SELETUSKIRI
Keskkonnaministri käskkirja „Keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 460
muutmine“ juurde
1. Sissejuhatus
Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seadus) § 16 lõike 1 alusel.

struktuuritoetuse

seaduse

(edaspidi

Käskkirja ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
nõunik Kadri Möller (e-post: kadri.moller@envir.ee, tel: 626 2876), välisfinantseerimise
osakonna
struktuurivahendite
büroo
peaspetsialist
Eerika
Purgel
(e-post:
eerika.purgel@envir.ee, tel: 6260709) ja välisfinantseerimise osakonna struktuurivahendite
büroo jurist Rene Lauk (e-post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2965).
2. Käskkirja sisu ja võrdlev analüüs
Käskkiri koosneb kahest punktist, millest esimesega kehtestatakse uuesti muudetava käskkirja
lisa 1 ja teisega kehtestatakse uuesti muudetava käskkirja lisa 2. Õigusselguse tagamiseks on
otsustatud kehtestada uus terviktekst.
Järgnevalt kajastatakse lisas 1 tehtavaid muudatusi.
Täpsustatakse punkti 3. Tuuakse välja, et kõik tegevused peavad olema lõppenud aasta 2023 lõpuks.
Varasemalt oli toodud tegevuste tähtajad ekslikult liiga lühikesed. Samuti lisatakse punkti 3.1, et
tegevuskava alusel võib kaitstavate liikide elupaikasid taastada ka väljaspool kaitstavaid
loodusobjekte, kuid vastava liigi esinemisala peab olema keskkonnaregistris registreeritud

vastava liigi elupaigana. Metsis (Tetrao urogallus) on II kaitsekategooria liik ja EL
linnudirektiivi I lisa liik. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava eesmärk 2.8.2.1 on paranenud
seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad. Kaitstavate liikide (siin on mõeldud ainult metsist,
kelle arvukus langeb) seisundi parandamiseks on vajalik taastada ka nende elupaiku
väljaspool kaitsealasid.
1) Punktis 4.2 on täpsustatud näitajaid, kuna eelarve suureneb ja mitmeid eesmärgi
saavutamiseks vajalikke tegevusi lisandub juurde.
a) Punktis 4.2 suurendatakse meetme tegevuse 8.1.1 seisundi parandamiseks toetust saanud
elupaikade sihttaset 11 412 ha-lt 12 949 ha-ni. Muudatus tuleneb sellest, et soode
taastamisega seotud pindala väljatoomise metoodikat täpsustati ning töös olevate alade
osas arvestatakse pindala selle piirkonna järgi, mis puudutab vaid taastatavat ala. Täpsustati
taastatavate poollooduslike koosluste pindala, senise 3300 ha asemel on vajalik taastada
2200 hektarit. Lisaks on vajalik meetme tulemusnäitaja saavutamiseks algselt kavandatule
veel soid taastada.
Selguse huvides asendatakse läbivalt termin „tulemusnäitaja“ terminiga „meetme
tulemusnäitaja“
Punktis 4.2 toodud väljundnäitajad on oma olemuselt meetme väljundnäitajad, kuid on projekti
tulemusnäitajateks.

Rakenduskavas kinnitatud kogu väljundnäitaja sihttase aastaks 2023 on:
a) "Seisundi parandamiseks toetust saanud elupaikade pindala" (8.1.1) on 13
500, käesolevas projektis 12 949 ha.
b) "Soetatud, rajatud ja rekonstrueeritud objektide arv seoses kaitstavate
liikide või elupaikadega" (8.1.2) on 1 098, käesolevas projektis 100 tükki.

