vedelkütuse impordist 
• elektri- ja gaasivõrk muuta 
sõltumatuks Venemaa võrkudest ning 
arendada edasi ühendusi Põhjamaade ja 
Lätiga 
• gaasivõrgu omandiline lahutamine 
suurendab survet Eesti-Soome 
gaasiühenduse rajamiseks ning 
alternatiivide tekkeks Venemaa gaasile 
• Eesti peab aktiivselt osalema Balti 
energiaturu integratsiooniplaani 
väljatöötamisel ja elluviimisel ning 
suurendama energiakoostööd 
Põhjamaadega. 
• jätkata energiasäästuprogramme 
(sh väikeelamutele) 
• riik peab näitama eeskuju, rajades 
uued avaliku sektori hooned 
maksimaalselt energiasäästlikena 
• töötame välja meetmed, et 
rajatavad hooned vastaks parematele 
energiastandarditele. 
• suurendada Eesti energiatootmise 
ja -tarbimise portfellis kodumaiste 
taastuvate energiaallikate ja vähendada 
suure süsinikujäljega energiaallikate 
osakaalu. 
• taastuvenergia toetuste määr peab 
samas silmas pidama Eesti 
energiapoliitika eesmärke,  olema 
diferentseeritud ning sõltuma elektri 
turuhinnast.  
• soodustada mittefossiilsete kütuste 
kasutamist, luua elektriautode 
laadimiskohad suuremates keskustes 
• soojusenergia tootmisel tuleb 
eelistada tõhusat koostootmist.  

laekuv tulu energiasäästu ja 
energiajulgeoleku investeeringuteks. 
• pooldame mitmekesist 
elektritootmist ning kodumaiste 
taastuvate energiaallikate kasutamist 
•  toetused elektritootjatele langetada 
mõistlikule tasemele nii ruttu kui võimalik 
• toetame põlevkivi senisest rohkem 
vääristavat kasutamist, sh põlevkivist 
vedelkütuste tootmist  
• elektrivõrku tuleb edasi arendada 
targa elektrivõrgu põhimõttel ning 
soosida ka päikesepaneelide ja pisemate 
tuulegeneraatorite kasutamist tarbijate 
poolt 
• vaja, et lähikonda (eelistatavalt 
Eestisse) rajataks gaasiturul konkurentsi 
tekitav veeldatud maagaasi terminal. 

minimaalses ulatuses energiateenused 
• vähendamaks puudustkannatavate 
elanike kulutusi energiateenustele, 
suuname neile energiasäästumeetmete 
programmi. 
• suuname igal aastal energiasäästu 
vähemalt 75 miljonit eurot, tõstame 
elanike teadlikkust energiasäästlikust 
tarbimisest. 
• energia kokkuhoidmiseks 
olemasolevates hoonetes pikaajalised 
eesmärgid, poliitikameetmed ja 
rahastamine 
• kehtestame avalikele objektidele 
energiatõhususe miinimumnõuded ja 
kriteeriumid riigihankes. 
• suurematele energiatootjatele iga-
aastane kohustus säästa riigi poolt 
sätestatud ulatuses energiat. 
• loome õigusliku raamistiku 
energiateenusettevõtete turu tekkeks, 
kus ettevõtted võtavad enda kanda 
projektide rahastamise ning 
kokkuhoiumeetmete ellu viimise, saades 
tulu energiasäästust, võimaldades 
sellega hoonete suuremahulist energia 
kokkuhoidu 
• läheme järk-järgult üle 
taastuvenergeetikale 
• toetame uute tehnoloogiate 
rakendamist väikeenergeetikas ja hajusat 
energiatootmist 
• taastuvenergia arendustest peavad 
saama kasu kohalikud elanikud, kelle 
maale arendused rajatakse või keda 
arenduste negatiivne keskkonnamõju 
otseselt riivab 
• reguleerime täpsemalt lubatud 
tervisemõju seadusandlikul tasandil. 
• muudame uute 
taastuvenergiaarenduste toetusi selliselt, 
et turul elektrihinna suurenedes 
vähenevad toetused 
• toetame ainult kohalikel taastuvatel 
kütustel põhinevaid ja energiajulgeolekut 
suurendavaid arendusi 
• arendame välja taastuvenergia 
teadus- ning innovatsioonisüsteemi, mis 
loob aluse teadmistemahukale ekspordile 
• toetame EL energiaalast välis- ja 
julgeolekupoliitikat  

kütmiseks 
• toetada hoonete energiatõhusust 
ning seeläbi töökohtade teket.  
• soovitame ja nõuame 
energiatõhusaid ehitustehnoloogiaid, 
teeme koostööd ülikoolidega uute 
ehitustehnoloogiate propageerimiseks, sh 
keskkonnasõbralike ning energiasäästlike 
seadmete kasutamiseks 
 
 



• aktiivselt osalema EL  
süsinikpoliitika kujundamisel ja 
rohesertifikaatide turul.  
• eelistada energiaallikate 
mitmekesisust ja pikaajalist 
konkurentsivõimet 
• põlevkivi ahjuajamisele tuleb 
eelistada meie olulisima maavara 
suuremat väärindamist, sh 
põlevkiviõlitööstuse arendamist ning 
Eesti unikaalsete põlevkivialaste 
tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste 
eksporti 
• konkurentsiamet ja EE erinevate 
ministeeriumide valitsemisalasse 
• põhivõrgu ja 
energiatootmisettevõtte omaniku 
esindajaks peavad olema erinevad 
ministeeriumid 
• Smart Grid edendamine 
• peame oluliseks teadmispõhise 
majanduse edendamist energeetikas, 
tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja 
oskusteabe eksporti (nt 
põlevkivienergeetikas) 
• väärtustame intelligentsete 
elektrisüsteemide arendamist 

• piirame põlevkivi kaevandamise 
mahtu 15 miljoni tonnini aastas ja 
vähendame põlevkivisektori negatiivset 
keskkonnamõju 
• algatame energiasektori 
tiigrihüppeprogrammi, 2015. aastaks 
viime lõpule IKT-uuenduste rakendamise 
põhi- ja jaotusvõrkudes,  teises osas 
targad mõõturid kodumajapidamistes ja 
ettevõtetes. 
• alustame koostöös erasektoriga 
jõuliselt elektrisõidukite arenguks vajaliku 
taristu rajamist ning loome sektori 
arenguks vajalikud tingimused 
 

TARISTU • loome tõhusa 
ühistranspordisüsteemi, mis tagab 
piisava ühenduse kõigi Eesti 
piirkondadega 
• käivitame laevanduse arengu 
toetamiseks ja laevastiku 
konkurentsivõime tõstmiseks EL 
regulatsioonidele vastava toetussüsteemi 
• rakendame laevade soetamiseks 
võetava krediidi riikliku garanteerimise 
süsteemi 
• ühendame Eesti raudtee Euroopa 
raudteevõrgustikuga (Tallinn–
Varssavi) ning taastame ja arendame 
kohalikke raudteid.  
• arendame Eesti lennunduse 
konkurentsivõimelisust naaberriikide 
lennukompaniide suhtes, loome rohkem 
otseühendusi Eesti majanduse tähtsate 
sihtkohtadega.  
 

• transpordi pudelikaelte kaotamine 
• arendame lennuühendusi Tallinnast 
suurematesse euroopa ärikeskustesse 
põhimõttel „hommikul sinna, õhtul tagasi" 
• katame Eesti ülikiire 
internetiühendusega 
•  oleme eestvedajaks Euroopa 
digiteenuste ühisturu väljaarendamisel, 
ennekõike digitaalse isikutuvastamise 
rahvusvahelise süsteemi rajamisel. 
• jätkame investeeringuid riigi ja 
juhtivate kõrgkoolide osalusel loodud 
teadusparkide taristu arendamisse, et viia 
kokku innovatsioon ja ettevõtted 
• tagame elektrienergia 
varustuskindluse, ehitame ringtoite kaabli 
Hiiumaa ja mandri vahele 
• teede ja tänavate võrk vajab 
majanduskasvu ennetavaid 
investeeringuid 
• jätkame riigi kruusateedele 
tolmuvaba katte ehitamist, kasutades 
Põhjamaade tehnoloogiaid 

• Eesti tihedaima liiklusega teed 
(Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva ja 
Tallinna-Pärnu maantee) tuleb välja 
ehitada neljarealisena, kaasates 
ettevõtmisesse ka erakapitali 
• Tallinna ja Harjumaa liikluse 
parandamiseks tuleb Tallinna ringtee 
ehitada neljarealiseks 
• kava, kuidas muuta kõik Eesti 
arvestatava kasutusega kruusateed 
aastaks 2030. tolmuvabaks. 
• toetameTallinna lennujaama 
atraktiivsuse kasvatamist, et tagada 
Tallinna igapäevast külastamist 
võimaldav lennuühendus Euroopa äri- ja 
finantskeskustega 
• töötame koos Poola, Leedu ja 
Lätiga ning Euroopa Komisjoniga Rail 
Baltica Tallinna-Varssavi reisirongiliini 
avamise nimel 
• tõstame ühistranspordi 
kasutajasõbralikkust, viies kogu 
raudteevõrgul kiiruse 120 kilomeetrini 
tunnis ning uute rongide saabumisel 

• ehitame 2015. aastaks Tartuni 
valmis Tallinn-Tartu-Luhamaa 
neljarealise maantee. 
• reisilogistika tõhustamiseks rajame 
reisiterminalid Ülemistele ja Tartusse, 
sidudes nii Eesti-sisesed, regionaalsed 
kui ka rahvusvahelised 
ühistranspordiliinid. 
• muudame ühistranspordi 
atraktiivseks, ökonoomseks ja 
elanikekeskseks, koondades 
logistikajuhtimise ühtsetesse keskustesse 
• taastame investeeringud 
kohalikesse teedesse 
• garanteerime saarte elanikele 
maanteepikenduse põhimõttest 
lähtuvad praamipiletite hinnad 
• saavutame üksmeele mandri ja 
saarte vaheliste tulevaste 
püsiühenduste osas 
• tagame aastaringse reisi- ja 
kaubaveo Eesti sadamate kaudu, 
suurendades oluliselt jäälõhkumise 
võimekust 

• lennuliikluse arendamine ja 
toetamine (algpunktid Tallinn, Tartu, 
Pärnu, Kuressaare).  
• kiirrongiliiklus Tallinna-Peterburi ja 
Tallinna-Varssavi suunal.  
• ostame AS Tallinna Vesi tagasi 
tallinlastele.  
• linna kiire autostumisega ja 
liiklussõlmede läbilaskvusega seotud 
probleemide lahendamiseks toetame 
Lasnamäega kiirtrammiühenduse loomist.  
• peame oluliseks ehitada välja 
kiirteed Tallinna-Peterburi, Tallinna-Ikla, 
Tallinna-Luhamaa suunal ja Tallinna 
ringtee ning kiirendada kruusateede 
tolmuvabaks muutmist 
• tihendame lennuliiklust väljumisega 
Tallinnast, Tartust, Pärnust, Kuressaarest 
• moderniseerime sadamad ning 
alandame Eesti laevaregistri jm 
merenduse teenustasusid 
• tagame Narva ja Luhamaa 
piiripunkti maksimaalne läbilaskevõime 



• ehitame neljarealise maantee 
Tallinnast Tartu suunas Mäoni ning 
Saaremaa silla 
• jätkame Tallinn-Narva maantee 
rekonstrueerimist 
• kõik ühisveevärki tarbivad Eesti 
elanikud saavad puhta joogivee hiljemalt 
aastaks 2013 
• jätkame reoveepuhastite 
uuendamist 
• teede ja tänavate võrk vajab 
majanduskasvu ennetavaid 
investeeringuid 
• kehtestame teedeehitusnõuded, 
mis kindlustavad meie teed 
kasutusmugavuselt ja vastupidavuselt 
Põhjamaade tasemel teekattega 
• jätkame riigi kruusateedele 
tolmuvaba katte ehitamist, kasutades 
Põhjamaade tehnoloogiaid.  
• ehitame välja Tallinna ja Tartu 
ringtee, neljarealise maantee Tallinnast 
Tartu suunas Mäoni ning Saaremaa silla.  
• jätkame Tallinn-Narva maantee 
rekonstrueerimist.  
• peame oluliseks Narva 
piirijärjekordade kadumist ja uue silla 
rajamist üle Narva jõe 
• Eesti rakendab liikluse 
korraldamisel kõiki moodsaid 
infotehnoloogilisi vahendeid, sh 
ühistranspordi piletiostuks üks  
veebikeskkond 
• peamiseks liikumisviisiks jääb 
maanteetransport, automaksu ei tule 
• arendatakse kvaliteetset 
ühiskondlikku transporti nii maal kui 
linnas ning mõjutatakse linna- ja 
elamuehitust selliselt, et vahemaad töö- 
ja elukohtade, kaupluste ja elukohtade, 
koolide ja lasteasutuse ning elukohtade 
vahel väheneksid.  
• algatame programmi "Tark linn" ja 
lülitame selle EL s loodavasse programmi 
„Smart City".  
• valitsus rakendab 
liiklusohutusprogrammi, et viia 
liiklusohutus Eestis põhjamaade 
tasemele.  
• varustame põhimagistraalid vajalike 
barjääride, peale- ja mahasõitudega, et 

tihendame rongiliiklust 
• arendame piirkondlikku 
ühistransporti, et oleks tagatud piisav 
ühendus kõigi Eesti paikadega ning 
bussi- ja rongitranspordi parem 
haakuvus.  
• Eesti merenduspoliitika kiita heaks 
Riigikogus 
• koostada Väinamere, Soome lahe 
ja Peipsi järve väikesadamate 
arendamise programm 
• mandri ja saarte vahelise 
laevaühenduse puhul rakendada saarte 
püsielanike pileti hinnale 
maanteepikenduse põhimõtet. 

• toetame väikesadamate 
hüdrograafilisi mõõdistustöid ja 
navigatsioonimärgistuse paigaldamist. 
• arendame välja kaasaegsed Eesti- 
sisesed ja transiitsuundade 
raudteeühendused. 
 

• kaasata Eesti inimeste 
finantsinvesteeringud riigile kasulikesse 
projektidesse (tuumajaam, Saaremaa 
sild, Estlink 2, Estlink 3, kiirteed, 
kiirrongid) aktsiate märkimise kaudu 
•  
 
 



need oleksid läbitavad ühtlase kiirusega 
ning jätkame põhimagistraalide ohtlike 
lõikude ja ristmike valgustamist.  
• jalakäijate ja jalgratturite ohutuse 
suurendamiseks jätkame kergliiklusteede 
arendamist.  
• liiklusohutuse suurendamiseks on 
oluline roll liikluskasvatusel, teehoiul ja 
järelevalvel.  
• rakendame aktiivselt EL 
intelligentse transpordisüsteemi projekti 
tulemusi, muuhulgas IT ja sotsiaalmeedia 
lahendusi ohutuse ja liiklusmugavuse 
parandamiseks. 
• eesmärgiks on võimalus lennata 
Tallinnast kõigisse olulisematesse 
Euroopa ärikeskustesse ja tagasi ühe 
päeva jooksul 
• Eesti kui sihtkoha reklaamimisel 
ühendame EASi, Tallinna lennujaama ja 
lennukompaniide jõud 
• pikaajalisemaks eesmärgiks on 
muuta Tallinna lennujaam Põhja-Euroopa 
Aasia-suunaliste lendude keskuseks. 
• loome Tallinna lennujaamast 
reisikeskuse, kust lähtuvad bussi,- 
rongi- ja trammiliinid ühendavad selle 
mugavalt ja kiirelt kogu ülejäänud Eestiga 
• Eesti osaleb aktiivselt Euroopa 
ühtse taeva projektis 
• arendame edasi Tartu, Kuressaare 
ja Kärdla lennujaamu, toetame 
väikelennukiteühenduse tekkimist teiste 
Põhjamaadega 
• peab ära kasutama Tallinna 
sadama eelised (sadamate sügavus ja 
365 päeva jäävaba) regioonis 
• laevade Eesti lipu alla 
registreerimine peab olema mugav, kiire 
ja vähese bürokraatiaga. 
• peame oluliseks vaadata üle Eesti 
teedel sõitvate kaubaveokite 
maksimaalne lubatav üldtonnaaž. 
• tõstatame Venemaa-poolsed 
piiriületusprobleemid kõigil Venemaaga 
peetavatel kõnelustel ja EL sellesisulistel 
foorumitel 
• peame oluliseks saavutada 
kokkulepe Venemaaga veokvootide 
suurendamiseks maismaatranspordis 
• aastal 2014 saab uute rongidega 



Tallinnast Tartusse sõita alla kahe 
tunniga ning oluliselt tiheneb 
sõidugraafik. 
•  koostöös Poola, Läti ja Leeduga 
peame vajalikuks koostada ühiskava 
Baltimaade paremaks ja kiiremaks 
ühendamiseks Lääne-Euroopaga 
maismaad pidi (Via Baltica, Rail Baltica 
jm.) 
• seisame Berliin-Tallinn-Helsinki-
Peterburi kiirtee valmimise eest EL üle-
euroopaliste ühendusteede programmi 
rahadega 
• rakendame praamivedudel saarte 
püsielanikele ja saartel registreeritud 
autodele 50% hinnasoodustust, ausa 
konkurentsi toomiseks praamide 
üleveoliinidel käsitleme Virtsu-Kuivastu ja 
Rohuküla-Heltermaa liine 
eraldiseisvatena.  
• peame õigeks ehitada riikliku 
tellimusena Rohuküla-Heltermaa liinile 
sobivad laevad.  
• siseturismi elavdamiseks ja uute 
töökohtade loomiseks investeerime EL 
vahendeid väikesadamate arendamiseks 
sihiga, et igal saarel oleks oma sadam.  
• kaalume ajaloolise siseveetee 
Peipsist Pärnu jõele taastamist ning EL 
koostööprogrammi abiga arendame 
Peipsi veeturismi võimalusi nii Soome kui 
Venemaa suunas. 
• jätkame aktiivset koostööd 
HelComiga Läänemere laevaliikluse 
turvalisemaks muutmiseks ja reostatuse 
vähendamiseks. 
 

IKT • taastame Eesti kui e-riigi kõrge 
maine ning kasutame olemasolevaid e-
valitsemise vahendeid ja teenuseid 
efektiivsemalt, muudame need 
kasutajasõbralikuks  
• tagame, et suurem osa 
internetikasutajatest kasutaks ka e-
teenuseid 
• võimaldame igale Eesti ID-kaarti 
omavale isikule tasuta ühe Eesti 
maatunnusega (.ee) domeeni.  
laiendame võimalusi kodanike e-
kaasamiseks kõikidesse poliitika 
planeerimise, kujundamise ja elluviimise 

• toetame uue põlvkonna 
fiiberoptilistel kaablitel põhineva ülikiire 
lairibaühenduse väljaehitamist kõikide 
Eesti maapiirkondadeni 
• muudame e-teenused mugavateks 
ja inimsõbralikeks i-teenusteks 
• liidestame riiklikud põhiregistrid 
(maakataster ja kinnistusraamat) ja 
muudame nende põhiandmed 24/7 
veebis tasuta kättesaadavaks 
• arendame registrite ristkasutust  
• ID-kaart ja mobiilid peavad tagama 
turvalise ligipääsu igale Eestis pakutavale 
teenusele 

• Käivitame e-hariduse projekti, mille 
käigus uuendame kogu üld- ja 
kutsehariduse IKT abil. 
• Suurendame 2015. aastaks IKT-
erialadel kõrgkoolide lõpetanute hulka 
1500 inimeseni 
• Koostöös ülikoolide ja ettevõtetega 
käivitame 2012. aastal IT-Akadeemia 
projekti, seades eesmärgiks 
maailmatasemel IKT õpetamise magistri- 
ja doktoriõppe tasemel. 
• Jätkame koostöös erasektoriga 
tööd digitaalse lõhe vähendamiseks, 
seades eesmärgiks, et 2015. aastaks 

  



etappidesse. • Eesti ministeeriumid saavad ühtse 
ülesehitusega veebilehed. 
• täiustame keelenõustamise ja 
keeleuuenduste e-keskkonnda, jätkame 
tõlkesõnaraamatute digiteerimist 
koostöös Google‘iga ja peame oluliseks 
jätkata emakeelsete programmide ja 
häältuvastustarkvara loomist 
• arendame kultuurisuhtlusportaale ja 
jätkame rahvuskultuuri digiteerimist 
• arendame edasi ettevõtja-, 
maksuameti- ja ühistranspordiportaali, e-
asjaajamist ning e-arhiveerimist 
• kodanikele parima teenuse 
pakkumiseks viib riik avalikud e-teenused 
mobiilidesse ja kasutab digi-TV aina 
laienevaid võimalusi.  
• arendame Eesti digikaardi 
mitmekülgseks avalikuks teenuseks, mille 
kaudu saab tulevikus muuhulgas 
toimuma ka liikluse reguleerimine.  
• koondame avalikku teenistust ja 
selle tugifunktsioone puudutava 
otsustamise rahandusministeeriumi ning 
riigi IT-hanked majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi alla. 
• riik tagab e-teenuste turvalisuse ja 
isikuandmete kaitse.  
• peame vajalikuks õpetada 
internetiturvalisust ja internetiliikluse 
eeskirju algkoolist peale.  
• viime läbi lapsevanemate 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning 
propageerime turvavara kasutamist.  
• Eesti peab võtma aktiivse 
eestvedaja rolli rahvusvahelise õiguse 
arendamises, et tagada isikuõigused ja 
infovabadus internetikasutuses. 
• laiendame e-kooli võimalusi, et 
kergendada koolikotti ja hõlbustada 
vanemate osalust õpiprotsessis.  
• loome e-gümnaasiumi, kuhu on 
koondatud akadeemiline õppevara ja kust 
nii koolid kui õpilased saavad kursusi alla 
laadida.  
• samm-sammult rakendame 
moodsat infotehnoloogiat 
õppevahendeina, et õppimine oleks 
rõõmus ja põnev ka tulevikus 
• nutitelefoniga valimine 2013. aasta 
kohalikel valimistel. 

oleks 85% elanikkonnast teadlikud arvuti- 
ja interneti võimaluste kasutajad 
• Jätkame riigi ja omavalitsuste 
teenuste elektrooniliseks muutmist sihiga, 
et 2015. aastaks kasutaks riigiportaali 
www.eesti.ee vähemalt 500 000 inimest. 
• Koostöös sideettevõtetega 
kaetakse kogu Eesti lairiba-internetiga 
• Hoolitseme küberturvalisuse eest 
ning rakendame programmi, millega 
tagada laste ja noorte turvalisus internetis 
IKT-teenuste ekspordi toetamiseks loome 
õigusliku lahenduse, et Eesti ettevõtted 
saaksid ka riigi tellimusel käivitatud IKT-
lahendusi turustada välismaal. 



