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$ 2. Seadustest tulenevate meerade ja piirsummade kehtestamine

(1) Oppetoetuste ja 6ppelaenu seaduse alusel kehtestatavad mddrad on jdrgmised:

1 ) seaduse $ 5 l6ike 21 punkti 3 alusel kehtestatav rili6pilase vajadusp6hise 6ppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku rilemmddr 569 eurot
kalendrikuus;
2) seaduse $ 12 l6ike'l alusel kehtestatav kutse6ppe 6ppekava 6pilase p6hitoetuse suurus 60 eurot oppekuus;
3) seaduse $ 12 l6ike 1 alusel kehtestatav doktoranditoetuse suurus 660 eurot kalendrikuus;
4) seaduse $ 12 l6ike 2 alusel kehtestatav Uli6pilase vajadusp6hise 6ppetoetuse suurus taotleja kuni 157,75-eurose kalendrikuu sissetuleku korral 220 eurot

6ppekuus, kalendrikuu sissetuleku vahemiku 157,76 kuni 315,50 eurot konal 135 eurot 6ppekuusja kalendrikuu sissetuleku vahemiku 315,51 kuni 631 eurot konal
75 eurot 6ppekuus;

5) seaduse $ 12 l6ike 1 alusel kehtestatav illi6pilase vajadusp6hise eritoetuse suurus 135 eurot 6ppekuus.

(2) P6hikooli-jagiimnaasiumiseaduse$77 l6ike3alusel kehtestatav6petajajaSTTl l6ike4alusel kehtestatavtugispetsialisti ldhtetoetusesuuruson
15 979 eurot.

(3) PerehUvitiste seaduse $ 39 l6ike 1 alusel kehtestatav vanemahiivitise mddr on 584 eurot kalendrikuus.

(4) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse $ 5 l6ike 1 alusel kehtestatav puuetega inimeste sotsiaaltoetuste mddr on 25,57 eurot kalendrikuus.

(5) Tooturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel kehtestatavad maarad on j6rgmised:
1) seaduse $ 19 l6ike 9 alusel kehtestatav ettev6tluse alustamise toetuse [ilemmddr 4474 eurot;
2) seaduse $ 23 l6ike 6 alusel kehtestatav tugiisikuga tdotamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu mddr 2,78 eurot;

3) seaduse S 231 l6ike 4 alusel kehtestatav tooalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise tasu rllemmidr 1 8OO eurot koos kaibemaksuga aastas;
4) seaduse $ 31 l6ike 1 alusel kehtestatav tootutoetuse arvutamise aluseks olev pievamddr 9,42 eurot;
5) seaduse $ 35 l6ike 6 alusel kehtestatav stipendiumi pdevamiir 3,84 eurot;
6) seaduse $ 37 l6ike 5 alusel kehtestatav s6idu- ja majutustoetuse mddr iihe kilomeetri kohta 0,10 eurot ja ulemmddr 26 eurot pdevas.

(6) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatavad maarad on jergmised:
1) seaduse S 72 l6ike 6 alusel kehtestatav ritipdevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumdSrusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku

kohta alates 2022. aasta 1. jaanuarist kuni2022.aasla 31. mdrtsini 2092 eurot kalendrikuusja alales2022. aasta 1. aprillist 2208 eurot kalendrikuus;
2) seaduse S 73 l6ike 5 alusel kehtestatav psuuhiliste erivaladustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenust saama suunatud isiku omaosaluse

maksimaalne maksumus 269 eurot kalendrikuus ja dtipdevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus 269 eurot
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30 isikule uhes hoones;
3) seaduse $ 131 l6ike 3 alusel kehtestatav 0ksi elava isiku v6i perekonna esimese liikme toimetulekupiir'150 eurot kalendrikuus;

4) seaduse S 1393 l6ike 1 alusel kehtestatav Uksi elava pensiondri toetuse saamise aluseks olev pensioni maar, millest vaiksema pensioni korral makstakse
pensionitoetust, 669 eurot kalendrikuus ja pensionitoetuse suurus 200 eurot aastas.