c) "Soetatud, rajatud ja rekonstrueeritud objektide arv seoses kaitstavate
liikide või elupaikadega" (8.1.5) on 24, käesolevas projektis 8 tükki.
2) Punkti 5.4 lisatakse, et juhtrühma kuulub ka Keskkonnaamet kui kaitseala valitseja.
3) Punktis 7.3 suurendatakse projekti kogueelarvet 17 848 796 eurolt 20 305 590,48 euroni.
Projekti kogueelarve on 20 305 590,48 eurot, millest EL toetus on 17 259 751,91 eurot ning
omafinantseering 3 045 838,57 eurot.
Meetme tegevuse 8.1.1 kogu eelarve kokku on 12 362 630,60 eurot, millest EL toetus on
10 508 236,01 eurot ning omafinantseering 1 854 394,59 eurot.
Meetme tegevuse 8.1.2 kogu eelarve kokku on 7 227 324,48 eurot, millest EL toetus on
6 143 225,81 eurot ning omafinantseering 1 084 098,67 eurot.
Meetme tegevuse 8.1.5 kogu eelarve kokku on 715 635,40 eurot, millest EL toetus on
608 290,09 eurot ning omafinantseering 107 345,31 eurot.
Eelarve suurendamine toimub meetme 8.1 vabade vahendite arvelt ning on tingitud uute
taastamist vajavate objektide lisandumisega. Vajalik on täiendavalt taastada elupaiku, teha
investeeringuid poollooduslike koosluste säilitamise tagamiseks ning rekonstrueerida veel
kaitsealust parki. Täiendavad tööd on vajalikud meetme tulemusnäitajate (12 liigi seisund on
paranenud, teiste liikide seisund on jäänud samaks, 7 elupaigatüübi seisund on paranenud, teiste
elupaigatüüpide seisund on jäänud samaks) saavutamiseks. Tegevused toimuvad lähtudes
Kaitstavate soode tegevuskava aastateks 2016-2023, Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
(5.2 Maastike ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine 5.2.1 eesmärk – sidusate ja
mitmeotstarbeliste maastike säilitamine), Looduskaitse arengukava aastani 2020 (2.2
Elupaikade soodsa seisundi tagamine 2.2.3 ohustatud sooelupaikade taastamine kaitstavatel
aladel).
Muudatused tingivad ka lisas 2 toodud eelarve täpsema väljatoomise muudatuse. Personalikulu
ei olnud eelnevalt välja toodud kõikide meetme tegevuste lõikes ning tööd olid erinevas
detailsusastmes eelarve jagunemisel kajastatud. Käskkirja lisas 2 tuuakse välja vajalikud tööd
üldisemalt, kuid seda alles alates käskkirja muutmisest alates. See on vajalik seetõttu, et
struktuuritoetuste register ei võimalda juba sisestatud rohkearvulisi makseid korraga kokku
tõsta.
Detailsemalt kinnitatakse käesoleva käskkirja punktis nr 3 järgi toetatavad tegevused projekti
juhtrühmas.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) tegi 12.06.2018 finantskorrektsiooni
otsuses nr 1-25/132, mille alusel tuleb seoses tuvastatud rikkumisega vähendada projektile
eraldatud toetust 1 777,45 eurot ja omafinantseeringut 313,67 eurot. Selle summa võrra on SA
KIK SFOSis ka summa meetme tegevuse 8.1.2 osas ka vähendanud. Kogusummast 17 848 796
eurost on alles jäänud 17 846 704,88 eurot, vahe 2 091,12 eurot.
4) Lisatakse punkt 7.4, kus tuuakse välja, et detailsema aasta sisulise tegevuskava ja käskkirja
lisa nr 2 alusel toodud tegevuste põhise eelarve kinnitab projekti juhtrühm iga aasta 5. veebruariks.
Selle punkti väljatoomine on selguse huvides vajalik, sest lisas 2 toodud tegevuskavas tuuakse
planeeritud vajalikud tegevused välja üldisemalt. Lisaks on käesoleva käskkirja punktis 5.4
toodud, et projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis
koosneb elluviija, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajatest. Kuna juhtrühmas
on nii rakendusasutuse, keskkonnaministeeriumi kui ka kaitseala valitseja esindajad, siis
juhtrühm tagab kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamiseks vajalike tööde tegemise vastavalt
õigusaktides sätestatule, sh struktuuritoetuste seadust arvestades.

