
 

 

K Ä S K K I R I    

Tallinn  06.04.2020 nr 1-2/20/158 

 

 

Keskkonnaministri 26.03.2015 

käskkirja nr 1-2/15/302, 06.06.2016 

käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 

käskkirja nr 1-2/15/686 ja 23.12.2015 

käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine 

 

 

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse§ 16 lõike 1 alusel: 

 

1. Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirjas nr 1-2/15/302 „Toetuse andmise tingimuste 

kehtestamine meetme tegevuse 8.2.1 „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire 

arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“ elluviimiseks ning meetme 

tegevuse 2014‒2016 tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused: 

1.1 käskkirja lisa nr 1 punktis 7.3 asendatakse lauseosa „5 750 000,00“ lauseosaga „5 576 412 ,01“; 

1.2 käskkirja lisa nr 2 asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa 1). 

 

2. Keskkonnaministri 06.06.2016 käskkirjas nr 1-2/16/548 „Toetuse andmise tingimuste, 

tegevuskava ja eelarve kinnitamine meetme tegevuste 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 ja 8.1.5 elluviimiseks 

vajalike investeeringute tegemisteks aastatel 2014‒2021“ tehakse järgmised muudatused: 

2.1 käskkirja lisa nr 1 punktis 5.4 asendatakse lause „Projekti elluviimise koordineerimiseks 

moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis koosneb elluviija ja Keskkonnaministeeriumi 

esindajatest.“ lausega „Projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab elluviija projekti 

juhtrühma, mis koosneb elluviija, Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse 

esindajatest.“; 

2.2 käskkirja lisa nr 1 punktis 7.3 asendatakse lauseosa „952 200“ lauseosaga „519 215“; 

2.3 käskkirja lisa nr 1 punktis 10.2 asendatakse lause „Elluviija esitab rakendusüksuse poolt nõutud 

vormikohase projekti hankeplaani (sh toetuse väljamaksete prognoosi) hiljemalt kahe kuu jooksul 

käskkirja kinnitamisest. Hankeplaani muutmisel esitatakse see rakendusüksusele viivitamata“ 

lausega „Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal  

1. märtsiks ja 1. septembriks“; 

2.4 käskkirja lisa nr 2 asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa 2). 

 

3. Keskkonnaministri 21.07.2015 käskkirjas nr 1-2/15/686 „Toetuse andmine rakendusasutuse 

tegevusteks prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine“ meetme tegevuse 8.1.6 “Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja 

andmehõive” raames ja meetme tegevuste 2015–2023 tegevuskava ning eelarve kinnitamine“ 

tehakse järgnevad muudatused: 

3.1 käskkirja lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisa 3); 

3.2 käskkirja lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisa 4). 

 



 

 

4. Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirjas nr 1-2/15/1136 „Toetuse andmine rakendusasutuse 

tegevuseks prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine“ meetme nr 8.1 “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” 

tegevuse nr 8.1.8 „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud 

keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud 

töövahendid” raames“ tehakse järgmised muudatused: 

4.1 käskkirja lisa nr 1 punktis 4.2 asendatakse väljundnäitaja „Ökosüsteemide ja nende teenuste 

seisundi hindamiseks ja prognoosiks loodavate töövahendite arv“ sihttase „2“ sihttasemega „1“; 

4.2 käskkirja lisa nr 1 punktis 7.3 asendatakse lauseosa „1 647 059“ lauseosaga „1 247 058“; 

4.3 käskkirja lisa nr 2 asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa 5). 

Käskkirja saab vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest esitades vaide 

Keskkonnaministeeriumile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades  

perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuste seaduse §-i 51. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Rene Kokk 

Minister 

 

 

 

 Saata: Keskkonnaagentuur, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet, 

Riigi Tugiteenuste Keskus, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, 

Riigimetsa Majandamise Keskus, looduskaitse osakond, keskkonnakorralduse osakond, 

eelarve- ja strateegiaosakond 
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Lisa 2 

Keskkonnaministri 26.03.2015 

käskkirjale nr 1-2/15/302 

“Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.2.1 

„Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või 

prognoosimiseks“ elluviimiseks ning meetme tegevuse 2015–2018 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” 

