Sotsiaalkaitseministri käskkirja „Sotsiaalkaitseministri 19. mai 2015 käskkirja nr 87
„Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ muutmine“ seletuskiri

1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Toetuse andmise tingimuste (edaspidi TAT) muutmise
rakendusasutusena Sotsiaalministeerium (edaspidi RA).

eelnõu

on

välja

töötanud

Käesoleva käskkirjaga muudetakse meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna
kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Erivajadustega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ elluviimiseks 2015. aasta mais koostatud TAT-i ning
kehtestatakse see uues redaktsioonis. Tegevuste elluviimisega on senise redaktsiooni järgi juba
alustatud ning esimesed väljamaksed tehtud. TAT muutmine annab tegevuste elluviimisel
suurema rolli kohalikele omavalitsustele (edaspidi KOV) nii nagu sotsiaalhoolekande seaduse §
42 järgi abistab KOV üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel isikuid, kellel
on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi
eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega.
TAT muudatused puudutavad ennekõike tegevuste kirjeldust, toetuse saaja ja partneri ülesandeid
ning lisatud on uus lisa 4, mis reguleerib täpsemalt eluruumide kohandamise tegevust
katseprojektis. TAT alusel viiakse katseprojektis varasema 100 kohanduse asemel ellu kohandusi
45-le inimesele. Kui varasemalt oli kõigi meetme tegevuses planeeritud kohanduste teostamine
kavandatud läbi toetuse andmise RA tegevuseks, siis muudetud kujul viiakse põhiprojektis
kohanduste tegemiseks läbi avatud taotlusvoor(ud). Tulenevalt muudatustest on parandatud
tegevuskava lisas 1 ning TAT eelarvet lisas 2. Käskkirjaga ei muudeta tegevuse eesmärke, mõju
läbivatele teemadele ning abikõlblikke kulusid.
1.2. Eelnõu ettevalmistaja
TAT muutmise eelnõu ja selle seletuskirja koostas Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve
osakonna peaspetsialist Marek Atonen (tel 6269 231, marek.atonen@sm.ee). Juriidilise ekspertiisi
tegi Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Lily Mals (tel 626 9333, lily.mals@sm.ee).
Eelnõu väljatöötamisel on osalenud Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna, strateegia ja
eelarve osakonna ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Keskkonna Kohanduste ja
Abivahendite Teabekeskuse ning Tallinna linna esindajad.
1.3. Märkused
TAT elluviimine on alategevuseks valitsusliidu tegevuskava punktis 14.4 puudutades
erivajadustega inimeste ligipääsetavuse arendamist ja kogukonnas aktiivset osalemist kuuludes
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015-2019.
TAT-i muudetakse esmakordselt.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
TAT on kinnitatud sotsiaalkaitseministri käskkirjaga perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus
(edaspidi STS) § 16 lõike 1 alusel.
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TAT sisaldab kaheksat peatükki:
1. toetuse andmise tingimuste kirjeldus;
2. toetatavad tegevused;
3. väljundi- ja tulemusnäitajad;
4. toetuse andmise tingimuste mõju läbivatele teemadele;
5. seos prioriteetse suuna teiste meetmete, toetuse
taotlusvoorudega;
6. seos valdkondlike arengukavadega;
7. toetuse andmise tingimuste rakendamine;
8. finantskorrektsioonid.

andmise tingimuste ja

avatud

TAT sisule eelnevad mõisted. Vajaduse korral taasesitatakse õigusaktide termineid, mida
konkreetses TAT-s kasutatakse. Kui terminit kasutatakse õigusaktides seni sätestatust erinevas
tähenduses või kui terminit ei ole varem õigusaktides sätestatud, siis määratletakse termini sisu.
1. peatükk „TAT kirjeldus“
TAT kirjeldus koosneb kahest osast. Esimeses osas sätestatakse prioriteetse suuna, meetme ja
meetme tegevuse nimetused ning nende eesmärgid. Teine osa kirjeldab konkreetse TAT
eesmärki, tulemust, sihtgruppi ja eelarvet. Korrigeeritud on TAT-ga hõlmatud eelarvet. Alates
2017.a on kavandatud meetme tegevuse rakendamine läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse
taotlejateks on kohalikud omavalitsused.
TAT eesmärk on eelarveperioodil 2014–2020 tegevuspiiranguga inimeste
kohandamine, et võimaldada neile paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi.

