KÄSKKIRI
Tallinn

18.03.2020 nr 1-2/20/126

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme
tegevuse 8.1.7 “Vooluveekogude tervendamine
(kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele
rajatud paisudel)” elluviimiseks ning meetme
tegevuse 2019–2023 tegevuskava ja eelarve
kinnitamine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel:
1. Kehtestan toetuse andmise tingimused meetme tegevuse 8.1.7 „Vooluveekogude tervendamine
(kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)” elluviimiseks (lisa 1).
2. Kinnitan meetme tegevuse 8.1.7 „Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste
tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)” 2019–2023 tegevuskava ja eelarve (lisa 2).
3. Kinnitan lõhejõgedel asuvate paisude nimekirja, millele koostatakse rändetakistuste
likvideerimiseks vajalike tööde analüüs (lisa 3).
4. Volitan Riigimetsa Majandamise Keskuse täitma toetatavate tegevuste elluviija ülesandeid.
Käskkirja saab vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest esitades vaide
Keskkonnaministeeriumile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 51.
(allkirjastatud digitaalselt)
Rene Kokk
Minister

Saata: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus,
Riigi Tugiteenuste Keskus, kalavarude osakond, eelarve- ja strateegiaosakond

KINNITATUD
Keskkonnaministri18.03.2020
käskkirjaga nr 1-2/20/126
Lisa 1
Lisa nr 1
„Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja
eelarve kinnitamine meetme tegevuse 8.1.7 elluviimiseks
vooluveekogude kaitse korraldamiseks aastateks 2019‒2023”

Toetuse andmise tingimused ja kord
1.

Reguleerimisala
Käesoleva käskkirjaga reguleeritakse prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja
hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade
säilitamine ning taastamine” tegevuse 8.1.7 „Vooluveekogude tervendamine (kalade
rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)” raames toetuse andmise ja
kasutamise tingimusi ning korda.

2.
Toetuse andmise eesmärk
2.1. Toetust antakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse
suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme
„Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ eesmärgil, milleks on
„Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad“ ja tulemusnäitajate, milleks on
„Paranenud või samaks jäänud seisundiga liikide arv“ ja „Paranenud või samaks jäänud
seisundiga elupaigatüüpide arv“ saavutamiseks.
2.2. Toetust antakse kaitstavate elupaikade taastamiseks jõgedes.
3.

Toetatavad tegevused
Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud
paisudel). Tegevuse käigus analüüsitakse käskkirja lisas 3 toodud lõhejõgedel paisude
korrastamise võimalusi ja selgitatakse iga jõe lõikes välja täpsemad võimalikud ning
vajalikud tegevused. Vastavalt analüüsi tulemustele parandatakse kuluefektiivsel viisil
kalade rändetingimused lõhejõgedel. Tegevuse tulemusena luuakse võimalus toetust saanud
aladel elupaikade ja liikide seisundi paranemiseks.
Tegevus on üle-eestiline ning viiakse ellu 31.12.2023.

4.
Tulemused
4.1. Punktis 3 nimetatud tegevuste tulemuseks on taastatud kaitstavad elupaigatüübid või
kaitstavate liikide elupaigad.
4.2. Punktis 3 nimetatud tegevuste väljundinäitajad ja sihttasemed ning meetme tulemusnäitajad
on:

Meetme väljundinäitaja,
projekti tulemusnäitaja
Soetatud, rajatud ja
rekonstrueeritud objektide arv
seoses kaitstavate liikide või
elupaikadega

Näitaja
Algtase (2014 aasta)
mõõtühik
objekt
0

Sihttase (2023)
10

Projekti väljundinäitaja
Rändetakistuste arv, kus on
koostatud nende likvideerimiseks
vajalike tööde analüüs

tükk

0

39

5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.

Projekti elluviimine
Rakendusasutus on Keskkonnaministeerium.
Rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Tegevuste elluviija on Riigimetsa Majandamise Keskus.
Projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis
koosneb elluviija, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi
esindajatest.

6.

Tegevuste abikõlblikkuse periood
Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1. novembril 2019 ning lõppeb hiljemalt
31. detsembril 2023.