5) Lisatakse punkt 8.2.12, mille kohaselt loetakse abikõlblikuks ühendmääruses1 nimetatud
kaudsed kulud, transpordikulud, lähetusega või töö- ja ametiülesande täitmisega seotud kulud,
koolituskulud ja tervisekontrolli kulud kokku 15% ulatuses projekti otseste personalikulude
maksumusest.
Kaudsed kulud on projekti administreerimisega seotud töötajate (nt raamatupidaja) kulud, sh
personalikulud, ja projekti üldkulud. Üldkuludeks loetakse järgmised ühendmääruse § 9 lg 5
nimetatud kulud: kontoritarvete ja -mööbli ostmise, rentimise, hooldamise ja remondikulud;
sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu; infotehnoloogia kulud, sealhulgas tarkja riistvara, kontoritehnika ostmise ja rentimise, ning serverite, võrkude ja kontoritehnika
hooldamise ja remondi kulud; kütte, vee, elektri ja ruumide koristamise kulud; ruumide
rendikulud; valveteenuse kulud; maamaks; pangakonto avamise ja haldamise kulud ning makse
ülekandetasu.
Transpordikulud teeb toetuse saaja vastavalt asutusesisestele reeglitele projektiga seotud
tööülesannete täitmiseks Natura 2000 kaitstavate elupaikade ja liikide ülevaatamiseks,
töökoosolekutel ja koolitustel osalemiseks. Nimetatud kulude hüvitamist 15 %-se ühtse määra
alusel rakendatakse eesmärgiga vähendada toetuse saaja ja rakendusüksuse halduskoormust
projekti elluviimisel ja dokumentide säilitamisel.
Kaudseid kulusid tegelike kuludega (kuludokumentidega) ei tõendata, nt raamatupidaja ei pea
täitma tööajatabelit. Ühtse määrana saadud toetuse kasutamist ei kontrollita ega auditeerita,
toetuse saaja ei pea kulusid projekti raamatupidamisarvestuses eristama ega dokumente
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 p 17 alusel säilitama.
Projekti otsesteks personalikuludeks loetakse projekti toetatava tegevuse läbiviijate ja projekti
juhi bruto töö- ja puhkusetasu koos maksudega jt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktides 1-4
nimetatud personalikulud. Preemia või tulemustasu projektiga seotud ülesannete täitmise eest
peab olema kooskõlas asutusesisese palgakorraldusega ning otseselt projektiga seostatav.
Abikõlblike personalikulude hulka loetakse ka tööandja haigushüvitise ja õppepuhkuse kulud.
Otsesed personalikulud on abikõlblikud proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajale.
Puhkusetasu on abikõlblik osas, mis on välja teenitud projekti jaoks töötatud aja eest.
Riigihangete seaduse alusel ostetavate teenuste, asjade ja tööde eest tasutakse jätkuvalt
kuludokumentide alusel.
Abikõlblikud on otsesed personalikulud ja kaudsed kulud (15% arvestatuna otsestest
abikõlblikest personalikuludest) ning projekti ülejäänud abikõlblikud kulud.
6) Punkti 8.3.2 muudetakse, sest seoses ühtse määra kasutuselevõtmisega on üldkulud
abikõlblikud. Ühendmääruse § 9 lg 5 nimetatud bürootarvete, side- jt üldkulud kuuluvad
kaudsete kulude hulka, mis hüvitatakse 15% ulatuses projekti otseste personalikulude
maksumusest.
7) Punktis 9.2 täiendatakse toetuse maksmist seoses ühtse määra rakendamisega. Ühtse määra
alusel projekti kaudsete kulude katteks toetuse andmisel makstakse toetus välja tegelike otseste
personalikulude alusel. Ühtse määra alusel kaudsed kulud on 15% maksetaotluses esitatud
otsestest personalikuludest.
8) Täpsustatakse punkti 9.3 ning tuuakse välja toetuse maksmisega seotud üksikasjad.
Muuhulgas tuuakse välja, et elluviija peab esitama asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist
ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Juhul, kui akt koostatakse digitaalselt, esitatakse
digitaalselt allkirjastatud dokumendi originaal.
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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“

