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Sisend lairiba juurdepääsuvõrkude
toetusmeetme jaoks
Austatud härra ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Täname, et kaasasite kohalikud omavalitsused lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetme
koostamise protsessi. Lääne-Nigula vallas on kiire internetiühenduse kodudesse ja ettevõtetesse
viimise vajadus väga suur, sest varasemad sarnased toetused internetiühenduse rajamiseks ei ole
erinevatel põhjustel meie valla territooriumile investeeringutena jõudnud.
I.

Toetusmeetmete üldpõhimõtted ja hindamiskriteeriumid

Oma kirjas annate teada, et projektide hindamisel on üheks kriteeriumiks toetuse suurus ühe
juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saava aadressi kohta. Eelinfo kohaselt võib toetuse
suurus olla ühe objekti kohta kuni 3000 eurot. Selle meetme raames ei ole võimalik põhivõrku
edasi arendada ning kogu piirkonna arendus peab mahtuma väljaehitatavate objektide toetuste
maksimumpiiri sisse. Lääne-Nigula vald on oma territooriumilt suuruselt kolmas vald Eestis ja
meie inimesed elavad väga hajusalt. Rahandusministeerium loeb meie valda tagamaaliseks 1.
Kuna meie territooriumil asuvad hooned enamasti üksteisest üsna eraldi, siis oleme kahtleval
seisukohal, et ühele objektile seatud toetuse raames on võimalik välja ehitada nii objekti
võrguühendus kui ka selle tarbeks vajalik põhivõrk. Seepärast teeme ettepaneku kehtestada
kriteeriumid, mille alusel oleks võimalik kasutada ühele objektile rohkem toetusraha, mis kataks
ka põhivõrgu ehituse.
Pakume, et sellisteks kriteeriumiteks võiksid olla:
1. projekt viiakse ellu tagamaalise valla territooriumil;
2. väljaehitatava võrgu projekti piirkonda jääb üks või rohkem ettevõtet, kes kokku
pakuvad tööd vähemalt 10-le inimesele.
Leiame, et hajaasustuses toimiv ettevõtlus ning töökohad on olulised argumendid piirkonda
suuremate investeeringute tegemiseks.
Oleme valmis oma külade näidetele põhjal kriteeriumite väljatöötamisel kaasa aitama.
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Hetkel on välja toodud, et toetuse abil rajatav juurdepääsuvõrk peab võimaldama osutada
lairibateenust garanteeritud allalaadimiskiirusega kuni üks gigabitt sekundis. Teeme ettepaneku,
et üheks kriteeriumiks peaks olema lisaks veel ka garanteeritud üleslaadimiskiirus.
II.

Eelarve jaotus

Eelarve jaotuse kohta selgitate, et raha jaotuses on arvestatud ainult maa-asulates asuvaid
aadressiobjekte, kus on registreeritud elanikke või töötajaid ning kus on puudub vähemalt 30
Mbit/s lairibataristu ning seda pole plaanis ka lähitulevikus rajada. Raha jagamise tabeli
arvestuse järgi on arusaadav, et Lääne-Nigula vallast läheb arvesse 1749 objekti, kuigi nn valgete
alade nimekirjas on üle 4000 objekti. Lääne-Nigula vallas on ka palju selliseid inimesi, kellel on
siin majapidamine, kuid kes on sisse kirjutatud mujale, enamasti Tallinnasse. Maale päriselt
elama tulemise takistuseks öeldakse sageli olevat just kiire internetiühenduse puudus. Nüüd on
avanemas järjekordne võimalus võrguühenduste paremaks kättesaamiseks. Kuna nendel
inimestel sissekirjutust ei ole, siis valla arvestuses nende inimeste eest toetust ei saa, kuigi seal
oleks toetust just vaja. Lisaks on maal peamiseks ettevõtlusvormiks väikeettevõtlus. Mõned
nendest on nii väikesed, et neil ei ole töötajaid aga hetkel ka nemad arvestuses ei kajastu, kuigi
ettevõttena kasvamiseks võib neil just olla vaja kiiret internetti. Leiame, et toetuse arvestamise
aluseks peaks olema eluasemed ja ettevõtted, sõltumata sellest kas seal elavad või tegutsevad
inimesed on objektile registreeritud või mitte, sest internetti vajatakse just seal objektil. See
aitaks luua maale eelduseid sinna elama ja tegutsema asumiseks.
III.

Külade prioriseerimine ja oluliste asutuste nimetamine

Külade prioriseerimine
Palute vallal määrata oma territooriumil asustusüksused, kus meie hinnangul on lairibataristu
rajamine piiratud eelarve tõttu esmajärjekorras vajalik. Samas täpsustate, et kui KOV ei soovi
oma abikõlbliku sihtpiirkonna kitsendust teha, siis lisatakse abikõlblikku sihtpiirkonda
automaatselt kõik meie territooriumil asuvad nn valge ala aadressid.
Peale materjalide tutvumist leidsime, et praegusel hetkel ei ole Lääne-Nigula vallal mõistlik
piirata abikõlblikke piirkondi, kuna ei ole võimalik prognoosida, kas ja kuhu meetme tingimuste
juures tasub ettevõtjal meie valda võrku arendama tulla. Seepärast palume lisada määruse
abikõlblikku sihtpiirkonda kõik nn valge ala aadressid.
Ühtlasi juhime tähelepanu sellele, et lisamaterjalis esitame mõned täiendavad objektid, mis meie
hinnangul peaksid kuuluma valge ala nimekirja aga mis meile teadmata põhjusel pole sinna
jõudnud. Palume nende objektide osas andmed üle kontrollida ning võimalusel need valge ala
nimekirja lisada (vt lisa, veerg „Lääne-Nigula märkus“).
Oluliste asutuste nimetamine
Palute nimetada igast asustusüksusest kuni viis asutust või ettevõtet, mis kuuluvad nn valge ala
nimekirja ja mis on piirkonna jaoks olulised. Lääne-Nigula valla poolt koostatud nimekiri on
esitatud kirja lisas.
Juhime tähelepanu aga ühele aspektile, mis on seotud juba täna olemasoleva taristuga. Nimelt
on meil suuremates keskustes internetiühendus osaliselt tagatud läbi vanade vaskkaablite, mille
kiirused on enamasti 30-40 Mbit/s. Nende keskuste suurematel ettevõtjatel on juurdepääs sellise
kiirusega ühendustele olemas, kuid tegelikult see ei rahulda nende vajadusi ja ka nemad vajaksid
kiiremaid ühendusi. Praegusel hetkel ei olnud meil võimalik kõiki neid ettevõtteid, kes tõesti
piirkonna elu edendamisel olulist rolli kannavad ning kelle puhul kiire internet nendele veelgi
paremat edu aitaks saavutada, sellesse nimekirja lisada. Kogukondades tekitab see kindlasti
arusaamatust, miks ühele hoonele on võimalik saada teatud soodustingimustega ühendust, kui
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kõrvalmajas seda ei lubata, kuigi probleem on mõlemal sama – internetiühendus ei rahulda
nende vajadusi. Saame aru, et kuskile tuleb toetuse jagamisel piir tõmmata aga samas peaks see
piir olema vajadusel paindlikum. Üheks võimaluseks oleks ka siin kaaluda kriteeriumitele erandi
tegemist – kui ettevõte või asutus on kantud oluliste asutuste nimekirja, kuulub ta automaatselt
ka valgesse alasse. See annaks kohalikule omavalistusele võimaluse piirkonna ettevõtluse
arengut sisulisemalt suunata.
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