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Taotluste hindamiskriteeriumid 
 

 

 

Kriteerium 1 – kokku 0–10 punkti 
 

Hoonesse  tarnitud  energia  vähenemine1   rekonstrueeritava  hoone  hoolekandeasutuse 

ainukasutuses oleva köetava pinna ühe ruutmeetri kohta. Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem 

saab punkte. Punktide summa arvutatakse järgmist valemit kasutades: 

 

punktide summa = ((taotleja individuaalne suhtarv – minimaalne suhtarv territoriaalses grupis) ÷ 

(maksimaalne suhtarv territoriaalses grupis – minimaalne suhtarv territoriaalses grupis)) × 10. 
 

 

 

Kriteerium 2 – kokku 0–10 punkti 
 

Hoone  ülalpidamiskulude  vähenemine1   rekonstrueeritava  hoone  hoolekandeasutuse 
ainukasutuses oleva köetava pinna ühe ruutmeetri kohta. Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem 

saab punkte. Punktide summa arvutatakse järgmist valemit kasutades: 

 

punktide summa = ((taotleja individuaalne suhtarv – minimaalne suhtarv territoriaalses grupis) ÷ 

(maksimaalne suhtarv territoriaalses grupis – minimaalne suhtarv territoriaalses grupis)) × 10. 
 

 

 

Kriteerium 3 – kokku 0–10 punkti 
 

Hoone köetava pinna ruutmeetrite arv, mis on hoolekandeasutuse ainukasutuses, 

hoolekandeasutuses üldhooldusteenust saava isiku kohta 2016. aasta 31. detsembri seisuga 

Sotsiaalministeeriumile esitatud statistilise aastaaruande andmetel. Mida madalam suhtarv, seda 

rohkem punkte. Punktide summa arvutatakse järgmist valemit kasutades: 

 

punktide  summa  =  (1  –  (taotleja  individuaalne  suhtarv  –  minimaalne  suhtarv  territoriaalses 

grupis) ÷ (maksimaalne suhtarv territoriaalses grupis – minimaalne suhtarv territoriaalses grupis)) 

× 10. 

 

Kriteerium 4 – kokku 0-2 punkti 
 

 

 

1  Kui hoonet kasutatakse lisaks hoolekandeasutusele ka muul otstarbel, siis sellise hoone puhul arvestatakse hoonesse tarnitud 

energia ja hoone ülalpidamiskulude vähenemine proportsionaalselt kogu hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude 

vähenemisest vastavalt hoolekandeasutuse ainukasutuses olevatele hoone köetava pinna ruutmeetrite arvu osatähtsusele kogu hoone 

köetava pinna ruutmeetritest. Hoonesse tarnitud energia vähenemine võib-olla ka negatiivne (see tähendab suhteliselt parem 

on suhteliselt väiksem ülalpidamiskulude kasv). 
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Kui taotlejaks on omavalitsus, mis on 2016. aastal sõlminud haldusreformi seaduse kohaselt Eesti 

territooriumil haldusjaotuse seaduse §-s 91 sätestatud ühinemislepingu, mille tulemusena 
moodustub kohaliku omavalitsus üksus, mille elanike arv on vahemikus 5000 kuni 10 999, siis 
saab 1 punkti. 

Kui taotlejaks on omavalitsus, mis on 2016. aastal sõlminud ühinemislepingu, mille tulemusena 

moodustub kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on üle 11 000, siis saab 2 punkti. 

 

Taotlus saab antud kriteeriumi eest 0 punkti järgmistel juhtudel: 

1) kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, kes ei ole ühinemislepingut sõlminud; 

2) kui taotlejaks on omavalitsus, mis on sõlminud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub 

kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on alla 5000.