(7) Sotsiaalmakuseaduse $ 21 alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumd6r on 584 eurot.

(8) Muuseumiseaduse alusel kehtestatavad maarad on jargmised:
'1) seaduse $ 28 l6ike 3 punkti 1 alusel kehtestatav 2022. aasta jooksul eksponeeritavate ndituste riigi tagatava ndituse kahjuhiivitise kogusumma piirmSSr

30 000 000 eurot;
2) seaduse $ 28 l6ike 3 punkti 2 alusel kehtestatav omavastutuse Euurus 2000 eurot uhe ndituse kohta.

(9) Riigieelarve seaduse alusel kehtestatavad mddrad on jErgmised:

1 ) seaduse S 69 l6ike 2 alusel kehtestatav riigi v6lakohustuste suurim lubatud jiiEik 7 '1 84 000 000 eurot;

2) seaduse $ 61 l6ike 41 alusel kehtestatav Vabariigi Valitsuse antavate laenude ja riigigarantiide suurim lubatud jaak 1 687 000 000 eurot;

3) seaduse $ 61 l6ike 42 alusel kehtestatav valdkonna eest vastutava ministri antavate laenude suurim lubatud jddk 1O OO0 000 eurot ja maksimaalne laenusumma
1 000 000 eurot.

(10) V6lissuhtlemisseaduse $ 20 punkti 5 alusel kehtestatud varaliste kohustuste piirmddraks, millest alates vilisleping peab olema ratifitseeritud Riigikogus, on
kolm protsenti eelarveaastaks ette ndhtud kuludest riigiasutusele, kelle algatusel selline leping s6lmitakse.

$ 3. Kohaliku omavalitsuse iiksustele tasandus- ja toetusfondi jaotamise p6him6tted

('t ) Tasandusfondi toetus 7 arvutatakse jdrgmiselt:

f = (ff - AT)* ft 1 [.rK + KK*.^ + W + I{K, kus

A( = ICn *4 +gn,

AI : TMror, +0,5+ IMr*o {0,3 + TMrcre *0,2 + MMI
ritiEl:

KK.e. =0,819 *ffi"c:rl

W = Veetee *D + I/Elanik * E +F:

IIK = HIStrI(* HM:

T -tasandusfondi suurus kohaliku omavalitsuse ijksuses;

AK - kohaliku omavalitsuse Uksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;

AT - kohaliku omavalitsuse aiksuse arvestuslikud tulud;

k - toetustaseme koefitsient vaertusega 0,9 (kui Af > AK, siis k = 0);

(AK - AT) x k - kohaliku omavalitsuse 0ksusele arvesLatud tulu- ja kulutasandus;

AK - kohaliku omavalitsuse tiksusele 2018. aastal arveslatud Uhinemisest tingitud tulu- ja kulutasanduse summa vdhenemist kompenseeriv
lisatoetus (antakse aastatel 20184025);

Cn - kohaliku omavalitsuse iiksuse eelkooliealiste (0-6 eluaastat) arv, koolieailste (7-18 eluaastat) arv, p6hikooliealiste (7-15 eluaastat) arv,
tooealiste (19-&4 eluaastat) arv, eakate (alates 65. eluaastast) arv rahvastikuregistri andmetel aasta alguse seisuga, hooldatavate ja
hooldajateenust saavate puudega t6iskasvanud isikute kaalutud keskmine arv aastatel 2006-2008 hooldajatoetuse aruandele vastavalt,
maaratud hooldajaga puudega laste arv Sotsiaalministeeriumi andmetel ning munitsipaalgiimnaasiumide 6pilaste arv elukohajiirgselt Eesti
Hariduse lnfosilsteemi andmetel 2021 . aasta 10. novembri seisuga;

