Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvormi veebiseminar 16.02.2021.
ZOOM keskkonnas
Kokkusaamise kokkuvõte.
Arutusel:
1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmine.
Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator
2. Õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamine, viimased arengud ja edasised
tegevused.
Ivan Sergejev Rahandusministeeriumi Õiglase ülemineku koordinaator
1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmine
H. Murula andis ülevaate Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmise protsessist ning
maakonna õiglase ülemineku põhijoontest. Esitlus lisatud kokkuvõttele, lisainfo IVOL kodulehel:
https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
Arutelu kokkuvõte:
Põhijooned peaksid teatud kohtades olema konkreetsed (M.Roosileht kirjalikud ettepanekud
esitatud platvormi listi)
Õiglase ülemineku protsessil peab olema konkreetne vastutaja (minister, ministeerium)
Eesmärgi saavutamiseks on vaja Õiglase ülemineku toetusfondi vahenditele lisaks, leida võimalusi
üleminekuga seotud tegevuste toetamiseks ka teistest toetusmeetmetest.
Vaja on leida kiireid lahendusi neile töötajatele, kes juba kannatavad „ebaõiglase ülemineku all“,
kas on võimalik töölt-tööle liikumise toetust rakendada juba 2021.a ?
Ümberõppe vajadus vajab täpsustamist.
Kuidas viia kokku ettevõtjate vajadused, töötajate ootused ja haridusasutuste võimalused?
Investeerimisprojektidele toetuse saamise eelduseks peaks olema ka tööjõuvajaduse prognoosi
esitamine.
Ida-Viru maakonnas makstavad keskkonnatasud peaksid minema keskkonnahäiringu
likvideerimiseks, mitte fiskaalpoliitilise meetmena riigi eelarve täitmiseks. Sealt ka tekivad
probleemid nn avaliku infraga jm. 9% on Ida-Virumaal makstud keskkonnatasudest jõudnud
tagasi maakonda. Õiglase ülemineku toetamiseks tuleks seda kindlasti muuta.
2. Õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamine, viimased arengud ja edasised
tegevused.
I.Sergejev andis ülevaate õiglase ülemineku protsessist, esitlus lisatud kokkuvõttele.
Arutelu kokkuvõtte:
Vahendite kasutusele võtmise ajakava on väga kiire, investeeringu teostamiseks vajalike
eeltegevuste (detailplaneeringud, keskkonnamõjude hindamine, projekteerimine jne) võtab
palju aega. KOV-id peaksid ühiselt pingutama, et tegevused ei veniks ülemäära pikaks. IdaVirumaa Tööstusaladel on kogemus nii 5 kuu pikkuse kui ka üle 5 a veninud detailplaneeringu
koostamise protsessiga. KOV-id saavad ühiselt tehnilist võimekust suurendada, kuid ikkagi
võib menetlusprotsessi pidurdada kohalik poliitiline huvi.

Ametisse astunud valitsus on küll vastu võtnud otsuse, et aastaks 2035 loobutakse põlevkivi
otsepõletamise teel elektrienergia tootmisest, kuid hetkel on vastuseta küsimus, millised on
need juhitava elektritootmisseadmed, mis tagavad Eesti varustuskindluse ja
konkurentsivõimelise elektrihinna? Elekter on väga oluline sisend tööstusele.
Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamise ja
tervisekahjude vähendamise meetme eelarve ei ole piisav, sest vaja on tegeleda ka tuhaväljade
ohustamisega ning põlevkivisektori kokku tõmbumise tõttu tühjaks jäänud asulate (nt.
Viivikonna ja Sirgala) heakorrastamisega.
Kavandatavate toetusmeetmete rakendamisel on vaja kaasata kohapealset kompetentsi nt.
sisuline hindamine võiks toimuda kohalike ekspertide osalusel ning tehniline hindamine
rakendusasutuses (sarnane MATA ja LEADER meetme projektidega).
Järgmised tegevused: märtsi alguses toimub Ida-Viru visiooninädal (esialgne tööpealkiri), mille käigus
vaadatakse üle Ida-Viru maakonna arengustrateegia visioon ning tutvustatakse täpsemalt õiglase
ülemineku toetusfondi meetmeid.
Kokkuvõtte koostas: Hardi Murula