eluruumide

2. peatükk „Tegevuse kirjeldus tulemuste saavutamiseks“
Kirjeldatakse tegevusi, mis on vajalikud TAT eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Tegevused
jagunevad kaheks:
1) eluruumide kohandamise ettevalmistamine ja hindamine;
2) eluruumide kohandamine.
TAT tegevusi viib ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ning katseprojektis partnerina kohalik
omavalitsus (Tallinna linn). Tegevusi on täpsemalt kirjeldatud kinnitatud tegevuskavas (lisa 1) ning
kohanduste elluviimise osa protseduuri dokumendis (lisa 4). Katseprojektis on planeeritud koostöö
Tallinna linnaga 45 eluruumi kohandamiseks ning selle elluviimine toimub 2016. ja 2017. aastal.
3. peatükk „Väljundi- ja tulemusnäitajad“
Esitatud näitajad aitavad mõõta eesmärkide saavutamist nii kvalitatiivselt, kvantitatiivselt kui
ajaliselt. Selles peatükis esitatakse TAT tulemusnäitaja planeeritud saavutustase ja rakenduskava
väljundinäitaja sihttasemed aastateks 2016, 2018 ja 2020. Antud käskkirjaga vähendatakse 2016.
aasta planeeritud taset 100-lt 45-le. Sotsiaalministeerium otsustas, et ei rakenda TAT-st
eluruumide kohandamise osa varasemal kujul ning peab vajalikuks kohalikele omavalitsuste
suuremat rolli (ka sotsiaalhoolekande seaduse § 42 järgi abistab eluruumide kohandamisel inimesi
ennekõike KOV). Kuna taotluste vastuvõtmine saab toimuma alles 2016. aasta teisel poolel, ei ole
võimalik saavutada varem seatud sihttaset ning minnakse edasi plaaniga teha katseprojektis
eluruumi kohandus 45-le inimesele.
Meetme tegevus ei panusta otseselt rakenduskavas esitatud meetme tulemusnäitaja
saavutamisse. Praegu ei ole eluruumide kohandamist puudutavat rakenduskava tulemusnäitajat
seatud, kuna puudub baastase, mistõttu ei saa seada ka sihttasemeid. Kohandamist vajavates
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eluruumides elavate puudega inimeste osakaalu kohta on planeeritud info kogumine vastavalt
ministeeriumis läbiviidavate puuetega inimeste ja vanemaealiste uuringute tulemustele.
4. peatükk „TAT mõju läbivatele teemadele“
Peatükis selgitatakse, millist mõju omavad TAT tegevused rakenduskavas esitatud läbivatele
teemadele. Hinnatakse TAT mõju riigivalitsemisele ja võrdsetele võimalustele. Peatükki ei ole
võrreldes varasemaga olulises osas muudetud.
5. peatükk „Seos prioriteetse suuna teiste meetmete, toetuse andmise tingimuste ja avatud
taotlusvoorudega“
Peatükis kirjeldatakse, kuidas on TAT seotud prioriteetse suuna teiste meetmete ja sama meetme
raames elluviidavate TAT-de ning avatud taotlusvooruga. Lisaks kirjeldatakse, milline on nende
vastastikune mõju ja mil määral on nad omavahel seotud. Peatükki ei ole võrreldes varasemaga
teiste meetmete osas muudetud.
6. peatükk „Seos valdkondlike arengukavadega“
Kirjeldatakse TAT seotust arengukavadega, tuues välja peatükid ja punktid, mis on aluseks TAT
tegevustele või millesse tegevused panustavad.
7. peatükk „Toetuse andmise tingimuste rakendamine“
Peatükk koosneb viiest alapeatükist:
1. toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused;
2. kulude abikõlblikkus;
3. toetuse maksmise tingimused ja kord;
4. toetuse andmise tingimuste muutmine;
5. tegevuste elluviimise seire.
Võrreldes varasema TAT versiooniga on muudetud toetuse saaja rolli ning partneri olulise panuse
tõttu eraldi välja toodud viimase õigused ja kohustused. Lisaks on täpsemalt reguleeritud toetuse
saaja ja partneri rollid kohanduse taotluste menetluse protsessis.
Kogu kohaliku omavalitsuse ja kohanduse taotleja ning saaja vaheline protseduur on koondatud
eraldi lisasse 4. Lisa 4 punktis 9.1 on toodud kohanduse saaja õigused ja kohustused ning punktis
9.2 KOV-i kohustused.
Toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused
Alapeatükk sätestab esmalt toetuse saaja õigused partneri suhtes ning õigused järelevalve
teostamiseks, samuti õiguse saada rakendusüksuselt (edaspidi RÜ) selgitusi.
