Siseministri määruse „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja
merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ eelnõu seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Siseministri määruse „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja
merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ eelnõu (edaspidi eelnõu) on
välja töötatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.
Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse arendamise eesmärk on suurendada
metsa- ja maastikutulekahjude kustutamise võimekust suurtel massiividel. Arvestades Eesti
piirkondlikku jaotust (komandode võrk ja väljasõidupiirkonnad ning metsamassiivide
paiknemine), on vaja tagada 600 ha põlengu kustutamiseks valmisolek neljas Eesti piirkonnas
samaaegselt. Seejuures on eesmärk suurendada nii reageerimise kiirust kui ka tulekahjude
kustutamise võimekust. Uute ökonoomsemate masinate kasutusele võtmisel on võimalik ka
kulusid kokku hoida (s.o kütuse ja masinate remondifondi arvelt).
Eesmärgi saavutamiseks uuendatakse Päästeameti tehnilist baasi. Praegu on kasutusel 103
põhiautot ja 67 paakautot, millest 90 on vanemad kui 15 aastat, sh 79 on vanemad kui 20
aastat. Üle 20 aasta vanuste sõidukite tehnika ei vasta tänapäevastele tehnilistele ega
ohutusnõuetele ning seega ei võimalda ohuolukorras pakkuda kvaliteetset päästeteenust. Uute
sõidukite soetamisel arvestatakse sõidukite multifunktsionaalset kasutusotstarvet, nii on
võimalik sõidukite üldarvu tulevikus vähendada, samas tõstetakse teenuse kvaliteeti, sh
metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekust.
Uute masinate kasutusele võtmisel tagatakse parem päästeteenus ohustatud piirkondades
elavatele inimestele ja piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Tegevuste planeerimisel ei ole
otstarbekas suunata vahendeid ühte Eesti piirkonda, kuna kasutegur on suurem, kui tehnika
paikneb üle kogu Eesti, arvestades väikeste piirkondade eripärasid.
Tegevuse rakendamise alus on „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020” (edaspidi STAK),
„Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ (edaspidi MERPOL), „Valdkondlik arengukava 2014–
2017“ (edaspidi VAAK) ning Päästeameti päästetööde hetkeolukorra analüüs. STAK-i ning
VAAK-iga on sätestatud päästevaldkonna arengu eesmärgid, hetkeolukorra analüüsiga
kaardistatakse detailselt praegune võimekus ja puudujäägid. Nii on võimalik vahendeid
täpsemalt suunata.
Merereostustõrjevõimekuse arendamise eesmärk on hoida senist reostustõrjevõimekust,
hoides kasuliku ja tõhusana ka seni Euroopa Liidu vahendite toel tehtud investeeringuid.
Kliimamuutused avalduvad Läänemeres eutrofeerumisena ja temperatuuri tõusmisena,
mistõttu on Läänemeri muutunud aina tundlikumaks keskkonnareostusele. Arvestada tuleb ka
asjaoluga, et Läänemere isepuhastusvõime on aeglase veevahetuse tõttu äärmiselt väike.
Samas on Läänemeri maailma üks suurima laevaliiklusega piirkondi, idakalda sadamate tõttu
on kasvanud pidevalt ka naftasaaduste vedu. Tihe liiklus on nii põhja-lõuna suunal kui ka idalääne suunal, mistõttu on laevade kokkupõrkeoht väga suur. Samuti muudavad
navigatsioonipiirkonna ohtlikuks arvukad madalikud ja karid.
Avamerel reostuse tõrjumine on kriitilise tähtsusega, sest reostuse jõudmisel rannikule
suureneb reostuse korje kulukus ligi kümme korda. Lisaks kahjustub olulisel määral ranniku
elusloodus ja kannatab otseselt majandustegevus.
Eesti on liitunud Helsingi konventsiooniga ja selle tegevust korraldava Helsingi Komisjoniga
(HELCOM), mille raames on Eesti võtnud endale kohustuse omada avamere
reostustõrjevõimekust puhastada 4,8 km² suurune ala 24 h jooksul. Praegu on Eesti
tõrjevõimekus puhastada 24 h jooksul 2,4 km² suurune ala. Eesti vastav laevastik on vana

(ainuke uus alus on multifunktsionaalne reostustõrjelaev Kindral Kurvits), kui laevastikku ei
uuendata, siis lähiajal tõrjevõimekus väheneb.
Oluline on saavutada kiirus ja tõhusus ka väikereostuste puhul. Väikereostuseid on Eesti
vastutusalas väga palju (u 50 avastatud juhtumit aastas). Kui merel ei ole toimunud
ulatuslikku reostust, saastavad need merekeskkonda kõige rohkem ja mõjutavad otseselt nii
mereelustiku kvaliteeti kui ka majandust. Määrava tähtsusega väikereostuste tõrjel ja
hilisemal süüdlase selgitamisel on kiire operatiivne reageerimine ja asitõendite kogumine,
seda saab kõige tõhusamalt teha kiire patrull-laevaga.
Kogu merereostustõrjes on olulise tähtsusega lennukilt tehtav reostusseire. Eesti on võtnud
HELCOM-is kohustuse teha iganädalasi reostusseirelende (praegu 2–3 lendu nädalas, samas
näiteks Soome teeb lende pea iga päev). Seetõttu on oluline säilitada vähemalt senine
võimekus ja vahetada välja amortiseerunud vanad lennukid.
Eesmärgi saavutamiseks soetatakse praeguse kahe vana ja amortiseerunud lennuki asemel üks
uus ja ökonoomsem lennuk ning maha kantud või maha kantavate laevade asemel üks uus
patrull-laev. Soetuste kasutuselevõtust saab kasu nii Eesti kui ka kogu Läänemere piirkonna
looduskeskkond, elukeskkond kui ka majandus, kuna iga avamerereostus võib triivida teise
riigi rannikule.
Tegevuse rakendamise aluseks on STAK, VAAK, HELCOM ning Politsei- ja Piirivalveameti
analüüs.
Määruse eelnõu järgi sätestatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“
prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“
Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgi „Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste
põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv“ elluviimiseks vajalik õiguslik
raamistik, sealhulgas ülesannete jaotus, investeeringute kava koostamise kord, toetuse
andmise tingimused ja meetmespetsiifilised toetuse andmise menetlusnormid, toetuse taotleja
ja toetuse saaja kohustused ning rakendusüksuse ja -asutuse õigused ja kohustused.
1.2. Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu on välja töötanud Siseministeerium, Rahandusministeerium ja rakendusüksus SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Meetme tegevuste väljatöötamise töörühma oli kaasatud
ka Keskkonnaministeerium.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik Marko
Meriloo (tel 612 5129, marko.meriloo@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist
kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (tel 612
5230, ragnar.kass@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud
Siseministeeriumi
õigusosakonna
keeletoimetaja
Helin
Kask
(tel
612
5241,
helin.kask@siseministeerium.ee).
1.3. Märkused
Eelnõu ei ole seotud muu menetluses oleva eelnõuga.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb üheksast peatükist ja 32 paragrahvist. Peatükid jagunevad järgmiselt:
1) üldsätted;
2) toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr;
3) investeeringute kava koostamine;
4) nõuded taotlejale ja taotlusele;
5) taotluse menetlemine;

6)
7)
8)
9)

taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
hankedokumentide kontrollimine ning toetuse maksmise tingimused;
aruannete esitamine;
toetuse saaja ning rakendusüksuse õigused ja kohustused.

Eelnõu 1. peatükis kirjeldatakse eelnõu kohaldamisala, toetuse andmise eesmärke, eelnõus ja
selle rakendusaktides läbivalt kasutatavaid termineid, nimetatakse rakendusüksus ja -asutus
ning sätestatakse vaiete esitamise kord.
Eelnõu § 1 lõigete 1–2 kohaselt on määrus kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks
valmisoleku suurendamine“ Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgi „Kliimamuutuste
ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv“
saavutamiseks. Toetust antakse kooskõlas riigieelarve strateegiaga, STAK-i ja MERPOL-i
eesmärkidega.
Eelnõu § 2 sätestab, et terminid, mida määruses kasutatakse, on samad, mis struktuuritoetuse
seaduses ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrustes kasutatud terminid ning
seetõttu ei ole neid kõnesolevas määruses korratud.
Eelnõu § 3 lõigetes 1–2 sätestatakse toetuse andmise eesmärk ja oodatavad tulemused
vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. aasta korralduse nr 557 „„Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine” (edaspidi meetmete nimekiri)
meetme tegevusele 8.2.2.
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Meetmete tabeli kohaselt ei ole nõutud teavet rahastamisest väljumise kohta.