• teeme riigi ruumiandmed tasuta 
töödeldaval kujul avalikuks - see annab 
kodanikele ja ettevõtetele võimaluse ise 
luua riigi andmete põhjal otstarbekaid 
teenuseid.  
• liidestame riiklikud põhiregistrid 
(maakataster ja kinnistusraamat) ja 
muudame nende põhiandmed 24/7 
veebis tasuta kättesaadavaks 
• oleme eestvedajaks Euroopa 
digiteenuste ühisturu väljaarendamisel, 
ennekõike digitaalse isikutuvastamise 
rahvusvahelise süsteemi rajamisel 
• muudame IT-hariduse riiklikuks 
prioriteediks, suurendame riiklikku 
vastuvõttu IT-teenuste loomise ja 
arendamisega seotud erialadel 
ülikoolides 
• ühendame Eesti infotehnoloogilise 
kompetentsi ja lõimime selle 
loomemajandusega 
• rakendame maakondades 
programmeerimise huviringid ja viime 
programmeerimise valikainena 
gümnaasiumidesse 
• paneme vastutuse Eesti riigi 
kuvandi loomise, arendamise ja hoidmise 
eest veebikeskkonnas ühele 
konkreetsele ministeeriumile 
• Eesti peab saama interneti-alase 
õigusloome eeskujuks maailmas 

RIIGIHALDUS 
ja ÕIGUS 

• viime Eesti Vabariigi 
põhiseadusesse muudatuse presidendi 
otsevalimiseks kodanike poolt.  
• toetame Eesti vabariigi 
põhiseaduse muutmist rahvaalgatuse 
võimaluse seadustamiseks 
 

• arendame kohtusüsteemi sihiga 
muuta õigusemõistmine kodanikele 
kiiremaks ja odavamaks: kohtasjade 
menetlus ei tohi üheski kohtuastmes 
üldreeglina kesta üle 100 päeva 
• loome uusi võimalusi kohtule 
alternatiivsete menetluste rakendamiseks 
• kohtuotsuse täitmine peab olema 
tagatud 
• täiustame maksejõuetusõigust ja 
täitemenetlust 
• lihtsustame ja muudame 
läbipaistvamaks detailplaneeringute 
menetlemise ja ehitusloa saamise 
• toetame Eesti põhiseaduse ja 
põhiseaduslike seaduste järjepidevat 
akadeemilist analüüsi 
• demokraatia kvaliteedi tõstmiseks 
vähendame valimisaastate arvu, 
kahandamata kodanike osalust 

• võtame vastu uue 
korruptsioonivastase seaduse 
• uuendame korruptsioonivastast 
strateegiat „Aus riik” 
• laiendame abivajajate võimalusi riigi 
õigusabi saamiseks, tõstame riigi 
õigusabi määrasid ja teadvustame 
võimalusi 
• näeme vajadust vähendada 
kohtukulusid tsiviilasjades (sh riigilõive), 
samuti täitemenetlusega seotud kulusid 
• kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei 
muudeta 
• topeltkodakondsus ja eesti keele 
nõuete lahjendamine kodakondsuse 
andmisel ei vasta Eesti huvidele 
• jätkame senist konservatiivset 
immigratsioonipoliitikat 
• kasvatame riigi võimekust tegeleda 
üha kasvava Euroopa-suunalise 

• tagame üleriigilistele 
kodanikeühendustele sõnaõiguse 
Riigikogu komisjonide töös 
• suurendame Riigikogu töö 
demokraatlikkust ja avatus 
• riigi tulevikustrateegia 
kujundamiseks moodustame Riigikogu 
tulevikukomisjoni 
• ei toeta üleöö toimuvaid muutusi 
õiguskeskkonnas ja väldime erakondlikku 
manipuleerimist seadusandlusega. 
• seaduseelnõudele lisab esitaja 
analüüsi sotsiaalsete mõjude kohta, sh 
soolise võrdõiguslikkuse vaatekohast. 
• kehtestame erakondade 
valimiskulutuste ülempiiriks 300 000 
eurot, isiku personaalsed valimiskulud 
piirame 3 000 euroga  
• viime sisse noorteeuro põhimõtte, 
mille kohaselt toetame riigieelarvest 

• avaliku sektori ametnike pädevuse 
hindamine ning isikliku vastutuse 
taastamine  
• riigiteenistujate, sh riigikogu 
töökorraldus, riigikogu liikmete vastutus 
valijate ees jms vajab auditeerimist, 
analüüsi ja saneerimist 
• vähendada Riigikogu koosseisu 
51 saadikuni 
• alandada valimiskünnis 0,7 
protsendile.  
• depolitiseerida kõik linna ja riigi 
avalik-õiguslikud ettevõtted. 
• avaliku sektori koondamishüvitiste 
süsteem vajab korrastamist, samuti vajab 
reformimist avaliku sektori kollektiivne 
tasuline suvepuhkus 
•  siduda riigiametnike palgad 
miinimumpalgaga 
• soovime tagada 



ühiskonnaelu korraldamisel ja juhtimisel 
• korruptsiooni ennetamiseks ja 
tõkestamiseks kasutame kõiki 
sotsiaalseid, õiguslikke ja poliitilisi 
abinõusid 
• inimeste ja ühingute suhtlemist 
riigiga muudetakse lihtsamaks, seda 
eelkõige e-riiki ja e-teenuseid arendades.  
• võtame vastu uue avaliku 
teenistuse seaduse, mis korrastab 
avaliku teenistuse, muutes läbipaistvaks 
ja võrreldavaks avaliku sektori 
palgasüsteemi ja ametihüvede 
kasutamise.  
• ametikohad avalikus teenistuses 
täidetakse konkursi korras ja 
soodustatakse kvalifitseeritud tööjõu 
liikumist avaliku ja erasektori vahel.  
• avalikus sektoris hõivatud inimeste 
hulka saab vähendada uute 
tehnoloogiate ja tõhusama töökorralduse 
kasutuselevõtu teel, mitte teenuste 
kvaliteedi arvel. 
• korrastame avalik-õiguslike isikute 
ringi ja tagame nende läbipaistvuse, 
aruandluse ja juhtorganite vastutuse.  
• tõhusama juhtimise ja haldamise 
saavutamiseks koondab riik kogu 
kinnisvara (välja arvatud 
sümbolkinnisvara) ja selle arendamisega 
seotud tegevused riigi kinnisvara 
aktsiaseltsi.  
• riik liidab ametiasutuste 
tugiteenused ühtsetesse keskustesse 
ning sulgeb mittevajalikud asutused. 
• viime läbi eripensionide reformi 
• kodanikeühendustele ja erasektorile 
võimalus täita senisest suuremat rolli 
sotsiaalhoolekandes, kultuuri-, spordi-, 
keskkonnakaitse, tervishoiu- ja 
turvalisuse vallas, hariduses ning teistes 
valdkondades.  
• seal kus võimalik, tuleb riiklikke 
ülesandeid omavalitsustele, 
kodanikeühendustele ja eraettevõtetele 
üle anda halduslepingute alusel. 
• peab oluliselt suurenema 
omavalitsuste roll oma maksutulu 
kujundamisel.  
• kui kohalikule omavalitsusele 
pannakse lahendamiseks riigielu 

põgenike vooluga 
• algatame ühiskonnas debati selle 
üle, kas ja kuidas oleks ühiskonnas 
stabiilse tasakaalu hoidmiseks mõistlik 
arvestada valimistel laste ja noortega.  
• algatame arutelu lapsevanematele 
valimistel laste eest lisahääle andmise 
ja valimisea 16. aastani viimise üle. 
• aitame kogudustel olla avalike 
teenuste osutamisel võimekamad.  
• aitame kaasa pühakodade ohutuse 
(kindlustuse, tule- ja valve 
signalisatsioonide paigaldamine) 
tagamisele.  
• tagame riikliku programmi 
„Pühakodade säilitamine ja areng 2003-
2013" jätkumise ning kasvu aastateks 
2013-2023.  
• koordineerime ja toetame usulis-
rahvuslike mälestusmärkide hooldamist 
ja tutvustamist.  
• kirikule kuuluvad tagastamata varad 
tuleb tagastada. 
• edendame isamaalist kasvatust ja 
toetame isamaaliste 
noorteorganisatsioonide tegevust. 
• toetame Teises maailmasõjas Eesti 
riikliku iseseisvuse eest võidelnute 
tunnustamist Riigikogu otsusega.  
• toetame rahvusvahelise 
kommunismikuritegude muuseumi 
asutamist.  
• rajame Tallinnas 
kommunismiohvrite memoriaali. 
• toetame Rahvusvahelise 
Kommunismikuritegude Uurimise 
Komisjoni moodustamise algatust 
sarnaselt Rahvusvahelisele 
Kriminaalkohtule.  
• edendame Eesti lähiajaloo uurimist 
ja selgitamist rahvusvahelisele üldsusele. 
• Toetame lähiajaloo tutvustamist 
koolides erinevates regioonides ja 
keeltes. 
 

kohalikke omavalitsusi noorsootöö 
korraldamisel vastavalt omavalitsuses 
elavate noorte arvule ja lähtudes 
kaasrahastamisest. 
• seadustame küla- ja 
linnaosaseltsidele õiguse rääkida kaasa 
kohalike omavalitsuste volikogude töös. 
• kehtestame alates 2013. aastast 
KOV volikogude valimistel 
valimisõiguse alates 16. eluaastast 
• loome maakondlikele 
noortekogudele ja noortevolikogudele 
õigusliku aluse, seadustades nende 
valimise igas omavalitsuses, kus on 
vähemalt 500 noort. 
• kahekordistame kodanikuühiskonna 
sihtkapitali riigieelarvelise rahastamise, 
suurendades seda 2,31 miljonile eurole 
aastas. 
• loome juriidilise aluse, et 
eestkosteorganisatsioonid ja 
vabaühendused saaksid kaitsta oma 
sihtrühmade õiguseid kohtus. 
• suuname riigiasutusi looma ühiseid 
teenindusbüroosid ja piirkondlikke 
kontoreid 
• peame oluliseks avaliku ja 
erasektori koostööd riigivalitsemise 
tugifunktsioonide standardiseerimisel ja 
täitmisel. 
• toetame strateegiliste muudatuste 
kavandamiseks ja elluviimiseks 
valdkonnaüleste mitmekülgsete 
töövormide (võrgustikud, töörühmad, 
projektmeeskonnad jt.) juurutamist 
• lõpetame avaliku teenistuse 
politiseerimise 
• teeme avalikkusele kättesaadavaks 
informatsiooni kõigi riigi tasandil 
toimuvate oluliste otsustusprotsesside 
kohta 
• toetame ajakirjandusvabadust ja 
ajakirjanike ligipääsu avalikkuse jaoks 
olulisele informatsioonile. 
• suurendame e-riigi teenuste 
kättesaadavust võõrkeeltes. 
• toetame avaliku teenistuse 
suuremat avatust ja palgasüsteemi 
läbipaistvust 
• ebaõiglased streigipiirangud tuleb 
kehtetuks tunnistada. 

demokraatiaprintsiipide tunnustamise, 
piirates partokraatiat ja muutes 
valimisseadust 
• algatame üldrahvaliku arutelu, 
selgitamaks vajadus muuta 
põhiseadust: kas optimeerida Riigikogu 
liikmete arv ja siduda nad mandaadiga, 
valida president otse rahva poolt, anda 
rahvale seadusandliku algatuse õigus  
 
 



küsimus, siis nähakse selleks ette 
sihotstarbeline eraldis riigieelarvest ja 
kontrollitakse selle kasutamist.  
• eelarvevõimaluste tekkel vaatame 
üle omavalitsuste tulubaasi kujunemise 
alused. 
• võtame vastu uue rahvastikuregistri 
seaduse ja kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise seaduse, mis 
võimaldavad igal Eesti elanikul omandi, 
töökoha või perekondlike sidemete alusel 
määrata kuni kaks ametlikku elukohta 
ja sellest tulenevalt jagada nende vahel 
tulumaksu. 
 

 

KOV JA 
REGIONAAL
HALDUS 

• töötame välja uued kohalikku elu 
korraldavad seadused või täpsustame 
olemasolevaid, milles reguleerime 
kohaliku elu küsimusi selliselt, et tagataks 
avaliku teenuse tänapäevane kvaliteet ja 
kättesaadavus kõigile Eestimaalastele.  
• töötame välja KOV finantseerimise 
uue süsteemi ja seaduse abil 
kindlustame tulubaasi.  
• tagame KOV võimalused ja 
vahendid kohaliku sotsiaalse ja tehnilise 
taristu korrashoiuks ja arenguks.  
• loome KOVidele võimalused 
toetada kodanikeühenduste tegevust EL 
tõukefondide toel ette võetavate 
projektide kaasfinantseerimisel.  
• muudame kohaliku omavalitsuse 
üksuse korralduse seadust 
paindlikumaks õigusliku vormi ja 
juhtimismudeli osas 
• kehtestame KOV teenuse 
teaduspõhised miinimumstandardid 
• loome KOV ühinemiseks või 
liitumiseks motivatsioonipaketid ja 
stiimulid, 2013. aastal peavad volikogude 
valimised toimuma juba uue 
omavalitsussüsteemi alusel.  
• loome õiguslikud alused, mis 
stimuleerivad KOVe koostöös riigiga 
looma uusi töökohti 
 

 • viime läbi haldusreformi, millega 
tugevdame omavalitsusi, vähendame 
vallabürokraatiat ning muudame 
omavalitsused kohaliku ja regionaalse 
arengu reaalseks suunajaks 
• toetame Tallinnale Eesti teise 
peamise majandusliku, kultuurilise ja 
administratiivse keskusena konkurentsi 
pakkumisel Tartut 
• käsitleme linnalähedasi kasvavava 
rahvaarvuga omavalitsusi 
regionaalpoliitiliselt erilistena, sest 
rahvaarvu kasvu tõttu vajavad nad enam 
investeeringuid uutesse koolidesse, 
lasteaedadesse ja muudesse avalikesse 
objektidesse.  
• suuname ELi regionaalpoliitika 
uued vahendid erasektori töökohtade 
loomise toetamiseks just väikelinnadesse 
kui regionaalsetesse keskustesse.  
• riigiasutuste töökohad hajutame 
üle Eesti - järgime reeglit, et riigiasutuste 
ja nende tugiteenuste 
ümberkorraldamisel eelistatakse 
asukohana maakonnakeskusi ja 
väikelinnu, mitte Tallinna.  
 

• peame oluliseks maakondliku 
omavalitsustasandi loomist, mille 
esindusorganiks on otsevalitav 
maavolikogu ja täitevorganiks maavanem  
• kuni riigireformi teostamiseni 
taastame kohalike omavalitsuste 
tulubaasi 2008. aasta tasemel 
• me ei toeta valdade sundliitmist 
• samuti ei toeta me tänaste 
maakondade valdadeks muutmist ega 
omavalitsustest osavaldade 
moodustamist 

 

 

• valdade volikogudesse 
külavanemate esindus ning 
kodanikuühiskonna esindajad: 
külaseltside juhid ja koostöökodade 
esindajad.  
• valdade ja linnade liitumine peab 
toimuma vajadusest lähtuvalt 
• peame vajalikuks muuta riigi 
juhtimise põhimõtteid, lähtudes 
neljatasandilisest demokraatlikust 
valitsemissüsteemist – riik, maakond, 
vald ja küla.  
• taastada kahetasandiline kohalik 
omavalitsus, eesotsas valitava 
maavanemaga 
• vähendada oluliselt ülepaisutatud 
ametnikkonda ja bürokraatiat, võtta vastu 
regionaalarengu seadus.  
• peame vajalikuks linnade ja 
linnaosade ühtekuuluvustunde ja eripära 
väljakujundamist, neile oma näo andmist.  
• vastustame omavalitsuste 
sundliitmist 
• KOVle tuleb anda vajalikud 
volitused oma elu korraldamisel, sh 
finantsautonoomia 
• peame õigeks taastada kohalike 
omavalitsuste tulubaas riigieelarves 2008. 
aasta tasemel 
• üksikisiku brutotulust tulumaksuna 
kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuv 
osa tasemele 11,93% 
• kohalike omavalitsuste tulubaasi 
ühtlustamise vahendid tasemele 1,43 mld 
krooni 
• kohalikele omavalitsustele 



kütuseaktsiisist laekuvad summad 
kohalike teede korrashoiuks 15% 
tasemele 
• täpsustada seadusandlikult kesk- ja 
kohaliku võimu tulude ja kulude vahekord, 
kohustused, õigused ja vastutus  
 

REGIONAAL-
ARENG 

• riik peab kaugemaid piirkondi 
toetama probleemide lahendamisel ning 
taristu tagamisel 
• kohalike omavalitsuste ja nende 
liitude tugevdamise kaudu tagame 
avalike teenuste kvaliteetse 
kättesaadavuse kõigile Eesti elanikele.  
• töötame välja ja võtame vastu 
regionaalset arendustegevust toetava 
seaduse 
• loome teadus- ja arenduskeskuse, 
mille eesmärgiks on tegelda kohaliku 
omavalitsuse ja regionaalarengu 
küsimustega.  
• tugevdame KOV maakondlikke 
koostööorganeid ja hoogustame 
regionaalset koostööd 
• toetame pealinnaregiooni 
omavalitsusüksuste koostöövormide 
väljatöötamist ja rakendamist.  
• seadustame küla-, aleviku- ja 
saarevanema institutsioonid 
• töötame välja väikeettevõtlust ja 
ühistuid toetava arendusprogrammi 
• ettevõtte loomiseks maapiirkonnas 
maksame starditoetust 
•  
• seadustame saarte elanikele ja 
ettevõtetele vähemalt 50% odavama 
ülesõidu 

• toetame oma kodukanti arendavaid, 
loovaid ja tegusaid liidriomadustega 
inimesi ning peame oluliseks selgitada 
ühistegevuse eeliseid 
• näeme soodustamist väärivat eelist 
põllumajandustootjate koostöös nii 
tootmise kui turustamise valdkonnas, et 
Eesti põllumehe eksporttoodangu eest 
saaks välisturgudel õiglast hinda 
• toetame jätkuvalt külaliikumise 
arendamist ning külavanemate 
institutsiooni tugevdamist vallavolikogu ja 
vallavalitsuse koostööpartnerina 
• soosime omavalitsuste, kodukandi-, 
külaliikumise ja kohaliku omaalgatuse 
(Leader) programmi osaliste, 
mittetulundusühingute, koguduste ja 
ettevõtjate koostööd 
• tagame inimeste liikuvuse ja kiire 
kaugtöö võimalused kogu Eesti riigi 
territooriumil 
• ehitame uue põlvkonna 
fiiberoptilistel kaablitel põhineva ülikiire 
lairibaühenduse kõikide Eesti 
maapiirkondadeni 
• siseturismi elavdamiseks ja uute 
töökohtade loomiseks maale 
investeerime EL vahendeid 
väikesadamate arendamiseks sihiga, et 
igal saarel oleks oma sadam 
• kaalume ajaloolise siseveetee 
taastamist Peipsist Pärnu jõele  
• toetame ajaloo- ja kultuuripärandi 
taastamist ja selle toomist kohalikku ja 
turismitarbelisse kasutusse 
• ühendame Siseministeeriumi 
regionaalvaldkonna struktuurid ja 
põllumajandusministeeriumi üheks 
maaeluministeeriumiks 

• toetame maaelu ja maamajanduse 
mitmekesistamist eraldi meetmetega 
põllumajandusministri ja regionaalministri 
valitsemisalades. 
• toetame põllumajanduse ja maaelu 
arengut läbi hoiu-laenuühistute süsteemi 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) 
kaudu.  
• toetame LEADERi meetme 
tegevuste, kohaliku omaalgatuse 
programmi, väikesaarte programmi, Setu, 
Peipsiveere ja teiste programmide kaudu 
kohalikke algatusi ning kohalike kultuuri- 
ja spordiobjektide arendamist 
• töötame välja uue programmi 
erasektori teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks maal 
• töötame välja uue meetme 
nõukogudeaegsete amortiseerunud 
tootmishoonete lammutamiseks ja 
nende ümbruse korrastamise 
toetamiseks 

• toetame maksupoliitiliste erisuste ja 
Euroopa tõukefondide meetmete 
eelistuste kaudu ettevõtjate 
investeeringuid, kes loovad töökohti 
maapiirkondadesse 
• eelistame ettevõtjate koostööle 
suunatud projekte 
• peame tähtsaks maainimesi ja 
maapiirkondade arengut puudutavate 
projektide ja küsimuste puhul aktiivsemat 
kaasamispoliitikat 
• peame õigeks, et järjest rohkem 
tegevusi suunataks läbi LEADER-laadse 
otsustusprotsessi 
• laiendame olemasolevat 
maainfrastruktuuri toetusprogrammi, et 
aidata kaasa puhta vee ja kanalisatsiooni 
ning interneti kättesaadavusele, samuti 
kohalike teede (sh tolmuvabaks 
muutmine) ning elektri- ja sidevõrkude 
rajamisele 
• Euroopa maaelu tõukefondide 
kaasabil likvideerime tarbetud vanad 
põllumajandushooned ja varemed 

• toetame jätkuvalt külakogukonna 
arengule, identiteedi tugevdamisele ja 
omaalgatusele suunatud tegevusi. 