 

Meetme tegevuse nr 8.2.1 "Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks" 

2015–2020 tegevuskava ja eelarve 

 

Projekti maksumus  

Kogumaksumus (EUR) Abikõlbliku kulu 

summa (EUR) 

Toetus, va riikliku 

kaasfinantseering 

(EUR) 

Toetuse, sh riikliku 

kaasfinantseeringu 

määr % 

Oma- 

finantseering 

(EUR) 

Oma- 

finantseeringu 

määr % 

5 576 412,01 5 576 412,01 4 739 950,21 85 836 461,80 15 

 

Tegevuste loetelu ja eelarve 

Tulemus Tegevused Näitaja Sihttase 

(2023) 

Tegevuse 

algus 

Tegevuse lõpp Abikõlblik 

summa (EUR) 

Uuendatud 

hüdro-

meteoroloogia 

seirevõrk, mille 

tulemusena 

Hüdrometeoroloogiajaamade 

uuendamine 

 

    

 Meteoroloogia- ja 

hüdromeetriajaamade  

parendamine 

Uuendatud 

hüdrometeoroloogiajaamad 

50 

  

1.01.2015 

  

31.12.2020 

   

3 006 130,00 

Lisa 1 

Keskkonnaministri 06.04.2020  

käskkirjale nr 1-2/20/158 

„Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirja nr 1-2/15/302,  

06.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 ja  

23.12.2015 käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine“ 

 



 

4 

 

kasvab 

kliimamuutuste 

analüüsimise  

võimekus  ja  

võimekus 

reageerida 

kliimast 

põhjustatud 

hädaolukordadele   

Meteoroloogia- ja 

hüdromeetriajaamade taristu 

rajamine  ning  

omanikujärelevalve 
Uuendatud 

hüdrometeoroloogiajaamad 

   

50 

  

1.01.2015 

  

31.12.2020 

   

1 237 612,01 

Kalibreerimislabori 

uuendamine 
 

             

Kalibreerimislabori 

uuendamine 

 Uuendatud 

kalibreerimislabor 

   

1 

  

1.03.2016 

  

31.12.2019 

   

19 920,00 

Automaatsondijaama 

soetamine 

 

             

Automaatsondijaama 

soetamine ja paigaldus 

 

Automaatsondijaam 

   

1 

  

1.05.2017 31.12.2020 285 350,00 

Infotehnoloogilised 

arendustööd 

 

    

  

1.06.2015 

  

31.12.2020 781 300,00 

Personalikulud  
    1.01.2015 31.12.2020 246 100,00 

 KÕIK KOKKU           5 576 412,01 

 

Eelarve jaotus rahastajate kaupa 

Rahastaja Abikõlblik summa (EUR) 

Omafinantseering (EUR), st 

Keskkonnaagentuur (KIKi 

keskkonnaprogramm) 836 461,80 

Toetuse summa (EUR), st 

Ühtekuuluvusfond 4 739 950,21 

KOKKU (EUR) 5 576 412,01 
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Lisa 2 

Keskkonnaministri 06.06.2016 

käskkirjale nr 1-2/16/548 

“Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja eelarve 

kinnitaminemeetme tegevuste 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 ja 8.1.5 elluviimiseks 

vajalike investeeringute tegemisteks aastatel 2014‒2021” 

 

2016–2021 eelarve ja tegevuskava 

 

Projekti maksumus 

Kogumaksumus (EUR) Abikõlbliku kulu 

summa (EUR) 

Toetus, sh 

riiklik kaas-

finantseering 

(EUR) 

Toetuse, sh riikliku 

kaasfinantseeringu 

määr % 

Omafinantseering 

(EUR) 

Omafinantseeringu 

määr % 

519 215,00 519 215,00 505 219,04 97,3044 13 995,96 2,6956 

 

Tegevuste loetelu ja eelarve 

Tegevused Näitaja 
Sihttase 

(2023) 

Tegevuse 

algus 

Tegevuse 

lõpp 

Abikõlblik 

summa (EUR) 