Toetuse saajale rakenduvad perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses nimetatud
kohustused sõltumata sellest, kas TAT käskkirjas on need loetletud või neile viidatud. Toetuse
saaja peab käskkirjas seatud eesmärkide kaudu saavutama kavandatud tulemused, viies
toetatavaid tegevusi ellu käskkirjas sätestatud reeglite alusel. Kui kavandatud tulemusi ei
saavutata, on tegemist kohustuste eiramisega ning toetuse saajal ei saa olla õiguspärast ootust,
et TAT käskkirjas märgitud toetuse summa jääb kehtima algselt määratud ulatuses.
Toetuse saaja peab esitama korrektsed dokumendid ja aruanded toetatavate tegevuste
teostamise kohta tähtajaks ja nõutud viisil. Kohustus hõlmab üldist korrektsust teabe ja aruannete
esitamisel, sealhulgas ettenähtud vorminõuete järgimist, arusaadavate selgituste andmist, õigete
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andmete ja nõutud dokumentide tähtaegset esitamist. Nimetatud nõue hõlmab ka seda, et kulu- ja
maksmist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamisarvestuses kehtivatele
nõuetele.
Toetuse saaja peab tõendama kulude abikõlblikkust ja tulemuste saavutamist. Kui tegevuste
elluviija ei esita tõendeid kulu abikõlblikkuse kohta, ei saa lugeda kulu abikõlblikuks ega toetust
välja maksta või lugeda väljamakstud toetust õiguspäraselt makstuks.
Toetuse saaja peab teavitama viivitamata kirjalikult RÜ-d toetatavate tegevuste elluviimisega
seotud andmete muutumisest. Saadud teabe alusel hindab RÜ, kas rakendamistingimused või
toetuse andmise eeldused on endised või vajab toetuse andmise tingimuste käskkiri muutmist.
Toetuse saaja peab taotlema nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste, sealhulgas toetatavate
tegevuste, tulemuste, eelarve ja tähtaegade muutmiseks, kui muudatus eeldab toetuse andmise
tingimuste käskkirja muutmist ja käskkiri seda ette näeb.
Toetuse saaja peab aitama kaasa audiitori ja kontrollija kontrollitegevusele. Nimetatud kohustuse
rikkumine võib kaasa tuua toetuse vähendamise ja toetuse tagasinõudmise eelkõige seetõttu, et
kulu abikõlblikkuses või kohustuste täitmises ei saa veenduda.
Toetuse saaja peab eristama toetatavate tegevustega seotud abikõlblikud ja mitteabikõlblikud
kulud. Toetatavate tegevuste finantsandmed peavad olema üheselt eristatavad. Abikõlblike kulude
puhul peab olema tuvastatav ka nende tasutus. Nimetatud kohustuse rikkumine võib kaasa tuua
finantskorrektsiooni, kuna võib tekkida kahtlus, et kõigi toetatavate tegevustega seotud
finantsteave ei ole tuvastatav ehk ei ole usaldusväärne.
Toetuse saaja peab tagastama tagasimaksmisele kuuluva toetuse määratud tähtajaks.
Toetuse saajal on kohustus säilitada kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid
STS-i § 35 lõigete 2 ja 4 kohaselt.
STS-s juhitakse tähelepanu sellele, et kui isik või asutus on vastavalt riigihangete seaduse §-le 10
hankija, kelleks on eelnõuga määratav toetatavate tegevuste elluviija, peab ta ka toetatavate
tegevuste elluviimisel lähtuma riigihangete seadusest.
Täiendavad kohustused puudutavad algandmete kogumist seirearuannete jaoks, ühe- või
mitmeaastase tegevuskava ja eelarve väljatöötamist ning esitamist, täiendavate dokumentide
esitamist rakendusüksusele, muudatuste kooskõlastamist kinnitatud dokumentides, tulu
teenimisest informeerimist, hangete dokumentatsiooni edastamist ja muid ülesandeid.
Partnerile kohaldatakse samuti STS sätteid ning tal on kohustus esitada igakuiseid eelarve täitmise
aruandeid ja maksetaotluseid vähemalt kord kvartalis. Samuti on tal kohustus tagastada eraldatud
toetus kui seda ei ole kasutatud abikõlblikeks tegevusteks või kuludeks või seda on tehtud
vastuolus TAT regulatsiooniga.
Meetme raames ei anta riigiabi ega vähese tähtsusega abi, kuna meede on suunatud
üksikisikutele.
Kulude abikõlblikkus
Alapeatükk määrab kulude abikõlblikkuse. Kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud, sobiv,
vajalik, tekib ja makstakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning on kooskõlas Euroopa Liidu ja
