KUTSE
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehitus- ja elamuosakond
koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga (TREA) kutsuvad Teid osalema viiendal
ümarlaual ja arutlema avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel
kahaneva rahvastikuga omavalitsustes.
Ümarlaud toimub 20. juunil 2018. a kell 10.00-14.30 ministeeriumide ühishoone
ruumis Lõhmus/Pärn, Suur-Ameerika 1 Tallinn
Korraldatava ümarlaua eesmärk on jätkata arutelu kohalikus omavalitsuses
elamumajanduse korraldamisega seotud teemade üle, informeerida osalejaid
tegevuskavast ja toetusmeetmetest kahaneva rahvastikuga piirkondadele ning anda
ülevaade erinevate ministeeriumite tegevustest, mis on seotud elamumajanduse
korraldamisega.
Palume oma osalemisest või mitteosalemisest teada anda hiljemalt 15. juuniks 2018
aadressil neeme.karbo@trea.ee.
Ümarlaua ajakava
10.00 – 10.30 Kogunemine, tervituskohv
10.30 – 11.00 Sissejuhatus, teemapüstitus ümarlauale – Martin Kikas, TREA
11.00 – 11.20 Elamuvaldkonna toetusmeetmed ja tegevuskava kahaneva rahvastikuga
piirkondadele – Regina Michaelis, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
11.20 – 11.40 Elamumajanduse korraldamine kahaneva rahvaarvuga piirkondades –
Eesti Linnade ja Valdade Liit (tbc)
11.40 – 12.10 Kahaneva rahvastikuga piirkondade ümberplaneerimine /
Kavandatavad muudatused erastamisest laekuva raha kasutamises –
Andres Levald / Vilve Mäger, Rahandusministeerium
12.10 – 12.30 Asjaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused –
Indrek Niklus, Justiitsministeerium
12.30 – 12.50 Sotsiaaltoetustest ja teenustest eluasemevaldkonnas – Ulli Luide,
Sotsiaalministeerium
12.50 – 13.10 Kohvipaus
13.10 – 13.40 Arutelu-ajurünnak: kohaliku omavalitsuse üksuse roll
elamumajandus korraldamisel – võimalused lahendada tühjade
korterite probleemi kohalikul tasandil ja omavalitsuste vajadused
14.10 – 14.30 Kokkuvõte päevast – TREA
Teemakäsitlus on oluline eeskätt eluasemevaldkonna probleemide tõhusamaks
lahendamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil ning võimalike täiendavate riiklike
toetusmeetmete väljatöötamiseks selliselt, et neid oleks võimalik senisega võrreldes

tõhusamalt rakendada väheneva rahvastikuga piirkondades. Hoonefondi uuenemise
jätkusuutlikkuse tagamisel ja energiatõhususe suurendamisel on lisaks kinnisvara
omanikele väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel, kui
reguleerival ja suunaval osapoolel.
Ümarlaua kohtumised on oluliseks sisendiks ja arutelukohaks koostatavale
eluasemevaldkonna korraldamist kirjeldavale suunavale juhendmaterjalile kohalikele
omavalitsustele, mida saab kasutada väheneva rahvastikuga piirkondade
elamumajanduse edasiseks planeerimiseks ja reguleerimiseks ning ettepanekute
koostamiseks elamupoliitika toetusmeetmete osas.
Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös seitsme erineva elamumajandust arendava
organisatsiooniga Euroopa erinevatest piirkondadest osaleb rahvusvahelises projektis
“Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies
towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green), mille on rahastanud
Euroopa Liidu Interreg Europe programm.
Projekti kaasfinantseerimisel koordineerib TREA Eesti omavalitsuste tarbeks säästva
elamumajanduse arendamist toetavate meetmete programmi koostamist. Projekti
teises faasis toimub kavandatud meetmete/projektide rakendamine ja tulemuste
monitoorimine.
Projekti keskmes on avaliku sektori roll elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse
ja energiatõhususe tagamisel.
Ootame Teie aktiivset osavõttu ja häid ideid!
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