Kaitstavate elupaikade taastamine      

Püsivate veetõkete (puuderisu) eemaldamine 

Peetri jõe maastikukaitsealal 

Seisundi parandamiseks toetust 

saanud elupaikade pindala 
23 ha 01.05.2016 31.12.2020 58 800,00 

Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal Mustjõe 

jõe-elupaikade taastamine 

Seisundi parandamiseks toetust 

saanud elupaikade pindala 
20 ha 01.05.2016 31.12.2020 41400,00  

Personalikulu   01.04.2016 31.06.2021 31 500,00 

Meetme tegevuse 8.1.1 eelarve kokku:     131 700,00 

 

 

Lisa 2 

Keskkonnaministri 06.04.2020  

käskkirjale nr 1-2/20/158  

„Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirja nr 1-2/15/302,  

06.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 ja  

23.12.2015 käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine“ 
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Pool-looduslike koosluste hooldamiseks 

vajaminevad investeeringud 
          

Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal 

poollooduslikele kooslustele parema ligipääsu 

tagamine 

Soetatud, rajatud ja 

rekonstrueeritud objektide arv 

seoses kaitstavate liikide või 

elupaikadega 

5 tk 01.05.2016 31.12.2020 41 400,00 

Personalikulu   01.04.2016 31.06.2021 10 500,00  

Meetme tegevuse 8.1.2 eelarve kokku:     51 900,00 

Kaitsealade infrastruktuuri arendamine      

Audru poldri looduskaitsealal poldri 

veerežiimi reguleerimissüsteemi ehitamine 

Soetatud, rajatud ja 

rekonstrueeritud objektide arv 

seoses kaitstavate liikide või 

elupaikadega 

1 tk 01.05.2016 31.12.2020 132 403,00 

Käina lahe – Kassari maastikukaitseala 

veevahetuse parendamine 

Seisundi parandamiseks toetust 

saanud elupaikade pindala ja/või 

objektide arv 

1 tk 01.07.2018 31.03.2021 23 864,00 

Personalikulu   01.04.2016 31.06.2021 88 500,00  

Meetme tegevuse 8.1.3 eelarve kokku:     244 767,00 

Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine       

Lahemaa rahvuspargi Palmse allee 

rekonstrueerimise II etapp 

Soetatud, rajatud ja 

rekonstrueeritud objektide arv 

seoses kaitstavate liikide või 

elupaikadega 

1 tk 01.05.2016 31.12.2019 71 348 

Personalikulu   01.04.2016 31.06.2021 19 500 

Meetme tegevuse 8.1.5 eelarve kokku:     90 848,00 

KÕIK KOKKU      519 215,00 
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Rahastaja Abikõlblik summa (EUR) 
Finantseeringu  

määr (%) 

Omafinantseering,st Keskkonnaamet (KIKi  

keskkonnaprogramm) 
13 995,96 

2,6956 

  
 

Ühtekuuluvusfond 441332,75 
85,0000 

Riiklik kaasfinantseering 63 886,29 
12,3044 

Toetuse summa, sh riiklik kaasfinantseerimine 505 219,04 
97,3044 

KOKKU 519 215,00 100,0000 
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Lisa 1 

Keskkonnaministri 21.07.2015 

käskkirjale nr 1-2/15/686 

„Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 8  

„Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“  

meetme tegevuse 8.1.6 “Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive”  

raames ja meetme tegevuste 2015–2023 tegevuskava ning eelarve kinnitamine“ 

 

Toetuse andmise tingimused ja kord 

 

 

1. Reguleerimisala 

Käesolevaga reguleeritakse prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks 

valmisoleku suurendamine“ meetme “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning 

taastamine” tegevuse 8.1.6 „Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive“ raames 

toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda. 

 

2. Toetuse andmise eesmärk 

2.1. Toetust antakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse 

suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ 

eesmärgi, 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 liikide ja elupaikade seisundi hindamiseks. 

 

3. Toetatavad tegevused 

3.1. Kaitstavate liikide ja elupaikade inventeerimine. Tegevuse käigus inventeeritakse 

kaitstavaid ja loodusdirektiivi ning linnudirektiivi liike ja elupaigatüüpe. Tegevuse 

tulemusena saadakse informatsiooni liikide ja elupaikade seisundi ja neis aja jooksul 

toimunud muutuste kohta. Andmed on aluseks investeeringute ja seisundi parandamiseks 

vajalike tegevuste planeerimisel. Tegevuse ulatus on üleriigiline ja plaanis läbi viia  

2023. aastaks. 