riigisisese õigusega. Abikõlblike kulude kindlaksmääramisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse 1.
septembri 2014. a määrusest nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude
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abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja
kord“ (edaspidi ühendmäärus). Ühendmääruse § 2 sätestab kulu abikõlblikuks lugemise üldised
põhimõtted.
TAT-s nimetatakse meetme tegevuse 2.5.2 raames elluviidavate toetatavate tegevuste
abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud.
Kulu tekkimine loetakse tõendatuks, kui tegevuse elluviija on lähtuvalt rahvusvaheliselt
tunnustatud raamatupidamise ja finantsaruandluse põhimõtetest kulu aluseks oleva arve või muu
sarnase tõendusjõuga raamatupidamisdokumendi alusel kajastanud kulu oma raamatupidamises
kohustusena. Palgaarvestuse puhul võib see olla palgaarvestust tõendav väljavõte või palgaleht.
Tõendatud kuluks loetakse ainult dokumentaalselt tõendatud kulu.
Abikõlblik kulu peab olema tegevuse elluviija poolt makstud, maksmise aeg peab jääma
toetatavate tegevuste abikõlblikkuse perioodi või pärast abikõlblikkuse perioodi 45 kalendripäeva
sisse.
Toetuse maksmise tingimused ja kord
Toetus makstakse välja maksetaotluse alusel, kui abikõlblik kulu on tekkinud ja makstud
(ühendmääruse § 14 lõike 1 punkt 1).
Projekti kaudsed kulud makstakse välja arvestatuna 15% projekti abikõlblikest otsestest
personalikuludest. Lihtsustatud hüvitamisviiside alusel toetuse väljamaksmisel kulu tegelikku
maksumust ei tõendata ega kontrollita.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega.
Eelnõu koostamisel on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006.
4. Käskkirja mõjud
Elukeskkonna
kohandamiseks
tehtud
investeeringute
tulemusena
on
paranenud
tegevuspiiranguga inimeste toimetulek. Lähim elukeskkond ei ole enam oma kogukonna
tegevuses osalemise ning töökohal või kodus töötamise takistuseks. Erivajadusega ja
hoolduskoormusega inimeste hulk tööturul on suurenenud. Meetme tegevuse tulemused on
aidanud tagada erivajadusega ja puudega inimestele ning nende pereliikmetele paremad
võimalused
aktiviseerumiseks
ja
tööturule
pääsemiseks,
vähendades
omaste
hoolduskohustusega inimeste suurt arvu Eestis ning toetades kaasnevat tööturul osalemise
suurenemist. Välja on arendatud eluruumide kohandamise kui sotsiaalteenuse osutamise süsteem
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kogu riigis ning välja on kujunenud eluruumide kohanduste tegemiseks vajalikud partnerlused, mis
võimaldab kohandamisi efektiivsemalt ellu viia.
TAT raames rahastatud tegevusi on perioodi lõppemisel planeeritud rahastada kohanduste
elluviimise osas KOV eelarvetest. Kuna see on ka seni olnud KOV-de pädevuses, ei muudeta
antud TAT-ga üldist süsteemi vaid rakendatakse katseprojektis eraldi skeemi, et saada alusinfot
avatud taotlusvoorude rakendamiseks. Kohandamisalane kompetentsikeskus kujuneb Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse baasil, kes
pakub ekspertteadmisi nii KOV-dele kui puuetega inimestele. Käesoleval hetkel ei ole selge
keskuse roll tulevikus ning selle võimalik tegevuste maht, millest tulenevalt ei ole välja toodud ka
võimalikku kulu riigieelarves. Vastava otsuse korral jätkatakse valdkonna arendamist ning
hinnangute pakkumist. Viimase osas otsitakse võimalusi täiendavate pakkujate leidmiseks.
TAT raames väljatöötatav kohanduste pakkumise süsteem loob eeldused, et KOV-d on valmis ja
suutelised edaspidi teenuseid osutama, kuid saavad kuni struktuurivahendite eelarveperioodi
lõpuni kasutada täiendavalt Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid.
Olulisim erinevus käskkirjaga kinnitatavas uues TAT versioonis on rakendamise jätmine KOV
tasandile – inimene esitab taotlused KOV-le ning sõlmib kohanduse tegemiseks lepingu samuti
