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Ülevaade elluviimisest
•

2016 alguses kinnitati 5 linnapiirkonna tegevuskavad. Linnade
tegevuskavades on kokku 88 projekti toetuse summaga 94 105 522 eurot.

•

Tegevuskavade projektide rahastamiseks avati jooksev taotlemine EAS-s.
Projekti võib jagada vajadusel etappidesse, esitades iga etapi kohta eraldi
taotluse. Kõikide projektide osas viis EAS läbi eelnõustamise,
täpsustamaks taotlemise tähtaegu ja vajalikke ettevalmistusi. 2017 jätkub
taotluste vastuvõtt ja projektide rahastamine.

•

Kõige kiiremini on sujunud tegevused, mille eesmärgiks on
lasteaiakohtade loomine. Säästva liikuvuse arendamisele suunatud
projektide elluviimist pikendavad maaomandiküsimused. Mõnevõrra
pikemalt käivituvad Ida-Virumaa projektid, millest mitmed on tegevuste
poolest väga mahukad ning ettevalmistused võtavad kauem aega.

•

Muudetud on toetuse andmise tingimusi, et võimaldada odavnenud
projektide vahendeid suunata sama toetuse saaja mõne teise projekti
kallinemiste katteks.

Eesmärk 1: Säästvate liikumisviiside
kasutajate osakaal on kasvanud
Oodatav tulemus: igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast
kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osakaal linnapiirkonnas (48,5%(2012)
 50%(2023)) Tegelik tase 2016 lõpu seisuga 44,1%.
• Tulemusnäitaja väärtus on pärast stabiliseerumist 2015. aastal jätkanud
uuesti langustrendi. Linnapiirkonniti on võrreldes 2012. aastaga vähesel
määral kasvanud säästvaid liikumisviise kasutavate inimeste arv Tartu ja
Narva linnapiirkonnas. Kõige suurem langus Jõhvi/Kohtla-Järve
linnapiirkonnas.
• Prioriteetses suunas on lõpetatud esimesed projektid, kuid arvestades
väikest mahtu on nende mõju tulemusnäitajale esialgu raske hinnata.
• Suurima
mahu
eesmärgile
suunatud
projektidest
moodustavad
kergliiklusteede ehitamise projektid, mille tulemusena likvideeritakse olulisi
lünki linnapiirkondade kergliiklusvõrgustikus.

Eesmärk 2: Olulisemad alakasutatud
alad Ida-Virumaa linnapiirkondades on
taaselavdatud
Oodatav tulemus: Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja
teenuse pakkujate arv on kasvanud (0  30 (2023)). Kuna projektide
elluviimine ei ole alanud, siis ei ole tulemustesse veel panustatud.
•

Ida-Virumaa linnapiirkondade tegevuskavade alusel on mitmeid
projektiettepanekuid, mis panustavad tulemusindikaatori sihttaseme
saavutamisse. Projektiettepanekutes kirjeldatu kohaselt on sihtväärtus
aastaks 2023 saavutatav.

•

Ida-Virumaa tegevuskavadesse on alakasutatud alade elavdamiseks
esitatud oodatust rohkem vaba aja ja sotsiaalse eesmärgiga avalikke
hooneid. Samas on selliste projektiettepanekute esitamine linnapiirkonna
arengustrateegiast tulenevalt olnud põhjendatud. Näiteks Kohtla-Järve
Järve linnaosa vaba aja ning haridusobjektide terviklik kaasajastamine.
Narva linnas tehakse investeeringud Narva Raekoja hoonesse ja selle
ümbrusesse.

Eesmärk 3: Kodulähedased laste- ja
lapsehoiuvõimalused on suuremate
linnapiirkondade elanikele tagatud
Oodatav tulemus: lasteaiakohtade järjekord suuremates linnapiirkondades on
kahanenud (4430 (2012)  300 (2023)) Tegelik tase 2017 alguse seisuga
967 kohta.
• Lasteaiakohtade kättesaadavus on paranenud, kuid näitaja ei iseloomusta
kõige paremini kodulähedaste kohtade puudust Tallinna ja Tartu linnaosade
kaupa. Lasteaia järjekorra kajastamist on mõjutanud ka koolieelse
lasteasutuse seaduse muudatused, mis võimaldavad pooleteise- kuni
kolmeaastase lapse lasteaiakoha
valla- või linnavalitsusel vanema
nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. Kohtade pakkumisel teevad
mitmed KOVd koostööd erasektoriga.
• Tegevuskava projektidega toetatakse umbes 2000 uut lasteaiakohta, neist
pooled luuakse 2017 jooksul ja enamus 2018. aasta lõpuks. Uued lasteaiad
leevendavad lasteaiakohtade puudust oluliselt. Enim uusi lasteaiakohti tekib
Tallinna lähipiirkonna omavalitsustesse, kus probleem on olnud kõige
teravam.

Tulemusraamistiku näitajad
Mõõdiku nimetus
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Kokkuvõtteks
• Kõik suuna tegevused on plaanipäraselt käivitunud. Kõige kiiremas tempos
viiakse ellu lasteaiakohtade loomisele suunatud projekte. Esimesed projektid
on lõppenud. Rakendusasutus peab meetmete progressi piisavaks.
• Meetme
väljundnäitajate
sihttasemed
enamjaolt
saavutatakse.
Väljundnäitajate prognoosimine oli keeruline, kuna
tegevuste valik on
delegeeritud linnapiirkondadele ning valitud projektid ei kattu osaliselt algselt
kaardistatud ideedega. Rakenduskava muutmise raames on tehtud ettepanek
ühe linnapiirkondade suuna väljundnäitaja sihttasemete muutmiseks.
• Eesmärkide tulemusnäitajad on seni liikunud erinevas suunas. Arvestades
suuna elluviimise tempot, ei ole võimalik veel eeldada olulist panust näitajate
arengusse. Mõjude hindamisi kavandatakse alates 2019.
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