3.2. Liigi elupaiga leviku mudelite väljatöötamine ning liikide ja elupaikade andmete 

kaasajastamine andmebaasides. Tegevuse käigus töötatakse välja liikide leviku 

prognoosmudelid ja genereeritakse prognoos levikukaardid. Viimased on üheks aluseks 

inventeeritavate alade valikul. Prognoos levikukaartide koostamise aluseks on sobivas 

formaadis ja kvaliteetsed alusandmed. Erinevate välitööde käigus on kogunenud andmeid, 

mis vajavad enne andmebaasidesse kandmist täpsustamist ja sobivasse formaati viimist. 

Samuti on andmebaasides andmeid, mis ei ole enam ajakohased. Seetõttu kaasajastatakse 

ka olemasolevatesse andmebaasidesse kantavaid andmeid. Tegevuse ulatus on üleriigiline 

ja plaanis läbi viia 2023. aastaks. Mida täpsemalt projekti raames ellu viidi, tuuakse välja 

lõpparuandes. 

 

Lisa 3 

Keskkonnaministri 06.04.2020  

käskkirjale nr 1-2/20/158  

„Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirja nr 1-2/15/302,  

06.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 ja 

23.12.2015 käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine“ 
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3.3. Infosüsteemide arendamine. Tegevuse käigus alustatakse  liikide ja elupaikadega seotud 

andmebaasi (Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi EELIS)) arendustöid vastavalt 

muutunud vajadustele, luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks. 

Tulemuseks on paranenud liikide ja elupaikade info liikumine ja kättesaadavus, mis loob 

eelduse elupaikade ja liikide seisundi muutuste hindamise parandamiseks. Tegevuse ulatus 

on üleriigiline ja plaanis läbi viia 2023. aastaks. 

 

4. Tulemused  

4.1. Punktis 3 nimetatud tegevuste tulemuseks on paranenud informatsioon kaitstavate liikide 

ja elupaikade seisundi kohta, mis aitab kaasa rakenduskavas nimetatud indikaatorite 

sihttaseme saavutamisele. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade seisundi kohta 

võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-eestiliselt ning senise 

kaitse tulemuslikkuse kohta, samuti aitab see planeerida seisundi parandamiseks 

investeeringute tegemist ja on aluseks kaitsekorralduse parandamisel. 

4.2. Punktis 3 nimetatud tegevuste väljundinäitajad, tegevuste tulemusnäitaja ja meetme 

tulemusnäitajad ja sihttasemed on: 

Näitaja nimetus 

Näitaja 

ühik (tükk 

(edaspidi 

tk), ha 

(edaspidi 

hektar)) 

Algtase (2014. aasta) Sihttase (2023) 

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive  

Väljundinäitaja 
Liikide arv, millele on 

mudelid välja töötatud 

tk 0 5 

Väljundinäitaja 
Andmeedastusmoodul 

(Eesti Looduse 

Infosüsteemi arendustööd) 

tk 0 1 

Tulemusnäitaja 

Inventeeritud alad 

ha 0 97 000 

Meetme tulemusnäitaja 

Paranenud või samaks 

jäänud seisundiga liikide 

arv 

tk Soodsas seisundis 53, 

ebapiisavas seisundis 27, 

halvas seisundis 8, 

teadmata 11 liiki 

12 liigi seisund on 

paranenud, teiste liikide 

seisund on jäänud 

samaks 

Meetme tulemusnäitaja 

Paranenud või samaks 

jäänud seisundiga 

elupaigatüüpide arv 

tk Soodsas seisundis 31, 

ebapiisavas seisundis 27, 

halvas seisundis 3 

elupaigatüüpi 

7 elupaigatüübi seisund 

on paranenud, teiste 

elupaigatüüpide seisund 

on jäänud samaks 

 

5. Projekti elluviimine 

5.1. Rakendusasutus on Keskkonnaministeerium. 

5.2. Rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

5.3. Tegevuste elluviija on Keskkonnaamet. 

5.4. Projekti partnerid on Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur 

ning Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. 