9) Täpsustatakse punkti 9.4 ning selgitatakse hankelepinguga seotud toiminguid. Hankelepingu
all mõistetakse nii sõlmituid lepinguid kui ostu arveid. Ostu arved esitatakse maksetaotluse
juures.
10) Tunnistatakse kehtetuks punkt 9.5, kuna see kordab juba eelnevalt välja toodud infot.
11) Täpsustatakse punkti 9.9 ning tuuakse välja, et enne lõpparuande rakendusüksusele
esitamist peab olema selle juhtrühm heaks kiitnud.
12) Täpsustatakse punkti 10.2, mille tulemusena on vaja rakendusüksusele esitada hankeplaan
kaks korda aastas, st: „Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta
igal aastal 01.märtsiks ja 1 septembriks.“. Eelnevalt oli toetuse saajal kohustus esitada
hankeplaan neli korda aastas, kuid mis on liigne halduskoormus ega oma praktilist väärtust.
13) Täpsustatakse punkti 10.3: Lihthankemenetlus ja hankemenetlus viiakse läbi
elektrooniliselt riigihangete registris. RMK viib hankeid läbi vastavalt oma hankekorrale.
14) Lisatakse punkt 10.4, milles sätestatakse, et elluviija tagab projekti väljundite ja tulemuse
säilimise ning sihipärase kasutamise vähemalt viie aasta jooksul projektile lõppmakse
tegemisest. Nõue tuleneb perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusest, kuid praktikas on
tekkinud toetuse saajatel probleeme selle nõude arusaamise ja üle leidmisega. Seetõttu
õigusselguse huvides toome selle eraldi välja.
15) Muudetakse punkti 11.3: „Projekti elluviija esitab projekti vahearuande projekti iga
rakendamise aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuaril. Esimene aruanne esitatakse
hiljemalt 1. veebruaril 2016.“. Kuna tegevuste maht on suurenenud ning andmete adekvaatne
kajastamine on väga oluline, siis antakse toetuse saajale andmete koondamiseks rohkem aega.
16) Lisatakse punkt 11.7 milles tuuakse välja lisaks punktis 4.2 toodule projekti
tulemusnäitajatele projekti vahe- ja lõpparuandes oluliste väljundnäitajate vajadus meetme
tegevuste kaupa. Vajalik on arvestada, et looduskaitse avatud taotlusvoorus juba väljatoodud
samad näitajad oleksid sarnaselt kajastatud ka käesoleva projekti raames. Eespool viidatud
nõuet tuleb arvestada kõikide näitajate välja toomisel. See on vajalik, et oleks võimalik andmeid
lihtsustatult ja selgemalt kasutada. RÜ kustutab käesolevas käskkirjas kajastamata näitajad
SFOSist ära.
Selgitused 8.1.2 ja 8.1.5 toodud väljundnäitajate osas:
Meetme tegevuse 8.1.2 osas on vajalik kajastada: rekonstrueeritud juurdepääsuteed poollooduslikele kooslustele (ha). Pindala välja toomisel tuleb arvestada poollooduslike koosluste
pindala (ha), millele tagatakse juurdepääs. Objektide arvuks jääb 100 kuna planeeritud tööde
maht koos eelarve vajadusega suurenes.
Meetme tegevuse 8.1.5 osas on vajalik kajastada: restaureeritud ja rekonstrueeritud kaitstavad
pargid (tk); soetatavate, rajatavate ja rekonstrueeritavate objektidega seotud pargid (ha);
taastatud seisundiga paisjärved (Muike, Oruveski ja Ojaäärse II
paisjärved Lahemaa rahvuspargis) (tk).
17) Täpsustatakse punkti 12.2 ning kustutatakse sealt lause „Elluviija teavitab rakendusüksust
projekti muutmise taotluse esitamisest ning selle põhjustest.“, sest projekti muudatusettepanek
esitatakse hindamiseks rakendusasutusele.

