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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Toetame omavalitsuste arvu vähendamist 15+ ja
Eesti riigi reform
maavalitsuste kaotamist. Suurendame külavanemate rolli
kohaliku elu juhtimisel. Omavalitsuste arv ja suurus peab
vastama piirkonnas elavate inimeste vajadustele.
Riigikogu liikmete arvu vähendame 71- ni ja kaotame
kuluhüvitised

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
Kas analoogset asja juba
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on viiakse ellu ja ettepanek
rahastatud või
hinnatud mõju
sisuliselt dubleerib seda
töösolev, D (kui jah, siis mida)
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
K
Riigikogu liikmete vähenemisel Kohalike omavalitsuste
on arvutatud ühe liikme kulu
liitumine toimub.
101 liikme korral ja ühe liikme
kulu on kasutatud 71 liikme
arvutamisel. Arvestuse alustes
on töötasu koos kaasnevate
hüvitistega

Tühistame ettevõtjat ahistavad bürokraatiareeglid, nt
1000 euroste arvete deklareerimisel jms.

Eesti maksureform

K1

Tõstame töötajate tulumaksuvaba miinimumi
miinimumpalga tasemele

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

K

RM prognoos suvi14. Alampalk
2016 415€, 2017 442€, 2018
471€, 2019 502€.

Tagame, et pensioni arvestusel võetakse aluseks iga
töötatud täisaasta

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

K

Kui eeldada, et muid tegureid ei Tehniliselt teostatav peale
muudeta, siis sisuliselt
SKAIS2 rakendamist (2017)
suurenevad uued väljaarvutatud
I samba koefitsiendid 2,5 korda
(täpne kasv sõltub
miinimumpalga ja keskmise
sotsiaalmaksustatud palga
suhtest). Pikas perspektiivis
suurenevad I samba kulud
umbes 100-130%. Eeldatud on,
et baasosa osakaal on kauges
tulevikus 50-60% I samba
pensionist. 2016.a 3 332 165,33
eurot, 2017.a 4 617 417,61
eurot, 2018.a 4 861 116,89,
2019.a 5 092 751,84 eurot.

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

Vastavate õigusaktide
muudatuste ja
omavalitsuste arvu
vähendamisega ning
maavalitsuste
kaotamisega on võimalik
leida kulusäästu.
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-372,00

-502,00

-562,00

-3,33

-4,62

-4,86

3,37

Eeldab seadus(t)e
muutmist
-628,00 Mõju inflatsioonile.
Mõjub positiivselt
nii tööjõu
pakkumisele kui
nõudlusele
madalapalgaliste
segmendis.
-5,09
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Eakate toimetuleku parandamiseks viime sisse
lesepensioni

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
Kas analoogset asja juba
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
Erakonnapoolne
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on viiakse ellu ja ettepanek
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
lubaduse liigitus
rahastatud või
hinnatud mõju
sisuliselt dubleerib seda
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019
töösolev, D (kui jah, siis mida)
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Eesti inimeste
K2
Täna on sarnane pension
sotsiaalne julgeolek
juba olemas
ja toimetulek
toitjakaotuspensioni näol.
Riikliku pensionikindlustuse
seaduse §20 järgi on näiteks
õigus toitjakaotuspensionile
toitja surma korral tema
ülalpidamisel olnud
järgmistel
perekonnaliikmetel:
• toitja vanem, kes on
vanaduspensionieas või
püsivalt töövõimetu;
• toitja lesk, kes on püsivalt
töövõimetu või
vanaduspensionieas ja kelle
abielu toitjaga oli
kestnud vähemalt ühe
aasta;
• toitja lahutatud abikaasa,
kes jõudis
vanaduspensioniikka või
tunnistati püsivalt
töövõimetuks enne abielu
lahutamist või enne kolme
aasta möödumist abielu
lahutamisest ja kelle abielu
toitjaga oli kestnud
vähemalt 25 a.

Tegeleme riigikaitse ja piirivalve kohandamisega seoses Eesti riigi julgeolek
muutunud rahvusvahelise julgeolekuga. Taastame
sõjalise väljaõppega piirikaitse, mis on võimeline Eesti
piiri kaitsma.Loome sisekaitse rügemendi võimalike
siseriiklike probleemide lahendamiseks. Suurendame
Kaitseliidu rolli, kutsume nii mehi kui naisi liituma
vabatahtliku kaitseorganisatsiooniga, eesmärgiga tagada
laiapõhjaline väljaõpe ja kaitseoskus. Tõstame riigikaitse
õppekavade osakaalu hariduses. Suurendame praktilisi
teadmisi elanikkonna hulgas võimalike ohtudega
toimetulekuks

K2

Enamuses juba toimivate
tegevuste jätkamine.
Piirikaitse ja sisekaitse võivad
eeldada kulusid kuid saab ka
olemasolevate asutuste
reorganiseerimise tulemusel
täindava kuluta teha.

Uute arengutena on sisse
toodud piirikaitse, sisekaitse
rügement.
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