5.5. Projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab projekti elluviija juhtrühma, mis 

koosneb elluviija, partnerite ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatest. Projekti 

juhtrühma tööd korraldab projekti elluviija. 



 

10 

 

Käesoleva käskkirja punktis 3.1 sisulist tegevust korraldab Keskkonnaamet, punktis 3.2 

sisulisi tegevusi korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur oma pädevuse piires 

ning punktis 3.3 toodud sisulist tegevust juhib Keskkonnaministeerium. Käesoleva 

käskkirja punktis 3.3. toodud tegevuste osas on Keskkonnaministeerium  

EELISe projekti juht, Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur on sisendiandjad ning 

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus on EELISE arendamise ja haldamise IT 

projektijuht. 

 

6. Tegevuste abikõlblikkuse periood 

Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2015 ning lõppeb hiljemalt  

31. detsembril 2023. 

 

7. Tegevuste eelarve ja ajakava 

7.1. Toetust makstakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

7.2. Toetuse maksimaalne osakaal tegevuste elluviimiseks on 92,5%, sealhulgas toetuse 

osakaal Ühtekuuluvusfondist on 85% ning minimaalne riikliku kaasfinantseeringu osakaal 

5,2% abikõlblikest kuludest. Projekti omafinantseeringu minimaalne määr on 7,5%. 

Osutatava toetuse detailne jaotus on välja toodud lisas 2. 

7.3. Projekti kogueelarve on 2 888 925,00 eurot, sellest sealhulgas maksimaalne toetus 

Ühtekuuluvusfondist on 2 455 584,55 eurot, minimaalne riikliku kaasfinantseeringu 

summa on 182 575,11 eurot ja omafinantseeringu minimaalne summa on  

250 763,34 eurot. Projekti tegevuste detailsem eelarve ja tegevuste ajakava on lisas 2. 

7.4. Projekti detailse tegevuskava ja aastaeelarve kinnitab projekti juhtrühm iga aasta 5. 

veebruariks. 2015. a tegevuskava ja aastaeelarve kinnitatakse 50 päeva jooksul toetuse 

andmise tingimuste kehtestamisest. 

 

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 kulud on: 

8.2.1 projekti kulud, mis on seotud projekti väljundite loomisega punktis 3 nimetatud tegevuste 

elluviimisega ja meetme tulemuste ning projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisega; 

8.2.2 personalikulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõikes 1; 

8.2.3 erivahendite soetamise kulud, mis on seotud projekti väljundite loomisega punktis 3 

nimetatud tegevuste elluviimisel ja mis ei moodusta kokku rohkem kui 5% projekti 

abikõlblikest kuludest; 

8.2.4 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 kinnisasja soetamise kulud; 

8.3.3 üldkulud tegelike kulude alusel; 

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; 

8.3.5 kasutatud seadme ostmise kulud. 
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9. Toetuse maksmise tingimused ja kord 

9.1. Toetus makstakse välja vaid abikõlbliku kulu hüvitamiseks. 

9.2. Toetust makstakse tegelike kulude alusel ühendmääruse § 14 lg 1 punktis 1 nimetatud 

korras või ühtse määra alusel projekti kaudsete kulude katteks tegelike otseste 

personalikulude alusel ühendmääruse § 15 lõikes 4 nimetatud korras. 

9.3. Elluviija esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri E-toetuse keskkonna  vormil ja 

lisab sellele vähemalt järgmised dokumendid: 

9.3.1 hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui tehingu eeldatav hind on 5000 eurot või 

suurem käibemaksuta ja dokumente ei ole eelnevalt rakendusüksusele esitatud; 

9.3.2 leping, mille alusel on kohustus võetud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt 

rakendusüksusele esitatud ja lepingut ei ole muudetud; 

9.3.3 lepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, 

õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral; 

9.3.4 arve või muu raamatupidamisdokument; 

9.3.5 asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia; 

9.3.6 raamatupidamises projekti kulude ja tulude kajastamist tõendav dokument. 

