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Tallinn

Liitumistasu toetuse taotlemise,
menetlemise ja andmise täpsustatud

tingimused ning kord

Määrus kehtestatakse,,Elektrituruseaduse..

$ 741 lõike 4 alusel.
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$ 1. Määruse reguleerimisala
Käesoleva määrusega sätestatakse liitumistasu toetuse (edaspidi toetus) taotluse esitamise ja
menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid, taotluse rahuldamise ja rahuldamatajatmise
otsuse, toetuse väŲamaksete tegemise ning toetuse tagasinõudmise kord.
$ 2.

Mõisted

$ 3.

Taotleja

Käesoleva määruse tähenduses on:
1) võrguettevõtja - jaotusvõrguettevõtja;
2) kasusaaja - koos taotlejaga elamus koos elavate inimeste arv.
Toetuse taotlejaks on fiįįįsiline isik, kes vastab ,,ElektrituruSeaduse.. ģ 74, lõigetes I ja 2
toodud tingimustele.

Kinnistule ja elamule esitatavad nõuded
(1) Kinnistu, millel paikneb elektriühenduseta elamu, asub hajaasutusega piirkonnas ja on
$ 4.

kantud kinnistusresistrisse.
,,Kinnistusraamatuseaduse..

$ 51

Käesolevas
määruses
punktide 1ja 2 tähenduses.

käsitletakse

kinnistut

(2) Elarrlrr peaTr vastarrra järgrnistęļe nõuetele:
1) elamu on taotleja alaliseks rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ning

sobilik aastaringseks
elamiseks;
2) e|aml on taotleja omandis või õiguspärases valduses;
3) elamu on kantud ehitisregistrisse ning on püstitatud hiljemalt 1. oktoobriks 1995.a;
4) elamu vastab ,,Ehitusseaduse.. $-st 3 tulenevatele ehitise ohutuse osas sätestatulņõuetele;
5) elamu elektripaigaldise kasutuselevõtmine peab toimuma vastavaļt ,,EļektrioŅtusseaduse..
il
$-s 1 1 sätestatud nõuetele.
$ 5. Toetuse omafinantseeringu määr
(1) Toetuse taotleja omafinantseering on l0 protsenti liitumistasu osalt, mis on väiksem kui
200 000 krooni ja 1 protsent liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni. Minimaalne
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omafinantseeringu suurus on 10 000 krooni. Omafinantseeringu arvestuse aluseks on
liitumistasu koos käibemaksu ja liitumise menetlustasuga. omafinantseeringu arvestamisel
lähtutakse liitumislepingu pakkumises sätestatud liitumistasust.

Kui toetuse maksimaalne toetussumma Suureneb vastavalt ,,ElektrituruSeaduse.. $ 747 lõike
punktile
3
7, suurendatakse taotlej apoolset omafinantseeringu summat.
(2)

2.

peatükk

TAOTLUSE ESITAMINE JA MENETLEMINE
$ 6. Võrguettevõtjale liitumįstaotluse esitamine
(1) Liitumistaotlus tuleb esitada võrguettevõlale vähemalt 30 kalendripäeva enne $ 7 lõikes
nimetatud taotluse esitamise tähtaega.
(2)

1

1

Kui taotluse esitaja ei ole elamu omanik, esitab ta võrguettevõįale Samaaegselt lisaks lõikes
nimetatud liitumistaotlusele elamu omaniku kirialiku nõusoleku elamu ühendamisęks

elektrivõrguga.

$ 7. Taotluse esitamine valla- võį linnavalitsusele ja taotlusele esitatavad nõuded
(1) Taotlusi esitatakse kaks korda aastas. Taotluse esitamise tähņäevad on 1. aprill (I voor) ja
l5. oktoober (II voor). 20l0. aasta| on taotluse esitamise tähŲäev 1. aprill. Toetuse saamiseks
esitatakse vormikohane taotlus määruse lisas 1 toodud vormil paberkandjal kirjalikult või
digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt taotleja elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.
Siseministeerium ning valla- või linnavalitsus teeb taotlus- ning aruandevormid ja asjakohased
juhendid kättesaadavaks oma kodulehel.
(2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:

l) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja isikukood;
3) taotlej a rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ;
4)taotlejaga koos elavate elanike arv, sealhulgas alla l8-aastaste elanike arv;
5) andmed kinnistu kohta (omanik ja kinnistu number);
6) taotletav toetussumma;
7) taotleja omafinantseeringu suurus.
(3) Taotlusele lisataks
1)

ärgmised dokumendid:
võrguettevõtjale esitatud liitumistaotlus ja võrguettevõtja liitumispakkumine;
ej