7.
Tegevuste eelarve ja ajakava
7.1. Projekti kogueelarve on 1 780 000 eurot. Projekti tegevuste ajakava ja täpsem eelarve on
toodud lisas 2.
7.2. Toetust makstakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
7.3. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest
kuludest ehk 1 513 000 eurot, projekti riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest
kuludest ehk 267 000 eurot.
7.4. Detailsema aasta tegevuskava ja eelarve kinnitab projekti juhtrühm iga aasta 5. veebruariks.
2020. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitatakse 30 päeva jooksul käesoleva määruse
jõustumisest.
8.
Kulude abikõlblikkus
8.1. Kulu on abikõlblik, kui see vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise,
toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi
ühendmäärus) §-dele 2 ja 5 ning käesolevas käskkirjas sätestatud tingimustele.
8.2. Abikõlblikud on:
8.2.1 projekti kulud, mis on otseselt vajalikud projekti väljundite loomiseks punktis 3 nimetatud
tegevuste elluviimisel ja meetme tulemuste ning projekti eesmärkide ja tulemuste
saavutamiseks, sh, settelõksude rajamise kulud, koelmualade taastamise ja rajamise kulud,
paisude eemaldamisega seotud kulud, kalapääsude rajamise kulud, kärestike rajamisega
seotud kulud ja töödeks hädavajaliku infrastruktuuri rekonstrueerimise ja korrastamise
kulud, riigilõivud, ekspertiisid, keskkonnamõju hindamise ja omanikujärelevalve kulud
ning 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest otseste tegevustega seonduvate
töövahendite soetamise kulud;
8.2.2 personalikulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõikes 1;
8.2.3 maa ostmise kulud;
8.2.4 teavitamise ja avalikustamise kulud, mis on vajalikud Vabariigi Valitsuse 19.09.2014. a
määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise,
toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja
kord“ nõuete täitmiseks;
8.2.5 ühendmääruse § 9 kohased projekti kaudsed kulud, § 3 lg 1 punktide 5, 6 ja 7 kohased
personalikulud ning transpordikulud kokku 15% ulatuses projekti otseste personalikulude
maksumusest.
8.3. Abikõlblikud ei ole:
8.3.1 ühendmääruse §-s 4 nimetatud kulud;

8.3.2 üldkulud tegelike kulude alusel;
8.3.3 kasutatud seadme ostmise kulud;
8.3.4 käibemaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69
lõike 3 punkti c kohaselt on käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.
8.4. Käesoleva määruse järgi antav toetus ei ole riigiabi.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

Toetuse maksmise tingimused ja kord
Toetus makstakse välja vaid abikõlbliku kulu hüvitamiseks.
Toetust makstakse tegelike kulude alusel ühendmääruse § 14 lg 1 punktis 1 nimetatud korras.
Elluviija esitab maksetaotluse E-toetuse keskkonnas ja lisab sellele vähemalt järgmised
dokumendid:
projekti raames sõlmitud hankelepingu ja töölepingud ning nende muudatused;
töövõtulepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument;
arve või muu raamatupidamisdokument;
asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument ja summade finantsjaotuse
(summade jagunemise põhivaraks või tegevuskulude katteks).
Elluviija esitab rakendusüksuse nõudmisel hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui
hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu hind ilma käibemaksuta on
5000 eurot või sellest suurem.
Maksetaotluse makstud abikõlblike kulude kohta riigihanke piirmääraga võrdse või seda
ületava maksumuse korral esitatakse kord kuus ja muudel juhtudel vähemalt kord kvartalis.
Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud
dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust käesolevas käskkirjas
toodud tingimustele. Puuduste korral määrab rakendusüksus elluviijale tähtaja nende
kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub elluviijal puuduste
kõrvaldamiseks.
Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult
struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.
Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti
lõpparuande esitamist. Lõppmakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud
projekti tegevused elluviiduks ja lõpparuanne on eelnevalt juhtrühma poolt heaks kiidetud.