Fondi
nimetus

Ühtekuuluvusfond

Eelnõu § 4 nimetab meetme rakendusasutuse ja rakendusüksuse. Perioodil 2014–2020 on
rakendusasutuseks
Siseministeerium
ning
rakendusüksuse
ülesandeid
täidab
SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eelnõu § 5 sätestab vaiete menetlemise korra. Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale
tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaide lahendab
rakendusüksus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seaduse § 51 lõikes 3 sätestatud erisusi.
Eelnõu 2. peatükis määratakse projekti raames toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus,
projekti abikõlblikkuse periood ning toetuse osakaal ja piirsumma.
Eelnõu § 6 lõikes 1 sätestatakse projekti raames toetatavad tegevused, mis on kooskõlas
rakenduskavas sätestatud eesmärkidega ning mis on investeeringute kavasse arvatud ning
STAK-is ja MERPOL-is loetletud.
Lõike 2 punktides 1 ja 2 on nimetatud toetatavad tegevused, milleks on multifunktsionaalsete
päästesõidukite soetamine ja nende komplekteerimine varustusega ning merereostustõrje
sõidukite, sealhulgas reostustõrje tehnika ja varustuse soetamine.
Multifunktsionaalsete päästesõidukite varustuse nimekiri on alljärgnev:
Varustuse nimetus

Kogus (tk)

Hüdraulilised päästevahendid
Tööriistaala aluskate
Klaasipliiats
Turvapadjapüüdja sõiduautole
Turvavöölõikaja
Klaasisaag
Stabiliseerimistrepp
Toestusvahendite komplekt
Hingamisaparaatide varuballoon
Hingamisaparaat
Koormarihm
Esmaabi seljakott
Kühvelraam
Piirdelint
Ohukoonus
Puidust kiilude komplekt
Pneumaatiliste päästevahendid
Kanister
Päästevest (vesi)
Viskeliin
Mootorsaag
Ketaslõikur
Kombikanister
Tööriistakast
Kruvikeerajate komplekt

1
1
1
1
1
1
2
1
5
5
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Paiknemine (kapi
nr., katus, kabiin)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kabiin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Mutrivõtmete komplekt
Nuga
Näpitsad
Tangid
Tellitav mutrivõti
Torutangid
Teip (hall)
Karabiin
Kolmnurkrakmed
Nööripäästevarustuse kott
Päästenöör
Topeltplokk
Pääste 8
Sling
Tekk
Kahv
Ling
Ussinäpitsad
Pootshaak
Kaevuluugi konks
Magnetiline kaevuluugi avaja
Kang „Hooligan Tool“
Vasar
Pulberkustuti
CAFS käsikustuti
Hari
Kühvel
Labidas
Lõiketangid (suured)
Lõiketangid (väikesed)
Kang
Sõrgkang
Tuletõrjekirves (2 kg)
10 l plastmassämber
Ülerõhuventilaator
Kokkupandav puur
Gaasipõleti
Mootorpump
Keemiapääste varustuse kott
Kile
Kaablikinnitusside
Kilekotid 200 l
Kokkupandav bassein
Kummikindad (keemikaalikindlad)
Lekkesulgemise pasta
Pappkast
Mahuti
Dielektrilised kindad
Akutrell

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
2
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
3
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Akutrelli otsikute komplekt
Pikendusjuhe poolil
Akuprožektor
Elektrigeneraator
Joatoru B (15/16", 1/2" ja 3/8")
Joatoru C
77 mm survevoolik

1
1
2
1
2
2
9+1

42 survevoolik

4+2

52 survevoolik
Voolikuklamber 77 mm
Voolikuklamber 51mm
Voolikuklamber 42 mm
Üleminekuliitmik Gost 80/Gost 50
Üleminekuliitmik Storz 125/Storz 100
Üleminekuliitmik Storz 100/Gost 80
Üleminekuliitmik
Gost
80/Laev
rahvusvaheline
Voolikusild
Hüdrandivõti
125 hüdrandipüstik
125 mm täitesurvevoolik
77 mm täitesurvevoolik
Nõeljoatoru
Vahugeneraator
Vahujoatoru
Lafettjoatoru kombineeritud otsik
Lafettjoatoru siledatüveline otsik
Lafettjoatoru
Madala vee imisõel
Imisõel 125 mm
Imisõel 77 mm
125 koguja
Hargmik (kahene)
Hargmik (kolmene)
Hargmik (kolmene) kogujaga
Voolikuvõti Storz 125
Voolikuvõti Gost 80
Voolikuvõti Gost 50
Voolikuvõti Gost 100
Päästetöö/tagala juhi vest
Suitsusukeldumisjuhi kohver
Elektrivooluindikaator
Gaasimõõtevahend
Tolmumask
Ühekordne kaitseülikond
Päästekapuuts
Universaalfilter
Tuletõrjenöör

4
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
15
3
1
5
2

4
4
4
4
5/6
5/6
5/sisendite ja
väljundite kapp
5/sisendite ja
väljundite kapp
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin

Pinnaltpääste varustuse komplekt
Voolikuremm
Binokkel
Infrapunakaamera
Kandelamp
Käsilamp
Elektrikilbi avamise võti
Imivoolik 5"
Imivoolik 3"
Tõmberedel
Jätkredel
Pinnaltpäästelaud
Päästeritv
Kemikaalide sorbent
100 mm survevoolik
Kululuud
Puksiirköis

2
5
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
10
2
1

Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Kabiin
Imivooliku pinal
Katus
Katus
Katus
Katus
Katus
Katus
Katus
3(katusekast)
või katus
(katusekast)
Katus
(katusekast)
Lõikes 3 sätestatakse, et toetust ei eraldata juhul, kui projekti tegevused on juba ellu viidud.
Esitatud nõue toetatavate tegevuste mittelõpetamise kohta tuleneb Vabariigi Valitsuse
määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise
nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 4 lõike 1
punktist 9. Viidatud sättes on sõna „tegevus“ mitmuses. Seega kui kõik tegevused on ellu
viidud, toetust ei eraldata. Kui aga üks või mõni tegevus ei ole ellu viidud, võib toetust
eraldada.
Eelnõu § 7 sätestab, et kulu on abikõlblik, kui see vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri
2014. aasta määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude
abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise ning finantskorrektsioonide tegemise
tingimused ja kord“ (edaspidi ühendmäärus) §-des 2–5 sätestatud nõuetele. Täiendatud on, et
abikõlblik on vaid määruses sätestatud tingimustele ja rakendusüksuse tehtavale taotluse
rahuldamise otsusele vastav kulu.
Lõikes 2 piiritletakse abikõlblike kulude tegemise ulatus, toetuse osakaal ning seatakse nõue,
et kulu peab vastama rakendusüksuse tehtavale taotluse rahuldamise otsusele. Lõike 2
punktides 1–9 loetletakse kulud, mis on abikõlblikud eelnõu § 6 lõikes 2 nimetatud tegevuste
elluviimiseks.
Punktides 1 ja 2 sätestatakse, et abikõlblik on meetmete nimekirjaga kinnitatud
päästesõidukite ja merereostussõidukite soetamine ning mõlema puhul ka nende sõidukite
kasutuselevõtmisega seotud personali koolituskulud.
Punktis 3 piiritletakse välislähetustega seotud kulude tegemise ulatus. Sõidukulu, majutuskulu
ja päevaraha on abikõlblik ainult välislähetuste puhul, mis toimuvad eelnõu § 6 lõikes 2
nimetatud tegevuste raames või tegevuste ettevalmistamiseks vajalike turu-uuringute
läbiviimiseks. Päevaraha määra arvestamisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse 19. detsembri
2012. aasta määrusest nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude
hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“. Turuuuringud on vajalikud turul pakutava tehnikaga tutvumiseks. Näiteks lennukite puhul on
oluline vaadata, millised on võimalused seiretehnika paigaldamiseks või lennuki sisustuse
konfiguratsioonide muutmiseks. Lennuki konstruktsiooni ei ole võimalik tellija soovil muuta.
Pärast hankelepingu sõlmimist on vaja käia lähetuses, et teostada sisulist omanikujärelevalvet.