2)

omakäeline kinnitus omafinantseeringu tasumise võimalikkuse kohta lähtuvalt
liitumislepingu pakkumises tehtud liitumistasu suurusest ja $-s 5 sätestafust;
3) kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek taotluse esitamiseks, kui taot|eja on elamu õiņspärane
valdaja.
Valla- või linnavalitsus hindab toetuse taotleja ja taotluse vastavust ..Elektrituruseaduse.. $-s
742 ningkäesolevas määruses sätestatud nõuetele ,,Elektrituruseaduse.. $-s 74, sätestatud korras
(4)

ning kontrollib taotluses toodud andmeid kohapeal 30 kalendripäeva jooksul taotluse valla- või
linnavalitsusse laekumisest arvates. Kohapealse kontrolli käigus hindab valla- või linnavalitsus
sealhulgas elamu sobivust aastaringseks elamiseks ning elamu vastavust ,,Ehitusseaduse" $-st 3
tulenevatele ehitise ohutuse osas sätestatud nõuetele.

(5) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused koos ,,Elektrituruseaduse.. $-s 745 nimetatud
dokumentidega esitab valla- või linnavalitsus Siseministeeriumile viie kalendripäeva jooksul
taotluste nõuetele vastavaks tunnistamisest arvates.

$ 8. Taotluse menetlemine Sįsemįnisteeriumis

3

(l) Kõik taotlused registreeritakse Siseministeeriumi dokumendiregistris.
(2) Siseministeerium kontrollib taotluse jataot|eja vastavust,,Elektrituruseaduse.. $ 74, lõikes

ja 2 ning käesolevas

1

määruses sätestatud nõuetele. Täiendavate asjaolude ilmnemisel või
taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks tagastab Siseministeerium taotluse valla- või
linnavalitsusele taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja maarab tahtaja taotluse uueks
esitamiseks. Menetlus pikeneb nimetatud tahtaja võrra,

(3) Taotluste hindamiseks moodustab regionaalminister valdkonna asjatundjatest nõuandva
komisjoni (edaspidi komisj on).
(4) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmiste kriteeriumitega:
1) kasusaajate hulk;

2) projekti teostatavus (tehnilise lahenduse optimaalsus, elluviimiseks vajalike kokkulepete
olemasolu);
3) projekti kulu kasusaaja kohta.

(5) Komisjon koostab

nõuetekohastest taotlustest pingerea lõikes 4 sätestatud
valikukriteeriumitest lähtuvalt. Võrdsete taotluste puhul eelistatakse pikaajalisi Samas elukohas
elavaid taotlejaid ning taotlusi, milles märgitud elamus on Suurem arv kuni 18-aastaseid lapsi.
Taotluste hindamisjuhend kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga. Pingeritta kantud taotluste
osas teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku taotluste rahuldamiseks, nõuetele
mittevastavate taotluste osas teeb komisjon regionaalministrile ettepaneku taotluste rahuldamata

jätmiseks.

$ 9. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine

(1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb regionaalminister komisjoni
ettepaneku alusel 30 kalendripäeva jooksul arvates taotluste Siseministeeriumisse laekumisest.
Täiendavate asjaolude väljaselgitamise vajaduse korral on Siseministeeriumil õigus taotluse
menetlemis e tähtaega pikendada kuni
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0 kalendripäeva.

(2) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse:
1) toetuse saaja nimi;
2) toetuse suurus Eesti kroonides;
3) omafinantseeringu suurus Eesti kroonides;
4) toetuse saaja õigusedja kohustused.

(3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus sisaldab taotleja nime ja taotluse rahuldamata jätmise
põhjust.

(4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale ja vastavale
võrguettevõtjale teatavaks kirjalikult või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse
tegemisest arvates.
(5) Regionaalminister võib komisjon ettepaneku alusel taotluse rahuldamise otsust muuta või
kehtetuks tunnistada..E1ektrituruSeaduse.. $ 74" lõikes 2 sätestatud juhtudel.
(6) Taotlejad, kelle taotlused rahuldati, kantakse liitumistasu toetuse andmise kavasse.

$ 10. Liitumistasu toetuse andmise kava

(1) Liitumistasu toetust antakse liitumistasu toetuse andmise kava alusel, mis koosneb
liitumistasu toetuse saajate põhinimekirjast ja reserynimekirjast ning see kinnitatakse eraldi igal
kalendriaastal. Liitumistasu toetuse andmise kavas on kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa
koos maksimaalse toetussumma ja omafinantseeringumääraga nimetatud liitumistasu toetuse
saajad ning māäratud võrguga ühendamise tähtajad võrguettevõtja esitatud liitumispakkumise
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alusel. Potentsiaalsed toetuse saajad, kellele ei ole võimalik antud aasta ęe|arvevahenditest
toetust maksta, kantakse eelistusnimekirjana liitumistasu toetuse andmise kava reservnimekirja.
Liitumistasu toetus e andmis e kava kinnit ab r e gionaalmini ster.
(2) Ya||a- või linnavalitsus küsib võrguettevõŲalt liitumistasu toetuse andmise reservnimekirja
kantud objekti või põhinimekirja kantud objekti kohta, mille rajamist ei jõutud aasta jooksul
alustada, uue liitumispakkumise, mis edastatakse Siseministeeriumile.

