Keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 muutmise eelnõu seletuskiri
1.
Sissejuhatus
Eelnõukohase käskkirjaga muudetakse toetuse andmise tingimusi keskkonnaministri
käskkirjas 18.05.2015 nr 461 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse
8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja
meetme tegevuse 2015–2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” (viimased muudatused on
tehtud 08.04.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/284, 14.12.2020 käskkirjaga 1-2/20/45212/20/452,22.01.2021 käskkirjaga 1-2/21/46, 17.02.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/61 ja
10.06.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/275).
Muudatused on seotud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi perioodi 2014‒2020 meetme 8.1
tegevuste korrastamisega. Vajalik on tõsta meetme nimekirjas meetme tegevusse 8.1.4
meetme tegevusest 8.1.7. vabanevaid vahendeid.
Eelnõu ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik
Kadri Möller (e-post kadri.moller@envir.ee, tel 626 2876); Keskkonnaministeeriumi eelarveja strateegiaosakonna peaspetsialist Eerika Purgel (e-post: eerika.purgel@envir.ee, tel: 626
0709) ja õigusosakonna jurist Rene Lauk (e-post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2948).
2.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse toetuse andmise tingimusi (eelarvet) keskkonnaministri käskkirjas
18.05.2015 nr 461 (külastustaristu).
Külastustaristu projekti abikõlblikku kogukulu suureneb 466 915 euro võrra, millest ÜF
toetus on 396 877,75 eurot ja RMK omafinantseering on summas 70 037,25 eurot. COVID
olukorra tõttu on RMK külastusobjektidel käimine erakordselt suurenenud, mistõttu oleks
vajalik anda külastustaristu korrastamiseks aastateks 2022 ja 2023 lisaraha, sest projektis
olevate objektide korrastamine on läinud oodatust kallimaks.
Käskkirja eelnõu koosneb kahest punktist, millest esimesega kehtestatakse uuesti muudetava
käskkirja lisa 1 ja teisega kehtestatakse uuesti muudetava käskkirja lisa 2. Kuigi muudetakse
käesoleva muudatusega ainult eelarvet, siis õigusselguse huvides on vajalik kehtestada ka
muudetava käskkirja lisa 1 uus terviktekst.
1. Käskkirja punktiga 1 muudetakse keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirjas nr 461 lisa 1
punkti 7.2.1, suurendades projekti abikõlblikku kogukulu 466 915 euro võrra. Õigusselguse
huvides kehtestatakse muudetava käskkirja lisa 1 uus terviktekst. Muudetud lisas 1 kajastatakse
ka eelnevalt tehtud käskkirjade muudatused, mida käesoleva muudatusega ei muudeta.
2. Käskkirja punktiga 2 muudetakse keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirjas nr 461 lisa 2.
Eelarvelisi vahendeid suurendades meetme tegevuse 8.1.7 ja meetme tegevuses 8.1.4
kasutamata jäägi arvelt projekti eelarvet. Meetme nimekirjas on vajalik vähendada meetme
tegevuses 8.1.7 eelarvet tõstes 438 493,82 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on
372 719,75 eurot ja omafinantseering on summas 65 774,07 eurot, meetme tegevusse 8.1.4.
Lisas 2 täpsustatakse vastavalt ka projekti eelarvet. Täpsem arvutuskäik on toodud seletuskirja
lisas 1.
Lisandunud eelarve alusel plaanitakse jätkata projekti kahe külastuskorralduse objekti
rekonstrueerimist. Need on Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa vaatetorn, lisaraha

koguvajadus 153 897 eurot ja Karula rahvuspargi Rebasemõisa vaatetorni rekonstrueerimine,
lisaraha koguvajadus on 313 018 eurot.
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3. Käskkirja eelnõu vastavus ELi õigusele
Käskkirja koostamisel on arvestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate
fondide, sh Ühtekuuluvusfondi kohta.
Lisaks võeti eelnõu koostamisel arvesse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 1084/2006.
4. Käskkirja mõju
Käskkiri on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja struktuuritoetuse seadusega.
Eelnõukohane käskkiri aitab kaasa struktuuritoetuse seaduse alusel elluviidava
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ eesmärkide saavutamisele.
Muudatused aitavad kaasa parema elukeskkonna tagamisele.
Käskkirjaga reguleeritava projekti tulemused aitavad kaasa kaitstavate liikide ja elupaikade
seisundi parandamisele.
5. Eelnõu kooskõlastamine
Käskkirja eelnõu esitati arvamuse andmiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020 valdkondlikule juhtkomisjonile ning kooskõlastati eelnõude infosüsteemi EIS
kaudu Rahandusministeeriumiga ning Riigi Tugiteenuste Keskusega.
Kooskõlastustabel

I.

Riigi
Tugiteenuste
seisukoht:

Keskuse KeMi tegevus:

Riigi Tugiteenuste Keskus kooskõlastab
muudatused märkusteta.
II.
Rahandusministeeriumi seisukoht: KeMi tegevus:
Tähtaegselt ettepanekuid ei laekunud.