Näiteks laeva puhul, mida ehitatakse nö nullist, on oluline vaadata, et kõik tehnilised
lahendused näiteks sh hilisem kasutus ja opereerimismugavus vastaksid tellija vajadustele.
Meeskondade paremaks roteerimiseks saab võimalusel seada hankedokumentidesse
lisatingimus, et uue laeva seadmed peavad järgima olemasoleva laeva analoogiat.
Punktis 4 sätestatakse, et käibemaksu abikõlblikkuse üle otsustamisel tuleb lähtuda
ühendmääruse § 4 punktis 11 sätestatud piirangutest.
Punktis 5 loetletakse juriidilise toimingutega seotud kulud, mille hulgas on ka hankelepingu
koostamiseks vajalikud kulud ja notaritasud. Esimesed on vajalikud, kuna toetuse saajal ja
toetuse saaja eest hangete teostajal – Siseministeeriumil – puudub kogemus lennuki
soetamiseks. Notaritasud on vajalikud laeva kinnistamiseks.
Punktis 6 loetletakse tehnika ekspertiisi ja järelevalvega seotud kulud. Omanikujärelevalve on
toetuse saaja sisse ostetud teenus laeva ehitustööde nõuetekohase kvaliteedi kontrollimiseks
hankelepingu täitmise ajal. Omanikujärelevalve käigus koostatud aruanne on abiks laeva
vastu võtmisel.
Punktis 7 nimetatud projektide ettevalmistamisega seotud kulude all mõeldakse hanke
ettevalmistamise kulusid, mis tehakse hankedokumentatsiooni võimalikult hea kvaliteedi
tagamiseks. Toetuse saajal on küll kogemus eritehnika kasutamisel, kuid ta ei ole ekspert
kõikide tehniliste nüansside puhul.
Punktis 8 sätestatakse, et abikõlblik on projekti sisutegevustega seotud personalikulu. Selle all
on mõeldud lennunduse ja laevade tehnilise osakonna juhtiveksperte, kes määratakse täitma
projektiga seotud ülesandeid, sealhulgas nii hanke ettevalmistamine kui ka hankelepingu
täitmise üle järelevalve teostamine ja tellija vajaduste esitamine. Abikõlblik on ka
projektijuhtimise ning aruandlusteenuse ostmine. Viimase all on mõeldud teenust, mida
osutatakse struktuuritoetuste kasutamisega seotud dokumentatsiooni koostamiseks. Korrektse
ja nõuetele vastava dokumentatsiooni koostamise teenust on kasutatud ka perioodil 2007–
2013 ning see tagas selle, et auditite läbiviimisel ei leitud dokumentides vigu.
Punktis 9 sätestatakse objektide tähistamisega seotud kulud, mis on vajalikud näitamaks, et
projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, ning projektide nõuetekohase
avalikustamisega seotud kulud. Teavitamisega seotud kulude all mõeldakse eelkõige objekti
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi märgistusega silte ning tänu- ja teatetahvleid. Abikõlblike
kulude hulka ei kuulu objekti teavitusürituste ega trükiste või Euroopa Liidu sümbolitega
kingituste valmistamisega seotud kulud.
Lõikes 3 loetletakse mitteabikõlblikud kulud.
Eelnõu §-s 8 nimetatakse abikõlblikkuse periood. Sisuliselt on projekti abikõlblikkuse periood
rahastamisotsuses nimetatud ajaperiood, mis jääb vahemikku 1. jaanuarist 2015. aastal kuni
31. detsembrini 2023. aastal. Abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaja määramisel arvestatakse
perioodi 2007–2013 struktuurivahendite rakendamise kogemusega. See tähendab, et kuigi
meetme tegevuse raames tehtavad tegevused on plaanis lõpetada varem, kehtestatakse
abikõlblikkuse lõpptähtaeg eelnõus sama, mis on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020“ abikõlblikkuse lõpptähtaeg. Põhjus on selles, et investeeringute
kava koostatakse koos lisanimekirjaga, mida rahastatakse juhul, kui kõik põhinimekirja
projektid on lõppenud ning meetme tegevuse eelarves on jääk või tegevusele suunatakse raha
meetme või prioriteetse suuna teistest tegevustest.
Lõige 2 sätestab abikõlblikkuse perioodi alguse, milleks on taotluse esitamise kuupäev või
taotluse rahuldamise otsuses määratud varasem kuupäev. Abikõlblikkuse perioodi algus
sätestatakse projekti abikõlblikkuse alguskuupäevana taotluse rahuldamise otsuses.
Eelnõu § 9 sätestab taotletava toetuse piirsummad ja osakaalu.

Lõigetes 1–3 sätestatakse toetuse piirsumma ja toetuse osakaal abikõlblikest kuludest. Lõikes
1 ja 2 sätestatakse, mida toetuse piirsumma ja toetuse osakaalu all mõeldakse. Lõikes 2
sätestatakse, et toetuse maksimaalne osakaal projekti kohta on kuni 100 protsenti. Meetme
tegevuse kogumaksumus on 56 465 882 eurot, millest Euroopa Liidu (edaspidi ka EL) toetus
(Ühtekuuluvusfondi vahendid) on 47 996 000 eurot. Riiklik kaasfinantseering on kuni 15
protsenti ehk 8 469 882 eurot.
Lõige 3 sätestab, et toetuse piirsumma ja toetuse osakaal kinnitatakse investeeringute kavas.
Lisaks nähakse ette, et juhul, kui toetuse saaja planeerib saada riigieelarvest lisaraha
abikõlblike kulude katteks, käsitatakse seda omafinantseeringuna, mis peab katma
abikõlblikest kuludest osa, mida toetus ja riiklik kaasfinantseering ei kata. Omafinantseeringu
planeerimist kava koostamisel ette ei nähta. Kava koostamiseks esitatud projektid peavad
mahtuma meetmete tabelis nimetatud toetuse ja riikliku kaasfinantseeringu mahu piiresse.
Erandiks on kava lisanimekirja projektid, mida rahastatakse juhul, kui põhinimekirja
projektide elluviimisel tekib jääk, mida suunata lisanimekirja projektidesse. Kava koostamise
ajal lisanimekirja projektidele raha ei eraldata ning omafinantseeringut nende rahastamiseks ei
planeerita.
Põhjendatud vajaduse tekkimisel (projekti ettenägematu kallinemine kuni kümne protsendi
võrra) peab
toetuse saaja alustama läbirääkimisi rakendusasutusega täiendava
omafinantseeringu planeerimiseks. Kui rakendusasutus hindab vajaduse põhjendatuks,
alustatakse läbirääkimisi Rahandusministeeriumiga. Toetuse saaja võib omafinantseeringut
planeerida vaid juhul, kui sellega on nõus rakendusasutus ja Rahandusministeerium. Kui
rakendusasutus ja Rahandusministeerium ei ole sellega nõus, tuleb hankepakkumused tagasi
lükata põhjusel, et pakkumuste maksumused on hankija tegelikest võimalustest suuremad.
Lõikes 4 sätestatakse, et projektile antava toetuse suurus, millega toetuse saaja saab arvestada
kulude planeerimisel, kehtestab rakendusüksus toetuse rahuldamise otsuses .
Lõikes 5 määratakse kindlaks projektile antava toetuse minimaalne ja maksimaalne summa,
mis on vastavalt 300 000 eurot ja 30 000 000 eurot. Taotletava toetuse alampiiri seadmise
eesmärk on kindlustada selliste investeerimisettepanekute esitamine, mis on piisavalt
terviklikud, komplekssed ja sisukad, et vältida toetuse andmisel tegevuste ja vahendite
killustamist. Taotletava toetuse ülempiir arvestab meetmete tabelis märgitud tegevuste
kogumaksumusega. Lisaks antakse rakendusüksusele õigus toetussummat muuta. Seda juhul,
kui hanke tulemusena selgub projekti odavnemine või kallinemine, kuid toetussumma
muutmine peab olema kooskõlas eelnõu §-dega 17 ja 25. See tähendab, et kui toetussumma
muutmine eeldab kava muutmist, tuleb järgida kava muutmise põhimõtteid ning taotluse
rahuldamise otsuse muutmisel tuleb järgida taotluse rahuldamise otsuse muutmise korda.
Eelnõu 3. peatükis sätestatakse investeeringute kava koostamisega seotud menetlus ja
tingimused: ettepaneku esitamine kavasse, projekti kvalifitseerimistingimused, projektide
valimiskomisjoni moodustamine, projektide valikukriteeriumid ja valiku kord, investeeringute
kava koostamine ja muutmine, projekti investeeringute kavasse mittearvamisest teavitamise
kord ning teehoiukava alusel toetuse andmine.
Eelnõu § 10 sätestab meetmest toetuse taotlemise aluse, milleks lõike 1 kohaselt on
keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks valmisoleku suurendamise investeeringute kava
(edaspidi kava) ning muud kava kinnitamist ja koostamist puudutavad üldpõhimõtted.