Pn - arvestuslik keskmine tegevuskulu rihe eelkooliealise, kooliealise, p6hikooliealise, tririealise, eaka, hooldatava ja hooldajateenust saava
puudega teiskasvanud isiku, miiratud hooldajaga puudega lapse ning munitsipaalgtimnaasiumi 6pilase kohta eurodes;

Hn - elanike paiknemist arvestav tagamaalisuse koefitsient, millega korrutatakse ldbi 7-1$aastaste p6hikooliealiste laste arv ja munitsipaalkoolide
gUmnaasiumi6pilaste arv. Koefitsienti 1,0 riletavast vdartusest v6etakse arvesse 75 protsenti. P6hikooliealiste laste arvu parameetri vddrtusest
8,61+urone osa konutatakse koefitsiendi taisvaertusega ning parameetrite vaartuse keskmise kasvuga. Tagamaalisuse koefitsiendid kohaliku
omavalitsuse iiksuste 16ikes on maaratud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koost66kogu delegatsiooni 2018. aasta riigieelarve
lSbirddkimiste l6ppprotokolli lisaga 3;

- kohaliku omavalitsuse Uksuse eelkooliealiste arvu, kooliealiste arvu, p6hikooliealiste arvu, tooealiste arvu, eakate arvu, hooldatavate ja
I hooldalateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmise arvu, mdiratud hooldalaga puudega laste arvu ja munitsipaalg{imnaasiumide

V C- * P * H- 6pilaste arvu ning iga vastava naitaja osas uhe 0hiku kohta arvutatud arvestusliku keskmise tegevuskulu ja tagamaalisuse koefitsiendi konutiste

Ft kogusumma eurodes;

TM - kohaliku omavalitsuse iiksusele laeku nud uksikisiku tulumaks, sealhulgas 201 9. aastal korrutatu na 11 ,96-ga ja jagatuna '11 ,93-ga;

- kohaliku omavalitsuse tlksuse arvestuslik maamaks 2,5 protsenti uldise maa ja 2,0 protsenti p6llumajandusmaa maksustamise hinnast
jl,fM 2021. aaslal eurodes, millest on maha arvatud looduskaitsealade soodustused, sealhulgas alales2022. aastast kehtima hakkavad
*'.:j: looduskaitsealade soodustused, mille m6ju on arvestuslike maeradega suurem kui 1000 eurot kohaliku omavalitsuse iiksuse kohta, ning

kodualuse ja tlhiskondlike ehitiste aluse maa maksuvabastused;

KK - kaevandamis6iguse tasu muutmise kompensatsioon vastaval aastal:

VT - plisiasustusega vdikesaarte saarelisusest tingitud tdiendav arvestuslik kuluvajadus;

Veetee - regulaarseks uhenduseks kasutatiava laevatatava veetee v6i veikesaarel asuva sadama ja mandril v6i suursaarel asuva sadama vahelise maa
pikkus kilomestrites;

D - arvestuslik kuluvajadus veetee kilomeetri kohta;

VElanik - ptisiasustusega vdikesaare elanike arvjooksva aasta alguse seisuga;

E - arvestusllk loeluse suurus Lihe pr,isiasustusega vdikesaare elaniku kohta;

F - arvestuslik baastoetus p0siasustusega vdikesaare kohta. Kui elanike arv viikesaarel on alla viie, arvestatakse baastoetust vastavalt elanike

osakaalule viiest;

HK - enne 1 993. aastat hoolekandeasutusse elama asunud isikute eest makstav huvitis;
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(2)Kui kohalikuomavalitsusetiksuselekiesolevaparagrahvi l6ikel alusel arvutatudtulu-jakulutasandusonvdiksemkui eelmisel aastal tasandusfondisttulu-ja
kulutasanduseks arvestatud toetus, antakse tulu-ja kulutasanduseks toetust arvestusega, et vehenemine ei oleks suurem kui kaks protsenti kdesoleva paragrahvi
l6ike 1 kohaselt arvutatud arvestuslikust keskmisest tegevuskulust.