10. Elluviija kohustused
10.1 Elluviijale kohalduvad kõik struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 ja selle alusel
kehtestatud õigusaktides ja käesolevas käskkirjas sätestatud toetuse saaja kohustused.
10.2 Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal
1. märtsiks ja 1. septembriks.
10.3. Lihthankemenetlus ja riigihanke hankemenetlus viiakse läbi elektrooniliselt riigihangete
registris.
10.4. Elluviija tagab projekti väljundite ja tulemuse säilimise ning sihipärase kasutamise.
11.
Tegevuste elluviimise seire
11.1. Projekti elluviija esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande E-toetuse keskkonna
kaudu.
11.2. Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet,
teavet väljund- ning tulemusnäitajate saavutamise kohta ning hinnangut väljund- ning
tulemusnäitajate saavutamise võimalikkuse kohta projekti lõpuks.
11.3. Projekti elluviija esitab projekti vahearuande projekti iga rakendamise aasta kohta
hiljemalt järgmise aasta 5. veebruaril.
11.4. Projekti lõpparuanne sisaldab vähemalt kogu projekti kõigi tegevuste ülevaadet ja teavet
projekti väljund- ning tulemusnäitajate saavutamise kohta.
11.5. Projekti elluviija esitab projekti lõpparuande hiljemalt koos viimase maksetaotlusega.

11.6. Rakendusüksusel on õigus toetuse sihipärase kasutamise hindamiseks nõuda elluviijalt
aruannete esitamist projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta jooksul.
12.
Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine
12.1. Projekti tegevuste eelarvet võib elluviija ilma muutmise taotlust esitamata juhtrühma
kirjalikul nõusolekul kõikide tegevuste osas muuta, kui seejuures ei muutu projekti
kogueelarve.
12.2. Kui projekti elluviija soovib projekti muuta suuremas ulatuses kui punktis 12.1 nimetatud
või teha projektis sisulisi muudatusi, mis vähendavad oluliselt projekti tulemusi või
väljundnäitajaid, siis esitakse rakendusasutusele põhjendatud taotlus. Rakendusasutus
hindab muudatuse põhjendatust ning teeb vajadusel projektis muudatused lähtudes
struktuuritoetuse seaduses sätestatud korrast.

KINNITATUD
Keskkonnaministri 18.03.2020
käskkirjaga nr 1-2/20/126
Lisa nr 2
„Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja
eelarve kinnitamine meetme tegevuse 8.1.7
elluviimiseks“
2019–2023 eelarve ja tegevuskava
Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR)
Abikõlbliku kulu summa
(EUR)
1 780 000,00

1 780 000,00

Tegevuste loetelu ja eelarve
Tegevused
Näitaja
Rändetakistuse
Rändetakistuste arv, kus on
likvideerimise kavandamine koostatud
nende
likvideerimiseks
vajalike
tööde analüüs
Paisude avamine kalade Soetatud,
rajatud
ja
rändeks
(kõrvaldatud rekonstrueeritud objektide
rändetakistuste arv)
arv seoses kaitstavate liikide
või elupaikadega
Otsene personalikulu
Ühtne määr
Horisontaalne kulu kokku:
KÕIK KOKKU

Toetus
(EUR),
kaasfinantseering

sh

1 780 000,00

Sihttase (2023)

Tegevuse algus

riiklik Toetuse, sh riikliku
kaasfinantseeringu
määr %
100

Tegevuse lõpp

Abikõlblik summa
(EUR)

39

1.09.2019

31.12.2023

157 500,00

10

1.09.2019
1.09.2019

31.12.2023
31.12.2023

1 450 000,00
150 000,00

1.09.2019

31.12.2023

22 500,00
172 500,00
1 780 000,00

Eelarve jaotus rahastajate kaupa
Rahastaja
Riiklik kaasfinantseering
Ühtekuuluvusfond
Toetuse summa
kaasfinantseering)
KOKKU

(sh

Abikõlblik summa (EUR)
267 000,00
1 513 000,00
riiklik

1 780 000,00
1 780 000,00

KINNITATUD
Keskkonnaministri 18.03.2020
käskkirjaga nr 1-2/20/126
Lisa nr 3
„Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja
eelarve kinnitamine meetme tegevuse 8.1.7 elluviimiseks
vooluveekogude kaitse korraldamiseks aastateks 2019‒2023”
Paisude nimekiri, millele koostatakse rändetakistuste likvideerimiseks vajalike tööde
analüüs
Nr.