Lõikes 2 on sätestatud, et kava koostamist korraldab rakendusasutus ning kava kinnitab
rakendusasutuse juht käskkirjaga vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15
lõikele 8, kuna projektide rahastamise valik on ministeeriumi vastutusalas.
Lõikes 3 on sätestatud, et kava koostatakse eelistusnimekirjana eelnõu § 6 lõikes 2 nimetatud
tegevuste põhjal. Eelistusnimekiri koostatakse koos lisanimekirja projektidega, mida
rahastatakse vaid juhul, kui põhinimekirja projektidest jääb raha üle. Lisaraha suunamise
ühele või teisele põhi- või lisanimekirja projektile otsustab rakendusasutuse juht, lähtudes
rakenduskava tulemus- ja väljundnäitajate täitmise vajadusest.
Lõikes 4 on sätestatud, et kavas on nimetatud projektid, millele võib kavas nimetatud taotleja
toetust taotleda. See tähendab, et taotleja saab rakendusüksusele esitada taotluse üksnes
investeeringute kavas sisalduva projekti kohta. Seejuures tuuakse kavas iga projekti kohta
välja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud andmed ning
taotluse esitamise tähtaeg. Selle järgi sisaldab kava ülevaadet toetatavatest projektidest, sh
nende toetamise mahtudest ja elluviimise aegadest ning oodatavatest tulemustest. Kavas
tuuakse välja ka investeeringu objektide edasise kasutuse püsikulu suurus ja nende kulude
katmise allikad objekti sihipärase kasutamise perioodi jooksul. Struktuuritoetuse seaduse
seletuskirja kohaselt tuleb püsikulude hinnanguline suurus ja katmise allikad nimetada
investeeringute kavas, vältimaks olukorda, kus investeeringuobjekti valmisehitamise või
hankimise järel selgub ootamatult, et selle edasise kasutuse tagamiseks ja jätkusuutlikuks
ülalpidamiseks ei ole kavandatud piisavalt raha.
Projekti abikõlblikkuse periood ei märgi tegevuste täpset ajakava. Selleks, et oleks teada,
millal projekti täpsemalt ellu viima hakatakse, tuleb kavasse märkida ka eeldatav projekti
rakendamise aeg ning taotluse esitamise tähtaeg. Tegemist on ühe abinõuga, mis aitab jälgida,
kas projekti elluviimine püsib kavandatud ajakavas ja kas projekti tegevused jõutakse projekti
abikõlblikkuse perioodil ellu viia.
Lõikes 5 on sätestatud, et kava alusel antav toetus ei ole käsitatav riigiabina. Toetust antakse
päästesõidukite soetamiseks ja multifunktsionaalse varustusega komplekteerimiseks ning
merereostustõrje sõidukite, sealhulgas reostustõrje tehnika ja varustuse soetamiseks.
Toetatakse avalik-õiguslike asutuste võimekust reageerida keskkonna hädaolukordadele.
Tegemist on Siseministeeriumi haldusalas olevate asutustega (Politsei- ja Piirivalveamet ning
Päästeamet), kes oma põhitegevuse tõttu ei saa olla riigiabi saajad.
Eelnõu § 11 lõikes 1 nimetatakse investeerimisettepanekute esitajatena võimalikud toetuse
saajad, kelleks saavad olla Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Ettepanekute esitajad
on valitud toetuse andmise eesmärgi järgi, milleks on tagada hädaolukordadele reageerimise
võimekus. Toetuse taotlejad on üldisemalt piiritletud juba ka rakenduskavas.
Lõikes 2 on sätestatud, et rakendusasutus teavitab lõikes 1 nimetatud asutusi kava koostamise
alustamisest kirja teel, määrates ettepanekute esitamise tähtajaks vähemalt 22 tööpäeva. Kirja
teel teavitamine on võimalik ja piisav, kuna investeerimisettepanekute esitajad on kindlaks
määratud.
Lõikes 3 ja 4 sätestatakse, et taotleja peab vastama eelnõus kehtestatud nõuetele ning
ettepanek tuleb esitada rakendusasutusele ettepaneku teates nimetatud tähtajaks ja eelnõu lisas
esitatud vormil.

