KÄSKKIRI
Tallinn

11.05.2021 nr 1-2/21/230

Keskkonnaministri 21.07.2015 käskkirja nr 686
muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel:
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 järgmine muudatus:
1.
käskkirja lisa 1 punkt 4.2 sõnastatakse järgmiselt:
„4.2 Punktis 3 nimetatud tegevuste väljundinäitajad, tegevuste tulemusnäitaja ja meetme
tulemusnäitajad ja sihttasemed on:
Näitaja
ühik (tükk
(edaspidi
Näitaja nimetus
Algtase (2014. aasta)
Sihttase (2023)
tk),
ha
(edaspidi
hektar))
Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive
Väljundinäitaja
Liikide arv, millele on
mudelid välja töötatud

tk

0

6

Väljundinäitaja
Andmeedastusmoodul
(Eesti Looduse
Infosüsteemi arendustööd)

tk

0

1

Tulemusnäitaja
Inventeeritud alad

ha

0

100 912

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

“;
2.
käskkirja lisa 2 punkt 1.1 sõnastatakse järgmiselt:
„1.1 Tegevuste loetelu, vastutajad ja eelarve (käskkirja lisas 1, punktis 3.1, 3.2 toodud tööd):
Abikõlblik summa (EUR)

Tegevus
Näitaja
Kaitstavate
liikide ja
elupaikade
Inventeeritud
inventeerimine alade pindala
Liigi leviku
mudelite
väljatöötamine;
liikide ja
elupaikade
andmete
uuendamine

Sihttase
(2023)
Vastutaja

01.08.201531.12.2016
tegevused

100 912
ha
Keskkonnaamet

177 535,44

804 292,00

39 070,94

0,00

0,00

237 277,21

18 434,23

0,00

0,00

148 000,00

Keskkonnaagentuur
Liikide arv,
millele on
mudelid välja
töötatud

Horisontaalsed
kulud
Kokku
.“.

6 tk

Keskkonnaagentuur,
Keskkonnaamet
(otsene
personalikulu)
Keskkonnaamet
(personalikulu)
Keskkonnaamet
(projekti juhtimise
otsene
personalikulu)
Keskkonnaamet
(ühtse määra alusel
kaudsed kulud)

01.01.201731.12.2023
tegevused

0,00
57 743,18
235 040,61 1 247 312,39
1 482 353,00

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)
Tõnis Mölder
minister

Saata: Keskkonnaamet, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus,
Rahandusministeerium, looduskaitse osakond, eelarve- ja strateegiaosakond