9.4. Rakendusüksus võib vajadusel küsida täiendavaid dokumente lisaks eelmises punktis 

toodud loetelule. 

9.5. Maksetaotlus esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt elektrooniliselt 

digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@kik.ee. 

9.6. Maksetaotlus esitatakse vähemalt üks kord kvartalis. 

9.7. Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud 

dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust käesolevas 

käskkirja lisas toodud tingimustele. Puuduste korral määrab rakendusüksus elluviijale 

tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub elluviijal 

puuduste kõrvaldamiseks. 

9.8. Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult 

struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul. 

9.9. Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti 

lõpparuande esitamist. Lõppmakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud 

projekti tegevused elluviiduks. 

 

10. Elluviija ja partneri kohustused 

10.1. Elluviijale kohalduvad kõik struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 ja struktuuritoetuse 

seaduse alusel kehtestatud õigusaktides ja käesolevas käskkirja lisas sätestatud toetuse 

saaja kohustused ja juhtrühma poolt antud ülesanded. 

10.2. Partner peab täitma struktuuritoetuse seaduse § 25 sätestatud partneri kohustusi, 

käesolevas käskkirja lisas sätestatud elluviija kohustusi ja juhtrühma poolt antud 

ülesandeid. 

10.3. Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal  

1. märtsiks ja 1. septembriks. 

10.4. Käesoleva käskkirja punktides 3.1‒3.3 toodud tegevuste elluviimiseks kinnitatakse 

juhtrühmas elluviija ja partnerite vaheline detailne ülesannete jaotus, eelarve, täpsemad 

kohustused, vastutus ja tähtajad. 

10.5. Elluviija tagab projekti väljundite ja tulemuse säilimise ning sihipärase kasutamise. 

 

11. Tegevuste elluviimise seire 

11.1. Projekti elluviija esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande käskkirja lisa 1 punktides 

11.3 ja 11.5 määratud tähtpäevadel E-toetuse vormil koos nõutud lisadega. 

11.2. Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet, 

teavet edusammude kohta projekti eesmärgi, väljundite ja tulemuste saavutamisel ning 

hinnangut projekti eesmärgi, väljundnäitajate ning tulemuste saavutamise kohta projekti 

lõpuks. 
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11.3. Projekti elluviija esitab projekti vahearuande iga rakendamise aasta kohta hiljemalt 

järgmise aasta 20. jaanuaril. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 1. veebruaril 2016. 

11.4. Projekti lõpparuanne sisaldab kogu projekti peamiste tegevuste ülevaadet,  käskkirja  

lisa 1 punktis 4 toodud väljundinäitajate ja tegevuste tulemusnäitaja saavutamise 

hinnangut. 

Lisaks käsitleb projekti lõpparuanne tegevuste ja tulemuste mõju läbivatele teemadele. 

11.5. Projekti elluviija esitab projekti lõpparuande kahe kuu jooksul pärast projekti 

abikõlblikkuse perioodi lõppu. Rakendusüksus võib põhjendatud juhul tähtaega 

pikendada. 

11.6. Rakendusüksusel on õigus toetuse sihipärase kasutamise hindamiseks nõuda elluviijalt 

aruannete esitamist projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta jooksul. 

11.7. Rakendusüksus esitab vahe- ja lõpparuande E-toetuse lisaväljad rakendusasutusele 

kooskõlastamiseks. 

 

12. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine 

12.1. Projekti tegevuste eelarvet võib elluviija ilma muutmise taotlust esitamata muuta kuni 10% 

ulatuses, kui seejuures ei muutu projekti kogueelarve. Seejuures peab elluviija 

rakendusüksust eelnevalt muudatustest ja selle põhjustest teavitama. 

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 

väljundinäitajaid, siis esitakse rakendusasutusele põhjendatud taotlus. Projekti elluviija 

teavitab rakendusüksust projekti muutmise taotluse esitamisest ning selle põhjustest. 