• igas maakonnas peab toimima 
vähemalt üks regionaalse tähtsusega 
ettevõte 
• peame maaelu elavdamisel 
vajalikuks toetada eestlaste etniliste 
allrühmade kultuuriidentiteedi avaldamist 
ühistegevuse  
• kaitseme seadustega ja toetame 
riigieelarvest väikeettevõtlust, eriti 
maapiirkondades 
• rakendame tasuvate 
mittepõllumajanduslike töökohtade 
loomiseks riikliku programmi 

MAAELU ja  
PÕLLU-
MAJANDUS 

• töötame välja ja rakendame ellu 
riiklike investeeringute programmi 
ligikaudu vähemalt 100 000 ha 
kasutusest välja langenud 
põllumajandusmaade taaskasutusse 

• seisame selle eest, et Eesti 
põllumehele rakenduksid alates 
järgmisest EL eelarveperioodist (2014) 
kõigi teiste EL tootjatega võrdsed 
konkurentsitingimused 

• seisame selle eest, et ELi ühine 
põllumajanduspoliitika jääks ühtseks ja 
ühiselt rahastatavaks.  
• tagame ELi põllumajandustoetuste 
kaasfinantseerimise (top-up) Eesti riigi 

• Euroopa maaelu tõukefondi 
kaasabil peame oluliseks traditsiooniliste 
põllumajandusmaastike 
(pärandkooslused, puisniidud, kiviaiad) 
säilitamist ja taastamist 

• kõike seda, mida Eesti põllumees 
suudab toota ja turustada, tuleb kaitsta ja 
soosida 
• tõsta kohaliku 
põllumajandustoodangu 



võtmiseks lähiaastatel 
• töötame välja ja rakendame ellu 
meetmed taluperede sotsiaalse kaitse 
tagamiseks 
• põllumajandustootmise 
järjepidevuse, saaduste hea kvaliteedi ja 
põllumajandustootjate konkurentsivõime 
tagamiseks näha 2012. aasta 
riigieelarves ette EL poolt lubatud 
siseriikliku lisamakse (top-up) täies 
mahus väljamaksmine.  
• vähendada põllumajanduses 
kasutatava diislikütuse aktsiis EL 
keskmisele tasemele 
• toetame EL ühise põllumajandus-
poliitika rahastamist EL-i eelarvest 
aastatel 2014–2020 senises mahus  
• seisame selle eest, et kõigi EL 
liikmesriikide põllumeestele tagataks 
õiglased ja võrdväärsed 
konkurentsitingimused 

• toetame ÜPP lahtisidumist mineviku 
tootmismahtudest ning otsetoetuste 
maksmist järjest rohkem avaliku huvi 
alusel, nagu omamaise toidu 
kättesaadavus, piisav sissetulek tootmise 
kestlikuks käigushoidmiseks, 
põllumajandusmaastike hooldus, 
bioloogiline mitmekesisus, 
maapiirkondade elujõulisus 
• toetame uute innovaatiliste 
ettevõtlusvaldkondade levikut maal lisaks 
põllumajandusele, väike- ja 
pereettevõtluse mitmekesiste 
tegevusalade arengut. 
• senisest enam võimalusi näeme 
metsamajanduse ja vesiviljelusega 
seotud valdkondades 
• õigus- ja rahanduskeskkonnast 
tulenevad reeglid ei tohi kohelda 
ebavõrdselt mahetootjaid 
• uuendusliku maaettevõtluse 
arendamiseks tõstame teavitustegevuse 
ja nõuandeteenuse taset, parandades 
selleks nõustajate kvalifikatsiooni ning 
luues ühtse ja võimeka nõuandesüsteemi 

eelarvest lubatud maksimaalses 
ulatuses 
• lihtsustame põllumajandussaaduste 
tootmise, käitlemise ja turustamise 
nõudeid ning vähendame bürokraatiat 
• panustame enam toidutööstuse 
arengusse, laiendades abisaajate ringi ja 
abikõlbulike tegevuste hulka.  
• pöörame erilist tähelepanu 
eksportivatele tööstustele. 
•  loome eraldi abimeetmed 
mahepõllumajandussaadusi töötlevatele 
tööstustele ja võimaldame toetust 
taotleda ka tulundusühistutel.  
• laiendame „Eesti toidu" programmi, 
edendades sellega tervislikke 
toitumisharjumusi ja parandades kohaliku 
toidu mainet.  
• soosime lasteasutustes kohaliku ja 
tervisliku toidu kasutamist - rämpstoit 
peab koolidest kaduma.  
• jätkame Eesti metsanduse 
toetamist ühise põllumajanduspoliitika 
eelarvest ka järgmise ELi eelarveperioodi 
jooksul.  
• toetame rannakalanduse 
arendamist ja kalurite tegevuse 
mitmekesistamist turismi ja teistesse 
valdkondadesse.  
jätkame kalakasvatuse investeeringute 
toetamist ning kavandame 
kalakasvatusettevõtetele MESi kaudu 
pikaajaliste laenude võimaldamist 

• loome seadusandlikud võimalused 
Natura aladel säästliku majandus-
tegevuse elavdamiseks 
• peame oluliseks alates EL uuest 
finantsperioodist toetuste ühtlustamist 
vanade ja uute liikmesriikide vahel 
• toetame põllumajandustoetuste 
maksmist ELga kokkulepitud 
maksimummäärades ja 
tootmispiirangute  kaotamist ning riigiabi 
maksmist ühistel alustel. 
• langetame alates 2013. aastast 
toiduainete käibemaksu 5%ni, mis jätab 
põllumajandustootjatele käibesse 
lisaraha 
• loome täiendavaid võimalusi 
väikeettevõtete ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks, 
kõrvaldades seadusandlikud kitsaskohad 
nende tegevuselt 
• toetame Eesti toidu ja kohalike 
piirkondlike toitude programme, mis 
toetavad sisetarbimise suurendamist ja 
kohalikku eripära 
• langetame põllumajandusliku 
diiselkütuse aktsiisimaksumäära EL 
keskmisele tasemele 
• loome riigi ja põllumeeste koostöös 
põllumajanduse saagikahjude korvamise 
tarvis vabatahtliku kindlustussüsteemi. 
• kaardistame Eesti bioenergia 
ressursid nende efektiivsema kasutamise 
huvides ja eesmärgiga võtta seni 
kasutamata põllumaad uuesti käibesse 
• toetame bioenergia tootmist 
euroopa tõukefondide kaasabil. 
• väärtustame keskkonnasõbralikke 
majandamisviise ja suurendame 
tõukefondide meetmete abil mahetootjate 
motivatsiooni toota turule rohkem 
kaubatoodangut. 
• suuname lepingulise koostöö 
põllumajandusministeeriumi ja 
põllumajanduslike õppe- ja 
teadusasutuste vahel praktilisele alusele 
• viime lõpuni maareformi 
• toetame põllumajandustootjate 
jätkusuutlikku ühistegevust läbi 
riigieelarve ja maaelu tõukefondi 
• maaelu tõukefondi kaasabil toetame 
süsteemselt väiketootjate piirkondlikku 

ekspordivõimekust 
• soodustada ja toetada 
põllumajanduslike väikeettevõtete 
ühisuste loomist.  
• ühistegevuse kaudu liha, 
toiduainete, põllumajandussaaduste 
turustamine 
• luua igas maakonnas maarahva 
keskühistu 
• soodustame vesiviljeluse arengut 
• toetame rannakalurite ühistegevust 
ja kalavarude majandamist viisil, mis 
tagame inimtegevuse kooskõlas 
loodusega 
• loome kohaliku 
põllumajandustoodangu 
ekspordivõimekuse tõstmiseks igasse 
maakonda põllumajandussaaduste 
keskühistu 



ühistegevust oma toodangu 
(käsitöötooted, kvaliteetne kohalik toit, 
tarbekaubad) otseturustamiseks. 
• loome seadusandliku baasi ja 
toetame rahaliselt laenu-hoiuühistute 
teket ja nende koondumist ühistupangaks 
• koondame kalanduse valdkonna 
põllumajandusministeeriumi haldusalasse 
• koostöös huvigruppidega töötame 
välja meetmete süsteemi kalanduse  
kriisist väljatoomiseks 
• toetame Euroopa kalanduse 
tõukefondi meetmete toel kalanduse, 
turismi, kohaliku toiduainetetööstuse ning 
toitlustuse koostööd rannikupiirkondades 

• toetame Euroopa tõukefondi toel 
vesiviljeluse võimaluste maksimaalset 
kasutamist Eestis 

KESKKOND • igakülgselt toetame säästva arengu 
põhimõtteid, looduse bioloogilise 
mitmekesisuse printsiibi järgimist ning 
keskkonna kvaliteedi kaitsmist ja 
parandamist  
• viime seadustesse muudatused, 
mis oluliselt piiravad viljaka põllumaa 
kasutamist mittepõllumajanduslikuks 
otstarbeks 
• käivitame riikliku programmi 
põllumajanduslikust ja muust kasutusest 
välja jäetud maade kasutuselevõtuks, sh 
metsastamiseks 
• vaatame üle ja korrigeerime 
riigimetsa raieplaanid vastavalt metsade 
kasvukohatüüpidele, sanitaarseisundile, 
raieküpsusele ja tormikahjustustele 
• muudame seadusi mererannale ja 
avalikele siseveekogudele juurdepääsu 
tagamiseks ning avalikes huvides 
tingimuste loomiseks supluse, 
tervisespordi, loodusõppe, matkamise, 
veespordi, kalastamise jms 
võimaldamiseks 
• kui võtame vastu otsuseid tööstuse, 
energeetika, transpordi, põllumajanduse 
jt majandussektorite arengu küsimustes, 
kaalume alati nende otsuste 
keskkonnamõjusid ja viime kahjulikud 
mõjud miinimumini 
• soodustame teadusmahukat, 

• kõik ühisveevärki tarbivad Eesti 
elanikud saavad puhta joogivee hiljemalt 
aastaks 2013 
• jätkame reoveepuhastite 
uuendamist 
• seame eesmärgiks puhtad 
metsaalused, üldise jäätmetekke 
vähendamise ning jäätmete 
taaskasutamise suurendamise, 
muuhulgas energiatootmiseks 
• arendame jäätmete 
taaskasutussüsteeme, et need oleksid 
tarbijale võimalikult mugavad 
• toetame kohalikke omavalitsusi 
jäätmekogumispunktide rajamisel 
• õhusaaste ja mürakoormuse 
vähendamiseks linnades kindlustame 
küllaldase haljastuse säilimise 
• õhusaaste leevendamiseks 
siirdume järk-järgult väiksema 
süsinikukoormusega majandusmudelile 
• energia ja soojuse tootmisel 
eelistame väiksema keskkonnamõjuga 
taastuvaid (kodumaiseid) energiaallikaid 
• toetame jätkuvalt nõukogudeaegse 
reostuse likvideerimist 
• võtame fookusesse ka võitluse 
maastiku ruumilise reostusega ning 
transpordist, tootmistegevusest ja 
kaaskodanike avaliku korra rikkumisest 
lähtuva mürareostusega 

• peame säästlikku tarbimist 
parimaks keskkonna- ja energiapoliitikaks 
ning jätkame vahendite suunamist 
energiasäästu projektidesse.  
• pooldame jäätmekäitluses 
taaskasutuse jõulist edendamist, selleks 
seisame prügi ladustamise õiglase 
hinnastamise ning taaskasutuse 
võimalikult mugavaks muutmise eest.  
• oleme avatud uue põlvkonna 
elektriautode kiirele kasutuselevõtule.  
• seisame selle eest, et riigihangetes 
arvestataks keskkonnahoiu põhi 
mõtetega.  
• säästliku tarbimise eeskujudeks 
peavad saama riigi- ja kohaliku sektori 
asutused ise.  
• läänemere kaitseks suurendame 
praegu äärmiselt madala katastroofide 
likvideerimise võimekuse 
rahvusvaheliselt nõutud tasemele.  
• kokku merealade planeerimise ja 
merre ehitamise põhimõtted.  
• seisame bioloogilise mitmekesisuse 
eest, toetades pärandkoosluste 
hooldamist ning haruldaste liikide 
elupaikade kaitset.  
• tagame piisava 
keskkonnajärelevalve ja vaatame üle 
karistused looduse kuritarvitajatele. 
 

• toetame keskkonnasäästlike 
lahenduste ning tehnoloogiate eelistamist 
riigihangete 
• toetame keskkonnasõbralike 
tehnoloogiate ja toodete väljatöötamist ja 
laiemat levikut läbi toetavate 
maksusoodustuste süsteemi 
• toetame ühiskondlikke liikumisi, 
mille eesmärk on kaasata loodust hoidma 
võimalikult palju inimesi 
• kaasame loodushoidu kaitsealadel 
elavad inimesed ja rakendame 
loodusväärtuste hoidmisse  
• toetame looduskaitse 
usaldusmeeste võrgustiku loomist. 
• tõhustame kontrolli 
keskkonnanormide täitmise üle 
sadamates, raudteejaamades ja ladudes 
• kõige keskkonnasäästlikum 
ühistranspordiliik on raudteetransport. 
selle eelisarendamiseks tuleb säilitada 
raudtee infrastruktuur riigi omanduses, 
kasutada EL toetusi olemasoleva 
raudteevõrgu renoveerimisel ja uute 
trasside väljaehitamisel 
• käivitame kergliikluse arengukava 
koostamise ning loome tegevuskava 
kergliikluse soodustamiseks 
• soodustame kvaliteetse elamufondi 
tekkimist, et tõhustada majanduskasvu, 
suurendada tööhõivet ja vähendada õhku 

• peame oluliseks ökoloogilise 
maksureformi järkjärgulist elluviimist 
• keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamise võtmeküsimuseks peame 
elanikkonna pidevat teavitamist ja 
koolitamist 
• peame oluliseks metsanduse 
ressursikasutust juurdekasvu piires 
• peame vajalikuks suurendada 
metsauuendustööde ja noorendike 
hooldamise mahtu (eriti erasektoris 
• toetame elupaigapõhist ulukite 
bioloogiast lähtuvat jahindust 
• peame vältimatuks ulukikahjustuste 
kompenseerimist 
• toetame ajalooliselt järjepidevat 
kalandusressursi säästlikku kasutamist 
• rannikupiirkondade arendamisel 
peame oluliseks soodustada ja toetada 
kalaturismi 
• soosime harrastuspüügi 
mitmekesistamist ning kasvu, nähes 
selles olulist hooba inimeste 
loodusläheduse kujundamisel ja tervise 
edendamisel 
• peame esmatähtsaks loodushoidu 
ning kõigi loodusressursside säästlikku ja 
arukat kasutamist 
• peame looduskasutusel oluliseks 
säilitada Eestile omased loodus- ja 
kultuurmaastikud ning elurikkus 



vähese toormekulu ja madala 
keskkonnamõjuga tootmist ning 
materjalide säästlikku kasutamist, 
lähtudes korduvkasutamise põhimõttest 
ja toormekasutuse ühikumäära 
kehtestamisest.  
• taastame looduskaitse 
haldussuutlikkuse ning järelevalve 
rahvusparkides ja looduskaitsealadel.  
• mitmekordistame reostustõrje 
võimekust ja kehtestame selle valdkonna 
rahastamiseks ohtlike veoste maksu.  
• Nabala lubjakivimaardla 
võimalikuks kasutuselevõtuks või 
väljaarvamiseks maardlate nimekirjast 
viime läbi laiapõhjalise keskkonnamõju 
hindamise 
• jätame kehtima praeguse 
jahiseaduse 

• looduskaitsemeetmete 
rakendamisel peame oluliseks 
ökosüsteemide sidusust ning 
keskkonnakasutuse eesmärgipärast ja 
mõistlikku piiramist 
• kaitsealade puhul peame tähtsaks 
kaitsekavade tegelikku rakendamist, 
mitte nende formaalset laiendamist 
uutele aladele 
• tagame Nabala karstiala ja Tuhala 
Nõiakaevu säilimise 
• loodusväärtuste seire peab olema 
arusaadav ja tagama ka seni väheuuritud 
liikide ja koosluste mõistmise 
• toetame eraomanikke, kes oma 
maal loodust kaitsevad ja aitavad 
traditsiooniliste majandamisviisidega 
kaasa pärandmaastike ja -koosluste 
säilimisele 
• tagame traditsiooniliste kalajõgede 
elujõulisuse ja hea seisundi, kalad 
peavad pääsema läbi ka paisudest 
• ressursi- ja keskkonnakasutuse 
tasude määrad peavad olema 
pikaajaliselt ette teada 
• lisaks põlevkivivarudele ja 
ehitusmaavaradele peab riik pöörama 
tähelepanu ka seni kasutuseta 
maavarade uurimisele ning toetama uute 
tehnoloogiate kasutuselevõttu 
• uute kaevanduste avamine toimub 
kokkuleppel kohaliku kogukonnaga 
• laiendame aheraine kasutust 
ehitusmaterjalina väiksema 
liikluskoormusega teede ja parklate 
rajamisel 
• ammutame lõpuni pooleldi 
kasutatud turbaalad ning toetame 
kasutatud turbaalade rekultiveerimist.  
• läbi tulumaksumuudatuse, mille 
kohaselt saab metsa müügi korral 
maksustatavast tulust maha arvata kolme 
müügijärgse aasta kulud 
• toetame erainitsiatiivi ühistulise 
tugisüsteemi arendamisel, mis oleks 
metsaomanikule toeks metsatööde 
korraldamisel ja puidu turustamisel 
• keskkonna stabiilse seisundi ja 
metsa mitmekülgse kasutamise 
tagamiseks jääb põline riigimets riigi 
omandisse ka tulevikus 

paiskuva CO2 hulka 
• loome tulumaksusoodustuse (üks 
tulumaksuvaba miinimum) passiivmajade 
ja madala energiatarbega 
majade/korterite omanikele 10 aasta 
jooksul peale eluhoone valmimist. 
• töötame välja toetuste süsteemi 
passiivmajade ja madala energiatarbega 
majade projekteerimiseks ja 
ehitusjärelevalveks 
• katame Eesti jäätmejaamade 
võrgustikuga, et pakkuda jäätmejaama 
teenust ka maapiirkondades; loome 
praegusele 70le lisaks 50 uut 
jäätmejaama 
• toetame olmejäätmete tekkekohal 
liigitikogumise arendamist ja viime 
taaskasutuse osakaalu 70%ni jäätmetest 
• parandame orgaaniliste jäätmete 
kogumist ja kompostimist tiheasustusega 
elamualadel eesmärgiga kompostida 
vähemalt 30% orgaanilistest jäätmetest 
• jätkame linnade ja alevite reovee 
puhastusseadmete rajamist ning 
renoveerimist 
• loome tõrjefondi keskkonnareostuse 
tõrjumise võimekuse suurendamiseks. 
• süvendame rahvusvahelist 
keskkonnaalast koostööd kõigi 
Läänemere riikidega, et luua 
laevajäätmete kontrollisüsteem 
• toetame tõrjevarustuse kohustusliku 
miinimumi kehtestamist kõigile 
Läänemere riikidele  
• taotleme rahvusvahelist kokkulepet 
naftalootsi teenistuse sisseviimiseks 
Läänemerel. 
• taotleme operatiivse ilma-mere-
mudeli rahastamist ning rakendamist 
süüdlaste tabamiseks ning tõrje- ja 
päästetööde juhtimiseks 
• metsanduse elavdamiseks 
(metsakasvatuse ja raieaktiivsuse 
hoogustamiseks) muudame metsamaa 
maksustamise korda ja seostame 
metsamaa maksu metsa vanusega 
• toetame ühistegevuse arendamist, 
et suurendada erametsaomanike 
konkurentsivõimet 
• toetame põlise riigimetsa jäämist 
riigile. 

peame lubamatuks tegevust, mille 
tehnoloogiline tase või 
majanduspiirangud ei võimalda 
pöördumatuid looduskahjustusi vältida 



• laiendame harrastuspüügivõimalusi 
kudemiskohtade ja kalapüügikohade 
taastamise kaudu 
• rakendame tegevuskava, mis 
arvestab siseveekogusid ja merd 
tervikliku ökosüsteemina, hajutab 
tihedast tankeriliiklusest tulenevaid 
keskkonnariske ning suurendab 
reostustõrjevõimekust 
• erilist tähelepanu pöörame 
rannikumere puhtana hoidmisele, 
muuhulgas puhastame Tallinna lahe 
sinna aastakümnete jooksul kogunenud 
reostusest 
• osaleme aktiivselt rahvusvahelises 
Läänemere kaitse ja kasutamise alases 
koostöös ning võitleme Läänemere-
äärsete riikide ühtse 
keskkonnaseiresüsteemi loomise eest 
• viime läbi uuringud merekaitsealade 
kiiremaks määratlemiseks ja Läänemere 
seisundi täpseks hindamiseks 
• toetame keskkonnahariduse 
edendamist, selleks tagame 
keskkonnahariduse andmiseks pädevate 
õpetajate juurdekasvu ja toetame 
loodusõppeprogrammide arendamist 
• riik peab rajama uued avaliku 
sektori hooned maksimaalselt 
energiasäästlikena ning rakendama 
kõrgemaid keskkonnastandardeid 
transpordivahendite hangetel 
• säilitame juurdepääsu merele ja 
veekogudele ning riigimetsa koos metsa 
traditsiooniliste andide (puhas õhk, 
seened, marjad) kasutamise võimalusega 
• tagame kõigile e-juurdepääsu riigi 
keskkonnaandmetele 

• toetame kaitseala valitsejale 
suuremate volituste andmist 
metsamajanduslike tööde planeerimisel. 
• suurendame erametsakeskuse 
kaudu valgustus- ja harvendusraiete 
(kuni 30a puistutes) toetuse maksmist 
• riik peaks jahinduses võtma 
eelkõige jahinduspoliitika kujundaja ja 
järelvalvaja rolli, delegeerides osa 
kohustustest Eesti jahimeeste seltsile 
• seisame suurte jahipiirkondade 
säilitamise eest, minimaalseks 
jahipiirkonna suuruseks säiliks 5000 ha 
ühes ringpiiris 
• riik peab jätkuvalt panustama 
ressursse jahindusse sh ulukite kahjude 
kompenseerimisse 
• toetame põhimõtet, et RMK ei 
kehtesta täiendavat maksukoormust 
jahindusorganisatsioonidele 

• toetame maaomanike kaasamist 
jahindustegevuse kavandamisse. 