(3) Riigieelarve seaduse $ 48 l6ikes'l nimetatud toetusfondi kuuluvad toetuse liigid on []ldhariduskoolide pidamiseks antav loetus (380 718 065 eurot),
huvihariduse ja huvitegevuse toetus (10 250 000 eurot), koolieelsete lasteasutuste 6petajate t66j6ukulude toetus (15 000 000 eurot), kohalike teede hoiu toetus
(29 313 000 eurot), r,ile antud endiste riigiteede toetus (62 778 eurot), raske ja si.igava puudega lastele abi osutamise toetus (2 650 000 eurot), asendus- ja
jdrelhooldusteenuse toetus (19 006 052 eurot), matusetoetus (4 000 000 eurot), toimetulekutoetuse maksmise huvitis (17 549 315 eurot) ning rahvastikutoimingute
hi..ivitis ('l 127 000 eurot).

(4) Kohaliku omavalitsuse uksustele riiklike rahvastikuregistritoimingutega seonduvate ulesannete taitmise korraldamisega seotud kulude hrivitamise maarad
menetlusjuhtumi kohta on jdrgmised:

1 ) toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude htivitis 5,94 eurot;
2) siindide registreerimise kulude hijvitis 13,65 eurot;
3) surmade registreerimise kulude huvitis 8,27 eurot;
4) andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmise kulude hilvitis 6,82 eurot;
5) Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist v6i Sveitsi Konfoderatsioonist p6rit kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis isikukoodi

andmise kulude hi.jvitis 3,72 eurot;
6) isaduse vormistamise kulude hiivitis 13,65 eurot;
7) abielu vormistamise kulude hiivitis 52,'10 eurot;
8) lahutuse vormistamise kulude huvitis 37,63 eurot;
9) nime muutmise vormistamise kulude hl]vitis 29,77 eurot;
10) soo muutmise vormistamise kulude hrivitis 9,92 eurot;
11 ) vaimulike juhendamise kulude hrlvitis 24,81 eurot;
12) mitmekeelse standardvormija sellele lisatava rahvastikuregistri valjav6tte v6i korduva t6endi vauastamise, 6igustatud huvi konal dokumendi vdljastamise,

korduva t6endi v6i muu perekonnastindmuse dokumendi vAljastamise ning perekonnaseisudokumentide ja kohtuotsuste andmeh6ivekannete tegemise ja
parandamise kulude hUvitis 14,89 eurot.

(5) Toetusfondi vahendite jaotamise arvnAitajad, kdesoleva paragrahvi l6ikes 4 nimetamata arvnaitajate vaartused ja arvneitajate arvestamise alused kehtestab
Vabariigi Valitsus riigieelarve seaduse $ 48 l6ike 4 alusel kehtestatud mddrusega.

$ 4, Riigieelarve liigendamise lepsusasto

2022. aasta riigieelarve liigendatakse tiiseurodes.

$ 5. Riigieelarve vahendite liigenduse muutmine

(1) Ministril on 6igus oma valitsemisala ja tulemusvaldkonna eelarve mahu piires muuta riigieelarvega kindlaks miiiiratud piirmdAraga vahendite programmi
tegevuse eelarvet viie miljoni euro ulatuses, arvestades jdrgmist:

1)kui programmi tegevuse piirmddraga vahendite eelarve maht on alla nelja miljoni euro, on seda lubatud muuta kuni 25 protsenti;
2) kui programmi tegevuse piirmddraga vahendite eelarve maht on neli miljonit eurot v6i enam, on seda lubatud muuta jdrgmise valemiga arvutatud mahu ulatuses:
918 400 + 2,04o/o * programmi tegevuse piirmdaraga eelarve maht.

(2) Vabariigi Valitsusel on 6igus ministeeriumi eftepanekul muuta ministeeriumi valitsemisala investeeringuobjektide piirmaeraga vahendite eelarveid kuni
20 protsenti, uletamata sealjuures ministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarveks kinnitatud kogusummat.

