
  

  

Taotluste hindamiskriteeriumid  

  

  

Kriteerium 1 – kokku 0–10 punkti  

  

Hoonesse tarnitud energia vähenemine1 rekonstrueeritava hoone munitsipaallasteaia 

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  munitsipaallasteaia 

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 munitsipaallasteaia ainukasutuses, 

munitsipaallasteaias käiva lapse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi 1. oktoobri 2016. a 

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 – 0,5 punkti  

Taotlus saab 0,5 punkti, kui taotleja vastab vähemalt ühele allpool nimetatud tingimusele:  

1) taotleja on alustanud ühinemisläbirääkimisi või on moodustunud haldusreformi seaduse 

alusel haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena;  
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2) taotleja  on  moodustunud  Eesti  territooriumi  haldusjaotuse  seaduse  alusel 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena 2002. aastal või hiljem;  

3) taotlejaks olev kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus kuulub punktis 1 või 2 

nimetatud taotleja arvestusüksusesse.  

  

Kriteerium 5 – 0,5 punkti  

Taotlus saab 0,5 punkti, kui taotleja vastab vähemalt ühele allpool nimetatud tingimusele:  

1) taotleja on alustanud ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel moodustub kogu maakonda 

hõlmav kohaliku omavalitsuse üksus. Kogu maakonda hõlmavaks kohaliku omavalitsuse 

üksuseks loetakse kohaliku omavalitsuse üksust, mille moodustamine on otsustatud 

ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude poolt Eesti territooriumi 

haldusjaotuse seaduse § 9 lõigete 7 ja 9 kohase ühinemisotsusega ning mille 

haldusterritoorium hõlmab kas kogu maakonna või siis kogu maakonna, välja arvatud 

haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 3 nimetatud erand (mereline saarvald);  

2) taotlejaks olev kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus kuulub punktis 1 nimetatud 

taotleja arvestusüksusesse.  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1Kui hoonet kasutatakse lisaks munitsipaallasteaiale 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 munitsipaallasteaia ainukasutuses olevatele hoone 

köetava pinna ruutmeetrite arvu osatähtsusele kogu hoone köetava pinna ruutmeetritest.   

  


