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Riiklikud dokumendid
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030

• Vastu võetud 19/12/2019

• Eesmärkide saavutamiseks vajalik KOVide panustamine

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030

• Vastu võetud 02/03/2017

• KOV-idel nähakse suurt rolli muutustega kohanemisel

Energiamajanduse arengukava aastani 2030

• Vastu võetud 20/10/2017

• KOV-idel nähakse suurt rolli muutuste elluviimisel



Omavalitsuste kliima- ja energiakavad

• Kliima- ja energiakavasid (KEKK) on KOV-id koostanud viimase 5 aasta 
jooksul (hinnanguliselt kuni 10 KEKKi).

• Koostatud on neid erinevate metoodikate alusel ja KEKKid on erinevad 
(pole võrreldavad).

• Rahastatud on KOV eelarvetest kui ka projektipõhiselt.

• Aastal 2021 avas KIK (Euroopa Majanduspiirkond) meetme: „Kohalike
omavalitsuste kliima- ja energiakavad“

• KEKKid koostatakse sama metoodika alusel, nad on võrreldavad



Omavalitsuste kliima- ja energiakavad

• KIK on rahastanud 2021. aastal programmist: „Kohalike omavalitsuste
kliima- ja energiakavad“ 10 kliima- ja energiakava koostamist 
(Tartumaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa, Narva, Pärnumaa, Läänemaa, 
Pärnu, Jõgevamaa, Rakvere, Keila).

• KOVide kliima- ja energiakavade koostamine on praegu (ja 
lähiaastatel) aktuaalne



Kliima- ja energiakava kui valla arengudokument

• Kliima- ja energiakava otseselt seaduses ei nimetata.

• Seadus annab KOVile võimaluse koostada täiendav arengukava mõne
tegevusvaldkonna arendamiseks (KOKS §37 lg3 p2).

• Täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas arengukavaga.
Arengukava peab arvestama valla ja linna üldplaneeringut (KOKS §37
lg4).

• Kliima- ja energiakava peab vastu võtma volikogu (KOKS §22 lg1 p7).

• Analoogsed kavad keskkonna ja energeetika valdkonnast: ÜVK,
soojamajanduse arengukava



Valla kliima- ja energiakavaga töötamine

• Ajaraamistik on aastani 2030 (2050)

• Kõigil tegevustel ei pruugi suuta kohe määrata täpset ajaperspektiivi 
ega täitjat

• Võimalus ja vajadus on KEKK-i täiendada ja muuta (nagu 
arengukavagi)

• KEKK on tõenäoliselt tulevikus rahastamise aluseks rohepöörde 
tegevustel (analoogsed näited: ÜVK ja soojamajanduse arengukava)