Rakendusasutus hindab muudatuse põhjendatust ning teeb vajadusel projektis muud. 
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Lisa 2 

Keskkonnaministri 21.07.2015 

käskkirjale nr 1-2/15/686 

 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur 

ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme tegevuse 8.1.6 

“Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive” raames ja 

meetme tegevuste 2015–2023 tegevuskava ning eelarve kinnitamine“ 

 

Projekti toetatavate tegevuste kogumaksumus 

Toetatavad 

tegevused 

Kogu-

maksumus 

(EUR) 

Abikõlblik 

summa  

(EUR) 

Ühte-

kuuluvus-

fondist 

toetus 

(EUR) 

Riikliku kaas-

finantseeringu  

summa (EUR) 

Riikliku 

kaas-

finantsee

ringu  

määr % 

Oma-

finantseering 

(EUR) 

Oma-

finants-

eeringu 

määr 

% 

Käskkirja 

lisas 1, 

punktis 

3.1, 3.2 

toodud 

tööd 1 482 353,00 1 482 353,00 1 260 000,05 77 082,36 5,2 145 270,59 9,8 

Käskkirja 

lisas 1, 

punktis 3.3 

toodud 

tööd 1 406 570 1 406 570 1 195 584,50 105 492,75 7,5 105 492,75 7,5 

KOKKU: 2 888 923,00 2 888 923,00 2 455 584,55 182 575,11  250 763,34  

 

1.  Eelarve jaotus rahastajate lõikes va andmeedastusmoodul (käskkirja lisas 1, punktis 3.1, 

3.2 toodud tööd): 

Rahastaja 

Abikõlblik 

summa (EUR) 

Finantseeringu  

määr (%) 

Keskkonnaamet (KIKi keskkonnaprogramm) 145 270,59 9,8 

Keskkonnaagentuur 0 0,00 

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 0 0,00 

Omafinantseering kokku (v.a riiklik kaasfinantseering) 145 270,59 9,8 

Ühtekuuluvusfond 1 260 000,05 85,00 

Riiklik kaasfinantseering 77 082,36 5,20 

Toetus kokku 1 337 082,41 90,20 

KOKKU 1 482 353,00 100,00 

Lisa 4 

Keskkonnaministri 06.04.2020  

käskkirjale nr 1-2/20/158  

„Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirja nr 1-2/15/302,  

06.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 ja  

23.12.2015 käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine“ 
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1.1 Tegevuste loetelu, vastutajad ja eelarve (käskkirja lisas 1, punktis 3.1, 3.2 toodud tööd): 

Tegevus Näitaja 

Sihttase 

(2023) Vastutaja 

Abikõlblik summa (EUR) 

01.08.2015-

31.12.2016 

tegevused 

01.01.2017-

31.12.2023 

tegevused 

Kaitstavate 

liikide ja 

elupaikade 

inventeerimine 

Inventeeritud 

alade pindala 

97 000 

ha Keskkonnaamet 177 535,44 804 292,00 

Liigi leviku 

mudelite 

väljatöötamine; 

liikide ja 

elupaikade 

andmete 

uuendamine 

Liikide arv, 

millele on 

mudelid välja 

töötatud 5 tk 

Keskkonnaagentuur 39 070,94 0,00 

Keskkonnaagentuur, 

Keskkonnaamet (otsene 

personalikulu) 0,00 237 277,21 

Horisontaalsed 

kulud     

Keskkonnaamet 

(personalikulu)  18 434,23 0,00 

Keskkonnaamet  

(projekti juhtimise 

otsene personalikulu)  0,00 148 000,00 

Keskkonnaamet  

(ühtse määra alusel 

kaudsed kulud)  

0,00 

 

 

 57 743,18 

Kokku   

235 040,61 1 247 312,39 

1 482 353,00 

 

2.  Eelarve jaotus rahastajate lõikes, andmeedastusmoodul (EELIS, käskkirja lisas 1, punktis 

3.3 toodud tööd): 

Rahastaja 

Abikõlblik 

summa 

(EUR) 

Finantseeringu 

määr (%) 