Järgnevalt kajastatakse lisas 2 tehtavaid muudatusi.
Tegevuskava täpsustatakse, et planeeritud tegevustest oleks võimalik saada üldine ülevaade.
Kuna detailne tegevuskava ja eelarve kinnitatakse juhtrühmas, siis kõigi toetuse rakendamisega
seotud osapoolte töö lihtsustamiseks tuuakse samaliigilised tööd välja lisas 2 ühe reana.
Vajalike tegevuste maksumus ja panus näitajatesse on toodud lisas 2.
18) Käesoleva projekti tegevuste abikõlblikkuse periood lõpeb hiljemalt 2023. aasta
31. detsembril. Töö efektiivsema korraldamise tagamiseks kehtestatakse üldiste toetatavate
tegevuste ja eelarve välja toomine 31.12.2023. Tabeli päises toodud „Tegevuste loetelu,
ajakava ja eelarve rahastamise allikate lõikes 2014–2022“ muudetakse viimase aasta arvu osas,
pannes 2022 asemele 2023. Kõikide tegevuste planeeritav lõpptähtajaks pannakse detsember
2023.
Meetme tegevus 8.1.1 „Kaitstavate elupaikade taastamine“.
Kogu 8.1.1 eelarve jääb 12 363 630,60 eurot, sisulistele tegevustele jääb 11 644 896,69 eurot
ning personalikulule jääb 717 733,91 eurot.
19) Punktid 1 ja 2 viiakse kokku punktiga 3 ning tegevuse nimetuseks jääb „soode seisundi
parandamine“. Tegevuse alguse ajaks jääb mai 2014 ja lõpuks detsember 2023.
Tegevuse „Soode seisundi parandamine“ raames kavandatakse taastada lisaks veel vähemalt
2104 ha soo- ja soometsade elupaiku. Elupaigad, mida on vajalik taastada, selgitatakse välja ja
kinnitatakse projekti juhtrühmas iga aasta lõikes eraldi. Lisaks tuuakse välja tegevused projekti
lõikes tervikuna. Tegevuse käigus viiakse läbi projekteerimine, vajalikud ekspertiisid või
vajadusel madalsoode osas eeluuringud ning soode taastamistööd. Projekti raames
projekteeritakse ja teostatakse järgmisi tegevusi: likvideeritakse kraave, rajatakse veetõkkeid
ning raiutakse veerežiimi taastamist takistav puittaimestik. Lisaks viiakse läbi ka alade seire,
mis jätkub ka peale projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Soode seisundi parandamisega seotud
alade pindala on kokku vähemalt 8320 ha. Lisanduvad tööd on ette nähtud ka valdkondlikes
kavades: Kaitstavate soode tegevuskava aastateks 2016-2023; Eesti Keskkonnastrateegia
aastani 2030 ning Looduskaitse arengukava aastani 2020.
Tegevuse „Soode seisundi parandamine“ abikõlbliku kulu eelarve summa on kokku
4 528 218,60 eurot. See sisaldab eelnevaid eelarve punktide nr 1 ja 2 summasid, lisaks juba
sellel real olnud eelarvele on vajalik lisatoetust lisanduvate soode taastamistöödega seotud
vajaduste katmiseks summas 816 363,60 eurot.
20) Punktid 5 ja 6 viiakse kokku ning täpsustatakse tegevuse nimetust ja pindala (ha). Tegevuse
punkti 3 nimeks jääb „Metsise elupaiga seisundi parandamine“ ning pindalaks 1884 ha.
Tegevuse alguse ajaks jääb mai 2014 ja lõpuks detsember 2023. Summad liidetakse ning
abikõlblikuks kuluks kokku jääb 587 109 eurot.
21) Punktis 7 toodud tegevuse „Seireseadmete soetamine (horisontaalne tegevus)“ eelarve juba
kasutatud summaks seisuga 06.03.2019 jääb 20 297,09 eurot. Alles jäänud summa 29 702,91
eurot liidetakse otsese personalikuluga.
22) Punkt 8 „Soode seisundi parandamine raiete abil“ saab järjekorra numbriks 4 ja tema
abikõlbliku kulu eelarve summa jääb kokku 1 500 000 eurot. Tegevuse „Soode seisundi
parandamine raiete abil“ tehtavate tööde reaalsed kulud on suurenenud, mistõttu on vajalik
saada lisatoetust. Olemasolevale 1 229 887 eurole lisandub vajaminev summa 270 113 eurot.

