SELETUSKIRI
Keskkonnaministri käskkirja „Keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 460
muutmine“ juurde
1. Sissejuhatus
Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seadus) § 16 lõike 1 alusel.
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Käskkirja ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
nõunik Kadri Möller (e-post: kadri.moller@envir.ee, tel: 626 2876), välisfinantseerimise
osakonna struktuurivahendite büroo peaspetsialist Kristi Graf (e-post: kristi.graf@envir.ee,
tel: 6262916) ja välisfinantseerimise osakonna struktuurivahendite büroo jurist Rene Lauk (epost: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2965).
2. Käskkirja sisu ja võrdlev analüüs
Käskkiri koosneb kahest punktist, millest esimesega kehtestatakse uuesti muudetava käskkirja
lisa 1 ja teisega kehtestatakse uuesti muudetava käskkirja lisa 2.
Õigusselguse tagamiseks on otsustatud kehtestada uus terviktekst.
Järgnevalt kajastatakse lisas 1 tehtavaid muudatusi.
1) Muudatusega lisatakse taastavaid soo-elupaikasid täiendavatel kaitstavatel aladel või uues
piirkonnas. Lisatavatel aladel toetatakse raietööde läbiviimist. Tegemist on LIFE projekti
„Soode kaitse ja taastamine“ (LIFE14 NAT/EE/000126) aladega, kus LIFE projekti raames
teostatakse planeerimistööd ja kraavide sulgemistööd. Käesoleva käskkirja raames teostatakse
kõik vajalikud raietööd. Vastavalt uutele objektidele suurendame lisa 1 punktis 4.2 projekti
käigus taastatava elupaiga pindala 793 hektari võrra 2022. aasta lõpuks.
2) Projekti kogueelarvet suurendatakse 16 618 909 eurolt 17 848 796 euroni. Eelarve
suurendamine toimub meetme vabade vahendite arvelt ning on tingitud uute objektide
lisamisest tegevuskavasse. Muudatused on detailselt põhjendatud käesoleva seletuskirja
järgmises osas (lisas 2 tehtavad muudatused).
3) Selguse huvides on käskkirja punkti 8.2.11 lisatud nõupidamiste abikõlblikkus. Nõupidamiste
jms arutelude kulud on abikõlblikud juhul, kui nende läbiviimine on üheselt suunatud meetme
eesmärkide ja tulemuste saavutamisele. Nõupidamiste kulud koos avalikustamise, riigilõivude,
ekspertiiside, omanikujärelevalve ja nõupidamiste kuludega kokku võivad olla kuni 10%
tegevuse abikõlblikest kuludest.
4) Punktides 11.2 ja 11.4 täpsustatakse sõnastust. Aruannetes tuleb anda ülevaade tegevustest,
soetatud, rajatud ja rekonstrueeritud objektidest seoses kaitstavate liikide või elupaikadega,
objektide arvu teave ning hinnang väljund- ja tulemusnäitajate saavutamise kohta. Samuti tuleb
hinnata projekti panust punktis 4.2 toodud meetme tegevuse tulemusnäitajate saavutamisel.
Järgnevalt kajastatakse lisas 2 tehtavaid muudatusi.
1) Tegevuskavasse lisatakse uus tegevus. Alljärgnevalt on toodud selgitused ja strateegilised
dokumendid, millega on määratletud tegevuse prioriteetsus, ning detailsem ülevaade
tegevusest. Tegevuse maksumus ja panus näitajatesse on toodud Lisas 2.

Meetme tegevus 8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine:
Lisandub tegevus „Soode seisundi parandamine raiete abil“, mille raames kavandatakse
teostada raieid kuni 793 hektaril soo- ja soometsade elupaikades järgmistel kaitsealadel:
Agusalu LKA, Alam-Pedja LKA, Lahemaa RP, Ohepalu LKA, Sirtsi LKA, Tudusoo LKA.
Alam-Pedja LKA-l Sangla soo taastamistegevusi tehakse ka lisa 2 tegevuse nr 3 „Soode
seisundi parandamine“ raames. Antud muudatusega lisatakse järgmised alad, kus tegevus
piirdub raietöödega:
Agusalu LKA-l Feodorisoo, Alam-Pedja LKA-l Soosaare soo, Lahemaa RP-s Laukasoo,
Ohepalu LKA-l Ohepalu soo, Sirtsi LKA-l Sirtsi soo, Tudusoo LKA-l Järvesoo ja Luusaare
soo.
Tegevuse käigus teostatakse soode taastamise projektides ettenähtud raietööd. Kraavide
sulgemine toimub LIFE projekt „Soode kaitse ja taastamine“ raames.
Tegevus toimuvad lähtudes Looduskaitse arengukavast aastani 2020, Kaitstavate soode
tegevuskavast, Agusalu looduskaitseala ning Kamarna ja Ongassaare metsise püsielupaikade
(Agusalu linnu- ja loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024, Lahemaa rahvuspargi
kaitsekorralduskava 2016–2025, Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskavast
aastateks 2016-2025, Ohepalu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016–2025, Sirtsi LKA ja
Kunda jõe HA (Sirtsi loodusala) kaitsekorralduskava 2016–2025.

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

