
 
 

VÄLJAVÕTE KOALITSIOONILEPINGUST 
 
 
TALLINN, 6. aprill, BNS – Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 
ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) koostasid valitsuse moodustamise ja 
valitsusliidu tegevusprogrammi põhialuste kohta kokkuleppe, mis läheb 
Reformierakonna volikogu ette heakskiitmisele esmaspäeva õhtul, SDE ja IRL-i 
volikogud teevad seda teisipäeval. 
 
Märksõnad: geoloogia, kaevandamine, loodus, kaitse… 
Seos geoloogidega: otsene, vajalik teave, keskkonnast ja tasudest 
 
 
…………………….. 
 
4. RIIGIREFORM 
4.2 Hoidume ülereguleerimisest ja seaduste ületootmisest. Uue normatiivakti 
väljatöötamise tingimuseks on ultima ratio põhimõte ehk selle vajalikkuse veenev 
põhjendamine ja rakenduspraktika analüüs. Toetame selge ja lihtsa õigus- ja 
ametikeele kasutamist. Käivitame laiapõhjalise parlamentaarse protsessi eesmärgiga 
kujundada bürokraatia vähendamisele suunatud õiguskultuuri. 
 
4.3 Edendame horisontaalset koostööd ministeeriumite vahel, suurendades peaministri 
rolli koostööprobleemide lahendamisel. Vaatame üle valitsuse ja valitsusasutuste 
moodustamise ning toimimise (halduskorralduse) reeglid, et need oleksid 
efektiivsemad ning paindlikumad ja võimaldaks järgida konkreetse valimisperioodi 
poliitilisi prioriteete. 
 
4.10 Analüüsime Põllumajandusministeeriumi ümberkujundamist 
Maaeluministeeriumiks ja maapõue ressursside haldamise viimist 
Keskkonnaministeeriumist Majandus- ja taristuministeeriumi, kalandusvaldkonna 
Keskkonnaministeeriumist Maaeluministeeriumi ja planeerimisvaldkonna 
Siseministeeriumist Keskkonnaministeeriumi haldusalasse. 
 
4.13 Peame prioriteediks teenuste digitaliseerimist ja uute e-teenuste arendamist. 
 
4.27 Taotleme Riigikogu töö suuremat avatust, teaduspõhiste parlamentaarsete 
raportite ja mõjuanalüüside enamat kasutamist. Paneme suuremat rõhku täitevvõimu 
tegevuse parlamentaarsele järelevalvele, selleks tugevdame Riigikogu, selle 
komisjonide ja ametnikkonna võimekust. 
 
4.28 Peame oluliseks koostöös sihtgruppide ning kodanikeühendustega senisest 
paremini korraldatud kaasamist eriti Riigikogu komisjonide tasemel, samuti 
Riigikogu uurimis– ja probleemkomisjonides avalike kuulamiste osakaalu 
suurendamist. Taotleme võimalikult laia konsensust Riigikogu töökorraldust 
puudutavates küsimustes. 
 
 



5. ÄÄREMAASTUMISE PIDURDAMINE 
5.6 Jätkame tööstusparkide ja -alade loomise toetamist. Toetame vanade tööstusalade 
ja kinnistute korrastamist, et luua tingimused uute tootmisrajatiste tekkeks. 
 
5.8 Jätkame riigimaanteede ja kohalike teede tolmuvabaks muutmise programmi. 
Suurendame kohalike teede rahastamist. 
 
5.17 Soodustame ettevõtluse ja elamuehituse arenguks vajaliku riigi omandis oleva 
maa eraldamist kohalikule omavalitsusele ja lihtsustame maa minekut tsiviilkäibesse. 
 
5.18 Täpsustame kaitsealade ja -objektide piiranguid, et võimaldada neis piirkondades 
looduskeskkonda minimaalselt häirivat mõistlikku majandustegevust. 
 
 
8. SISSETULEKUTE KASVATAMINE JA ETTEVÕTLUSE EDENDAMINE 
8.14 Kaasame hariduse kvaliteedi tõstmiseks hariduspoliitika planeerimisse ning 
teostamisse tööandjad. 
 
8.18 Toetame ettevõtjaid juhtimiskvaliteedi tõstmisel. Peame vajalikuks jätkusuutliku 
ja vastutustundliku ettevõtluse süsteemset edendamist ja väärtustamist. 
 
8.19 Soodustame ettevõtete ja teadlaste koostööd ning teadusasutuste suuremat 
panustamist turulähedasse toote- ja tehnoloogiaarendusse. Loome Euroopa riikide 
parimaid kogemusi arvestades lisamotivaatoreid erakapitali kaasamiseks teadus- ja 
arendustegevuse rahastamisse. 
 