(3) Lõikes 2 sätestatud juhul lähtutakse liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamisel $ 8
lõikest 5. Liitumistasu toetuse andmise kava iga-aastasel uuesti kinnitamisel kantakse eelmise
aasta liitumistasu toetuse andmise kava reserynimekirjas olevad objektid, mille rajamist ei
jõutud aasta j ooksul alustada, põhinimekirj a.
$ 11. Liitumistasu toetuse andmįse kava muutmine
Regionaalminister võib komisjoni ettepaneku alusel põhjendatud juhtudel a|gatada liitumistasu
toetuse andmise kava muutmise ,,Elektrituruseaduse,, $.74, lõikes 3 sätestatud juhtudel.
$ 12. Toetuse andmisest teavįtamine

(1) Toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamist ning andmete avalikustamist koordineerib
Siseministeerium.
(2) Siseministeerium, valla- või linnavalitsused ja võrguettevõŲad võivad töödelda ja omavahel
vahetada teavet taotlejate ja toetuse saajate kohta ning muud menetluse käigus saadud teavet
või dokumente,,Elektrituruseaduses.. ja käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmiseks.

(3) Enne liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamist võib avalikustada ainult statistilisi
ülevaateid.

(4) Pärast liitumistasu toetuse andmise kava kinnitamist avalikustatakse liitumistasu toetuse
andmise kava põhi- ja reservnimekirjas sätestatud toetuse saaja nimi ja toetuse Summa
Siseministeeriumi veebilehel.
(5) Mittevastavaks tunnistatud taotluse ja selle esitanud taotleja andmeid ei avalikustata.

$ 13. Liitumisleping

Liitumistasu toetuse andmise põhinimekirja kantud objektide kohta sõlmitakse toetuse saaja,
võrguettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel kolmepoolne liitumisleping, mis on pooltele
siduv ja mille muudatused,,ElektrituruSeaduse.. $ 74, lõikes 3 sätestatud juhtudel vormistatakse
lepingu lisaga.
3.
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TOETUSE ERALDAMINE
$ 14. Toettrse väljamaksmine
'l'oetus makstakse võrguettevõŲale väĮa pärast võrguühenduse lepingukohast väljaehrtamist
,,ElektrituruSeaduse.. $ 74., lõikes 2 nimetaĪld käskkirja alusel ,,Elektrituruseaduse.. $-s 74ļo
sätestatud korras,

(l)

(2) Toetuse väTamaksmiseks eraldatud summad kannab Siseministeeriumi rahandusosakond
riigieelarvelise eraldisę kasutamise lepingu alusel üle kohaliku omavalitsuse üksusele või riigi
sihtasutusele.

(3) Riigi sihtasutus kannab toetuse kohaļiku omavalitsuse üksusele vastavasisulise taotluse
alusel vastavalt käesoleva paraņahvi lõikes 1 nimetatud käskkirjale. Kohaliku omavalitsuse
üksus teeb toetuse välj amakse võrguettevõtj ale.

)
(a) Kui Siseministeerium sõlmib ,,ElektrituruSeaduse.. ģ 14* lõike 1 alusel riigieelarvelise
eraldise kasutamise lepingu riigi sihtasutusega, siis võib riigi sihtasutus kasutada toetuse

vahenditest kuni 0,3o/o toętuse väljamaksmisega seotud tegevuskulude katteks.
$ 15. Toetuse tagasinõudmine toetuse saajalt

Toetuse nõuab valla- või linnavalitsus toetuse saajalt tagasi ,,ElektrituruSeaduse..
sätestatud alustel ja korras.

$

74,,

$ 16. Aruande esįtamine valla- või lįnnavalitsusele
Võrguettevõtja on kohustatud esitama aruande määruse lisas 2 toodud vormil valla- või
linnavalitsusele 30 päeva jooksul pärast võrguühenduse lepinņkohast väĮaehitamist. Aruandes
kajastatakse tehtud töid ja elektriühenduse ehitamiseks kantud kulutusi, millest on maha arvatud
liitumistasu toetuse saaj a omafinantseering.
$ 17. Määruse jõustumine

Määrus jõusfub 2009. aasta ZZ.jaanuaril.

minister

Märt Kraft
kantsler