Lõikes 5 seatakse nõuded ettepaneku sisule. Miinimumnõuded on sätestatud perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõikes 4. Lisaks miinimumnõuetele on nende tegevuse
puhul nõutud, et projekt peab olema vajalik ka STAK-i ja MERPOL-i elluviimiseks. See on
üks abinõu tagamaks, et eeltingimuste nõuete täitmisega arvestatakse ka siis, kui vastavaid
strateegiadokumente uuendatakse.
Punktis 2 on sätestatud nõue, et ettepanekus nimetatud projekti eesmärk on kooskõlas meetme
eesmärkide ja eelnõu § 6 lõikes 1 nimetatud rakenduskava tulemus- ja väljundnäitajatega.
Punktis 3 on sätestatud nõue, et ettepanekus nimetatud projekt peab olema kavandatud ellu
viia abikõlblikkuse perioodil. Punkti mõte on teadvustada asjaolu, et vahendite kasutamisel on
ajapiir, mistõttu tuleks projekt ellu viia mõistliku aja jooksul. Projektide rakendamisel on
oluline meeles pidada ka teavitusnõuet, mille täitmiseks kavandatud tegevusi peab olema
kirjeldatud punkti 4 kohaselt.
Eelnõu §-s 12 on kirjeldatud ettepaneku menetlemisega seotud tegevused.
Lõiked 1–3 on seotud rakendusasutuse antud tähtajaga ettepaneku esitamiseks. Kui ettepanek
esitatakse tähtajaks, siis registreerib rakendusasutus selle üldises korras. Ettepaneku esitamise
aja kontrollimiseks märgitakse Siseministeeriumi dokumendihaldussüsteemis ettepaneku
kirjale kuupäev. Kui ettepanek esitatakse tähtajaks, kontrollib rakendusasutus lõike 4
kohaselt, kas ettepanek vastab eelnõu §-s 11 loetletud nõuetele. Kui ettepanekut ei esitata
tähtajaks, võib rakendusasutus jätta ettepaneku vastu võtmata. Sellisel juhul edastab
rakendusasutus ettepaneku esitajale otsuse ettepaneku vastu võtmata jätmise kohta viie
tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Esitamise ajaks loetletakse eespool nimetatud
Siseministeeriumi dokumendihaldussüsteemis ettepaneku kirjale märgitud kuupäev.
Lõikes 5 sätestatakse rakendusasutuse õigus nõuda ettepaneku vastavusse viimist meetme
tingimustes kehtestatud nõuetega, lisadokumentide esitamist või ettepanekus nimetatud
tegevuste muutmist. Seda õigust kasutatakse juhul, kui investeerimisettepanekus leitakse
puudusi ja kui leitud puudust on võimalik kõrvaldada. Puuduse kõrvaldamiseks antav tähtaeg
sõltub puuduse kõrvaldamisele kuluvast mõistlikust ajast. Kui puudusi ei kõrvaldata antud
tähtaja jooksul, tunnistatakse investeerimisettepanek nõuetele mittevastavaks. Sel juhul ei
esitata investeerimisettepanekut ka edasisele hindamisele ja rakendusasutus teeb otsuse
ettepanekut investeeringute kavasse mitte lisada.
Lõigetes 6 ja 7 sätestatakse rakendusasutusele tähtajad, millal tunnistatakse ettepanek
nõuetele vastavaks või mittevastavaks ja edastatakse otsus ettepaneku esitajale.
Rakendusasutusel tuleb otsus teha 40 tööpäeva jooksul ettepanekute esitamise tähtpäevast
arvates. Otsuse tegemiseks antud aeg peatub ettepaneku nõuetele vastavusse viimiseks antud
ajaks. Ettepaneku vastavaks või mittevastavaks tunnistatud otsus edastatakse ettepaneku
esitajale viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest rakendusasutuse poolt.
Eelnõu §-s 13 sätestatakse projektide valimiskomisjoni moodustamine.
Projektide hindamiseks moodustab rakendusasutuse juht projektide valimiskomisjoni ja
kinnitab projektide hindamiskorra. Samuti kinnitab rakendusasutus hindamiskomisjoni
töökorra ja hindamisjuhendi. Rakendusasutuse ülesanne on hindamiskomisjoni tehniline
teenindamine. Vajaduse korral kaasatakse hindamisse eksperte. Hindamiskomisjoni liikmed ja
hindamisse kaasatud eksperdid peavad olema kompetentsed, erapooletud ja vastama teistele
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 4 sätestatud nõuetele.
Eelnõu §-s 14 sätestatakse projekti valikukriteeriumid ning valiku kord.
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hindamiskriteeriumitele, mis arvestavad rakenduskava seirekomisjoni poolt kinnitatud
projektivalikukriteeriumitega 1–5.
1. Projekti põhjendatus – kooskõlas seirekomisjoni kinnitatud üldiste valikukriteeriumitega
hinnatakse kriteeriumi raames, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata
arenguvõimalus. Lisaks hinnatakse, kas pakutav lahendus vastab vajadustele ning kas valitud
on kõige parem alternatiiv;
2. Projekti kulutõhusus – kooskõlas seirekomisjoni kinnitatud üldiste valikukriteeriumitega
hinnatakse kriteeriumi raames, kas on selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve
kokku pandud, ning kas planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud. Kuna projekti
väljundnäitajaks on soetatud sõidukite arv, mis on sätestatud nii rakenduskavas kui ka
meetmete nimekirjas, siis ei hinnata kriteeriumi raames, kas
valitud tegevus on piisavalt
kulutõhus viis planeeritud tulemuste saavutamiseks. Valitud tegevuseks saab olla ainult
nimetatud dokumentides loetletud sõidukite soetamine.
3. Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele – kooskõlas seirekomisjoni kinnitatud
üldiste valikukriteeriumitega hinnatakse kriteeriumi raames projekti panust meetme
eesmärkide ja väljundnäitajate saavutamisse. Hindamata jäetakse projekti tulemuste eeldatav
ulatus ning tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu, kuna tegemist on riigi
põhifunktsioonide täitmisega selles valdkonnas.
4. Projekti mõju läbivatele teemadele – siin on mõeldud projekti mõju regionaalarengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele. Vastavalt meetmete tabelile hinnatakse
selle kriteeriumi puhul mõju keskkonnahoiule, võrdsete võimaluste tagamisele ning
infoühiskonna edendamisele.
5. Toetuse taotleja suutlikkus projekt ellu viia – kontrollitakse, kas toetuse taotlejal on
kvalifikatsioon, kogemus, õiguslikud ja tehnilised eeldused viia projekt ellu kavandatud viisil.
Lõigetes 3–5 on kirjeldatud punktide andmise kord.
Projekte hinnatakse lõikes 2 nimetatud hindamiskriteeriumide kaupa skaalal 0–4. Koondhinde
moodustamiseks
liidetakse
projektide
valimiskomisjoni
liikmete
antud
kõigi
hindamiskriteeriumide punktid. Hindamiskriteeriumite puhul ei kasutata hindekaalusid, kuna
hindamiskriteeriumid on projektide elluviimisel võrde tähtsusega ja projekti, mis saab
vähemalt ühe kriteeriumi punktis nulli, kavasse ei arvata. Olukorras, kus mitu projekti saab
võrdse arvu punkte, eelistatakse projekti, mille punktiskoor oli meetme eesmärkide
saavutamise puhul suurem. Sellega saavutatakse suurem kindlus, et meetme eesmärgid
täidetakse.
Lõikes 6 sätestatakse, et punktide liitmise tulemusena saadud koondhinde alusel moodustub
ettepanekutes kirjeldatud projektide eelistusnimekiri, mis tähendab, et kava põhinimekirjas
oleval projektil on eelisõigus saada raha, kui projekt osutub kallimaks ning teiste projektide
odavnemise tõttu tekib vaba raha, millega kallinemine katta. Eelistusnimekirja alusel koostab
rakendusasutus investeeringute kava eelnõu ja teeb rakendusasutuse juhile ettepaneku see
kinnitada.
Eelnõu §-s 15 käsitletakse investeeringute kava koostamist.
Lõikes 1 sätestatakse, et rakendusasutus koostab hinnatud projektide eelistusnimekirja alusel
investeeringute kava eelnõu, mis koosneb projektide põhinimekirjast ja lisanimekirjast ning
millesse lisamine annab taotlejale õiguse esitada rakendusüksusele projektitaotlus.
Lisanimekirja projekte rahastatakse vaid juhul, kui põhinimekirja projektides tekib
odavnemise tõttu jääk või kui meetme tegevusse suunatakse lisaraha. Kava projektide

põhinimekiri koostatakse lõikes 3 nimetatud eelarve ulatuses ning kava projektid peavad
täitma kõik § 3 lõikes 2 nimetatud tulemused. Kui põhinimekirja projektide rakendamise
käigus ilmneb hanke tulemusel, et soetuse maksumus ületab projekti eelarvet ning kava teistes
projektides ei prognoosita jääki, peab toetuse saaja hankest taganema või alustama
läbirääkimisi rakendusasutusega, et kaaluda võimalust planeerida riigieelarvesse täiendav
omafinantseering. Lõikes 2 sätestatakse, et tegevuste eelarve on sätestatud meetmete
nimekirja tegevuses 8.2.2.
Lõikes 3 seatakse koondhinde lävend, millest väiksema koondhindega projekti kavasse ei
arvata. Koondhinde lävend on 15 punkti, see on seatud põhimõttel, et hindamise tulemusena
saadud koondhinne peab olema vähemalt kolm neljandikku maksimaalsest punktiskoorist.
Eesmärk on lisada kavasse võimalikult head projektid. Maksimaalne punktiskoor on 20 punkti
(viis hindamiskriteeriumit korrutatud maksimaalse punktiskooriga 4).
Eelnõu § 16 sätestab investeeringute kava eelnõusse mittearvamisest teavitamise korra. Kui
projekti ei arvata investeeringute kava eelnõusse, tehakse selle kohta vastav otsus. Otsusest
teavitatakse ettepaneku tegijat vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15
lõikele 7. See tähendab, et kui projekti kavasse ei lisata, koostab rakendusasutus kavast
väljajäämise otsuse (haldusakti).
Eelnõu § 17 sätestab investeeringute kava muutmise tingimused.
Üldiselt muudetakse investeeringute kava vajaduse korral. Perioodil 2007–2013 olid
peamised põhjused investeeringute kava muutmiseks toetuse saaja ettepanek projekti muuta ja
lisaraha suunamine meetmesse rakenduskava prioriteetse suuna teiste meetmete odavnemise
arvelt, mis andis võimaluse lisada investeeringute kavasse uusi projekte. Sarnast suunda
hoitakse ka perioodil 2014–2020.
Lõike 1 kohaselt muudetakse kava ka juhul, kui kavasse arvatud projekti kohta ei ole esitatud
taotlust või tehtud taotluse rahuldamise otsust, või kui see on vajalik taotluse rahuldamise
otsuse muutmise taotluse tõttu.
Lõikes 2 sätestatakse, et kava muudetakse, järgides kava kehtestamise korda. See tähendab, et
iga uut projekti peab menetlema rakendusasutus vastavalt eelnõus kehtestatud korrale ning
selle peab heaks kiitma projektivaliku komisjon.
Lõikes 3 sätestatakse, mida teha juhul, kui projekt odavneb. Sellisel juhul jagatakse
vabanenud raha ümber kallinenud või lisanimekirjas olevatele projektidele, eelistades
põhinimekirjas olevaid kallinenud projekte. Lisanimekirjas olevat projekti rahastatakse vaid
juhul, kui kõik eelnõu § 3 lõikes 2 nimetatud tulemused on saavutatud. Kui kava
põhinimekirjas olev projekt kallineb, võib selle katta odavnemise arvelt, kuid sellisel juhul
peab rakendusasutus tegema kava muudatuse. Vastavasisulise ettepaneku teeb rakendusüksus.
Toetuse saaja peab lõike 4 kohaselt projekti maksumuse odavnemisest või kallinemisest
rakendusüksust viivitamata teavitama ning rakendusüksus peab sellest omakorda teavitama
kümne tööpäeva jooksul rakendusasutust.
Lõikes 5 sätestatakse, mida teha juhul, kui mõnda põhinimekirja kantud projektidest ei ole
mingil põhjusel võimalik täielikult või osaliselt ellu viia. Sellisel juhul peab kavasse kantud
toetuse saaja sellest viivitamata teavitama rakendusüksust ning ellu viiakse lisanimekirjas
olevad projektid prioriteetsuse järjekorras vastavalt vabanenud rahale. Ka sellisel juhul ei ole
kava muutmine vajalik, kuna uusi projekte ei lisata.