VABA-
SEKTOR 

• kaasame riiklikult tähtsate otsuste 
ettevalmistamisse ülikoole ja 
teadusasutusi 
• toetame katusorganisatsioonide ja 
erialaliitude tööd, soodustame nende 
teket ja kaasame nad partneritena 
otsustusprotsessi 
• parandame kodanikeühenduste 
kaasatavust seadusloomesse 
• toetame rahvusvähemusi 
esindavate kodanikeühenduste tegevuse 
riigipoolse rahastuse suurendamist 
• muudame kodanikeühenduste 

 • rakendame Eesti 
Kodanikuühiskonna arengukava (EKAK) 
ja „Kaasamise hea tava" põhimõtteid 
• anname äriregistris 
vabaühenduste kohta olevad andmed 
vabalt kasutusse, et oleks lihtne leida 
organisatsioone, kes vajavad 
vabatahtlikke, kellele annetada, keda 
kaasata jne 
• laiendame riigi ja omavalitsuse 
ülesannete delegeerimist 
kodanikühiskonna organisatsioonidele 
• toetame jätkuvalt kodanikühiskonna 

  



rahastamistaotlused ja aruandluse 
vähembürokraatlikuks 
• tunnustame piirkondlike asumi- ja 
külaseltside tööd ning loome neile 
paremad rahalised tingimused oma 
ülesannete elluviimiseks  

organisatsioone ja algatusi KÜSKi, 
kohaliku omaalgatuse programmi, 
hasartmängumaksu nõukogu ja muude 
rahastamiskanalite kaudu  
• suurendame Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali riigieelarvelist toetamist. 
Loome ühendustele peale projekti 
toetuste ka tegevustoetuste süsteemi 
 

PERE • tagame iga lapse kohta 
lapsehooldustasu kuni kolmanda 
eluaastani vähemalt 200 eurot kuus.  
• taastame tasustatud 10-tööpäevase 
isapuhkuse 
• taastame riikliku ranitsatoetuse.  
• soodustame pikapäevakooli loomist 
koolide ja noortekeskuste juurde, tagades 
selles koha igale soovijale.  
• toetame huviharidust. spordi-, 
kunsti-, muusika-, tehnika- ja loodusringid 
peavad olema huvilistele kättesaadavad 
sõltumata pere sissetulekust.  
• tagame noortele peredele kodu 
säilimise ja ehitame uusi kodusid 
munitsipaalkorterite programmi alusel 
• muudame riiklikku otsetoetuste 
süsteemi renoveeritavate korterelamute 
toetamiseks suurusjärgus kuni 35% 
renoveerimistööde maksumusest 
• loome stabilisatsioonifondi, mis 
annaks hättasattunud korteriühistutele 
sihtotstarbelist laenu, et vältida elamute 
kütmata jätmist 
• alustame tagastatud majades 
elanud ja elavatele üürnikele tekitatud 
ülekohtu kompenseerimist riigi tasemel, 
selleks töötame välja hüvitamist 
reguleeriva seaduse 
• tagame abivajajatele 
võlanõustamisteenused 
• loome süsteemi, kus riik maksab 
üksikvanemale toetust ja nõuab sisse 
kohtu poolt välja mõistetud alimendid 
•  suurendame kasuperedes 
kasvavate laste toetust lastekodudes 
kasvavate laste toetamise määrani 
 

• Vanemahüvitise süsteemi 
jätkumine 
• Peretoetuste maksmisel peab 
kehtima põhimõte, et toetatakse rohkem 
neid, kes reaalselt rohkem abi vajavad ja 
kel on rohkem lapsi 
• Majanduslike võimaluste tekkimisel 
kehtestame tugisüsteemi lasterikastele 
peredele ja üksikvanematele. Perede 
aitamisel eelistame mõistlikku 
tasakaalustatud süsteemi teenuste 
pakkumise, universaaltoetuste ja otseste 
rahaliste toetuste vahel 
• Vanemate, kohalike omavalitsuste 
ja riigi koostöös tagame kõigile lastele 
võimaluse saada kooliks vajalik 
ettevalmistuse vähemalt aasta enne 
esimesse klassi astumist 
• Majanduslike võimaluste tekkimisel 
jätkub programm „Igale lapsele 
lasteaiakoht!"  
• koondame omavalitsuste 
infokeskkonnad ühtsesse lapsehoiu 
infosüsteemi 
• seame sihiks suurendada õpetajate 
(sh eripedagoogide) arvu lasteaialapse 
kohta 
• ühe pere lastel on õigus käia samas 
lasteaias 
• jätkame lapsehoiuvõimaluste 
paindlikumaks muutmist, et aidata 
vanemad kiiremini tagasi tööturule ja 
seeläbi suurendada perede sissetulekuid 
• pakkuda täiendavat tuge töö- ja 
pereelu paremaks ühitamiseks, 
ennekõike arendades lastehoiuteenuse 
kõrval ka teisi peredele suunatud 
teenuseid ning väärtustades 
peresõbralikkust ühiskonnas tervikuna 
• kehtestame peresõbraliku ettevõtte  
• kehtestame majanduslike 
võimaluste tekkimisel ringiraha 

• kodutoetus kolmelapselistele 
peredele elamistingimuste 
parandamiseks 
• jätkata riigi toel ulatuslikult 
korterelamute soojustamist, et alandada 
koduomanike kütte- ja veekulusid kuni 
poole võrra 
• koduomanike võlakaitse seaduse 
jõustamine  
• arendame välja vanemahariduse 
• osutame kaitset lapseootel 
emadele, keda tööandja diskrimineerib 
• taastame erasektoris töötavatele 
lapseootel emadele samad õigused, mida 
riik pakub avalikus sektoris 
• vähendame aborte 
raseduskriisiaegse nõustamisega 
• aitame leida perele ja sündivale 
lapsele võimalikult turvalised lahendused 
• toetame võrgustikutööd 
• sotsiaaltöötajad ning koolid ja 
lasteaiad saavad teha paremat koostööd, 
et peresid lihtsamalt ja kiiremini aidata 
• jätkame lasterikaste perede 
kodutoetuse programmi ja lasterikaste 
perede emale riigi poolt palga 
maksmisega 
• igale lapsele lapsesõbralik ja last 
arendav lasteaiakoht 
• toetame kohalikke omavalitsusi 
investeeringutes lasteaedadesse ja -
sõimedesse  
• peame vajalikuks, et lapsi abistaks 
rohkem õpetajaid ja spetsialiste 
• sama pere lapsed saagu samasse 
lasteaeda 
• toetame ka alternatiivseid 
lastehoiuvõimalusi 
• lastehoiu reeglid teeme 
inimlikumaks ja vähem bürokraatlikuks 
• toetame suuremat riiklikku kontrolli 

• kolmekordistame lapsetoetused. 
maksame igale lapsele kuni 19. 
aastaseks saamiseni 60 eurot 
kuus 

• kahekordistame üksikvanema lapse 
toetuse 

• jätkame vanemahüvitise maksmist 
ja muudame selle õiglasemaks, 
langetades praegust lage 
kolmekordselt keskmiselt palgalt 
kahekordsele. 

• muudame vanemahüvitise 
maksmist paindlikumaks nii, et 
hüvitist saaks osadeks jagatult välja 
võtta kuni lapse 8 aastaseks 
saamiseni 

• suurendame seitsme- ja 
enamalapselise pere vanema 
toetust vähemalt alampalgani. 

• maksame täiendavat 30 eurost 
lastetoetust neile, kelle vanemad on 
töötud 

• taastame ranitsatoetuse. 
• jätkame riiklikku programmi „Igale 

lapsele lasteaiakoht” 
• tõstame lasteaiaõpetaja palga 

algkooliõpetaja palga tasemele. 
• säilitame universaalsete 

lastetoetuste süsteemi ja 
lihtsustame alternatiivsete 
lastehoiuvõimaluste kättesaadavust 
(perehoid, mängutoad jne). 

• tugevdame laste kaitset ning seame 
eesmärgiks, et iga 1000 lapse kohta 
oleks üks kvalifitseeritud 
lastekaitsetöötaja 

• toetame lastekaitse võrgustike 
arengut, et tagada varane ja kiire 
sekkumine seal, kus laste õigusi 
rikutakse. 

• luua rahvastiku nõukoda, kes juhib 
rahvaarvu tõstmise abinõude rakendamist 
riigi kõigis valdkondades 
• tõsta lastetoetus 300 kroonilt 1300-
le 
• likvideerida lastekodud ning nende 
asemel luua asenduskodud; õpetada ja 
toetada asendusvanemaid.  
• leiame võimalusi mujal kõrgharidust 
omandavad noored Eestisse tagasi tuua 
 



• pere soovi korral ja 
vastunäidustuste puudumisel võib naine 
valida sünnitamiseks oma kodu  
• toetada lastetusravi 
• lapsendamise bürokraatia 
vähendamine, et asenduskodudes elavad 
lapsed jõuaksid senisest kiiremini 
sobivatesse peredesse 
• tänapäevase lastekaitseseaduse 
kehtestamine ja rakendamine, millega 
muuhulgas määratletaks sõltumatu 
institutsioon, kes peab hea seisma laste 
õiguste kaitsmise ning teavitustöö eest 
• tähelepanu varajase märkamise ja 
sekkumise tõhustamisele 
• oluliseks peame peredele 
pakutavate sotsiaalteenuste kvaliteedi 
tõusu 
• tõhusama nõustamise teel 
ennetada paarisuhete purunemist, 
toetada vanemaharidust 
• kooliprogrammis tähelepanu 
pereväärtustele ja riskikäitumise 
vältimisele 

sünnitusmajade ja perearstide koostöö 
ning perearstide tegevuse üle, et tagada 
iga sündinud lapse nõuetekohane 
tervisejälgimine  
• oleme vastu sellele, et 
erivajadustega laste koolidest kaotataks 
arstide ametikoht. 
• toetame sportimis- ja 
liikumisvõimaluste parandamist lastele ja 
noortele. 
• loome riikliku elatise tagamise 
fondi nende perede toetuseks, kus 
lahutatud või perega mitte koos elav 
vanem ei maksa lapsele elatisraha.  
• peame oluliseks ennetada 
perevägivalda ja aidata hättasattunuid.  
• ohvreid tuleb kohelda 
professionaalselt, seame reegliks, et 
vastavad inimesed saavad asjakohase 
koolituse 
• võimaldame vanemahüvitist 
kasutada pikema perioodi jooksul nii, et 
vanemahüvitise kogusumma ei kahane ja 
vanemahüvitise perioodi kestvus 
päevades ei muutu 
• muudame peresõbralikumaks ka 
haige lapse hooldamise võimalused 
• väärtustame laste töökasvatust.  
toetame laste tööharjumuste kujunemist, 
soodustame jõukohase töö tegemist ja 
tunnustame tööandjaid, toetame 
õpilasmalevaid 

• toetame õiguskantsleri volituste 
suurendamist ning institutsiooni 
tugevdamist, et täita 
lasteombudsmani funktsioone. 

• võtame vastu uue 
lastekaitseseaduse. 

• aitame üksi last kasvatavat 
vanemat juriidilise abiga juhul, kui 
teine vanem hoiab kõrvale 
elatisraha maksmisest 

• tugevdame riigi funktsioone 
mittemaksva vanema mõjutamisel 
ning pikendame riigipoolse elatisabi 
maksmise perioodi 

• arvame toimetulekutoetuse 
määramisel sissetulekute hulgast 
välja peretoetused 

• üliõpilastele toimetulekutoetuse 
määramisel lähtume tudengi, mitte 
tema vanemate sissetulekutest 

• moderniseerime peresuhteid 
käsitlevat seadusandlust, et tagada 
õiguste kaitse kõikidele 
peretüüpidele 

• toetame töö- ja pereelu ühildamist, 
et emadel oleks senisest suurem 
võimalus tööl käia ja isadel lastega 
tegelda 

• rakendame meetmeid 
naistevastase vägivalla 
vähendamiseks 

LÕIMUMINE  • tuleb lõpule viia üleminek 
Eestikeelsele gümnaasiumile ning veelgi 
enam panustada Eesti keele 
kättesaadavusse ja kvaliteeti  
• muudame vastavate õpetajate, 
ainekavade ja õppematerjalide 
ettevalmistamise süsteemseks ja 
järjekindlaks.  
• tugevdame projektipõhiseid 
võimalusi õpetajate täiendõppeks ja muid 
tugitegevusi.  
• toetame keelekümblusmetoodika 
laiemat rakendamist alates lasteaiast.  
• majanduslike võimaluste tekkel 
taassuurendame laste keeleõppelaagrite 
(perelaagrite) ja ekskursioonide 
korraldamise võimalusi.  

 • toetame rahvusvähemuste 
kaasamist demokraatlikesse 
otsustusprotsessidesse ning edendame 
nendesse spetsialistide karjäärivõimalusi 
avalikus teenistuses 
• toetame riiklikult Eesti kirjanduse ja 
meediatekstide tõlkimist Eestis elavate 
vähemusrahvuste keeltesse ning nende 
vähemusrahvuste kultuurilise tegevuse ja 
ajaloo tutvustamist eestikeelses meedias 
• toetame Eesti-ainelise venekeelse 
meediasisu tootmist 
• toetame rahvusvähemuste 
kodanikuorganisatsioonide ja 
seadusekohaste rahvuskultuuri-
autonoomiate loomist ning nende 
tegevust 

 



• suurendame mitte-eestlastest 
avalike teenistujate ning haridus- ja 
kultuuritöötajate võimalusi erialase 
keelevaldamise kinnistamiseks.  
• arendame edasi tööjõuvahetuse 
programme.  
• tihendame koostööd töötukassa, 
sihtasutuse meie inimesed (misa) ja 
kohalike omavalitsuste vahel, pakkumaks 
vähemuspäritoluga töötutele tõhusamat 
tuge ja õpet.  
• tagame riigikeeleõppe 
kättesaadavuse ka mitte-eestlastest 
töötutele, pensionäridele ja puuetega 
inimestele.  
• arendame järelevalvet 
täiskasvanuile Eesti keele õpetamise, sh 
koolitajate kvaliteedi üle.  
• algatame riikliku lõimumiskava 
pideva jälgimise, eesmärgiga kohandada 
selle rakenduskavu muutuvatele 
vajadustele. 
• väärtustab ja toetab algatusi, mis 
viivad ühiste eesmärkide saavutamiseks 
kokku eri rahvusrühmadest pärinejaid 
• majanduslike võimaluste tekkel 
tugevdame sihtasutuse meie inimesed ja 
kodanikuühiskonna sihtkapitali võimalusi 
sellesuunaliste projektide toetamiseks.  
• jätkame mitmekeelset 
teabepakkumist, sh rahvusringhäälingus 
ja sotsiaalmeedias. 
• toetame põlisvähemuste 
kultuuripärandi hoidmist, uurimist ja 
väärikat eksponeerimist 
• eelarvevõimaluste avanemisel 
parandame peipsi-ääre arengukava, 
pühakodade programmi, vana-slaavi 
keeleõppe ja kultuuripärandi uurimise 
rahastamist.  
• rajame Kloogale väärika 
fašismivastase memoriaali ning 
tähistame kohaselt vähemusrahvuste 
Eesti vabariiki tunnustava tegevusega 
seotud paigad. 
• peame vältimatuks 
rahvusvähemuste kultuuriühenduste ja 
pühapäevakoolide jätkuvat toetamist riigi 
ja omavalitsuste poolt.  
• eelarvevõimaluste tekkel 
suurendame soome-ugri rahvaste 

• venekeelse gümnaasiumihariduse 
osalisel üleviimisel eestikeelsele õppele 
peame esmatähtsaks tagada õpilastele 
antavate teadmiste kvaliteet 
• laiendame venekeelsete koolide 
õpetajate erialase kvalifikatsiooni 
täiendamise võimalusi 
• toetame eesti emakeelega 
pedagoogide tööleasumist vene 
õppekeelega koolidesse 
• toetame eesti keele innovaatilise 
õpetusmudeli väljatöötamist vene 
õppekeelega koolidele koos kaasaegsete 
infotehnoloogial põhinevate 
õppematerjalide väljaandmisega 
• tagame riigi poolt kehtestatud 
keelenõuete täitmiseks vajaliku eesti 
keele õppe tasuta kättesaadavuse. 
• tagame tugiõpetuse eestikeelsetes 
lasteaedades ja koolides õppivatele 
võõrkeelsetest peredest lastele 
• suurendame keelekümblusklasside 
arvu ning tagame nende finantseerimise 
kõrgema koefitsiendi alusel riigieelarvest. 
• toetame eestikeelsetes koolides 
vene keele ja kultuuri süvaõpet 
valikainena. 
• toetame rahvusvähemuste keele- ja 
kultuuriõppega pühapäevakoolide 
tegevust. 
• innustame venekeelsest 
keskkonnast tulevaid noori omandama 
Eestikeelset kõrgharidust 
• anname kodakondsuse Eestis 
sündinud lastele, kelle kodakondsuseta 
vanemad elavad siin EL pikaajalise 
elaniku staatuses ning kes ei taotle oma 
lastele mõne teise riigi kodakondsust. 
• seame sihiks, et kõik 
mittekodanikest põhikooli lõpetajad 
saaksid kodakondsuse, olles ühitanud 
põhikooli lõpueksamid kodakondsuse 
taotlemiseks vajalike keele- ja 
põhiseaduse tundmise nõuetega. 
• asendame kodakondsust 
taotlevaile isikuile, kes on vanemad kui 
65 aastat, riigikeele eksami suulise 
vestlusega ning lubame neil sooritada 
põhiseaduse ja kodakondsuse eksami 
soovi korral nende emakeeles 
• muudame olulisemad Eesti 



toetusprogrammi kõrghariduse 
omandamiseks Eestis. 
• parandame Eestis elavate teiste 
riikide kodanike ja määratlemata 
kodakondsusega isikute teavitamist Eesti 
kodakondsuse omamise eelistest ja 
võimalustest.  
• tagame mittekodanikest vanemaile 
informatsiooni võimaluste kohta 
omandada Eesti kodakondsus oma kuni 
15-aastasele lapsele 
• pöörame erilist tähelepanu 
vastnaturaliseerunud EV kodanikele, et 
hõlbustada nende sulandumist 
ühiskonda. 

seadused elektrooniliselt tasuta 
kättesaadavaks ka vene keeles 
• tagame Eestis müüdavate ravimite 
ja muu inimeste tervise ja ohutusega 
seotud info tarbijatele kättesaadavuse 
inglise ja vene keeles 
• toetame vene muuseumi ja Eesti 
rahvusvähemuste teiste kultuurikeskuste 
väljaarendamist 
• toetame Peipsiäärse piirkonna 
regionaalarengu programmi 
väljatöötamist ja arendamist eesmärgiga 
kaitsta ja säilitada vene vanausuliste 
kultuurilist omapära 

• taastame rahvastikuministri 
ametikoha valitsuses ning HTMi 
rahvusvähemuste hariduse küsimustega 
tegeleva allüksuse 

SOTSIAAL • lõpetame pensionitõusu 
külmutamise, tõstame erakorraliselt 
kõiki pensione, sh vanaduspensione 
vähemalt 35 euro võrra kuus.  
• tõstame pensioniosaku koefitsienti 
1,0-ni alampalgaga töötamise eest ja 
suurendame eelkõige pensioni baasosa 
• ei maksusta vanaduspensioni 
• muudame pensioniea paindlikuks 
ja viime selle sõltuvusse keskmise eluea 
tõusust 
• seadustame lesepensioni  
• taastame pensionide tasuta 
kojukande 
• ratifitseerime „puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni“ ja tõstame 
puuetega inimeste riiklikke toetusi.  
• laiendame puuetega inimeste 
toetamiseks mõeldud teenuste nimistu 
üleriigiliseks 
• suurendame rehabilitatsiooni-
teenuste mahu vähemalt kahekordseks.  
• aitame tööle rohkem puuetega 
inimesi, selleks loome toetatud töökohti, 
koolitame puuetega töötajaid ja nende 
juhendajaid.  
• pikendame puuetega laste 
vanematele võimaldatavat riigi poolt 
rahastatavat lisapuhkust 14 päevani 
aastas.  
• toetame hoolduskoormusega 

• kujundame ümber eri- ja 
sooduspensionite süsteemi  
• stabiilne pensionitõus, pensionide 
langetamise välistamine 
• väärtustame sotsiaalselt aktiivset 
elu, mis tagab pensionile jäädes 
suuremad sissetulekud ning loob kõigile 
võimaluse töötada nii kaua kui ise 
soovitakse 
• puuetega inimesed peavad saama 
vajalikku abi ning toetust ühiskonnas 
normaalselt toime tulemiseks 
• peame vajalikuks puuetega 
inimeste esindusorganisatsioonide 
suuremat kaasamist riiklikku 
otsustusprotsessi 
• paremat korraldust vajab puuete 
määramise süsteem ning bürokraatia 
vähendamist rehabilitatsiooniga seonduv 
• renoveerime nii riiklikud 
erihooldeasutused kui asenduskodud 
tänapäevasteks peremaja tüüpi küladeks 
• kehtestame riiklikult loetelu 
minimaalselt vajalikest sotsiaalteenustest 
ja nende kvaliteedinõuded, mida iga KOV 
peab pakkuma 
• soovime edendada koduhooldust ja 
telemeditsiini ning luua täiendavaid 
võimalusi eakate päevahoiuks 

• toetame puuetega inimeste 
sotsiaalhoolekande ja raviteenuste 
arendamist ja abivahendite rahastamist 
nõnda, et kaoksid järjekorrad 
• peame tähtsaks pidevalt rahastada 
puuetega inimeste sporti ning tagada 
neile ligipääsetavus spordiasutusse 
• tagada majanduskasvu toel kindel 
pensionitõus eakatele 
• 2012. aastast emapension - 
vähemalt kolme pensionistaaži 
täisaastaga võrdse pensionilisa 
vanaduspensioni ikka jõudnud emadele 
• algatame arutelu lesepensioni 
sisseseadmise üle riikliku 
pensionikindlustuse vahenditest. 
 