$ 6. S6ltumatute institutsioonide eelarved

(1) Kiesoleva seaduse $ 1 l6ikes 2 toodud Riigikogu eelarvest mooduslab Arenguseire Keskuse eelarve 588 675 eurot, Erakondade Rahastamise Jdrelevalve
Komisjoni eelarve'139 000 eurot ja Riigi Valimisteenistuse eelarve 616 000 eurot.

(2) Kdesoleva seaduse $ 1 l6ikes 2 toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala transpordi konkurentsiv6ime ja liikuvuse programmi
piirmddraga vahendite mahust moodustab Ohutusjuurdluse Keskuse eelarue '159 333 eurot.

(3) Kdesoleva seaduse $ 1 l6ikes 2 toodud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala soolise v6rd6iguslikkuse programmr piirm6draga vahendite mahust moodustab
soolise v6rd6iguslikkuse ja vdrdse kohtlemise voliniku kantselei eelarve 505 883 eurot.

S 7, Kaitsekulu

Kaitsekulu on NATO meetodijirgi 749,6 miljonit eurot. Kaitsekulus sisalduvad lisaks iseseisva kaitsev6ime arendamiseks eraldatud vahenditele ka liitlastega
seotud kulud ja kaitseinvesteeringute programmi vahendid.

S 8. Eesti Haigekassa eelarvepositsioon

Eesti Haigekassa seaduse S 36 l6ike 12 alusel kinnitatav Eesti Haigekassa p6hitegevuse tulem on jargmine:
112022. aastal 102,0 miljonit eurot;
2')2023. aastal 88,8 miljonit eurot;
3)2024. aastal 69,0 miljonit eurot;
4\ 2025. aastal -24,O miljonit eurot.

$ 9. Eelarveaasta jooksul riigiteede iileandmisel kohalike omavalitsusto finantseorimine

Eelarveaasta jooksul kohaliku omavalitsuse uksusele riigitee rlleandmisel eraldab Transpordiamet kohaliku omavalitsuse fiksusele vahendid r,ile antud tee
teehoiukulude katm iseks ku ni jooksva eelarveaasta l6puni.

S10. Tapaspordi-javabaajakeskuseehitusekontsessioonilepingus6lmimiseluba

(1)Kaitseministeeriumil v6i tema valitsemisala asutusel on lubatud s6lmida Tapa valla ja ehituse kontsessiooni hanke v6itjaga kolmepoolne kontsessioonileping
Tapa spordi- ja vabaajakeskuse ehituseks ja keskuse teenuste ostmiseks.

(2) Kontsessioonilepingu tdhtaeg v6ib olla kuni 18 aastat kontsessioonilepingu s6lmimisest arvates. Kontsessioonilepinguga v6ib v6fta teenuse ostmise kohustuse
kuni 1 5 aastaks spordi- ja vabaajakeskuse teenuste osutamise algusest arvates.

(3) Kontsessioonilepinguga v6etava teenuste ostmise kohustuse suurus Kaitseministeeriumi valitsemisalale v6ib olla maksimaalselt 3,75 miljonit eurot. Uhel
eelarveaastal v6ib teenuste ostmise kohustuse suurus Kaitseministeeriumi valitsemisalale olla maksimaalselt 0,25 miljonit eurot.

(4) Kontsessioonilepinguga teiendavate rahaliste kohustuste v6tmisel lehtutakse riigieelaNe seaduse S 60 loigetes 4 ia 5 satestatust.

$ 11. Tulude laekumise korralduse erisus

Valisministeerium v6ib valisesinduse kasutuses olnud p6hivara mLlugist ja Eestis valisriigile selle diplomaatilise esinduse tarbeks mLhidud p6hivara eest laekunud
vahenditest soetada vdlisesindusele p6hivara, olles kavandatavast tehingust eelnevalt teavitanud Rahandusministeeriumi.

JUri Ratas
Riioikoorr esimaas