Tegevuse pindala täpsustub, sest kajastatakse vaid ainult raietega seotud soo elupaiku. 793 ha
asemel aidatakse raiete abil soode soodsa seisundi parandamisele kaasa 545 ha ulatuses.
Meetme tegevuse 8.1.1 eelarve suurendamine on oluline ja vajalik, sest projektis elluviidavad
tegevused aitavad saavutada ELi linnu- ja loodusdirektiivides, ELi elurikkuse strateegias ja ELi
rohelise infrastruktuuri strateegias seatud eesmarke. Struktuurivahenditega aidatakse kaasa ELis ohustatud ning kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi paranemisele või säilimisele ning
maastike mitmekesisuse saavutamisele, tagades elupaikade toimimise ühtse ökoloogilise
võrgustikuna. ELi elurikkuse strateegia seab eesmargiks, et aastaks 2020 peab 100%
elupaigatüüpidel ja 50% liikidel olema soodne või paranenud seisund. Seisundi paranemise
eelduseks on Natura 2000 võrgustiku tõhus toimimine, milleks tuleb arendada nii rohelist
taristut kui ka taastada vähemalt 15% kahjustatud ökosüsteemidest. Abikõlblikest kuludest 85%
kaetakse Ühtekuuluvusfondist (meetme tegevuse 8.1.1 alt) ning 15% lisab sellele juurde
elluviija oma vahenditest.
23) Meetme tegevuse 8.1.1 osas jääb personalikulu kokku 717 733,91 eurot. Kasutatud on
seisuga 05.03.2019 205 386,44 eurot. Lisaraha personalikuludeks on 372 409 eurot.
Kasutamata kulu on 110 235,56 eurot, lisaks veel seireseadmete soetamise kulu 29 702,91
eurot. Alates 06.03.2019 jaguneb kulu otseseks personalikuluks (445 519,54 eurot) ning selle
kasutamisel lisandub ühtse määra kulu (15% otsesest personalikulu, see on 66 827,93 eurot).
Meetme tegevus 8.1.2 „Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad
investeeringud“.
Kogu 8.1.2 eelarve jääb 7 227 324,48 eurot, sisulistele tegevustele jääb 6 974 826,88 eurot ning
personalikulule jääb 252 497,60 eurot.
24) Punktid 1 kuni 5 viiakse kokku punktiga 5 ning tegevuse nimetuseks jääb „poollooduslike
koosluste majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine“. Poollooduslike koosluste
majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamiseks on vajalik lisaraha 1 000 000 eurot, sest
rekonstrueeritavate objektide vajadus on suurenenud. Struktuurivahenditega aidatakse kaasa
EL-is elupaikade seisundi paranemisele või säilimisele. Kuna käesolevaks ajaks on selgunud,
et tegevuste detailsemad vajadused koos eelarvega muutuvad, siis on efektiivsemaks toetusega
seatud eesmärkide kasutamiseks oluline võimaldada jooksvalt juhtrühmas töid korraldada.
Väärtuslike poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku taristu investeeringud selgitatakse
välja ja kinnitatakse projekti juhtrühmas iga aasta lõikes eraldi. Lisaks tuuakse juhtrühmas välja
ka detailsed tegevused projekti lõikes tervikuna. Tegevuse alguse ajaks jääb veebruar 2014 ja
lõpuks detsember 2023.
25) Meetme tegevuse 8.1.2 osas jääb personalikulu kokku 252 497,60 eurot. Kasutatud on
seisuga 05.03.2019 41 375,39 eurot. Kasutamata kulu on 211 122,21 eurot. Alates 06.03.2019
jaguneb kulu otseseks personalikuluks (183 584,53 eurot) ning selle kasutamisel lisandub ühtse
määra kulu (15% otsesest personalikulu, see on 27 537,68 eurot).
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tegi 12.06.2018 finantskorrektsiooni otsuses nr 125/132, mille alusel tuleb seoses tuvastatud rikkumisega vähendada projektile eraldatud toetust
1 777,45 eurot ja omafinantseeringut 313,67 eurot.
Meetme tegevus 8.1.5 „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“.
Kogu 8.1.5 eelarve jääb 715 635,40 eurot, sisulistele tegevustele jääb 652 511,00 eurot ning
personalikulule jääb 63 124,40 eurot.