• seame eesmärgiks, et kõigis 
esinduskogudes on ühe sugupoole 
esindajaid vähemalt 40% 
• selleks, et iga tööandja maksaks 
oma nais- ja meestöötajatele võrdväärse 
töö eest võrdset palka, anname 
tööinspektsioonile tagasi vastava 
järelevalveõiguse 
• tagame riikliku järelevalve ka 
töölepingute sisu teiste osade üle 
• tagame pensionide tõusu kooskõlas 
palkade ja hindade kasvuga 
• vähemalt alampalka saanutele 
tagame pensionikindlustusstaaži 
arvutamisel ühe täisaasta arvestamise. 
• kehtestame paindliku pensioniea 
ja anname vähemalt 60-aastaseks 
saanutele õiguse viie aasta jooksul 
otsustada pensionile siirdumise aja üle. 
• suurendame eakatele mõeldud 
teenuseid 
• suurendame koduõendusse ja 
hooldusteenusele tehtavaid 
investeeringuid  
• kehtestame hooldekodu teenusele 
riiklikud standardid 
• tagame kvaliteetse hooldusravi, 
peatame hooldusravil viibijate teenuse 
maksumuse omaosaluse suurendamise 
ning toome tervishoiuteenuse 
hooldekodudesse. loome riigi, 

• eripensionide reform 
• vaesuse leevendamiseks tervikkava 
• peame oluliseks perede lühi- ja 
pikaajaliste toetuste tasakaalustamist, 
pöörates erilist tähelepanu töötule, kellel 
on pere ja lapsed, noortele lastega 
peredele, lasterikastele peredele ja 
üksikvanematele 
• seame sihiks tõsta keskmine 
vanaduspension nelja aastaga 415 
eurole  
• peame pensioni arvestamisel õigeks 
lugeda täiskohaga täisaasta töötanul 
palga suurusest sõltumata 
aastakoefitsiendiks vähemalt üks ning 
kehtestada aastakoefitsiendile mõistlik 
lagi 
• võrdsustada laste kasvatamine 
tööga ning riiklikus pensionikindlustuses 
seada sisse uus pensionilisa – 
lapsepension 
• algatame Euroopa sotsiaalharta 
täiendavate artiklite ratifitseerimise 
• toetame ÜRO puudega inimeste 
õiguste konventsiooni ratifitseerimist ja 
fakultatiivprotokolliga ühinemist 
• peame vajalikuks rakendada 
puudega inimestele sotsiaaltoetuste 
süsteem, mis paindlikult arvestab 
konkreetse inimese vajadusi ja ühendab 
rahalise toetuse rehabilitatsiooniga. 



peresid ka pärast puuetega laste 18-
aastaseks saamist.  
• vähendame puuete vormistamisel 
bürokratismi 
• suurendame toimetulekupiiri 100 
euroni, iga järgmise pereliikme puhul 80 
euroni.  
• taastame matusetoetuse maksmise  
• toimetulekutoetuse maksmisel ei 
arvestata inimese tulude hulka 
represseeritutele makstavaid toetusi, 
riiklikke peretoetusi ja avaliku töö 
tegemise eest saadud tulu.  
• suurendame perelastekodude ja 
erihooldekodude rahastamist.  
• algatame omavalitsustele suunatud 
programmi hooldekodude 
renoveerimiseks ja ehitamiseks 
• rahastame riigieelarvest 
kasuperede liidu, puuetega inimeste koja, 
lasterikaste perede liidu jt tegevust 
• toetame võrdselt kõiki Eestis 
elavaid Tšernobõli veterane.  
 

omavalitsuste, ettevõtjate ja eraisikute 
koostöös süsteemi,  
• pensionäridele, kes 
hambaproteesihüvitist ei vaja, hüvitame 
hambaravi kulusid kuni 255,65 euro 
(4000 krooni) ulatuses 3-aastase perioodi 
jooksul. 
• taastame riikliku matusetoetuse 
• tagame toetused vastavalt 
vanusegruppide vajadustele ning 
lühendame rehabilitatsiooniteenuse 
järjekordi 
• kõikidele rehabilitatsiooniplaani 
saanutele tagame ettenähtud teenuse. 
• tagame erivajadustega inimeste 
õppimis- ja töötamisvõimaluse 
rahastamise ning toetame täiend- ja 
ümberõpet, et soodustada puuetega 
inimeste tööturule naasmist. 
• lihtsustame puude tuvastamise ja 
kontrolli süsteemi ning tagame, et puude 
astet ei saaks vähendada enne, kui 
toimub reaalne toimetulekuvõime 
taastumine 
• parandame puudega laste ja noorte 
õppimisvõimalusi ning maksame neile 
õppimistoetust 
• garanteerime puudega lastele 
haridus- ja arenguvõimalusi tagavate 
tugiteenuste olemasolu sõltumata pere 
elukohast 
• tagame puuetega inimestele 
võrdsed võimalused osaleda 
ühiskondlikus elus, parandades 
ligipääsetavust seda võimaldavale 
keskkonnale 
• parandame sportimisvõimaluste 
kättesaadavust erivajadustega inimestele 

• peame õigeks tõsta puudega 
inimeste toetused vähemalt 
kahekordseks 
• toetame puudega laste juurdepääsu 
haridusele 
• raske ja sügava puudega laste 
õpetamise ja puudega lapse perede 
nõustamise, vajadusel ka 
nõuandekoolituse kulud tasub riik 

TERVIS • haiguste ennetamine prioriteediks 
• ravijärjekordade lühendamiseks 
suurendame eriarstiabi rahastamist 
• taastame hambaravihüvitise ja 
tõstame selle 195 euroni kolme aasta 
jooksul 
• loome hambaravis võimaluse 
kasutada kogumiskontot 
• omavalitsustele loome täiendavaid 
võimalusi hambaravi toetamiseks.  
• taastame pediaatrite koolitamise 
• kõiki õpilasi peab teenindama arst.  

• tippkokki kaasates julgustame Eesti 
inimesi juba lasteaiast ja koolist alates 
tervislikult toituma, kasutama toidu 
valmistamisel kodumaiseid tooraineid 
ning tõstma üldist toitumiskultuuri 
• suurendada korrapäraste 
tervisekontrollide mahtu nii lastele kui 
täiskasvanutele 
• suurendada erinevate 
tervisejälgimis- ja sõelumisprogrammide 
läbiviimist 
• toetame EL patsientide vaba 
liikumist võimaldava seadusandluse 

• aastaks 2020 peaksid elama mehed 
vähemalt 75- ja naised vähemalt 
84aastaseks 
• tuleb oluliselt vähendada alkoholi ja 
tubaka tarbimist, selleks kasutame riigi 
maksupoliitikat ja kehtestame 
reklaamipiirangud 
• kehtestame riikliku alkoholipoliitika, 
mille eesmärk on vähendada 
alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid 
kahjusid 
• arendada välja alkoholi 
liigtarvitamise varajase avastamise ja 

• suuname tervishoidu maksutulude 
arvel täiendavalt neli miljardit krooni nelja 
aasta jooksul 
• tööandja poolt tehtavaid kulutusi 
töötajate täiendavaks ravikindlustuseks ja 
tervise edendamiseks ning spordiga 
tegelemiseks ei käsitleta maksustamisele 
kuuluva erisoodustusena 
• laiendame ravikindlustust 
transpordihüvitiste maksmisega, et 
kindlustada abivajaja pääs spetsialisti 
juurde 
• suurendame tervishoiu ja 

• peame õigeks suurendada 
tervishoiusüsteemi rahastamist 
riigieelarvest, viies avaliku sektori 
tervishoiu rahastamise järk-järgult 
Euroopa Liidu riikide keskmisele 
tasemele 
• tagame esmatasandi arstiabi ka 
ravikindlustuseta isikutele, vältimaks 
krooniliste haiguste teket või nende 
süvenemist, ning võtab ravijärjekorrad 
range kontrolli alla 
• viime hambaravi esmatasandi 
tervishoiuteenuseks. 



• vähendame ravimite käibemaksu 5 
protsendini 
• kindlustame lastele ja eakatele 
vähemalt 90-protsendise 
ravimisoodustuse 
• lihtsustame EL registreeritud 
ravimite tulekut Eesti turule ja 
suurendame vaba konkurentsi 
ravimiturul. 
• loome õigusruumi 
käsimüügiravimite müügiks poodides 
• kõigi maakondade elanikud vajavad 
oma haiglat 
• kiirabi peab olema võrdselt 
kättesaadav kõikjal 
• säilitame maakonnahaiglates 
erakorralise arstiabi.  
• inimene peab olema tööõnnetuste 
ja kutsehaiguste vastu kindlustatud 
tööandja poolt.  
• toetame omavalitsusüksuse 
omandis olevaid perearstikeskusi, samas 
ei välista me ettevõtluspõhiseid 
perearstikeskusi 
• haigekassa raha tuleb kulutada 
arstiabi osutamiseks 
• eelarveliste võimaluste tekkimisel 
riik tasub haigekassale muude 
maksutulude arvelt vahetult 
tervishoiuteenustega mitteseotud kulud – 
haiglate ehitise kulumi ja 
töövõimetushüvitused.  
• tõstame haigushüvitised 80 
protsendini töötasust, sh haige lapse 
hooldamisel 100 protsendini 
• riik tagab kõigi riskirühmade 
vaktsineerimise gripi ja hepatiidi vastu.  
• vähendame inimeste 
omaosalustasu hooldusravis 
• ennaktempos suurendame 
hooldusravi ja taastusravi võimalusi.  
• taastame haiglate kapitalikulude 
rahastamise riigieelarvest.  
• tagame arstidele ja õdedele väärika 
palga, mis motiveerib Eestis töötama 
• riik annab noorele spetsialistile 
stardiraha ja omavalitsusüksus kindlustab 
talle eluaseme, kui noor meedik asub 
tööle riigi poolt osundatud piirkonda.  
• vabastame erisoodustusmaksust 

loomist 
• peame õigeks ravi pakkuvate 
teenuseosutajate paljusust ja raviks 
ettenähtud rahaliste vahendite suuremat 
sidumist patsientidega 
• loome asendusperearstide 
süsteemi 
• arendame koostööd EL ja muude 
riikidega, et tagada suurem ravimite valik 
Eestis 
• tugevdame riigi võimet pidada 
läbirääkimisi ravimite hinna kujundamisel 
ja järelevalve teostamisel 
• teeme ettepaneku kaotada liigsed 
piirangud ravimite müügil inimestele ja 
luua juurde uusi võimalusi nagu näiteks 
apteegibussi või e-apteegi seadustamine  
• soovime, et inimeste 
ravikindlustuseks mõeldud raha läheks 
valdavalt raviteenuste rahastamiseks 
• toetame tervishoiu rahastamise 
mitmekesistamist, suurendades võimalusi 
vabatahtlikuks tervisekindlustuseks 
• uuendada nii riiklik 
südamestrateegia kui ka vähistrateegia 
• anda perearstidele suuremad 
võimalused inimeste tervisliku käitumise 
suunamisel 
• suurendada noorte arstide riiklikku 
tellimust  
• rajame Tallinnas laste vaimse 
tervise keskuse 
• et tagada eakatele paremad 
hooldusravi ja koduõenduse võimalused, 
rahastada neid ennaktempos 
• iga ravijuhu maksumus 
avalikustatakse patsiendile riigiportaali 
kaudu 
• suurendada teadlikkuse tõstmisega 
(nagu näiteks koopia- ja originaalravimite 
võrdlemine) seotud programmide mahtu 
• kiirelt rakendada terviseteadlikkuse 
õpe uue riikliku õppekava mahus 
• HIV-nakkusega võitlemisel peab 
riigi prioriteet olema uute nakatunute arvu 
vähendamine 
• narkomaanidega tegelemisel tuleb 
lisaks olemasolevatele ravimeetoditele 
kasutada senisest enam personaalsemat 
lähenemist ja vajadusel kasutada 
võõrutusravis alternatiivseid meetodeid 

nõustamise süsteem 
• suurendada ravi- ja 
rehabilitatsiooniteenuste hulka alkoholist 
loobujatele 
• südame-veresoonkonna haiguste, 
pahaloomuliste kasvajate ning 
õnnetusjuhtumite ning mürgistuste 
ennetamine 
• suurendada lastetervise 
programmide osakaalu riiklikes 
ennetusprogrammides 
• lühendada ravijärjekordi, kõige 
suurema tähelepanu all südame-
veresoonkonna haiguste ja 
pahaloomuliste kasvajate all kannatavad 
inimesed 
• kõigis maapiirkondades tuleb 
tagada perearstiteenus, selleks üle 
vaadata rahastamissüsteem ning 
võimaldada ülikooli lõpetanute 
paindlikumat tööleasumist 
• peame vajalikuks, et õhtusel ajal ja 
puhkepäevadel oleks tagatud 
üldarstiabi kättesaadavus 
tõmbekeskustes  
• peame vajalikuks hakata 
riigieelarvest täiendavalt kompenseerima 
retseptiravimite omaosalust eakatele ja 
kroonilistele haigetele, selleks seatakse 
sisse riigieelarvest rahastatav 
ravimikaart, millega saab igal aastal 
tasuda retseptiravimite eest vähemalt 64 
euro väärtuses 
• toetame hooldekodude 
kordategemisel riiklike investeeringute 
kasutamist 
• peame otstarbekaks kehtestada 
hooldusravi patsiendi omaosaluse 
kahandamiseks selline rahastamise 
seadus, kus osaleksid kolmepoolselt 
haigekassa, omavalitsus ja patsient. 
• toetame kodus osutatavate 
tervishoiuteenuste arvu suurendamist 
hooldusravis ning päeva statsionaarse 
õeteenuse arendamist 
• peame otstarbekaks arendada riigi 
strateegilise arengukava alusel 
tervishoiuteenuste eksporti avaliku ja 
erasektori partnerluses 

hoolekande rahastamise läbipaistvust ja 
toetame üleminekut diagnoosipõhistele 
hindadele. 
• loome tööõnnetuse- ja 
kutsehaiguskindlustuse (2,3% 
palgafondist). 
• võtame vastu patsiendi seaduse, 
mis korrastab arsti ja patsiendi suhteid 
parema teavituse kaudu. 
• toetame tervishoiuteenuste 
ekspordivõimekuse ja eriti 
tervishoiuturismi arendamist kui 
lisavõimalust riikliku tervishoiusüsteemi 
tugevdamiseks ja Eesti elanikele 
kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamiseks. 
• pikendame tasuta hambaravi 
päevaõppes osalejatele kuni õpiaja 
lõpuni, kuid mitte kauem kui 26-
eluaastani 
• taastame hambaravihüvitise kõigile 
kindlustatutele 
• vaesusriskis olevatele patsientidele 
töötame välja täiendava 
kompensatsioonimehhanismi ravimite 
ostmiseks 
• laiendame ja muudame 
efektiivsemaks HIV ja AIDSi ennetustöö 
ning testimise ja tagame riikliku 
strateegia elluviimise 
• viime narkomaania ennetus- ja 
ravivõimalused vastavusse tegelike 
vajadustega 
• välja riikliku programmi võitluseks 
koolinoorte seas leviva alkoholismi ja 
narkomaaniaga 
 

• teeme ravimid kättesaadavaks 
kõigile abivajajatele, kaotades nendelt 
käibemaksu 
• alandame hügieenitarvete 
käibemaksumäära 
• peame vajalikuks kahekordistada 
haiguste ennetamiseks ja õigeaegseks 
avastamiseks ning rahva tervisekäitumise 
parandamiseks tehtavaid investeeringuid 
• seada sisse kohustuslik 
tervisekontroll 
• piirame tubaka, alkoholi ja 
narkootikumide reklaami ning 
kättesaadavust, vähendame alkoholi 
müügikohtade arvu 
• sõltlastele tagame piisava 
informatsiooni ja ligipääsu 
rehabilitatsiooniteenustele 
• peame õigeks maksta 
tervishoiutöötajatele palka, mis võimaldab 
neil tunda ennast ühiskonnas õiglaselt 
väärtustatuna 
• arendame tervishoiutöötajate 
väljaõppe- ja täiendkoolituse süsteemi. 



tööandja kulutused töötajate tervise 
edendamisele.  
• toetame maapiirkondade apteeke, 
et tagada ravimite kättesaadavus 
• loome õigusruumi esmavajalike 
ravimite müügiks ravimibussides ja 
maapiirkondade perearstikeskustes. 
• keelustame alkoholireklaami, 
eelkõige televisioonis ja raadios 
• tõhustame koolides ennetustööd 
sõltuvusainete (alkohol, uimastid jne) 
tarbimise vähendamiseks 
• loome üleriigilise võrgustiku 
alkoholismi ja narkomaania ravi 
nõustamiseks 
• eraldame 2% alkoholiaktsiisist 
sõltuvushaiguste (alkohol, uimastid jne) 
ennetamiseks ja vabatahtlikuks raviks 
• tõstame jätkuvalt alkoholiaktsiisi, 
iseäranes noorte hulgas populaarsetel 
segujookidel 
• alkohol olgu müügil ainult selleks 
ette nähtud kauplustes.  
• keelustame alkohoolsete jookide 
jagamise sponsorlus- ja tarbijamängudes  
• muudame tubakatooted noortele 
raskemini kättesaadavaks ja seame 
eesmärgiks suitsetajate arvu 
vähendamise noorte hulgas 
 

• karmistame karistusi nende 
alaealistele kättesaadavaks tegemise 
eest 
• lisaks perearstiteenuse tagamisele 
kindlustab riik kõikide kõrgema 
tähtsusega väljakutsete puhul saartele 
helikopteriteenuse olemasolu 
• peame vajalikuks Eesti meditsiini- ja 
IKT oskusteabe tugevamat ühendamist 
riigi ja juhtivate ülikoolide poolt loodud 
teadusparkides 

HARIDUS • tagame lasteaialastele tasuta sooja 
toidu 
• tagame igale lapsele kooliks 
ettevalmistuse ja soovijatele lasteaiakoha 
• tagame lasteaiaõpetajatele riiklikult 
kehtestatud palgamäärad 
• tagame tasuta koolitoidu säilimise 
põhikoolis ning toome tasuta koolitoidu 
ka gümnaasiumisse ja kutsekooli 
• koolitoidu jaoks näha ette vähemalt 
1 euro ühe õpilase kohta päevas 
• peame oluliseks Eestimaise 
tervisliku toidu jõudmist õpilaste 
toidulauale 
• toetame koolide juurde 
õpilaskodude loomist tuge vajavate ja 
kaugelt koolis käivate õpilaste jaoks 
• loome riiklikult toetatava 
koolibussiliinide võrgu 
• seisame väikeste maakoolide eest, 

• esimesel võimalusel jätkub 
programm „Igale lapsele lasteaiakoht".  
• lapsekeskse lastehoiuteenuse 
tegelikuks rakendamiseks suurendatakse 
õpetajate (sh eripedagoogide) arvu 
lasteaialapse kohta.  
• peame mõistlikuks, et nende 
koolide hoolekogud, kuhu õpilased 
tulevad omavalitsuse poolt korraldatud 
õpilastranspordiga ja kust lapsed pärast 
tunde kohe koju ei pääse, kaaluksid 
pikapäevarühmade loomist. 
• uus alus-, põhi-, kesk- ja 
kõrghariduse seadustik kehtestab 
standardid haridusastmete sisule ja jätab 
vabaduse koolivormide osas, riiklik 
rahastamine toimub omandivormist 
sõltumata võrdsetel alustel 
• rahvusvahelistele 
tippspetsialistidele võimalus panna oma 
lapsed Euroopa Kooli. 

• tagame ülikoolides ja riigi 
rakenduskõrgkoolides õppemaksuta 
eestikeelsed õppekohad 
sisseastumiskatsed läbinud üliõpilastele, 
et neil oleks võimalik nominaalaja jooksul 
omandada üks erialadiplom 
• arendame välja vajaduspõhise 
õppetoetuste süsteemi ja eraldame 
senisest rohkem riiklikke stipendiume 
• tõstame noorempedagoogide 
palga 2014. aastaks Eesti keskmise 
palga tasemele ning jätkame 200 000-
kroonise lähtetoetuse maksmist 
alustavatele õpetajatele  
• õpilaste toetamiseks ja õpetajate 
töökoormuse vähendamiseks anname 
võimaluse võtta tööle abiõpetajaid 
• tagame, et kõigi maapiirkondade 
alg- ja põhikoolide õpilaste koolitee on 
mõistliku pikkusega 
• toetame 

• taastame lasteaedade riikliku 
toetusprogrammi: tagame kõigile 
soovijatele sõime- ja lasteaiakohad. 
• tagame alushariduse rahastamise 
riigieelarvest: koolieelse lasteasutuse 
viimases rühmas käivate laste kulud 
katab riik, samuti rahastab riik koolide 
juures toimuvat laste kooliks 
ettevalmistamist. 
• tõstame koolikohustusliku ea 18 
eluaastani 
• kindlustame riigi poolt täielikult 
tasuta põhi- ja keskhariduse 
• senisele täiendavalt rahastatakse 
riigieelarvest muuhulgas koolilõuna 
kogumaksumus, samuti töövihikud, 
kunstiõppe tarbed, koolisõit ning 
õpilaskodude loomine ja ülalpidamine 
• rahastame riigieelarvest kõigi 
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste ning 
kutseõppeasutuste õpilaste huviharidust 

• seame eesmärgiks tagada 
kvaliteetne võimetekohane tasuta haridus 
kõigile lastele ja noortele, sõltumata 
nende elukohast või vanemate 
sissetulekust 
• peame vajalikuks viia mälupõhine 
õppesüsteem õpilaskesksele, loovat 
maailmatunnetust edendavale alusele 
• sõbraliku õpikeskkonna 
kujundamisega toetame noorte 
õppimissoovi ning vähendame 
väljalangevust 
• peame õigeks enam väärtustada 
õpetaja tööd, õpetaja palk peab tagama 
talle nii igakülgse toimetuleku kui ka 
võimaluse erialaseks ja kultuuriliseks 
enesearendamiseks  
• toetame kutseõppe igakülgset 
arengut ja noorte ametialast 
ettevalmistust, pöörates erilist tähelepanu 
insener-tehnilistele ja 



et väga hea haridus oleks ka maalastele 
kättesaadav 
• peame vajalikuks tasuta 
gümnaasiumiharidust 
• tagame tasuta töövihikud ja õpikud 
• viime sisse e-õppevahendite 
kasutamise võimaluse 
• loome riiklikult toetatud 
pikapäevakoolid vähemalt 1.–6. klassi 
õpilastele  
• võimaldame erivajadustega lastele 
head õpitingimused just neile sobivas 
koolis 
• kehtestame õpetajate töötasu 
alammäära vähemalt vabariigi 
keskmise töötasu tasemel 
• näeme ette vahendid 
väärtustamaks erivajadusega õpilasi 
õpetavate õpetajate tööd, sh mitte oma 
emakeeles õppijate õpetamist 
• riiklikult kehtestatud palgamäärad 
sotsiaalpedagoogidele, 
koolipsühholoogidele, logopeedidele ja 
abiõpetajatele  
• tagame haridusasutustes senisest 
enama sotsiaalpedagoogide, 
koolipsühholoogide, logopeedide, 
abiõpetajate jt töölerakendamise 
• tagame venekeelsetele koolidele 
õiguse ise valida oma kooli õppekeel 
• tagame venekeelse 
gümnaasiumihariduse säilimise neis 
koolides, kus hoolekogud (õpetajad, 
lapsevanemad ja õpilased) seda õigeks 
peavad 
• tagame venekeelsete koolide 
aineõpetajate täiendkoolituse 
• tõhustame eesti keele õpetajate 
ettevalmistamist mitte-eestikeelsete 
koolide jaoks.  
• toetame riiklikest vahenditest mitte-
eestikeelsete perekondade lastele 
riigikeele õpetamist koolieelsetes 
lasteasutustes ja üldhariduskoolides.  
• anname õpilastele võimaluse tasuta 
külastada Eesti kultuurikeskusi juba 
põhikooliajal.  
• tagame huvihariduslike koolide 
riikliku rahastamise, et õpetajatel oleks 
vääriline töötasu ning õpilastel võimalus 
oma andeid arendada.  