Lõikes 6 nähakse ette, et kui kava põhinimekirja projektide odavnemise tulemusena tekib
jääk, mida on võimalik suunata toetuse saaja kava lisanimekirja, siis teavitab rakendusüksus
sellest toetuse saajat ja annab tähtaja projektitaotluse esitamiseks. Tingimus on, et kava
põhinimekirja projektide meetmete nimekirjas olevad väljundnäitajad on täidetud. Kui
näitajad ei ole täidetud, tuleb jääki kasutada põhinimekirja projekti elluviimiseks, taotledes
vajaduse korral lisaks omafinantseeringut.
Lõikes 7 nähakse samamoodi perioodiga 2007–2013 ette võimalus, mille kohaselt võib
rakendusüksus teha kava põhi- ja lisanimekirjades olevate projektide taotluse kohta osalise
rahuldamise otsuse, arvestades meetme tegevuste jaoks saada olevat vaba raha ja kavas
märgitud piirsummat. Enne lisanimekirjas oleva projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemist
võib rakendusüksus pidada läbirääkimisi toetuse saajaga projekti eelarve ja tulemuste
täpsustamiseks. Rakendusüksus peab täpsustunud projekti taotluse vastavuse investeeringute
kavale kooskõlastama ka rakendusasutusega.
Eelnõu § 18 sätestab toetuse taotleja kohustused lisaks sellele, mis on loetletud perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 2. Toetuse taotleja peab lisaks tõendama, et
taotluses esitatud teave on tõene ja täielik ning võimaldama kontrollida taotluse nõuetele
vastavust ning esitatud andmete vastavust tegelikkusele, sealhulgas teha paikvaatlust. Toetuse
taotleja peab täitma ka teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama rakendusüksusele
teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.
Eelnõu § 19 sätestatakse nõuded taotlusele.
menetlemise määruse § 4 lõigetele 1 ja 2.

Taotlus koostatakse vastavalt taotluste

Lõikes 1 sätestatakse, et taotlus esitatakse struktuuritoetuste registri vahendusel ning sellele
lisatakse eelnõu § 19 lõigetes 3, 4 ja 6 nimetatud kinnitused, andmed ja teised vajalikud
dokumendid. Kui registrit ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada (nt register ei
tööta), võib taotluse esitada e-posti teel. E-posti teel esitatava taotluse vormi kehtestab ning
avalikustab rakendusüksus oma veebilehel http://www.kik.ee pärast kava kinnitamist ning
rakendusasutuselt vastava teabe saamist.
Lõikes 2 sätestatakse nõue, et taotlus peab olema esitatud ainult investeeringute kavaga
kinnitatud projekti kohta ja sisaldama eelnõu §-s 6 märgitud tegevusi.
Lõigetes 3 ja 4 on sätestatud nõuded ja kinnitused, mida taotlus peab sisaldama lisaks
taotluste menetlemise määruse § 4 lõigetele 1 ja 2. Lõikes 5 on sätestatud, et taotluse peab
olema allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik.
Vältimaks topeltrahastamise või sihtotstarbelise mittekasutamise ohtu, on lõikes 6 sätestatud
nõue, et kui taotleja on projektile või projekti osadele tegevustele taotlenud toetust samal ajal
mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest,
peab ta esitama sellekohase teabe.
Lõikes 7 antakse rakendusüksusele õigus nõuda vajaduse korral lisadokumente, et hinnata
taotluse ja taotleja nõuetele vastavust.

Eelnõu 5. peatükis kirjeldatakse taotluse menetlemise protsessi, taotluse, taotleja ning
projekti nõuetele vastavuse kontrollimist, taotluse rahuldamist ja rahuldamata jätmist ning
taotluse osalist või kõrvaltingimusega rahuldamist.
Eelnõu § 20 sätestab taotluse esitamisega seonduva.
Lõikes 1 on sätestatud tingimus, et taotleja saab rakendusüksusele esitada taotluse üksnes
investeeringute kavas sisalduva projekti kohta. Taotlus tuleb rakendusüksusele esitada pärast
siseministri poolt kava kinnitamist ja rakendusüksuselt vastavasisulise teate saamist 90
kalendripäeva jooksul. Taotlusvormi ja esitamist puudutav on sätestatud eelnõu §-s 19.
Lõikes 2 antakse rakendusüksusele õigus pikendada põhjendatud juhul lõikes 1 sätestatud
tähtaega taotluse esitamiseks. Sellisel juhul küsib taotleja rakendusüksuselt taotluse esitamise
tähtaja pikendamiseks aega ja põhjendab tähtaja pikendamise vajadust. Rakendusüksus
pikendab tähtaega, kui tema hinnangul on võimalik viia projekt ellu abikõlblikkuse perioodil,
projekti hilisem elluviimine ei mõjuta oluliselt projekti tulemuste saavutamist tähtajaks.
Rakendusüksus võib ka ise enne taotluse esitamist (jälgides investeeringute kavas esitatid
hinnangulisi tähtaegasid) võtta ühendust toetuse taotlejaga, et uurida, kas taotleja esitab
taotlust õigeks ajaks.
Eelnõu § 21 kirjeldab, kuidas rakendusüksuses taotlusi menetletakse. Taotluse menetlemine
algab selle registreerimisega rakendusüksuses. Kokku on taotluse menetlemiseks
rakendusüksusel üldjuhul aega kuni 60 kalendripäeva. Kui taotluses avastatakse puudusi,
teavitatakse sellest viivitamata taotlejat ja talle antakse puuduste kõrvaldamiseks mõistlik
tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. Rakendusüksus võib taotluse
menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisadokumente taotluses esitatud andmete
kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles
esinevad puudused, selgitades ühtlasi, milliseid asjaolusid on vaja selgitada, täiendada või
mille kohta on vaja esitada lisateavet. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud
nõue täidetuks.
Kui taotleja ei kõrvalda puudusi antud tähtaja jooksul , lõpetab rakendusüksus taotluse
menetlemise, teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse ja teeb rakendusasutusele ettepaneku
algatada investeeringute kava muutmine.
Kui taotlust ei esitata rakendusüksusele tähtajaks, teeb rakendusüksus taotluse tähtaega
ennistamata perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 3 alusel otsuse taotlust
mitte vastu võtta. Sellisel juhul edastab rakendusüksus taotlejale taotluse vastu võtmata
jätmise otsuse, mis tuleb edastada viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
Elektroonselt esitatud taotluse puhul jälgitakse struktuuritoetuste registris märgitud või e-kirja
laekumise kuupäeva.
Eelnõu § 22 lõiked 1–3 reguleerivad taotleja, taotluse ja projekti nõuetele vastavaks
tunnistamise korda rakendusüksuses. Rakendusüksus tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele
vastavaks, kui need vastavad taotluste menetlemise määruses ja eelnõus sätestatud nõuetele.
Lõikes 4 sätestatakse asjaolud, mille esinemisel ei tunnistata taotlust nõuetele vastavaks.
Eelnõu § 23 sätestab taotluste rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused. Rahuldatakse
vaid nõuetele vastavad taotlused, mille projekt vastab siseministri kinnitatud investeeringute
kavale. Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse lisaks taotluste menetlemise määruse § 8
lõikes 4 sätestatule projekti elluviimise ja toetuse väljamaksmise tingimused, eeldatav
elluviimise ajakava ning muud kõrvaltingimused. Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse

muu hulgas tähtaeg projekti elluviimisega alustamiseks. Lõikes 3 sätestatakse, et taotluse
rahuldamise otsuse juurde kuulub lahutamatult ka taotlus ja selle kohta taotleja esitatud
lisateave.
Lõigetes 4 6 on sätestatud taotluse rahuldamata jätmise kord ning sellest teavitamine.
Eelnõu kohaselt teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotlus ei vasta
nõuetele, taotlus ei ole esitatud määruses sätestatud ajal, selgitusi või lisadokumente ei ole
esitatud tähtajaks või taotleja ei vasta määruses sätestatud nõuetele. Lisaks sellele jäetakse
taotlus rahuldamata ka taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 2 sätestatud juhtudel.
Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 5
sätestatud teave ning see tehakse viivitamata teatavaks struktuuritoetuse registri vahendusel
või saadetakse teavitus e-posti teel, kui taotlus on esitatud e-posti teel.
Eelnõu § 24 reguleerib taotluse osalise või kõrvaltingimusega rahuldamise tingimusi.
Taotluse võib rahuldada ka osaliselt. Sel juhul lähtutakse taotluste menetlemise määruse §-s 9
sätestatud tingimustest. Taotluse võib osaliselt rahuldada ainult tingimusel, et taotleja on nõus
rakendusüksuse ettepanekuga vähendada taotletud toetuse summat või muuta projektis
kavandatud tegevusi. Kui taotleja ei ole nõus rakendusüksuse ettepanekuga, teeb
rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning teavitab sellest taotlejat ja
rakendusasutust.
Taotluse rahuldamise otsuse võib teha ka kõrvaltingimusega (haldusmenetluse seaduse § 53
tähenduses) vastavalt investeeringute kavas seatud tingimustele ning taotluste menetlemise
määruse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatule. Kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse saab
rakendusüksus teha, kui on tõenäoline, et lõpliku otsuse tegemiseks vajalik eeldus saabub või
täidetakse hiljemalt kõrvaltingimuses märgitud tähtaja jooksul ja kõrvaltingimuse seadmine
on vajalik. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel saabumisel või täitmisel vormistatakse
sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde. Kõrvaltingimuseks võib olla näiteks
mõne taotluses sisalduva lisadokumendi saabumise tähtaja määramine või mingid
lisategevused, mida ei ole loetletud taotluses, kuid mis tuleb toetuse saajal kindlaks tähtajaks
täita, et toetust saada. Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal
õigust toetuse maksetele. Õigus toetusega seotud maksetele, sh ettemaksetele tekib toetuse
saajal alles pärast otsuses sätestatud tingimuse täitmist.
Eelnõu 6. peatükis kirjeldatakse taotluse rahuldamise otsuse muutmist ja kehtetuks
tunnistamist.
Eelnõu §-s 25 sätestatakse tingimused, kuidas saab taotluse rahuldamise otsust muuta või
kehtetuks tunnistada, ning seatakse tähtaeg, mille vältel peab rakendusüksus otsuse tegema.
Lõige 1 sätestab, et taotluse rahuldamise otsust võib muuta rakendusüksuse või toetuse saaja
sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Taotluse rahuldamise otsuse muutmisel lähtutakse
taotluste menetlemise määruse §-des 10 ja 11 sätestatud tingimustest ja korrast.
Lõikes 2 loetletakse juhud, kui toetuse saaja on kohustatud taotlema rakendusüksuselt taotluse
rahuldamise otsuse muutmist. Muutmise vajadus peab olema põhjendatud.
Lõike 3 kohaselt on rakendusüksusel õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest,
kui soovitud muudatus on vastuolus kinnitatud kavaga, seab kahtluse alla projekti oodatava
tulemuse saavutamise või projekti tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

Lõike 4 kohaselt tuleb rakendusüksusel teha otsus 60 kalendripäeva jooksul pärast
vastavasisulise avalduse saamist.
Lõike 5 kohaselt peab rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult
kehtetuks tunnistamisel lähtuma perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikest 3
ja § 47 lõikest 3. Lõike 6 kohaselt võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsust muuta ka
tagasiulatuvalt, kui see on põhjendatud ja kui muudatus aitab kaasa projekti tulemuste
saavutamisele.
Eelnõu 7. peatükis kirjeldatakse hangete läbiviimise ja kontrollimise korda ning toetuse
maksmise tingimusi.
Eelnõu §-s 26 on sätestatud toetuse kasutamisega seotud hangete läbiviimine.
Lõikes 1 on sätestatud, et Siseministeerium koostab riigihanke piirmäära ületavate hangete
hankedokumendid ise ning viib hanked toetuse saajate eest ise läbi (toetuse saajad on
Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet). Hanke tehnilised tingimused koostab ning selle
kvaliteedi eest vastutab toetuse saaja. Nii jätkatakse perioodi 2007–2013 praktikat, mis on
ennast õigustanud. Siseministeeriumi varahaldusosakond saab kasutada juba olemasolevaid
kogemusi struktuurivahenditega seotud hangete läbiviimisel ning kindlustada, et mõlema
toetuse saaja hanked on läbi viidud kõrge kvaliteediga.
Lõikes 2 antakse toetuse taotlejale ja Siseministeeriumile õigus alustada hangete
ettevalmistamist ja läbiviimist enne investeeringute kava kinnitamist ja taotluse rahuldamise
otsuse tegemist. Eritehnika hanked on keerulised ning aeganõudvad. Hanke tehniliste
tingimuste ettevalmistamine nõuab palju aega. Hangete ettevalmistamise ja läbiviimisega
alustamine enne investeeringute kava kinnitamist ja taotluse rahuldamise otsuse tegemist
kiirendab projektide rakendamist kuni aasta võrra. Hangetega varem alustamisel jätab hangete
läbiviija – Siseministeerium – endale õiguse lükata kooskõlas riigihangete seadusega kõik
pakkumused tagasi.
Lõikes 3 seatakse Siseministeeriumile nõue, kes viib läbi riigihanke, mille eeldatav maksumus
ületab riigihanke piirmäära, edastada hankedokumendid enne hanketeate avaldamist
rakendusüksusele ülevaatamiseks. Nõue on täidetud, kui hange tehakse rakendusüksuse
töötajale riigihangete registris nähtavaks. Rakendusüksuse tehtava eelkontrolli eesmärk on
ennetada võimalikke rikkumisi riigihangete läbiviimisel ja vähendada tagasinõuete ohtu.
Nõude seadmisel tuginetakse varasemate rahastamisperioodide kogemustele, mis on
näidanud, et enim rikkumisi ja sellest tulenevalt tagasinõudeid kaasneb just riigihangete
seaduse nõuete mittetäitmisega.
Lõikes 4 sätestatakse toetuse saajale nõue viia lihthange ja hankemenetlus läbi elektrooniliselt
riigihangete registris. Lõikes 5 seatakse toetuse saajale nõue esitada võimalik hankelepingu
muutmise eelnõu enne hankelepingu muutmist rakendusüksusele ülevaatamiseks.
Eelnõu § 27 reguleerib toetuse maksmisega seotud korda. Toetus makstakse tagasi vastavalt
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-dele 28 ja 29, ühendmääruse §-le 14 ning
eelnõus ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele ja korrale. Lõikes 2
sätestatakse sõnaselgelt, et välja makstakse ainult tekkinud ja täies mahus tasutud abikõlblik