8.22 Seame välisdiplomaatia rohkem majandusarengu teenistusse. Ekspordi 
hoogustamiseks ja investeeringute toomiseks Eestisse arendame välja globaalse 
EESTI-võrgustiku, millesse kuuluvad Eesti välisesindused, aukonsulid-ärisaadikud, 
välismaal elavad ja töötavad kaasmaalased, Eesti sõbrad ja nende ühendused. 
 
8.38 Seame sihiks kohalike ressursside oluliselt tootlikuma, säästlikuma ja 
efektiivsema kasutamise. Peame õigeks riigile kuuluvate toormeressursside jaotamisel 
võtta arvesse töötlemistehnoloogia tõhusust ja ressursikasutuse (energia, keskkond, 
finantsid) säästlikkust. 
 
8.41 Alustame Rail Balticu rajamist, mis ühendab Eesti Kesk-Euroopaga ja teenindab 
nii kaubavedusid kui ka reisijaid. 
 
8.46 Jätkame riigi maanteevõrgu ajakohastamist. Teedeehituse taset tõstetakse 
kvaliteetsema planeerimise ja hankekorraldusega ning tõhusama 
omanikujärelevalvega. Tagame teede stabiilse rahastamise, mis võimaldab pikaajalist 
planeerimist. Töötame välja teede pikaajalise rahastamise kava. 
 
8.47 Seame eesmärgiks ehitada Tallinna – Tartu maantee neljarealiseks kuni Mäoni 
aastaks 2020. Selleks analüüsime võimalusi täiendavate rahaliste vahendite 
kaasamiseks. 
 
8.48 Jätkame Tallinna–Narva maantee renoveerimist. Rajame Tallinna – Pärnu ja 
Põltsamaa – Tartu maanteele 2+1 möödasõidurajad, ehitame välja Tallinna ringtee ja 



Tartu läänepoolse ümbersõidu. Suuname eurovahendid Haabersti ja Russalka ristmiku 
rekonstrueerimiseks ning Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna 
arendamiseks (Reidi tee). 
 
8.51 Jätkame kruusateede mustkatte alla viimise programmi. 
 
8.58 Analüüsime regionaalse rongiliikluse taastamist Riisipere–Haapsalu lõigul. 
 
8.61 Suurendame ettevõtete võimalusi taotleda innovatsiooni edendamiseks tuge. 
Erakapitali tõhusamaks kaasamiseks teadus- ja arendustegevusse kaalume EASi 
teadusosaku loomist, mida saab taotleda konkreetsete teadus- ja arendusprojektidega 
tegelev ettevõte. 
 
8.72 Edendame loodusteaduse, tehnika- ja tehnoloogiaharidust vastavalt 
tehnoloogiapaktile. 
 
 
9. ENERGEETIKA 
9.10 Kaalume võimalusi, et Eesti oleks konkurentsivõimeline asukoht ka 
energiamahukate tööstuste jaoks. Analüüsime võimalusi energiavarustuse töökindluse 
parandamiseks, konkurentsi tõhustamiseks ja võrdsetel tingimustel elektrivõrgule 
ligipääsu. 
 
9.17 Hoidume põlevkivi kaevandamismahu paisutamisest võrreldes kehtivate 
kaevelubadega. Põlevkivi kasutamisel lähtume põlevkivi tööstusharu 
keskkonnakoormusest ja tootmise paindlikkusest. 
 
 
13. TEADUS- JA HARIDUSPOLIITIKA 
13.66 Soosime avaliku sektori ja riigile kuuluvate ettevõtete osalemist 
pilootprojektide harjutusväljakutena Eesti päritolu innovatiivse tehnoloogia 
rakendamisel ja edasiarendamisel. 
 
 
15. EESTI KEEL JA EESTLUS 
15.9 Jätkame eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamist ja võõrkeelsete õpikute 
tõlkimist.[Käsiraamatud.] 
 
15.13 Toetame selge keele liikumist ning mitmekeelsete veebisõnaraamatute sh 
akadeemiliste alussõnaraamatute koostamist.[Geoloogia terminoloogia.] 
 
 
18. KESKKOND 
18.1 Investeerime keskkonnatasudest Eesti veekogude seisu parandamisse, et 
puhastada järved ja jõed ning muuta kõik Eesti olulisemad jõed kaladele läbitavaks. 
 
18.8 Toetame võimalusel Maaelu Arengukava vahenditest eraomanikke, kes aitavad 
kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele. Analüüsime lähtudes 
võrdsest kohtlemisest Natura 2000 võrgustike aladel ja väljaspool neid paiknevatel 
eramaadel looduskaitseliste piirangute kompenseerimise korraldust. 