KOV-ga. See aitab tagada jätkuvalt subsidiaarsusprintsiibi toimimise ka perioodil 2017-2023 kui
viiakse ellu eluruumide kohandamisi läbi avatud taotlusvoorude.
5. TAT kooskõla valikukriteeriumitega
TAT mõju meetme eesmärkide saavutamisele
TAT panustab meetme eesmärki „Sotsiaalsete probleemidega ja majanduslike
toimetulekuraskustega inimesed saavad individuaalsetele vajadustele vastavat abi, mis võimaldab
neil osaleda tööturul“.
TAT põhjendatus
TAT eesmärk ja vajalikkuse põhjendus on esitatud TAT alapeatükis 1.2.
Kuluefektiivsus
Eelarve planeerimisel lähtutakse varasematest kogemustest sama tüüpi kulude tegemisel. Kulusid
korrigeeritakse vajaduse korral tarbijahinnaindeksi prognoositava muutusega. Uut tüüpi kulude
planeerimisel uuritakse hindasid turult või töötatakse need ise välja.
Kohandamise maksumuse puhul on TAT järgi nõutav, et kohanduse taotleja küsiks ehitamise,
projekteerimise ja abivahendite pakkumisi mitmelt erialal tegutsemise õigusega teenusepakkujalt,
et tagada soodsam hind. Seejuures on oluline kogu protsessis jälgida, et elluviidav kohandus
täidaks eesmärki ja viidaks ellu tervikuna, mitte vaid piiratud osas tekitades uusi takistusi.
Toetuse saaja suutlikkus projekti ellu viia
TAT elluviijaks on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ning partnerina on käesolevas versioonis
kaasatud kohalik omavalitsus. Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse (nüüd Keskkonna
Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus) kaudu on TAT elluviija perioodi 2007–2013 tegevuste
raames nõustanud puuetega inimeste eluruumide kohandamise teemal nii eraisikuid kui kohalikke
omavalitsusi ning tal on selles oluline kompetentsus. TAT elluviija peab eluruumide kohanduste
hindamise rakendajana kujunema selle teema keskseks suunajaks ja koordineerijaks.
Kohalikud omavalitsused on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõike 1 järgi kohustatud abistama
puuetega inimesi eluruumide kohandamisel. Seni on võimekus selleks olnud kõikuv, kuid täiendav
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tugi peaks aitama KOV-del kohandusi efektiivsemalt toetada. Tagamaks sellealase kompetentsi
kättesaadavus Eestis, ongi kompetents koondatud, kuid otsustamine siiski hajutatud.
TAT mõju läbivatele teemadele
TAT mõju läbivatele teemadele on kirjeldatud TAT 4. peatükis.
6. Käskkirja rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja käskkirja rakendamise
eeldatavad tulud
Kogu abikõlblikkuse perioodi TAT eelarve on punktis 1.2.4 ning see on 1 679 930 eurot ning sellest
85% moodustab ERF toetus (1 427 941 eurot).
Käskkirja rakendamisega seotud kulud on kirjeldatud TAT lisas 2. Toetuse saaja kulud on TAT-s
kokku 1 437 311 eurot ning partneri kulud 242 619 eurot. Viimasest moodustab katseprojekti
raames kohandatavate eluruumide kohandamise kulu 202 500 eurot.
Varasemalt juba 2015. aastal toetuse saaja poolt ellu viidud tegevuste eest on kulusid arvestatud
meetme tegevuse raames 49 095 eurot.
Meetme tegevuse eelarve ERF vahenditest kokku on 10 200 000 eurot (kogueelarve arvestades
minimaalset kaasfinantseerimist on 12 000 000 eurot). Käesoleva TAT-ga seotuna rakendatakse
peale katseprojekti elluviimist ERF vahendeid täiendavalt 8 772 059 eurot (kogusumma
minimaalselt 10 320 070 eurot) avatud taotlusvoorude kaudu.
7. Käskkirja jõustumine
Käskkiri jõustub tavalises korras.
8. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
TAT eelnõu kooskõlastati eelnõude infosüsteemis ning edastati arvamuse avaldamiseks
valdkondlikule komisjonile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele ning üleriigilistele KOV-de
liitudele (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit). Oma muudatusettepaneku, millega
arvestati, esitas kooskõlastamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Märkustega
kooskõlastuskirja edastas ka Rahandusministeerium. Arvamused TAT osas esitasid MTÜ Eesti
Omastehooldus ning Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit.