26) Punktid 1 ja 2 viiakse kokku ning tegevuse nimetuseks jääb „Restaureeritud ja
rekonstrueeritud kaitstavad pargid“ ja rekonstrueeritud objektide arvuks jääb 5. Tegevuse
alguse ajaks jääb jaanuar 2015 ja lõpuks detsember 2023. Kehtiva projekti järgi on vajalik
rekonstrueerida Oru park, Alatskivi pargi allee, Luunja pargi allee ning Elistvere park. Kui
käesolev käskkiri saab kinnitatud, siis otsustab juhtrühm, millist kaitstavat parki on vajalik
rekonstrueerida. Käesoleva käskkirja punktis 5.4 toodud, et projekti elluviimise
koordineerimiseks moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis koosneb elluviija,
Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajatest. Kuna juhtrühmas on nii
rakendusasutuse, keskkonnaministeeriumi kui ka kaitseala valitseja esindajad, siis juhtrühm
tagab kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamiseks vajalike tööde tegemise vastavalt
õigusaktides sätestatule, sh struktuuritoetuste seadust arvestades. Kuna meetme tegevuse 8.1.5
raames tegevuste taga eraldi olnud rekonstrueerimise jaoks määratud summad summeritakse,
siis on võimalik paindlikult kogu vabanevat toetust kasutada lisanduva pargi
rekonstrueerimiseks.
27) Meetme tegevuse 8.1.5 osas jääb personalikulu kokku 63 124,40 eurot. Kasutatud seisuga
05.03.2019 on 14 585,63 eurot. Kasutamata kulu on 48 538,77 eurot. Alates 06.03.2019 jaguneb
kulu otseseks personalikuluks (42 207,63 eurot) ning selle kasutamisel lisandub ühtse määra
kulu (15% otsesest personalikulu, see on 6 331,14 eurot).
Tehtavad tööd on vajalikud meetme tulemusnäitajate (12 liigi seisund on paranenud, teiste
liikide seisund on jäänud samaks, 7 elupaigatüübi seisund on paranenud, teiste elupaigatüüpide
seisund on jäänud samaks) saavutamiseks.