 
18.10 Töötame välja Eesti taastumatute maavarade kasutuselevõtu pikaajalise 
strateegia ja loome selle elluviimiseks toimiva geoloogiaalase võimekuse. Riik peab 
uurima parimal teaduslikul tasemel kõiki oma loodusvarasid. Strateegia raames 
kaardistame Eesti maavarad ja teostame võimaliku kaevandamise analüüsid, leiame 
tasakaalu riigi majanduslike ja keskkonnakaitseliste huvide vahel. 
 
18.11 Viime lõpuni Eesti maapõue seadusandluse ajakohastamise, luues võimaluse ja 
võimekuse ressursside kasutuslubade andmiseks enampakkumistel. Ressursitasu peab 
katma ressursside uurimiseks, hindamiseks ja kasutusse andmiseks tehtud kulutusi ja 
sisaldama taastumatu loodusvara hinda. Ressursside kaevandamise ja kasutamise eest 
rakendatavad keskkonnatasud peavad kajastama keskkonnale tekitatud kahju 
hüvitamist.  
 
18.12 Tagame, et loodusvarade uuringutel ja kasutuselevõtul ei kahjustataks 
pöördumatult Eesti põhjaveevarusid. 
 
18.13 Suuname keskkonnatasude kaudu Eesti loodusvarasid kasutama võimalikult 
efektiivselt ja suuremat lisandväärtust loovalt. Hoiab põhimõtet, et keskkonnatasud 
oleksid kehtestatud võimalikult pikaks ajaks. 
 
18 .23 Tagame loodusvara kasutamisel keskkonda säästva ja investeeringute tegemist 
soodustava maksukeskkonna. Töötame koostöös tööstuse ja 
keskkonnaorganisatsioonidega välja mudeli, mis võtab õli tootmiseks kasutatava 
põlevkivi ressursitasu arvestamisel aluseks nafta maailmaturuhinna. 
 
18.24 Vältimaks olukorda, kus tühjaks kaevandatud maa-alad jäävad korrastamata, 
kohustame analoogselt prügilate sulgemise regulatsiooniga kaevandajaid esitama 
kinnituse kindlustuslepingu või rahalise tagatise olemasolu kohta, mis tagavad 
kaevandaja kohustuse täitmise kaevanduse või karjääri korrastamisel. [NB! Varem öeldi: 
kaevandamisega rikutud maa!!!]  
 
18.25 Viime koostöös kohalike kogukondadega, keda konkreetse kaitseala seisund ja 
õigusrežiim kõige otsesemalt puudutab, lõpuni kõigi Eesti looduskaitsealade kaitse-
eeskirjade kaasajastamise ja kaalub kaitserežiimi otstarbekust ja põhjendatust. 
[Võimalus tegelda geoloogilist väärtust omavate loodusobjektide olukorra parandamisega.]  
 
18.27 Investeerime Eesti rahvusparkidesse ja kujundame neist nii siseriiklikud kui ka 
rahvusvaheliselt tuntud loodushoiu keskused. [Võimalus tegelda geoloogilist väärtust 
omavate loodusobjektide olukorra parandamisega.] 
 
18.28 Loome keskkonnatasudest investeeringuteprogrammi, mille kaudu toetatakse 
linnakeskkonna loodussõbralikumaks muutmist, näiteks investeeringuid parkidesse, 
valgustuslahenduste säästlikumaks ja kaasaegsemaks muutmisesse ning 
kergliiklusteede väljaarendamisesse. 
 
18.29 Loome keskkonnatasude abil linnalikes piirkondades liikuvuskavade 
koostamise, jalgsi käidava ja kergliikluseks sobiva ruumi väljaehitamist toetava 
programmi. 
 



18.31 Töötame välja keskkonnahäiringute heastamise lisapõhimõtted, mille alusel 
kompenseeritakse üleriiklike investeeringutega riiklike suurte taristuprojektide 
rajamisel loodusele avaldatav negatiivne mõju. 
 
18.33 Toetame riigi, ettevõtete ja ülikoolide partnerlust rohemajanduspoliitika 
väljatöötamisel, mis on suunatud toodete materjalikulu vähendamisele, toodete 
taaskasutuse võimaluste suurendamisele ja kohalike materjalide kasutamisele ning 
tootmise keskkonnamõju vähendamisele. 
 
18.35 Anname lasteaedade ja koolide kasutusse kaasaegse, interaktiivse Eesti loodust 
puudutava õppematerjalide varamu. 
 
 