Keskkonnaamet (KIKi keskkonnaprogramm) 105 492,75 7,50 

Keskkonnaagentuur 0 0,00 

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 0 0,00 

Keskkonnaministeerium   0 0,00 

Omafinantseering kokku (v.a riiklik kaasfinantseering) 105 492,75 7,50 

Ühtekuuluvusfond 1 195 584,50 85,00 

Riiklik kaasfinantseering 105 492,75 7,50 

Toetus kokku 1 301 077,25 92,50 

KOKKU 1 406 570,00 100,00 
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2.1. Tegevuste loetelu, vastutajad ja eelarve (andmeedastusmoodul EELIS, käskkirja lisas 1, 

punktis 3.3 toodud tööd): 

Tegevus Näitaja 

Sihttase 

(2023) Vastutaja 

01.01.2020- 

31.12.2023 

tegevuste 

eelarve (EUR) 

Infosüsteemide 

arendamine 

Andmeedastusmoodul 

(EELIS) 1tk 

Keskkonnaministeerium 

1 406 570,00 

Keskkonnaamet 

Keskkonnaagentuur 

Keskkonnaministeeriumi 

Infotehnoloogiakeskus 
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Lisa 2 

Keskkonnaministri 23.12.2015 

käskkirjale nr 1-2/15/1136 

„Toetuse andmine rakendusasutuse tegevuseks prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme  

nr 8.1 “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuse nr 8.1.8 „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud 

keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid” raames“ 

 

 

 

2016–2023 eelarve ja tegevuskava 

Projekti 

kogumaksumus 

(EUR) Abikõlbliku kulu summa (EUR) 

Toetus, sh riikliku 

kaasfinantseering 

(EUR) 

Toetuse, sh 

riikliku 

kaasfinantseeringu 

määr % 

Oma-

finantseering 

(EUR) 

Oma-

finantseeringu 

määr % 

1 247 059,00 1 247 058,00 1 157 893,35 92,85 89 164,65 7,15 

 

Tegevuste loetelu ja eelarve     

Tegevused Näitaja Sihttase (2023) Tegevuse algus 

Tegevuse 

lõpp 

Abikõlblik 

summa (EUR) 

 

Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult 

seostatud keskkonnaseisundi 

hindamiseks, prognoosiks ja andmete 

kättesaadavuse tagamiseks vajalike 

töövahendite loomine 

 

Ökosüsteemide arv, 

millele on elurikkuse 

sotsiaal-majanduslikult 

seostatud seisundi 

hindamissüsteem loodud 

 

4 tükki 

      

Lisa 5 

Keskkonnaministri 06.04.2020  

käskkirjale nr 1-2/20/158  

„Keskkonnaministri 26.03.2015 käskkirja nr 1-2/15/302,  

06.06.2016 käskkirja nr 1-2/16/548, 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 ja 

23.12.2015 käskkirja nr 1-2/15/1136 muutmine“ 
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Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja 

kliimamuutustega seostatud seisundi 

hindamine ja prognoosimine, sh 

ökosüsteemiteenuste kaardistamine 

Ökosüsteemide arv, mille 

teenused on kaardistatud 4 tükki 04.01.2016 31.12.2023 438 001,00 

Uute seiremeetodite rakendamine 

elurikkuse seires 

Rakendatud uute 

seiremetoodikate arv 3 tükki 04.01.2016 31.12.2023 297 058,00 

Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja 

kliimamuutustega seostatud seisundi 

hindamiseks, prognoosiks ja andmete 

kättesaadavuse tagamiseks vajalike 

töövahendite loomine 

Ökosüsteemide ja nende 

teenuste seisundi 

hindamiseks ja 

prognoosiks loodavate 

töövahendite arv 1 tükk 01.03.2016 31.12.2023 262 000,00 

Personalikulud    04.01.2016 31.12.2023 250 000,00 

KÕIK KOKKU        
                            

1 247 059,00    

 

Eelarve jaotus rahastajate kaupa      
Rahastaja  Abikõlblik summa (EUR) 

Omafinantseering (Keskkonnaagentuur,KIKi keskkonnaprogramm) 89 164,65 

Ühtekuuluvusfond (85%) 1 059999,30 

Riiklik kaasfinantseering 97 894,05 

Toetuse summa, sh riiklik kaasfinantseerimine 1 157 893,35 

KOKKU 1 247 058,00 

 