• õpetajakoolituse keskmesse 
õpetamiskoolitus ja koolipraktika 
• õpetajakutse valikut pakkuda 
aktiivselt juba alates keskkoolist, lähtudes 
„Noored kooli!" ja teiste sarnaste 
projektide kogemusest.  
• õpetajatele kõrgetasemeline baas- 
ja täiendkoolitus 
• paindlikumad ja suuremat vabadust 
sisaldavad õppekavad 
• õppekava uuenduste sisseviimiseks 
konkreetne ja realistlik rakendusplaan 
• õppekavauuenduste sisseviimine 
pilootkoolide kaudu 
• põhihariduse tasandil õpetatakse 
lastele rakenduslikku kirjaoskust 
(asjaajamine ja ettevõtlus) ning 
riigiõpetust (kodaniku- ja 
riigikaitseõpetus) 
• soodustada lastevanemate 
suuremat osalust õppeprotsessis ning 
võimaldada koolide juures selleks 
vajalikku ettevalmistust 
• laiendada e-kooli võimalusi, et 
kergendada koolikotti ja vanemate 
osalust õpiprotsessis 
• e-gümnaasium, kuhu on koondatud 
akadeemiline õppevara ja kust nii koolid 
kui õpilased saavad kursusi alla laadida 
• vanemate sissemaksed oma lapse 
haridusfondi või -kindlustusse saab maha 
arvata isiku maksustatavast aastatulust 
•  maksukeskkonna parandamise läbi 
on ettevõtjail paremad võimalused 
töötajate täiendkoolitamiseks 
• gümnaasiumites võimalikult palju 
erinevate rõhuasetustega õppekavasid 
• soodustada üld- ja kutsehariduslike 
õppeasutuste koostööd ning 
enesetäiendusvõimalusi kutsehariduse 
läbinutele 
• kaasame ettevõtted õppekavade 
koostamisse 
• kõrghariduse omandamisel on 
laiendatud distantsõppe võimalusi ning 
sõjaväekohustus on edasi lükatud kuni 
nominaalse õppeaja lõpuni 
• magistrandidel on suurem võimalus 
panna kokku isikupärane õpingukava 
erinevate ülikoolide parimaist kursusist. 

maakonnagümnaasiumide välja 
arendamist kõigis maakonnakeskustes 
nn puhta gümnaasiumina 
• viime ellu uuenduslikud õppekavad, 
et põhikooliõpilaste aineõppekoormus 
väheneks ning loomingulised võimalused 
tekitaksid õppimise vastu huvi 
• rõhk on õpilase arengut toetaval 
väärtuskasvatusel 
• tagame täisleppimatuse 
koolivägivalla suhtes 
• viime lõpule vene gümnaasiumide 
ülemineku eesti õppekeelele, tagades 
koolidele vajalikud õpetajad 
• aitame omavalitsustel moodustada 
vene keelt emakeelena kõnelevate 
noorte jaoks tugevaid, hea eestikeelse 
õppega nn vene lütseume 
• tagame üldhariduskoolide õppe- ja 
tegevuskulude võrdse rahastamise, 
lähtudes õppe sisust ja kvaliteedist ning 
sõltumata kooli omandivormist 
• kõik lapsed, kelle vanemad seda 
soovivad, peavad saama alushariduse 
lasteaias 
• lasteaedades peab lisaks 
kasvatajatele olema piisavalt 
tugispetsialiste  
• lasteaed peab toetama nii laste 
loovuse kui ka väärtussüsteemi arengut 
• jätkame kutsekoolide väljaehitamist 
rahvusvahelisel tipptasemel 
• läheme ka kutsehariduse puhul üle 
süsteemsele kvaliteedihindamisele 
• kutsekoolide roll piirkondlike 
kompetentsikeskustena peab tõusma. 
 

kahe nädalatunni ulatuses ehk 200 
euroga aastas. 
• kaotame põhikooli ulatuses 
omavalitsuse kohustuse tasuda teisele 
omavalitsusele, kui õpilane vahetab kooli, 
kuigi elukohajärgses omavalitsuses on 
talle õppekoht olemas 
• alustame kutsekoolide baasil 
algkooli lõpetanutele kutseõppekallakuga 
põhihariduse omandamise rühmade 
loomist – seadustame 4-aastase 
õppeajaga töökooli 
• toetame riiklikult põhikoolis 
abiõpetajate rakendamist 
•  tagame kõigile 3-aastase 
kutseõppe lõpetajatele soovi korral 
võimaluse täiendavaks õppeaastaks 
eesmärgiga omandada 
gümnaasiumitasemega võrreldav 
üldharidus. 
• soodustame igati 
gümnaasiumiõpilaste soovi valida valik- 
ja vabaaineid kutseõppeasutustest ja 
vastupidi 
• toetame praktikaprogramme ja 
initsiatiive, mis võimaldavad noortel 
omandada kogenud meistrite 
juhendamisel praktilisi tööoskusi 
• kehtestame lasteaia, 
üldhariduskooli, huvikooli (sh spordikooli) 
ja kutseõppeasutuse õpetajate 
palgaläbirääkimiste riigipoolseks 
lähtepunktiks Eesti keskmise palga 
• tagame omavalitsustele vahendid 
pikapäevarühmade avamiseks. 
• koolivägivalla vastu võitlemiseks 
algatame üle-eestilise turvalise kooli 
programmi väljatöötamise. 
• algatame koolivaramu programmi, 
toetamaks kooliraamatukogude 
komplekteerimist kõigi õppe- ja 
huvitegevuseks vajalike tarvikutega 
• loome tingimused üliõpilastele 
õpingute nominaalajaga lõpetamiseks: 
kindlustame riikliku koolitustellimuse 
ulatuses, mis tagab kõigile võimekatele 
noortele tasuta kõrghariduse 
• suurendame riiklikku 
koolitustellimust magistriõppekavadele 
20% võrra. 
• kindlustame nominaalajaga 

põllumajanduslikele erialadele 
• täiustame õpetajate ja koolijuhtide 
erialast ettevalmistust ning täiend- ja 
ümberõpet 
• peame vajalikuks toetada iga 
inimese õppimissoovi ning muuta 
elukestev õpe ühiskonnas 
enesestmõistetavaks 
• peame õigeks võimaldada riigi toel 
omandada mitu eriala, s.t luua riiklikud 
fondid, mis toetavad õppida soovijaid 
• traditsioonilise õppeviisi kõrval võtta 
kasutusele tänapäevased, paindlikud 
õppevormid (e-õpe, kodu- ja 
individuaalõpe). 
• eraldame riigieelarvest raha laste 
kasvatamise ja koolitamise toetuseks, et 
tagada lastega perede inimväärne 
toimetulek 
• lastele alates lasteaiast kuni 
gümnaasiumi lõpuni kindlustatakse tasuta 
soe koolieine, õppevahendid ja 
sporditarbed, samuti osavõtt spordi- või 
huvialaringist. 
• peame õigeks toetada riigieelarvest 
mängu- ja spordiväljakute ning 
koolistaadionide ja -võimlate korrashoidu 
ning rajamist 
• võrdsustame treenerid teiste 
õpetajatega, tagades neile 
haridussüsteemi kaudu riikliku palga.  
• peame õigeks, et laste ja noorte 
spordi- ning huvitegevuse 
soodustamiseks tasub riik spordikoolide 
ja -klubide rendi või vabastab nad sellest 
• loome piirkondlikud haridus- ja 
arenduskeskused, mille tegevuses 
osalevad kõrgharidusasutused 
• soovime tagada kõigile inimestele 
elukestvaks enesetäiendamiseks vajaliku 
üldhariduse kõrval ka rakendusliku eri-, 
kutse- ja ametialase enesetäiendamise 
võimaluse 



• jätkame kutseõppe 
nüüdisajastamist. tagame kutseõppuritele 
üldise riikliku stipendiumi, tasuta 
õppevahendid ja kaasaegsed ühiselamud 
• rahastame kutsekoolilõpetajate 
praktika-aasta omal erialal töökogemuste 
saamiseks 
• tagame õppejõududele 
konkurentsivõimelise palga 
• tagame kõigile selleks suutelistele 
ja motiveeritutele tasuta kõrghariduse 
• loome üliõpilaste sotsiaalsete 
garantiide tervikliku süsteemi 
• nüüdisajastame ülikoolide 
ühiselamud ja õppehooned ning teadus- 
ja õppetöö vahendid 
• suurendame teadus- ja 
arendustegevuseks eraldatavate 
vahendite hulka tagamaks Eesti 
konkurentsivõimet 
• peame oluliseks kutsete süsteemi 
edasiarendamist 
 

• ESF vahendite kasutamise 
prioriteet on elukestva õppe projektide 
rahastamine 
• peame oluliseks 
noorsootööprojektide rahastamist 
• huvihariduse ja -tegevuse 
edendamiseks kehtestatakse esimesel 
võimalusel ringiraha 
• riiklik tellimus jõuab ülikooli 
stipendiumitena, mis katab õppekoha 
tegeliku maksumuse 
• doktoriõpe väärtustatakse 
praegusest oluliselt suuremate 
stipendiumitega 
• toimib vajaduspõhine õppetoetuste 
süsteem 
• aastaks 2015 on iga-aastane 
õppelaenu summa 3000 eurot 
• ülikoolid on vabastatud avalik-
õiguslikust staatusest tulenevatest 
piirangutest 
• teaduse rahastamisel kehtib 
teadlaste karjäärimudel 
• teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisel eesmärk jõuda 3%-ni SKTst 
• isikukeskne teaduse rahastamise 
süsteem asendub konkurentsikesksega  
• soodustatakse Eesti teadlaste 
osalemist rahvusvaheliste 
teaduskeskuste töös 
• ülikoolide, riigi ja erasektori koostöö 
uuel tasemele 
• õppekava, sellele vastavate 
õppevahendite ja õpetajakoolituse kaudu 
lahendame venekeelse hariduse 
kvaliteediprobleemid 
viiakse lõpule venekeelsetes 
gümnaasiumites 2007. aastal alustatud 
üleminek eestikeelsele õppele 

edasijõudnud üliõpilased 130-eurose 
õppetoetusega kuus (tudengipalk) ja 
edukamad täiendavalt 65 euroga kuus. 
• vabastame tööandja kulutused 
töötajate tasemeõppele 
erisoodustusmaksust. 
• taastame õppelaenude hüvitamise 
kultuuri- ja haridustöötajatele ning 
avalikele teenistujatele 
• loome õppelaenude hüvitamise 
süsteemi üliõpilasvanematele. 
• suurendame ühiselamukohtade 
arvu ja korrastame ühiselamud, millega 
kindlustame turuhinnast madalama 
tasuga eluasemetingimused vähemalt 
15% üliõpilaskonnast 
• toetame koostööl (kõrgkool, kohalik 
omavalitsus, ettevõtted, 
üliõpilasorganisatsioonid) põhinevaid 
üliõpilaselamute projekte. 
• töötame välja Eesti talendipoliitika 
• kahekordistame doktorandi toetuse. 
• loome tööalase täiendkoolituse 
kolmepoolse rahastamise süsteemi, kus 
osalevad nii riik, tööandjad kui ka 
töötajad. 
• toetame erivajadustega õppurite 
edasiõppimisvõimalusi ja ligipääsu 
kõrgharidusele. 
• suurendame riiklikku 
koolitustellimust õpetajakoolitusele 
• kindlustame eelkõige 
maapiirkondades haridus- ja 
kultuuriasutustele üldise subsideeritud 
ligipääsu ülikiirele andmesidele 
• toetame elektroonilise õpitarkvara ja 
õppematerjalide väljatöötamist ning 
kindlustame haridusasutustes e-
keskkonna kasutamiseks vajaliku riist- ja 
tarkvara kättesaadavuse 
• toetame välisülikoolides erialase 
enesetäiendamise ja õpetamise 
kogemuse tava juurutamist kõrgemate 
akadeemiliste ametikohtade täitmisel 
 

NOORED • vabastame õpilasmalevas ning töö- 
ja puhkelaagris töötavate 13–18-aastaste 
noorte palga sotsiaalmaksuga 
maksustamisest 
• muudame noorsooinstitutsiooni 
riiklikult rahastatavaks 

    



• piirame nii alkoholireklaami kui ka 
alkoholi kättesaadavust 
• suurendame oluliselt noortelaagrite 
ja õpilasmalevate riiklikku kaasrahastust 
• tagame toimetulekuraskustes 
perede lastele tasuta koha suvistes 
noortelaagrites 
• tunnustame noorsootöötajaid ja 
algatame riikliku programmi 
„Noorsootöötaja igasse omavalitsusse“.  
• muudame noorsootöö rahastamise 
stabiilseks. viime ellu „Noortekassa“ 
programmi, eraldades KOV eelarvesse 
raha noorsootöö jaoks.  
• kaasame noored otsustusprotsessi. 
toetame noorte omaalgatust ja osalemist 
piirkondlike noortevolikogude töös.  
• taastame kohalike 
omavalitsusüksuste tulubaasi, et 
piirkondlikele noorte- ja noorsootöö-
organisatsioonidele saaks eraldada 
rohkem ressursse noortega tehtava töö 
korraldamiseks.  
• toetame noortekeskuste juurde 
rajatavaid pikapäevarühmi.  
• anname sõidutoetusi 
maapiirkondades elavatele 
keskkooliõpilastele.  
 

KULTUUR • rõhutame professionaalse kultuuri 
riikliku toetussüsteemi jätkamise ja 
arendamise vajalikkust 
• toetame Eesti kultuuri tutvustamist 
maailmas 
• piisav ja läbimõeldud riigipoolne 
toetus peab maksimaalselt ära kasutama 
Euroopa kultuuripealinna projektiga 
tekkivad võimalused 
• arendame igakülgselt laste 
huvikoolide võrku 
• peame oluliseks, et Eesti meedias 
oleks erinevate arusaamade 
avalikustamise teel tagatud reaalne 
sõnavabadus 
• Eesti rahvusringhääling tuleb 
kujundada rahvusriigile vääriliseks 
meediaorganisatsiooniks 
• järjekindlalt tuleb laiendada 
riigipoolset toetust tervisespordile 
• rajame koostöös omavalitsustega 

• kujundame välja senisest 
süsteemsemad keelevärskenduse ja 
oskussõnavara loomise võimalused 
• kanname hoolt, et õnnestunud 
sõna- ja mõisteloome tulemused leiaksid 
kiiresti koha kõrgkooliõpikuis 
• uuendame õppekavasid ja 
õppematerjale ning panustame 
keeleõppe osakaalu suurendamisse 
õpetajakoolituses 
• suurendame veebipõhiste 
õppematerjalide hulka ja kättesaadavust 
• toetame kõnetuvastuse ja -sünteesi 
tehnoloogia täiustamist ja rakendamist 
• toetame keelekorraldusasutusi ja -
vabakondi nende tegevuses, mis 
väärtustavad täpset, asjatundlikku ja 
stilistiliselt rikkalikku keelekasutust  
• laiendame keelenõustamise tehnilisi 
võimalusi, tagame sõnastike vaba 
kättesaadavuse veebis 

• kaasame kultuuripoliitika 
kujundamisse senisest enam 
kultuurivaldkondade esindajaid ja 
eksperte 
• korraldame ümber 
kultuuriorganisatsioonide rahastamise, 
tagades mitmeaastased rahastamise 
baaskokkulepped ning kõigile võrdsed 
võimalused konkureerida riiklikule 
rahastamisele sõltumata omandivormist.  
• toetame loomemajanduse 
ettevõtjaid ekspordiagentuuride ja 
kohalike kompetentsikeskuste loomisel 
ning EASi toetusmeetmete kaudu. 
• loome mälestiste omanikele 
mõeldud restaureerimistoetuste fondi. 
• tagame vabakutselistele 
tunnustatud loovisikutele 
tervisekindlustuse ja muud sotsiaalsed 
tagatised ka olukorras, kus nende 
maksustatud sissetulekud ei ole 
regulaarsed, aga ületavad aastas 12 

• võtame kõrgharidusega 
kultuuritöötajate palgaläbirääkimiste 
lähtepunktiks Eesti keskmise palga 
• alandame kultuuriürituste piletite 
käibemaksu 5%-le 
• toetame kultuurkapitali kaudu 
loovisikute õppimisvõimaluste 
laiendamist ja loometöö eest väärika tasu 
maksmist 
• loome kõrgkultuuri õpilasteni 
viimiseks ning koolinoorsoo esteetilise 
kasvatuse parendamiseks õpilasosaku, 
mida saab kasutada kontsertide, 
teatrietenduste, muuseumide jt. 
koolipoolsete ühiskülastuste toetamiseks 
• käivitame riikliku koondprogrammi 
“Eesti mälu,” jätkame programmide 
“digitaalne kultuuripärand“ ja “Eesti keel 
ja rahvuslik mälu” rakendamist 
• jätkame “Eesti keele arendamise 
strateegia” rakendamist ja täiustamist 
• toetame Eesti regionaalkeelte 

• peame vajalikuks laulu- ja 
tantsupidude protsessi toetamist, riiklike 
regionaalprogrammide jätkumist, 
Virumaa põliskultuuriprogrammi 
käivitamist 
• riigi tugi peaks jätkuma nii 
professionaalsete kunstnike 
loomeliitudele kui ka rahvakultuuri 
katusorganisatsioonidele 
• toetame rahvamajade seaduse 
vastuvõtmist 
• rahvusvähemuste kultuuri 
katusorganisatsioonide rahastamist on 
otstarbekas ka edaspidi jätkata 
Integratsiooni Sihtasutuse kaudu 
• Katsed muuta Laulupidu 
välismaailmale suunatud elitaarseks 
kontserdiks devalveerivad oluliselt 
rahvuskultuuri tüviteksti sisu ja tähendust 
ning kahjustavad selle kestlikkust 
• hindame fondide ja vabatahtlike 
sponsorite panust kultuuri rahastamisel, 



riiklikult finantseeritavad spordikoolid  
• toetame omavalitsusi kuni 18-
aastaste noorte liikumisharrastuste tasu 
(pearahade) maksmisel.  
• kavandame üleriigilise 
jalgrattateede võrgustiku ja asume seda 
järk-järgult välja ehitama 
• täiustada tuleb sporditöötajate 
tasustamise süsteemi tagamaks selle 
töövaldkonna jätkusuutlikkus 
• võrdsustame treeneritöö 
staatuse õpetaja omaga 
• kõigile rahvusgruppidele tuleb 
tagada tingimused oma rahvuskultuuri 
arendamiseks koos võimalusega 
integreeruda Eesti rahvuskultuuri 
 

• saavutamaks eeskujuliku kirjakeele 
kasutamine ametlikus suhtluses, 
õigusaktides ja avalikus teabelevis, 
panustame selleks vajalike koolituste 
korraldamisse  
• Eesti keelest erineva õppekeelega 
õppeasutustes tagame kõigil 
haridusastmeil kõrgel tasemel 
õppematerjalid ning laiendame 
keelekümblusvõimalusi 
• muukeelsetes kutseõppeasutustes 
ja -rühmades peame silmas õppijate 
erialase keeleoskuse arendamist 
• toetame ülikoolide valmisolekut 
pakkuda esimestel õppesemestritel Eesti 
keele tihendatud õpet ebapiisava 
keeleoskusega üliõpilastele 
• suurendame riigikeeleõppe 
võimalusi täiskasvanuile 
• toetame sihtprogrammide kaudu 
kõigi tugevamate piirkondlike keele- ja 
kultuuritavade õpet, edasiarendamist, 
praktiseerimist ja laialdast tutvustamist 
• peame vajalikuks tagada 
väliseestlastele kontaktid kodumaaga ja 
nende lastele võimalused õppida Eesti 
keelt 
• seame sihiks, et üha enamates 
välisülikoolides avataks Eesti keele ja 
kultuuri õppetoolid 
• tagame, et igaühel on kõikjal Eestis 
tõrgeteta võimalus ametlikus suhtluses ja 
teeninduses ajada asju Eesti keeles 
 
• riigitoetuste suunamine ennekõike 
professionaalseks loometegevuseks 
• Kultuurkapitali aluspõhimõtteid ei 
muudeta 
• eelarvevõimaluste tekkel 
suurendame professionaalse loomingu 
ergutamiseks mõeldud toetusi 
• võtame suuna sellele, et 
Kultuurkapitali vahendid läheksid 
ennekõike loovisikutele ja 
erakollektiividele projekti- ja 
loomingutoetusteks 
• kultuurile mõeldud rahaeraldiste, sh 
EL toetuste suurendamine 
• majanduslike võimaluste tekkimisel 
ühtlustame kultuuritöötajate palgad 
haridustöötajate palkadega 

kordset miinimumpalka. 
• loome järgmise ELi 
finantseerimisperioodi vahenditega 
programmi, mille eesmärk on arendada 
välja üle-eestiline sporditaristu.  
• seame spordi rahastamisele selged 
ja üldsuse jaoks arusaadavad 
prioriteedid.  
• taastame omavalitsuste kohustuse 
toetada oma haldusterritooriumil asuvate 
spordiorganisatsioonide tööd. 
 