Pais

Jõgi

Maakond

Aadress

1

Helme veski

Helme jõgi

Valga
maakond

Tõrva vald, Helme alevik,
Valgamaa kutseõppekeskuse

2

Rundso

Elva jõgi

Tartu
maakond

Elva vald, Uderna küla,
Rundsoveski

3

Sangaste
Alaveski

Väike Emajõgi

Valga
maakond

Otepää vald, Lauküla,
Villaveski

4

Tuularu

Pada jõgi

Lääne-Viru
maakond

Viru-Nigula vald, Unukse
küla

5

Unukse

Pada jõgi

Lääne-Viru
maakond

Viru-Nigula vald, Unukse
küla

6

Valgejõe
villaveski

Valgejõgi

Harju
maakond

Kuusalu vald, Valgejõe küla,
Kaldaääre

7

Varangu

Selja jõgi

Lääne-Viru
maakond

Haljala vald, Varangu küla,
Veski

8

Mäeküla

Peeda jõgi

Tartu
maakond

Kambja vald, Mäeküla küla,
Kopa-Kaatsi tee

9

Tatraveski

Tatra jõgi

Tartu
maakond

Kambja vald, Aakaru küla,
Tatraveski, Tammemäe

10

Punga

Purtsi jõgi

Tartu
maakond

Elva vald, Pedaste küla,
080014 Kalde-Punga tee

11

Mosina

Elva jõgi

Nõo vald, Vissi küla, Mosina
vesiveski

12

Nõmmeveski

Valgejõgi

Tartu
maakond
Harju
maakond

13

Koogi

Jõelähtme jõgi

Harju
maakond

Jõelähtme vald, Koogi küla,
Jõeveski tn 11

14

Helme

Helme jõgi

Valga
maakond

Tõrva vald, Helme alevik,
Valgamaa kutseõppekeskuse

Kuusalu vald, Nõmmeveski

15

Nimeta
/Inventeerimata

Kaldamäe oja

Lääne
maakond

Lääne-Nigula vald, Kuijõe
küla

16

Kunda IV
(mõis)

Kunda jõgi

Lääne Viru
maakond

Viru-Nigula vald, Linnuse

17

Kunda III
(IMG)

Kunda jõgi

Lääne Viru
maakond

Viru-Nigula vald, Kunda

18

Kunda V
(Aravuse)

Kunda jõgi

24

Kuustle

Pöögle oja

27

Umbusi

Umbusi

28

Udriku (Mäo)

Udriku oja

29

Udriku (Mäo) I

Udriku oja

LääneVirumaa

Kadrina vald, Mäo küla,
Veski

30

Udriku (Mäo)
II

Udriku oja

LääneVirumaa

Kadrina vald, Mäo küla, Otri

31

Kotka

Valgejõgi

Harju
maakond

Kuusalu vald, Kotka

32

Vanaveski

Vasalemma jõgi

Harju
maakond

Lääne-Harju vald,

33

Võsu (Mere)

Võsu jõgi

34

Võsu (Metsa)

Võsu jõgi

Läsna
35 (inventeerimata
)

Läsna oja

LääneVirumaa

Kadrina vald, Läsna küla,
Liivaku

Lääne-Viru
maakond
Viljandi
maakond

Vinni vald, Aravuse

Mulgi vald, Pöögle vald,
Kuustle-Veski
Põltsamaa vald, Umbusi küla,
Jõgevamaa
Veskivee
LääneKadrina vald, Mäo küla,
Virumaa
Saaremetsa

LääneVirumaa
LääneVirumaa

Haljala vald, Võsu alevik
Haljala vald, Võsu alevik

36

Loo

Loo jõgi

Harjumaa

Kuusalu vald, Soorinna,
Vesiveski

38

Koorküla
Veskejärve

Õhne jõgi

Valga
maakond

Tõrva vald, Jeti küla,
Koorküla-Veski

39

Hellenurme

Elva jõgi

Tartu
maakond

Elva vald, Hellenurme