kulu, mis on ühendmääruse § 2 kohaselt põhjendatud, tõendatud ja makstud ning tekkinud
projekti abikõlblikkuse perioodil.
Lõige 3 sätestab, et maksetaotluse vormi kehtestab rakendusüksus. Samuti on sätestatud
dokumentide
miinimumloetelu,
mis
tuleb
toetuse
saajal koos maksetaotlusega
rakendusüksusele esitada. Lõige 4 annab rakendusüksusele õiguse täiendada taotluse
rahuldamise otsusega lõikes 3 nõutud dokumentide loetelu.
Lõige 5 sätestab, et toetuse saaja peab kulude eest maksmiseks kasutama välisabi
sildfinantseerimist vastavalt rahandusministri 10. septembri 2014. aasta määruse nr 30
„Kassalise teenindamise eeskiri“ 4. peatükile.
Lõikes 6 sätestatakse, millal tuleb rakendusüksusele esitada hangete korraldamist tõendavad
dokumendid. Hankeleping esitatakse viivitamata pärast hankelepingu sõlmimist, kuid kõige
hiljem koos vastava maksetaotlusega.
Lõigetes 7–11 on reguleeritud maksetaotluse esitamise viisi, rakendusüksusele antud aega
kontrollida maksetaotluse nõuetele vastavust, viimase maksetaotlusega seonduvat,
maksetaotluse peatamise juhtusid ning viimase maksetaotluse ja lõppmakse tegemist.
Eelnõu § 28 reguleerib toetuse kasutamisega seonduvat aruandlust. Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuste seaduse § 14 punkt 15 sätestab vajaduse määrata toetuse andmise
tingimustes kindlaks toetuse kasutamisega seotud teabe, dokumentide ja aruannete esitamise
kord. Korra sätestamise eesmärk on anda toetuse saajale ülevaade, millist teavet ta toetuse
taotlemise ning projekti elluviimisega seonduvalt peab koguma ja esitama. Korra
kehtestamisel on järgitud põhimõtet, et määruses nähakse ette üldised nõuded ja projektile
määratakse üksikasjad taotluse rahuldamise otsuses. Täpsemad nõuded sisalduvad ka
taotlusvormis, mille kehtestab rakendusüksus.
Määrusega sätestakse toetuse saajale kohustus esitada projekti vahearuanded ning
lõpparuanne.
Rakendusüksusele antakse õigus nõuda toetuse saajalt toetuse sihipärase kasutamise
hindamiseks aruannete esitamist ka projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta
jooksul. Kohustuse või nõude täitmata jätmisest peab rakendusüksus teavitama
Rahandusministeeriumit perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 50 lõikes 1
sätestatud korras.
Aruannete eesmärk on regulaarselt seirata projekti edenemist, eesmärkide elluviimist ning
tulemuste saavutamist, samuti avastada võimalikke probleeme projekti elluviimisel ja leida
neile lahendusi, et projekt tulemuslikult lõpetada. Projektide vahe- ja lõpparuannetepõhjal
koostatakse ka rakenduskava seirearuanne ning esitatakse ülevaade kogu rakenduskava
tulemuste saavutamisest.
Eelnõu 9. peatükis kirjeldatakse toetuse kasutamisega seotud osapoolte õigusi ja kohustusi.
Eelnõu § 29 sätestab toetuse saaja õiguse saada rakendusüksuselt teavet ja nõuandeid, mis on
seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega. Samuti annab see toetuse
saajale võimaluse esitada oma seisukohad perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse § 23
lõikes 2 sätestatud juhtudel, milleks on ettekirjutuse tegemine, taotluse rahuldamise otsuse
kehtetuks tunnistamine või muutmine, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotlus
rahuldatakse täielikult, ning finantskorrektsiooni otsuse tegemine.
Eelnõu § 30 sätestab toetuse saaja kohustused, mis tulevad perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seaduse §-st 24. Toetuse saaja peab neid kohustusi täitma ning projekti

juhtima ja selle edukalt ellu viima taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegade ja
tingimuste kohaselt. Samuti peab toetuse saaja esitama rakendusüksusele tähtajaks nõutud
teabe ja aruanded ning teostama järjepidevat seiret projekti tulemus- ja väljundnäitajate
täitmise üle. Toetuse saaja peab tagama projekti eesmärkide elluviimise, projekti raames
valmiva objekti eeldatava funktsionaalsuse kokku lepitud eelarvega ning saavutama taotluse
rahuldamise otsuses sätestatud tulemused. Kuna meetme tegevuse elluviimiseks kavandatud
riigihanked viiakse läbi paralleelselt, on oluline, et toetuse saaja teavitab viivitamata
rakendusüksust projekti maksumuse odavnemisest, kallinemisest või muudest olulistest
asjaoludest, mis võivad mõjutada projekti elluviimist.
Eelnõu § 31 sätestab rakendusüksuse kohustused.
Lõikes 1 on loetletud rakendusüksuse kohustused lisaks perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
seaduse § 8 lõikes 2 loetletud ülesannetele.
Lõikes 2 antakse rakendusasutusele õigus olla kaasatud toetuse saaja tegevustesse vaatlejana
ning nõuda toetuse saajalt riigihanke läbiviimiseks vajalikke dokumente ja andmeid ning
protokolle. Vajaduse korral võib rakendusüksus teha rakendusüksusele ettepaneku muuta
taotluse rahuldamise otsust. Selliste õiguste eesmärk on tagada projektide tõhusam
elluviimine.
Eelnõu § 32 sätestab finantskorrektsioonide tegemise vastavalt perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seaduse 3. peatüki 12. jaole. Finantskorrektsiooni otsus tehakse ja toetus
nõutakse tagasi vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-des 45–47 ja
ühendmääruse §-des 21–23 sätestatule.
3. Eelnõu terminoloogia
Eelnõus ei kasutata uusi termineid.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel
kehtestatud õigusaktid, mis omakorda on kooskõlas EL-i õigusega.
Eelnõu on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu määrustega:
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted
Euroopa
Regionaalarengu
Fondi,
Euroopa
Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ)
nr 1083/2006;
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1300/2013, mis käsitleb
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr
1084/2006.
5. Määruse mõjud
Meetme väljundiks on soetatud tehnika, mis aitab tõsta päästevõimekust nii merel kui ka
maismaal ning merereostuse seirevõimekust. Samuti panustab see keskkonnasäästlikkusse,
sest uus tehnika on kütusesäästlikum ja tõhusam. Tegevus on sooneutraalne, ei ole seotud
infoühiskonna arendamisega ega riigivalitsemisega. Tegevus ei panusta regiooni kui terviku
arengusse. Tegemist on valdkonnapõhise arendusega, mis ühtlustab regioonides asuvat
päästevõimekust, kuid tegevus ei suurenda tööhõivet, majandusarengut ega muid

regionaalarengu olulisi näitajaid.
6. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Perioodil 2014–2020 on EL-i vahendite kasutamise eesmärgi 2 „Kliimamuutuste ja ulatuslike
reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv“ raames võimalik saada
Ühtekuuluvusfondidest ligikaudu 52,9 miljonit eurot, millest kõnesoleva määruse
rakendamiseks kulub 47,996 miljonit eurot.
Toetus on ühekordne, et tagada merendus- ja lennundusvaldkonna ning päästevaldkonna
teenuste ja tegevuste jätkusuutlikkus ning katkematus.
Määruse rakendamisega ei kaasne tulusid. See tähendab, et nimetatud soetuste puhul ei ole
tegemist tavapärase erasektori investeerimisprojektidega, kus investeeringul on otsene tulu
tekitamise eesmärk. Pääste- ja reostustõrjesõidukite soetamise eesmärk ei ole teenida tulu,
mistõttu neid ei rendita välja ega pakuta muid tasulisi teenuseid tulu teenimise eesmärgil.
Sõidukite soetamine aitab Päästeametil ning Politsei- ja Piirivalveametil suurendada
võimekust ning seeläbi täita rahvusvahelistest konventsioonidest ja riigisisestest õigusaktidest
tulenevaid kohustusi.
Kulud, mida toetusest ei kaeta, tuleb toetuse saajal katta riigieelarvest.
Toetuse andmise administreerimisega, st eelnõu rakendamisega, seotud kulutused kaetakse
tehnilise abi vahenditest.
7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
8. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile ja läbivate teemade eest vastutavatele ministeeriumitele ning
arvamuse
avaldamiseks
Ühtekuuluvuspoliitika
fondide
rakenduskava
2014–2020
valdkondlikule komisjonile.