kasutamist kohaliku asjaajamise keelena 
neis omavalitsustes, kus regionaalkeel on 
püsielanike enamuse emakeeleks ning 
Lõuna-Eesti keele ja kultuuri ning 
Setomaa programme 
• toetame Võru, Setu,  Mulgi, Kihnu ja 
teiste regionaalkeelte arengut 
• tagame Eesti rahvusringhäälingu 
uue hoone valmimise 
• jätkame avalik-õigusliku 
ringhäälingu tehnoloogilist 
moderniseerimist ja tema arhiivi 
digitaliseerimist 
• toetame väärtfilmide näitamist 
kõikjal üle Eesti. 
• kehtestame rahvakultuuriseaduse 
• rahvamaja olgu tasuta kohalike 
seltside koosolekute ja ürituste 
korraldamiseks ja ligipääsuks it-
vahenditele. 
• laiendame Eesti kultuuriesinduste ja 
kultuuriatašeede võrgustikku välisriikides 
• jätkame hõimurahvaste programmi 
tegevust VF soome-ugri rahvaste 
hariduslike ja kultuuriliste püüdluste 
toetamiseks 
• toetame kommunismiohvrite 
memoriaali rajamist Tallinnasse 
• taastame kokkuleppe, et 
rahvaraamatukogude teavikutega 
varustamisel jagunevad kulud võrdsetes 
osades riigi ja kohaliku omavalitsuse 
vahel ning riik tellib 
rahvaraamatukogudele kultuuriajakirjad. 
• käivitame sihtprogrammi “Eesti 
lapse raamatuvaramu” eemärgiga 
süvendada laste raamatuarmastust ja 
lugemisharjumust 
• suurendame oluliselt 
kultuurimälestiste ja 
muinsuskaitseobjektide säilimiseks ja 
restaureerimiseks suunatud riiklikke 
rahaeraldisi 
• peame oluliseks 
kultuuriministeeriumi ning majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi senisest 
tõhusamat koostööd loomemajanduse 
edendamisel 
• vabastame erisoodustusmaksust 
ettevõtjate kulutused töötajate 
spordiharrastustele. 

selle soodustamiseks on soovitav 
rakendada täiendavat maksuvabastust 
• pärandkultuuri paremaks 
rahastamiseks tuleb kaasata täiendavalt 
nii riigi ja omavalitsuste vahendeid kui 
erakapitali.  
• peame Eesti kultuuri alustalaks 
eesti keelt 
• eesti keel, eesti keele piirkondlikud 
erikujud ja kultuur vajavad õiguslikke ja 
rahalisi kaitse- ja toetusmehhanisme 
• kõigile ühiskonnaliikmetele on vaja 
tagada võimalused tegutseda 
eestikeelses kultuuriruumis kõigis Eesti 
piirkondades 
• toetame kohalike seltside tegevust.  
• toetame kultuuriekspordi 
edendamist ja loomemajanduse 
arendamist ning mitmesuguseid 
ühisprojekte  
• peame vajalikuks muuta 
rahvusteaduste ja teiste 
humanitaarteaduste rahastamise aluseks 
olevaid hindamiskriteeriume – et senisest 
enam väärtustada eestikeelseid uurimusi 
• peame vajalikuks käivitada riiklik 
investeeringuabi programm igasse 
maakonnalinna nüüdisaegse 
spordikeskuse ehitamiseks 
• toetame riiklikult tähtsate 
kultuuriobjektide renoveerimist ja 
ehitamist 



• seisame selle eest, et EL järgmise 
finantsperspektiivi rahastamiskavades ja 
piiriülese koostöö programmides oleks 
kultuurivaldkonnal ja loomemajandusel 
senisest suurem osakaal.  
väärtustame valdkondlike keskuste 
panust Eesti kultuuri arendamisse 
• jätkame kultuuripreemiate, sh 
elutöö preemiate maksmist vähemalt 
senises mahus 
• toetame filmivaldkonna arengut, sh 
kodumaist filmilevikut ning Eesti 
filmitootmise tehnilise võimekuse 
väljaehitamist 
• parandame kino näitamise 
võimalusi väikelinnades ja asulates 
• loome Eesti filmi sihtasutuse juurde 
eraldi programmi laste ja noorte 
mängufilmide tegemiseks 
• toetame Eesti animafilmi 
• teeme veebis rohkem ja paremini 
kättesaadavaks kultuuriajakirju 
• alustame kunstide edendamise 
seaduse ehk nn protsendiseaduse 
rakendamisega 
• parandame raamatukogude 
võimalusi hankida väärtkirjandust ning 
audio- ja videomaterjale, muuhulgas 
digitaalsel kujul 
• majanduslike võimaluste paranedes 
suurendame teavikute ostu toetamist 
• toetame veebipõhist 
raamatukogude infosüsteemi 
arendustegevusi ning tehnoloogilise 
võimaluste laiendamist nägemispuudega 
inimestele 
• jätkame laulu- ja tantsupeoliikumise 
rahastamist pidudevahelisel ajal 
• ehitame valmis Eesti Rahva 
Muuseumi ja Tallinna muusikakeskkooli 
uued hooned 
• majanduslike võimaluste paranedes 
jätkame ettevalmistusi rahvusooper 
Estoniale uue maja ehitamiseks, 
renoveerime Rahvusraamatukogu ning 
teater Ugala 
• jätkame mõisakoolide ja 
pühakodade programmi rahastamist ning 
kohalike omavalitsuste kultuuri- ja 
spordiobjektide investeeringutoetusi 
• tagame, et kõik riigi poolt algatatud 

• muudame Eesti spordi nõukogu 
toimivaks institutsiooniks ja riikliku 
spordipoliitika kavandajaks. 
• jätkame ujumisõpetuse rahastamist 
eesmärgiga, et kõik 10-aastased terved 
lapsed oskaksid ujuda. 
• tagame riigieelarvest toetused 
spordimeditsiini arenguks ja 
noorsportlaste regulaarseks 
terviseuuringuteks ning koolides 
regulaarse tervise- ja kehalise võimekuse 
kontrolli 
• toetame piirkondlike spordikoolide 
ja -keskuste loomist 
• kompenseerime spordirajatiste 
külastamiskulud abi vajavatele 
sihtgruppidele 
• seame eesmärgiks viia IV ja V 
kutseastmega treenerite töö 
tasustamine vastavusse vanemõpetaja 
või õpetaja-metoodiku omaga. 
• laiendame rahvusvahelist koostööd 
spordiringkondade erialaste teadmiste 
parandamiseks ja kontaktide 
tõhustamiseks, seame eesmärgiks tuua 
Eestisse rohkem rahvusvahelisi 
spordikonverentse, tiitlivõistlusi ja 
suurüritusi. 
• toetame liikumisharrastuseks 
sobivate kergliiklusteede, loodusradade, 
valgustatud suusaradade ulatuslikku 
rajamist, kaasates selleks ka majandus- 
ja kommunikatsiooniministeeriumi ning 
keskkonnaministeeriumi vahendeid. 
 



suurprojektide (sh kommunismiohvrite 
memoriaali) arhitektuurikonkursid viiakse 
läbi koostöös valdkondlike loomeliitudega 
• viime EASi ühisturunduse ja 
välismessitoetuse meetmetesse sisse 
muudatused, mis võimaldaksid Eesti 
kultuuri maailmas laiemalt tutvustada 
• loome Eesti muusikaekspordi 
sihtkapitali 
• toetame rahvusvahelise 
kõlapinnaga kultuuri-suurüritusi 
• kasutame kultuuriekspordi 
edendamisel aktiivselt Eesti diplomaatilist 
võimekust ning teeme koostööd teiste EL 
riikide välisteenistustega 
• seame eesmärgiks muuta Eesti 
tunnustatud loomemajanduse- ja 
disainimaaks 
• majanduskeskkonna paranedes 
viime ellu ringiraha põhimõtte - kuni 130 
euro suuruse iga-aastase pearaha igale 
6-19 a lapsele, mida saab kasutada 
huvialaringis osalemise eest tasumiseks 
• toetame kultuuri ja kunstide 
valdkonna suuremat sidumist põhikooli 
riikliku õppekavaga 
• peame oluliseks, et õppetöö 
raames saaksid lapsed tutvuda 
võimalikult paljude kultuurivaldkondadega 
(teater, muusika, kujutav kunst, film, 
arhitektuur, kirjandus, digitaalkultuur, 
kultuuripärand) 
• tagame, et kõikides koolides oleks 
algklassi lastel võimalused ka ise 
pillimängu proovida, alustame koolide 
varustamist vajaliku instrumentaariumiga  
• tagame kõikidele õpilastele tasuta 
sissepääsu riigimuuseumitesse 
• jätkame temaatiliselt eristuvate 
maakonnamuuseumide arendamist  
• avame Virumaa ja Rannarootsi 
kultuuriprogrammid 
• toetame rahvusvähemuste 
kultuurikollektiivide osavõttu suurematest 
Eesti kultuuriüritustest ja 
kultuurikollektiivide esinemist teistes 
Eesti regioonides 
• aitame finantseerida 
rahvusvähemuste kultuuri ja 
pühapäevakoole ning loome 
rahvarõivaste programmi 



vähemuskultuuriseltsidele 
• vältimaks muinsuskaitse all olevate 
objektide pöördumatut hävimist, viime 
läbi nende põhjaliku inventeerimise ning 
vaatame üle kaitse alla võtmise 
kriteeriumid 
• muinsuskaitse all olevate 
kinnisasjade kasutamise kitsendamine 
peab olema seotud toetustega nende 
korrastamiseks 
• jätkame pühakodade, mõisakoolide, 
maa-arhitektuuri ja looduslike 
pühapaikade programmide rakendamist  
• toetame 20. saj arhitektuuri 
inventeerimist ning väärtustamist. 
• jätkame kultuuripärandi 
digitaliseerimist, laiendame Eesti 
kultuuripärandi portaali  
• täiustame muuseumide 
infosüsteemi ning teeme jõupingutusi, et 
lähitulevikus on kõik riigimuuseumide 
kogud veebipõhised 
• seome olemasolevad infosüsteemid 
Euroopa digitaalraamatukoguga, et meie 
kultuuripärand oleks kättesaadav 
kõikidele eurooplastele 
• tagame intellektuaalse omandi 
igakülgse kaitse, viies seadusandluse 
vastavusse digiajastu nõuetega 
• võitleme tõhusalt piraatlusega  
• kunstiinimeste ja ettevõtjate 
kokkuviimine, majandus- ja 
kunstidistsipliine ühendavad õppekavad, 
loomelinnakute toetamine, 
kultuurimänedžeride koolitamine jms 
saavad riikliku poliitika mõõtme  
• toome loomemajanduse ja 
loomingu ekspordi toetamise otsustamise 
EASist kultuuriministeeriumi ja 
kultuuriasjatundjate võimkonda 
• toetame loomemajandust soosiva 
keskkonna väljaarendamist, muuhulgas 
investeeringuid loomelinnakutesse 
• eraldame stipendiume 
kultuurimanageride (produtsendid, 
agendid) koolitamiseks  
• kümnekordistame 
kultuuriministeeriumi loomemajanduse 
programmi rahastamist 
• toetame jätkuvalt 
loomeinkubaatorite tegevust alustavate 



loomeettevõtete nõustamisel ja 
arendamisel 
• peame oluliseks ettevõtlusöppe 
võimaluste laiendamist kultuurieriala 
üliõpilastele. 
• seame eesmärgiks, et aastaks 2014 
on korrapärase liikumisharrastusega 
hõlmatud praeguse 35% asemel 45% 
elanikkonnast.  
• koostöös kohalike omavalitsustega 
aitame luua uusi kodulähedasi 
tervisespordiparke, kergliiklusteid, 
jooksu-, suusa-, ratta- ja matkaradasid 
ning soodustame harrastusspordi 
looduslike võimaluste väljaarendamist 
• loome sportimisvõimalusi 
erivajadustega inimestele ja toetame 
nende sportlikku tegevust.  
eelarvevõimaluste tekkel  
• kehtestame lapse kohta kuni 130 
euro suuruse aastase huviringiraha, mida 
saab muuhulgas kasutada noortespordi 
finantseerimiseks 
• pidades tähtsaks koolisporti, 
parandame sportimistingimusi koolides 
ning jätkame ujumise algõppe programmi 
toetamist.  
• finantseerime EL rahadest vaid 
nende uute koolimajade rajamist, mis 
sisaldavad ka täismõõtmelist võimlat.  
• väärtustame enam 
saavutusspordiga tegelevaid noori ning 
nende treenereid 
• võtame kasutusele 50/50 süsteemi, 
mille puhul toetab riik poole summa 
ulatuses noortespordi III, IV ja V 
kutsekvalifikatsiooniga treenerite 
tasustamist 
• laiendame noorsportlaste 
tervisekontrolli süsteemi 
• kujundame spordi rahastamise 
selgemad alused ja korrastame 
maksuregulatsioone sportimise 
soodustamiseks 
• seisame selle eest, et EL järgmise 
finantsperspektiivi struktuurivahendite 
meetmetes ja piiriülese koostöö 
programmides oleks spordivaldkonnal 
senisest suurem roll 
• treenerite koolitamine muuta 
spordikesksemaks 



• loome akadeemilises treeneriõppes 
õppijaile võimaluse taotleda 
kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi 
sihtkapitali stipendiumeid.  
• toetame ratsionaalsemat 
spordirajatiste kavandamist ning rajamist 
• tippspordirajatiste planeerimisel ja 
ehitamisel võtame arvesse riiklikke 
prioriteete ning Eesti spordiregistri 
andmebaasi 
• arendame välja üleriigilised ja 
regionaalsed tippspordikeskused 
• loome eeldustega noorsportlaste 
sihttoetamise ning tippsportlaste 
tasustamise süsteemi 
• toetame tippsportlasi ning tagame 
neile konkurentsivõimelised 
treenimistingimused ja võimalused 
osalemiseks tiitlivõistlustel 
jätkame rahvusvaheliste tiitlivõistluste 
Eestis korraldamise toetamist 

TURVALISUS • siseturvalisuse valdkonnas 
töötavate inimeste sissetulekute 
taastamine 
• riigieelarve suurendamine seevõrra, 
et lõpetada koondamised ja palgavabad 
päevad 
• ühendasutuse struktuuris 
vähendada juhtimisfunktsioone täitvate 
ametnike arvu ja suurendada 
põhiülesandeid täitvate töötajate arvu 
• tagame kõigile elanikele kiire 
korrakaitse- ja päästeteenuse 
kättesaadavuse 
• loome ühtse üleriigilise 
hädaabisüsteemi 
• töötame välja siseturvalisuse riskide 
ja kriiside ennetamise ning tagajärgede 
kiire likvideerimise süsteemi 
• meie prioriteediks on võitlus a) 
organiseeritud kuritegevuse, 
korruptsiooni, uimastite leviku ja 
tarvitamisega seotud kuritegude vastu; b) 
lähisuhtevägivallaga seotud kuritegude, 
sh lastevastaste kuritegude vastu; c) 
küberkuritegevuse vastu; d) 
majanduskuritegude vastu.  
• laiendame ennetustegevust. loome 
riikliku rehabilitatsiooni- ja 
kriisiabikeskuste võrgustiku.  
• palkame juurde kohtunikke ning 

• kanname hoolt, et politsei väljaõpe 
oleksid suunatud seaduse ja korra 
tagamisele minimaalse jõu 
rakendamisega  
• panustame isikuandmete kaitse ja 
üksikisiku privaatautonoomia tagamisse 
• tugevdame oluliselt Andmekaitse 
Inspektsiooni võimekust ja juriidilist 
positsiooni üksikisikute õiguste kaitsel 
• teostame karistusõiguse läbiva 
analüüsi ja ühtlustame karistuspoliitika 
• võimaldame süütegude heastamist 
mitmesuguste alternatiivsete 
karistusvormide (ühiskondlikult kasulik 
töö jmt) kaudu.  
• muudame süütegude menetlemise 
kiiremaks ja arusaadavamaks ning 
karistuste vaidlustamise lihtsamaks 
• ehitame uue Tallinna vangla, 
millega viime lõpuni vanglate 
kaasajastamise 
• tagame tõhusa, seadustes 
kirjeldatud järelevalve jõuametkondade 
üle 
• kindlustame, et seadusega oleks 
sätestatud mõistlikud kriteeriumid ja aeg 
salastatud materjalide avalikustamiseks, 
kanname hoolt, et salajaste vahendite 
suhtes saaks rakendada eriauditeid 
• arendame riigi ja kogukondade 

• suuname kuriteoennetuse eelkõige 
noortele 
• toetame naabrivalvet, et see kataks 
ühtlaselt kõik Eesti piirkonnad 
• peame oluliseks turvakaamerate 
paigaldamist linnaruumi, 
tänavavalgustuse olemasolu, linnaruumi 
korrashoidu ja sallimatust 
seinasodimiste suhtes 
• suuname kriminaalasutuste 
(politsei, prokuratuur) tegevuse ja 
vahendid eelkõige varjatud kuritegudele, 
mis taastoodavad uut kuritegevust, ning 
alaealistega seotud ja nende vastu 
suunatud kuritegudele 
• tagame korrakaitseüksuste 
suurema nähtavuse ja jõudmise 
abivajajani, koolitades ja kaasates 
iseseisva pädevusega abipolitseinikke 
• lisame politseipatrulle kõrgema 
kuritegevusega piirkondadesse 
• toetame ulatuslikult abipolitseinike 
tegevust 
• pöörame erilist tähelepanu 
õiguskorra tagamisele Ida-Virumaal. 
• jätame narkootikumid keelatuks ega 
lase langetada karistusi raskete 
narkokuritegude eest 
• suurendame märgatavalt 
narkoennetusraha 

• taastame riigi sisejulgeoleku 
eelarve ja investeeringud kolme aastaga 
2008. aasta tasemel 
• peatame personali vähendamise 
politsei- ja piirivalveametis, 
päästeteenistustes ja vanglasüsteemis, 
tagame sotsiaalsete tagatiste  
jätkusuutlikkuse, konkurentsivõimelise 
palga, lõpetame sunnitud 
puhkusepäevade- ja töötundide  
• toetame kogukonnakeskse politsei 
ideed 
• vaatame üle konstaabliteenistuse 
tööpõhimõtted  
• toome konstaabliteenistuse rahva 
juurde tagasi ja taasavame teenindus-
punktid nii linnas kui ka maal. 
• varustame politseisõidukid 
tänapäevaste side- ja infotehnoloogiliste 
vahenditega  
• teeme e-politsei kättesaadavaks 
igale konstaablile 
• loome tingimused 
operatiivteenistuste kohalolekuks kõigis 
maapiirkondades 
• politsei- ja päästeamet peab olema 
suuteline leidma tee igasse tallu ja iga 
inimeseni, kes abi vajab. 
• kehtestame nulltolerantsi 
korruptsioonile kõigis riigi- ja kohaliku 

 



loome võimalused kiiremaks ja 
kvaliteetsemaks kohtumenetluseks.  
• suurendame kohaliku omavalitsuse 
tulubaasi, et ennetustöö osana edendada 
kohalikku vabaaja- ja huvitegevust ning 
turvalisusele suunatud linnaplaneerimist.  
• loome seadusandluses kohalikule 
omavalitsusele suuremad võimalused 
osalemises korrakaitses.  
• tõstame ennetustöö kvaliteeti 
vähendamaks hukkumist liikluses ja 
veekogudes.  
• viime koolides sisse tasuta 
ujumaõpetamistunnid.  
• rahvusvahelise koostöö valdkonnas 
eelisarendada ühistegevusi soome 
korrakaitsjatega ja koostööpartneritega 
ameerika ühendriikidest.  
 

omavahelist vabatahtlikku head 
koostööd, muuhulgas naabrivalve, 
abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate 
liikumise ning ennetuse valdkondades 
• taastame siseministri juures 
ühiskondliku turvalisuse nõukoja 
• avaliku korra mõiste, samuti avaliku 
korra kaitse peab olema ühtsetel alustel 
mõõdetav ning hinnatav kogu riigis 
• rakendame moodsa Korrakaitse 
seaduse 
• jätkame Eesti õigussüsteemi 
korrastamist selles suurema kooskõla ja 
lihtsuse saavutamiseks ning 
ülereguleerimise vältimiseks 
• jätkame era- ja avaliku õiguse 
kodifitseerimist valdkondades, kus see on 
otstarbekas ja vajalik  
• lisaks töös olevale 
keskkonnaseadustikule võtame vastu 
valdkonnaseadusi koondava sotsiaal-, 
haridus-, ehitus- ja planeerimis- ning 
valimisseadustiku ja kohtumenetluse 
seadustiku, mis hõlmab nii kriminaal-, 
tsiviil- kui ka halduskohtumenetlust 
• arendame eesti õiguskeelt 
• muudame õigusmõjude analüüsi 
seadusloome kohustuslikuks osaks. 
• varustame pääste-, politsei- ja 
piirivalveasutused logistiliselt 
põhjendatud asukohtades tehnika 
viimase sõnaga 
• rakendame tööle tipptasemel Eesti 
Kohtuekspertiisi Instituudi  
• tihendame rahvusvahelist 
õiguskaitsealast koostööd 
• kindlustame kõikide kõrgema 
tähtsusega väljakutsete puhul 
helikopteriteenuse olemasolu 
• parandame korrakaitsjate väljaõpet 
ning alustame uue 
Sisekaitseakadeemia rajamist Ida-
Virumaale 
• võtame vastu uue kohtute seaduse, 
mis muudab kohtusüsteemi ühtseks 
tervikuks ja viib selle välja täitevvõimu 
korralduse alt 
• kohtumenetluse pikkus tsiviilasjas ei 
tohi reeglina ületada 100 päeva ühes 
kohtuastmes, selleks panustame kohtute 
IT arendamisse ja haritud ning 