3. Käskkirja vastavus EL õigusele
Käskkirja koostamisel on järgitud järgmisi EL-i määruseid:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 1083/2006;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006.
4. Käskkirja mõju
Käskkirjaga reguleeritava projekti tulemused aitavad kaasa kaitstavate liikide ja elupaikade
seisundi parandamisele. Käesoleva käskkirja koostamise hetkel teadaoleva informatsiooni
põhjal hindame, et meetme eelarve vahenditega saavutatakse mõõdikutele seatud sihttasemed.
5. Käskkirja kooskõlastamine
Käskkiri on kooskõlastatud Rahandusministeeriumiga eelnõude infosüsteemi EIS kaudu ning
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 valdkondliku komisjoniga.

Kooskõlastustabel
1.

2.

3.

Rahandusministeeriumi märkus
Käskkirja eelnõu punkti 4.2 kohaselt suurendatakse
kõigi meetme tegevuste (8.1.1, 8.1.2 ja 8.1.5)
väljundnäitajate sihttaset, mis projekti elluviimise
käigus on planeeritud aastaks 2023 saavutada.
Soovitame selguse mõttes lisada punktis 4.2 märgitud
meetme tegevuste juurde täiendavalt (näit sulgudes
projekti sihttaseme all) rakenduskavas kinnitatud
kogu väljundnäitajate "Seisundi parandamiseks
toetust saanud elupaikade pindala" (8.1.1) ja
"Soetatud, rajatud ja rekonstrueeritud objektide arv
seoses kaitstavate liikide või elupaikadega" (8.1.2 ja
8.1.5) sihttase aastaks 2023, et oleks arusaadav, kui
suures osas panustab nende täitmisesse konkreetne
projekt.
Käskkirja eelnõu kohaselt suurendatakse meetme
tegevuse 8.1.5 sihttaset ühe objekti võrra. Vastavalt
Lisale 2 on planeeritud rekonstrueerida 5 parki ja
taastada 3 paisjärve. Käskkirja seletuskirjast ja Lisast
2 aga ei selgu, millise objekti võrra tööde maht
suureneb. Palume vastavalt täiendada nii seletuskirja
kui nimetada täiendavalt taastatav objekt ka Lisas 2
sarnaselt teiste loetletud parkidega.

Arvestatud, kuid info on välja
toodud seletuskirja punktis 2.1.

Arvestatud
osaliselt.
Seletuskirja punktis 2.26.
tuuakse lisanduva töö tegevuste
määramine täpsemini välja.
Eraldi ei tuua käesolevas
käskkirjas välja pargi nimetust,
vaid selgitatakse, et see
otsustatakse
projekti
juhtrühmas.
Palume toetuse andmise tingimuste punktis 7.3 lisaks Arvestatud, käskkirja koos
ning
seletuskirja
kogueelarvele (20 305 590,48 eur) tuua selgelt välja, lisadega
täiendatud.
kuidas eelarve jaguneb kolme meetme tegevuse
(8.1.1; 8.1.2; 8.1.5) vahel, eristades sealjuures
vastavalt EL toetuse ja omafinantseeringu summad.
Palume vastavalt mitteametlikule kirjavahetusele
seletuskirja lisada eelarve muudatuste täpsem
ülevaade, et oleks selgelt välja toodud eelarvete
muudatused, sealjuures meetme tegevuste tasandil.
Palume korrigeerida Lisas 2 olevat detailsemat
eelarvet, et see oleks kooskõlas toetuse andmise
tingimustes ning seletuskirjas oleva eelarve infoga
ning oleks võimalik selgelt eristada iga meetme
tegevuse kogueelarve ning kuidas see on kujunenud.
Palume korrigeerida tabelit, et sealsed eelarve
numbrid vastaksid tabeli päises olevale infole ja
summad oleksid omavahel kooskõlas, nii meetme
tegevuste eelarvete kogusummad kui ka kogu
käskkirja eelarve kokku ja perioodi 2014-2018 ja
2019-2023 eelarved kui ka 2014-2023 eelarve kokku.