• määrame narkoennetuse eest 
vastutavaks ühe konkreetse ministri 
• koolid peavad olema 
narkootikumidest vaba 
• peame oluliseks liiklusturvalisuse 
jätkuvat suurendamist ja 
liiklusjärelevalvet 
• paigaldame maanteede 
riskikohtadesse veelgi enam 
kiiruskaameraid 
• toetame isekustuvate sigarettide 
legaliseerimist, mis vähendavad oluliselt 
tule õnnetuste ja tulesurmade arvu 
• peame vajalikuks tugeva 
ühendhäirekeskuse loomist ning ühele 
hädaabinumbrile (112) üleminekut 
• vigastussurmade, kaasa arvatud 
suitsidaalsuse vähendamiseks peame 
oluliseks luua riiklikult rahastatavate 
usaldustelefonide võrgustik 
• toetame vabatahtlike päästjate 
tegevust 
KAPO-le uurimisõigus kõikide 
omavalitsuste üle 

omavalitsuse asutustes. 
• uuendame päästeteenistuse 
masinaparki ning vabatahtlike 
päästekomandode ja päästjate varustust. 
• viime lõpuni politsei- ja 
piirivalveameti ning päästeteenistuste 
vajalike ruumide ja rajatiste 
renoveerimise, võttes prioriteediks Kirde-
Eesti ja teiste kaugemate 
maapiirkondade objektid. 
• toetame igakülgselt Haagi 
tegevuskava rakendamist ja EL 
liikmesriikide vahelist tegevuste 
ühtlustamist justiits- ja siseküsimustes 
• kehtestame Eestis hiljemalt 2012. 
aastal inimkaubanduse vastase seaduse 
• võitluseks organiseeritud ja 
professionaalse kuritegevusega 
arendame eelisjärjekorras nendele 
kuriteoliikide spetsialiseeritud üleriigilist 
kriminaalpolitseid 
• töötame välja tõhusa 
rehabilitatsioonisüsteemi ohvrite 
abistamiseks 
• koostame tegevuskava ühiskonda 
pikaajaliselt traumeerivate ja varjatud 
kuriteoliikidega võitlemiseks 
• pöörame erilist tähelepanu selliste 
kuriteoliikide ennetamisele ja 
tõkestamisele nagu lastevastased- ja 
lähisuhtekuriteod (perevägivald), 
vihkamiskuriteod, inimkaubandus ja 
prostitutsioon 
 



motiveeritud kohtujuristide ja abipersonali 
palkamisse 
• kohtutäiturite ja pankrotihaldurite 
kvalifikatsiooni tõstmiseks käivitame 
vajalikud koolitusprogrammid 
• kohtuniku, advokaadi, prokuröri ja 
notari ametisse saamise eelduseks peab 
saama ühtne juristieksam 
• arendame edasi riigi õigusabi 
süsteemi ja eelarvevõimaluste tekkel 
laiendame tasuta õigusabi 
kättesaadavust abivajajatele. 
• võtame eritähelepanu alla 
lähisuhete vägivalla vähendamise ja 
tõkestamise, ennekõike koolikeskkonnas 
• koolivägivalla vähendamisele 
aitavad kaasa vägivalla ennetuse 
tegevuskavade koostamine koolides ning 
koolijuhtide, õpetajate ja õpilasesinduste 
koolitamine, lastevanemate nõustamis- ja 
toetussüsteemi kujundamine, õpilaste 
kollektiivse vastutuse arendamine ning 
õpilaste ja õpetajate rahulolu uurimine 
koolis 
• eelarvevõimaluste piires 
suurendame turvalisusteenuseid 
osutavate kodanikeühenduste, 
muuhulgas naiste varjupaikade 
rahastamist.  
• kasutame korruptsiooni 
ennetamiseks ja tõkestamiseks kõiki 
sotsiaalseid, õiguslikke ja poliitilisi 
abinõusid 
• töötame välja küberruumi 
korrakaitseks vajalikud regulatsioonid, 
täiendame seadusandlust ja käivitame 
küberruumi kuriteoennetava tegevuse, sh 
koolituse 
• on tarvis tõhustada luure- ja 
vastuluuresektori korraldust tervikuna 
ning planeerida selle arengut pikemalt 
• tõstame siseministeeriumi 
strateegilist julgeolekukompetentsi, 
täpsustame politsei ja piirivalve rolli, 
parandame nende koostööd 
omavalitsustega ning vähendame 
bürokraatiat 
• koostame pikaajalise (pikem kui üks 
valimisperiood) julgeolekustrateegia ja 
ministeeriumide arengukavad 
• korrastame eri jõuametkondade 



töötajate erinevat sotsiaalset kohtlemist, 
ühtlustame teenistussuhteid puudutavad 
regulatsioonid.  
• võtame vastu uue Avaliku 
teenistuse seaduse, mis kaotab erisused 
sisejulgeolekut tagavate teenistuste 
sotsiaalsetes garantiides 
• tõhustame korrakaitselist tegevust 
piiriülese kuritegevuse tõkestamiseks. 
• kindlustame parema koostöö 
lähinaabrite politsei, tolli ja piirivalvega 
narko- ja inimkaubandusevastases 
tegevuses 
• toetame karistuspoliitika  
seadusandluse ühtlustamist oma 
naaberriikidega Euroopa Liidus 
• arendame koostööd võimalike 
merereostuse ja suurõnnetuste ühiseks 
likvideerimiseks Läänemeres ning 
ühiseks terrorismivastaseks tegevuseks 
 

RIIGIKAITSE •  toetame Eesti kaitsekulutuste 
viimist kokkulepitud 2%ni SKTst ning 
selle taseme stabiilset hoidmist.  
• Eesti peab vastavuses 
rahvusvahelise õigusega jätkuvalt 
jõukohaselt panustama NATO 
sõjalistesse operatsioonidesse ja 
kollektiivkaitsesse.  
• Eesti peab üles ehitama usutava 
esmase iseseisva kaitsevõime kaitsmaks 
agressiooni korral riiki kuni liitlasvägede 
saabumiseni. toetame üldist ajateenistust 
ja kaitseliidu arendamist 
• leiame, et kaitseväe juhataja 
institutsioon peab jääma 
põhiseadusesse.  
• me ei toeta kaitseministeeriumi ja 
kaitseväe peastaabi ühendamist.  
• me ei toeta üleminekut 
palgaarmeele 
 

• järgneva kolme aastaga 
kaitsekulude tasemeks 2% SKTst ning 
tagame selle taseme stabiilsuse  
• kutselise kaitseväe arendamine 
ning aktiivne osalus rahvusvahelises 
sõjalises koostöös 
• hoiame rahvusvahelistel 
missioonidel osalemise senisel 
tasemel, samas mitmekesistades seda 
võimete ja geograafia osas.  
• koos sõjaliste missioonide 
planeerimise ja läbiviimisega peab 
arenema ka tsiviilmissioonidesse 
panustamise võimekus. 
• kindlustame, et kõik riigiasutused 
valmistuvad oma riigikaitseliste 
ülesannete täitmiseks võimalike ohtude 
korral  
• toetame riigikaitseliste põhiseaduse 
muudatuste vastuvõtmist riigikogu poolt 
• algatame rahu- ja sõjaaja 
riigikaitseseaduste kaasajastamise.  
• toimekindluse tagamiseks 
muudame rahu- ja sõjaaja riigikaitselised 
juhtimissüsteemid ning vastutusalad 
võimalikult sarnasteks.  
• lõpetame riiklike lennuvahendite ja 
laevade ressursi killustatuse erinevate 
asutuste vahel, samuti loome aluse 
militaar- ja päästeteenistuse võimete 

• IRL säilitab kohustusliku 
ajateenistuse ning seisab vastu 
katsetele üle minna palgaarmeele. 
• viime sõjalise riigikaitse kulutused 
aastal 2012 tasemele 2% SKP-st ja 
jätkame selle taseme hoidmist.  
• lõpetame Ämari lennubaasi 
väljaehitamise ja alustame Jägala linnaku 
ehitusega. 
• süvendame ja tihendame praktilist 
riigikaitselist koostööd - 
kaitseplaneerimist, õppusi, ühishankeid - 
NATO raames, samuti teiste Põhjala ja 
Balti riikidega.  
• peame küberkaitsealast tegevust 
prioriteetseks suunaks siseriiklikult ja 
rahvusvahelises koostöös. 
• arendame küberkaitse osaks Eesti 
rahvusvahelisest kaubamärgist. 
• peame liitlaskohuste täitmist läbi 
osaluse välismissioonidel rahvusvahelise 
kaitsekoostöö keskseks elemendiks. 
• kaitseliit kui kodanikualatusel 
põhinev riigikaitseorganisatsioon vajab 
jätkuvat tugevdamist 
• tagame Kaitseliidule stabiilse 
rahastamise osana sõjalise riigikaitse 
eelarvest 
 
 

• seisame kindlalt selle eest, et 
NATO jääks esimeseks valikuks mis 
tahes sõjalise operatsiooni planeerimisel 
ja läbiviimisel, kus on kaalul nii Euroopa 
kui Põhja-Ameerika julgeolekuhuvid. 
• oleme vastu sõjaliste võimekuste, 
sh sõjalise planeerimise võimekuste 
dubleerimisele NATOs ja ELs 
• osaleme aktiivselt NATO 
kiirreageerimisjõudude ja Euroopa 
kiirreageerimisüksuste väljaarendamisel. 
tagame Eesti aktiivse osalemise 
Põhjamaade lahingugrupis. 
• toetame vabatahtlikult 
ajateenistusse astuvate noorte arvu 
kasvu ja tõstame kaitseväelaste 
haridustaset, luues selleks riikliku 
motivatsioonisüsteemi 
(õppelaenusoodustused, riiklikud 
õppekohad kõrgkoolides jms) 
• suurendame positiivset hoiakut 
ajateenistuse suhtes, tagades 
riigikaitseõpetuse läbimise võimaluse 
igale gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse 
õpilasele 
• töötame välja ja võtame vastu 
välismissioonide veteranide staatust ja 
sotsiaalset kaitset reguleeriva seaduse. 
toetame veteranide ja nende 
tugiühenduste loomist ja tegevust. 

• peame vajalikuks ehitada üles 
totaalkaitse, et kriisi- ja sõjaajal oleks 
tagatud inimeste turvalisus 
• peame nüüdisaegse sõja 
võtmeprobleemiks tsiviilelanikkonna 
turvalisust ja kaitset 
• kriisi- ja sõjatingimustes peab 
elanikkonnale tagama vee ja toidu, 
kütuse ja energia ning füüsilise julgeoleku 
• riigiasutused ja kohalikud 
omavalitsused, eriti Päästeamet ja 
politsei peavad suutma täita oma 
funktsioone ka kriisi- ja sõjaajal. 
• Kaitseliit peab saama kaitseväega 
võrdväärse relvastuse ja varustuse 
• vastustame otsustavalt kaitseväe 
juhataja väljaarvamist põhiseadusest,  
kaitseministeeriumi ja kaitseväe 
peastaabi ühendamist; sõjaaja 
kaitsejõudude ja ajateenistuse 
vähendamist, väeosade sulgemist; 
elukutselise kaitseväe loomist; sõjaliste 
välisoperatsioonide paisutamist üle jõu 
käivaks 



koostoimeks. 
• parim võimalus rakendada kodanike 
vaba tahet Eesti kaitsesse on läbi 
Kaitseliidu ja tema allorganisatsioonide.  
• toetada Kaitseliidu arendamist ning 
kasvavat rolli riigikaitses, uuendades 
selleks seadusandlust ning tagades 
liidule rahastamise.  
• jätkame Kaitseväele moodsa 
relvastuse hankeid ning ehitame edasi 
vajalikku taristut. parimate 
hanketingimuste saamiseks teeme 
vajadusel koostööd partnerriikidega 
• jätkame investeeringuid Ämari 
lennubaasi, samuti teistesse kaitseväe 
objektidesse nagu mereväebaasi 
miinisadam ning Jägala sõjaväelinnak.  
• kindlustame kaitseväele 
tänapäevased elamis- ja 
väljaõppetingimused. 
• peame vajalikuks jätkata liikumist 
kutselise kaitseväe arendamise 
suunas 
• igal aastal lisame kaitseväele 
vähemalt 125 kutselist kaitseväelast. 
• ajateenistust mõistame kutseliste 
kaitseväelaste baasina ja kaitsetahte 
toetajana 
• loome eeldused lühendada 
ajateenistust kuuele kuule,  eelistatult 
tuleb ajateenistusse võtta vabatahtlikud 
• Eesti spetsialiseerub e-teenuste 
turvalisuse tagamisele 
• toetame  NATO küberkaitse 
kompetentsikeskuse tegevust ning 
küberkaitseliitu, suurendame küberkaitse 
alast väljaõpet kaitseväes 
• koondame Eesti kaitsetööstusliidu 
kõrval ka kaitseotstarbelist teadus- ja 
arengutegevust 
• algatame Eesti iseseisvuse ja 
julgeoleku nimel välismissioonidel 
osalenute kodanikuühiskonda ja -ellu 
tõhusa taasrakendamise poliitika. 

• jätkame aktiivset osalemist 
rahvusvahelises sõjalises koostöös nii 
ÜRO, NATO, EL kui ka rahvusvaheliste 
koalitsioonide poolt juhitavates rahu- ja 
julgeolekuoperatsioonides 
• meie kaitseväe tase peab olema 
selline, et 10% kaitseväelastest saaks 
pidevalt olla välismissioonidel 
• osaleme Euroopa kaitseagentuuri 
töös ning toetame süvendatud koostööd 
EL riikide vahel kaitsetööstuse ja 
tehnoloogia arendamise valdkonnas. 
• arendame Kaitseliidu võimekust 
siseriiklike ülesannete täitmiseks ja 
välismissioonidel osalemiseks 
 

VÄLIS • VM peab rohkem orienteeruma riigi 
majandushuvidele 
• tõhustada tegevust Hiinas, Indias 
ja Brasiilias  
• senisest rohkem tuleb kasutada 
Balti riikide ja Põhjamaade koostöö 
võimalusi, eriti konsulaarabi ja 

• teeme ettevalmistusi 
eesistumisperioodiks ELs 2018. aastal 
• peame oluliseks Eesti pääsu ÜRO 
inimõiguste nõukokku 2012. aastast ning 
ÜRO julgeolekunõukokku 2020. aastast 
• jätkame tõhusat tööd Eesti 
julgeoleku kindlustamiseks NATO 

• Eesti rahvuslikes huvides on ELi ja 
NATO efektiivselt toimiv ning 
liikmesriikide ühishuve kaitsev poliitika 
• pöörame senisest enam tähelepanu 
välismajanduspoliitikale ning muudame 
eri ametkondade koostöö sel alal 
efektiivsemaks ja eesmärgipärasemaks 

• arendame konstruktiivseid suhteid 
Venemaaga ning astume samme Eesti-
Vene piirilepingu mõlemapoolseks 
ratifitseerimiseks ja jõustamiseks 
välisministrite poolt 2007. aastal 
parafeeritud kujul. 
• rakendame Eesti välisesindused 

• tagada Narva ja Luhamaa piiripunkti 
maksimaalne läbilaskevõime 
• sõlmida Venemaaga Eesti-Vene 
piirileping, topeltmaksustamise vältimise 
leping ja investeeringute kaitse leping 
•  lahendada Venemaaga 
liikumispiirangud, viisataotlusprotsess 



diplomaatide vahetuse osas.  
• toetame EL koostööd idanaabritega 
ja läbirääkimisi viisavabaduse teemadel 
• peame oluliseks Eesti–Venemaa 
piirilepingu sõlmimise taasmenetlust 
• Eesti peab aktiivselt taotlema meie 
kandidaatide määramist EL 
tippvälisesindajateks 

strateegilise kontseptsiooni elluviimisel 
• missioonide kõrval peame Eesti 
olulisimaks panuseks NATO küberkaitse 
arendamist 
• Afganistanis missiooni lõpetamiseks 
vajalike tingimuste täitmise kohta peavad 
NATO liikmed tegema ühiselt 
• sõlmida võimalikult paljude riikidega 
topeltmaksustamise vältimise ning 
investeeringute kaitse lepingud 
• laiendada aukonsulite ja 
kultuuriatašeede võrgustikku ning 
kasutada Eesti huvides rohkem koostööd 
teiste EL riikide diplomaatiliste 
esindustega 
• EL liitumiskõnelusi jätkata Lääne-
Balkani riikidega, Islandi ja Türgiga 
• valmis olla kõneluste alustamiseks 
organisatsiooni mittekuuluvate Ida-
Euroopa riikidega 
• jätkata NATO avatud uste 
poliitikat nii Balkanil, Lõuna-Kaukaasias, 
Ida-Euroopas kui ka Põhjamaades. 
• panustada oma reformikogemuse 
jagamise ning Lennart Meri nimelise 
idapartnerluse koolituskeskuse 
loomisega Eestisse 
• peame oluliseks Euroopa uute 
demokraatiate toetamist 
• on oluline rahvusvahelise õiguse 
põhimõtete kaitsmine EL vahetus 
naabruses, mistõttu ei ole alternatiivi 
Gruusia territoriaalsele terviklikkusele 
• tagada Moldova territoriaalne 
terviklikkus ning leida lahendus 
Transnistria külmutatud konfliktile 
• peame tähtsaks Läänemere 
strateegia võimalikult head kasutamist 
Läänemere piirkonna arenguks, 
muuhulgas uute transpordi- ja 
energiaühenduste loomisel 
• peame tõhusaks ja hoidmist 
väärivaks Põhjamaade ja Balti riikide 
igakülgset koostööd 
• lisaks tihedatele ja headele 
suhetele Euroopa Liitu ja/või NATOsse 
kuuluvate naabritega, on Eesti huvides 
ka heanaaberlikud suhted Venemaaga. 
• aktiivne tegevus OECDs annab 
võimaluse osaleda arenenud riikide 
parimate praktikate analüüsis ja 

• toetame koostöö tugevdamist Balti 
riike ja Põhjamaid ühendavas 
Baltoskandias, millel on kõik eeldused 
kujuneda maailma majanduse ja 
innovatsiooni oluliseks tõmbekeskuseks 
• peame oluliseks heade suhete 
edasist süvendamist Ameerika 
Ühendriikidega 
• toetame konkreetseid ja praktilisi 
algatusi Eesti-Vene suhetes 
• peame oluliseks, et Eesti avardaks 
välispoliitilist ja diplomaatilist võimekust 
maailma eri regioonides, eeskätt Aasia, 
Lähis-Ida ning Ladina-Ameerika suunal 
• Hiina, India, Jaapani ja Araabia 
maailma paremaks tundmaõppimiseks 
panustame keeleõppesse, 
kohapealsesse stažeerimisse, 
professionaalsuse arendamisse ja 
koostöösse ülikoolidega 
 

ekspordi toetamisse välisturgudel 
• korrastame välisesinduste võrku, et 
see vastaks Eesti vajadustele, 
parandades diplomaatide ettevalmistust 
ning suurendades vajadusel 
majandusdiplomaatide ja ekspertide arvu 
• osaleme aktiivselt EL ühiste 
poliitikate väljatöötamisel valdkondades, 
mis on otseselt seotud riigi julgeolekuga 
ja mida on vaja ellu viia riikideülesel 
tasandil  
• peame oluliseks panustamist 
ametnikkonna täiendkoolitusse, et 
parandada võimekust osaleda EL 
otsustusprotsesside varajastel etappidel. 
• muudame EL tõhusamaks ja 
arusaadavamaks, aidates ellu viia 
Lissaboni lepingut, kus meie huvi on 
eriliselt panustada ühtse EL välis-ja 
julgeolekupoliitika ning Euroopa 
julgeoleku-ja kaitsepoliitika (ejkp) vallas 
• toetame igakülgselt EL sise-ja 
justiitsvaldkonna IT-agentuuri loomist 
Eestis 
• toetame aktiivselt EL edasist 
laienemist ja abistame lõimuvaid riike – 
Horvaatiat, Türgit, Albaaniat ja 
Makedooniat reformide elluviimisel. 
• toetame lahenduse leidmist teiste 
Lääne-Balkani riikide (Bosnia ja 
Hertsegoviina, Serbia, Montenegro) 
lõimimiseks Euroopasse. 
• toetame Ukrainat, Moldovat ja 
Gruusiat reformide läbiviimisel ning 
demokraatia  
• toetame Ukraina ja Gruusia ning 
Lääne-Balkani riikide reforme, mis on 
suunatud NATO standardite 
saavutamisele, toetame Makedoonia 
liitumist NATOga 
• osaleme lahenduste otsimisel EL 
lähinaabruse külmutatud konfliktidele 
(Mägi-Karabahhia, Transnistria, 
Abhaasia, Lõuna-Osseetia). 
• tähtsustame kahepoolseid lähedasi 
suhteid USAga ja seisame tugevate ja 
konstruktiivsete transatlantiliste suhete 
eest. 
• arendame tihedat koostööd 
Läänemere riikidega regionaalselt 
olulistes valdkondades  

kiireks ja inimlikuks 
• välispoliitika peab senisest enam 
teenima Eesti reaalseid, eriti 
majanduslikke huve ja vajadusi 
• taotleme majandussuhetes 
naaberriikidega konstruktiivsust  
• Eesti peab vähendama kulutusi 
välisesindustele, tuleb leida võimalusi 
kasutada ühisesindusi Põhjamaadega 
• suhtlemine naaberriikidega peab 
olema heatahtlik 
• tahame jõulisemalt sekkuda Eesti 
välispoliitika kujundamisse nii Eesti-
siseselt kui ka rahvusvaheliselt 
• toetame Euroopa Liitu kui 
rahvusriikide liitu, kus järgitakse 
euroopalikke väärtusi, sh liikmesriikide 
võrdse kohtlemise, lähimuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid, kus on tagatud 
keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse 
säilimine ning areng  
• Euroopa Liidu naabruspoliitika aitab 
kaasa demokraatia, turumajanduse ja 
õigusriigi arengule Venemaal, samas 
avab see olulised võimalused Eesti 
ettevõtjate tegevusele Venemaal, loob 
meil uusi töökohti ja annab impulsi 
majanduse tõusule 
• parandame suhteid Venemaaga, 
lihtsustame Eesti viisade väljastamist 
 
 



juurutamises 
• anname oma võimetele vastav 
panus maailma vaesuse vähendamisse 
ning õigusriigi ja heade valitsemistavade 
põhimõtete kinnistamisse arengukoostöö 
sihtriikides. 
• taotleme viisavaba pääsu järjest 
enamatesse riikidesse, muuhulgas 
näiteks Brasiiliasse ja Taisse 
• avame saatkonna Kasahstanis ja 
peakonsulaadi Austraalias, rakendame 
peakonsulaadi Shanghais ja valmistame 
ette saatkonna avamist Indias 
• lähiaastatel tuleb panustada suhete 
tihendamisse kõigi EL  strateegiliste 
partneritega, sh Hiina, India ja 
Brasiiliaga 

• toetame EL aktiivset dialoogi 
idapartnerluse riikidega, et jõuda 
nendega viisavabaduseni 
• tõhustame survet piiriületuse 
hõlbustamiseks EL ja Venemaa vahel 
• toetame lepingulise baasi 
arendamist eesmärgiga  jõuda EL ja 
Venemaa viisavabadusleppeni 
• arendame aktiivselt välja Eesti 
rahvusliku kompetentsi meist 
geograafiliselt kaugete, ent välis- ja 
julgeolekupoliitiliselt oluliste regioonide 
tundmisel (Lähis-Ida, Hiina, India jt) 

 


