
 

 

K Ä S K K I R I    

Tallinn  12.11.2019 nr 1-2/19/713 

Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirja nr 1136 

muutmine 

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

  

Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirjas nr 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:  

  

1. Käskkirja lisa 1 „Toetuse andmise tingimused ja kord“ asendatakse käesoleva käskkirja 

lisaga (lisa 1); 

  

2. Käskkirja lisa 2 „2016‒2022 eelarve ja tegevuskava“ asendatakse käesoleva käskkirja lisaga  

(lisa 2).  

  

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, Merit Otsus, Marika Lillemets, 

Eerika Purgel, Hannes Aarma 
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Lisa 1 

Keskkonnaministri 23.12.2015 

käskkirjale nr 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“ 

 

 

 

Toetuse andmise tingimused ja kord 

 

 

1. Reguleerimisala 

 

Käesoleva käskkirjaga reguleeritakse 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 raames toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja 

korda. 

 

2. Toetuse andmise eesmärgid 

 

Toetust antakse prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine“ eesmärgi, milleks on „Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad“ ja 

tulemusnäitaja, milleks on „Ökosüsteemide arv, millele on elurikkuse sotsiaal-majanduslikult 

seostatud seisundi hindamissüsteem loodud“ sihttaseme saavutamiseks. Meetme tegevuse eesmärk 

on saavutada punktis 4 loetletud tulemused. 

 

3. Toetatavad tegevused 

 

3.1. Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud seisundi hindamiseks, 

prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalike töövahendite loomine. 

Tegevuse käigus luuakse töövahendid, mis võimaldavad hinnata elurikkuse seisundit 

seostatuna sotsiaal-majanduslike ja kliimamuutuse näitajatega. Need töövahendid tagavad 

ühtlasi andmete parema kättesaadavuse ja võimaldavad andmeanalüüsi automatiseerida. 

Tegevuse ulatus on üleriigiline ja viiakse läbi aastaks 2023. 

3.2. Uute seiremeetodite rakendamine. Tegevuse käigus analüüsitakse olemasolevate elurikkuse 

seiremeetodite olukorda, töötatakse välja uued, alternatiivsed seiremeetodid ja asutakse neid 

rakendama. Tegevuse ulatus on üleriigiline ja viiakse läbi aastaks 2023. 

3.3. Elurikkuse seisundi hindamine ja prognoosimine seostatuna seni traditsiooniliselt eraldi 

käsitletud valdkondadega. Tegevuse käigus koostatakse metoodikad, mida rakendatakse 

ökosüsteemide ja nende teenuste hindamisel ja teemakaartide koostamisel. Ühtlasi 

töötatakse välja mudelid, mis võimaldavad seostada elurikkuse seisundit ökosüsteemide ja 

nende teenustega ning prognoosida seostatud seisundit Koostatakse ja rakendatakse 

ökosüsteemide ning nende teenuste hindamise tegevuskava. Viiakse läbi rakendusuuringud 

elurikkuse seisundi sotsiaal-majanduslikest seostest ning seostest kliimamuutuste ja 

ökosüsteemiteenustega. Tegevuse ulatus on üleriigiline ja viiakse ellu aastaks 2023.  
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Keskkonnaministri 12.11.2019  

käskkirjale nr 1-2/19/713  

„Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirja nr 1136 muutmine“ 

 



 

 

4. Tulemused 

4.1. Punktis 3 nimetatud tegevuste tulemuseks on loodud võimalused elurikkuse seisundi 

hindamiseks ökosüsteemidena ja seostatuna sotsiaal-majanduslike ning kliimamuutuse 

näitajatega. Paranenud on andmete kättesaadavus ja välja on töötatud ning rakendatud 

elurikkuse sotsiaal-majanduslike ning kliimamuutuse näitajatega seostatud hindamist 

toetavaid, uusi seiremeetodeid. Looduskaitse arengukava aastani 2020 järgi tuleb tagada 

looduskaitse andmeid haldavate andmebaaside infovahetus muude vajalikku taustainfot 

haldavate andmebaasidega (maakataster, rahvastikuregister jm). Eesmärgiks on tagada 

andmete kättesaadavus ning tõhustada kogutud andmetest info tootmist erinevatele 

kasutajagruppidele suunatud ülevaadete ja analüüside näol. Andmete ja info paremaks 

toomiseks kasutajateni ja seire raames kogutavate andmete kasutamise suurendamiseks tuleb 

arendada veebipõhiseid terviklikke andmeotsingu- ja analüüsiteenuseid. 

4.2. Punktis 3 nimetatud tegevuste väljundinäitajad ja tulemusnäitaja ning sihttasemed on: 

 

5. Projekti elluviimine 

5.1. Rakendusasutus on Keskkonnaministeerium. 

5.2. Rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

5.3. Tegevuste elluviija on Keskkonnaagentuur. 

5.4. Projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis koosneb 

elluviija, Keskkonnaameti,  Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja 

Keskkonnaministeeriumi esindajatest. 

 Näitaja 

nimetus  

Algtase 

 

Sihttase 

(2023)  

Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja 

andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalike töövahendite loomine 

Projekti väljundinäitaja 

Ökosüsteemide arv, mille teenused on 

kaardistatud 

tk 0 4 

Projekti väljundinäitaja 

Rakendatud uute seiremetoodikate arv 
tk 0 3 

Projekti väljundinäitaja 

Ökosüsteemide ja nende teenuste seisundi 

hindamiseks ja prognoosiks loodavate 

töövahendite arv 

tk 0 2 

Projekti tulemusnäitaja, meetme 

väljundnäitaja 

Ökosüsteemide arv, millele on elurikkuse 

sotsiaal-majanduslikult seostatud seisundi 

hindamissüsteem loodud 

tk 0 4 

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 



 

 

6. Tegevuste abikõlblikkuse periood 

Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2015 ning lõppeb hiljemalt 2023. aasta  

31. detsembril.  

 

7. Tegevuste eelarve ja ajakava 

7.1. Toetust makstakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 

7.2. Toetuse maksimaalne osakaal on 92,85% abikõlblikest kuludest, sealhulgas projekti riikliku 

kaasfinantseeringu minimaalne osakaal on 7,85% abikõlblikest kuludest. Projekti 

omafinantseeringu minimaalne osakaal on 7,15% abikõlblikest kuludest. 

7.3. Projekti kogueelarve on 1 647 059 eurot. Projekti tegevuste eelarve ja tegevuskava on 

toodud lisas 2. 

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

5. veebruariks.  

 

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 ning käesolevas käskkirjas sätestatud tingimustele. 

8.2. Abikõlblikud on: 

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

elluviimisega ning projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisega;  

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

8.2.3 väljaõppekulud, kui need ei moodusta rohkem kui 10% projekti abikõlblikest kuludest; 

8.2.4 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.  

8.3. Abikõlblikud ei ole: 

8.3.1 ühendmääruse §-s 4 nimetatud kulud; 

8.3.2 kinnisasja soetamise kulud; 

8.3.3 käibemaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 

lõike 3 punkti c kohaselt on käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. 

 

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. 

9.3. Elluviija esitab maksetaotluse E-toetuse keskkonnas ja lisab sellele vähemalt järgmised 

dokumendid:  

9.3.1  lepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, 

õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;  

9.3.2  arve või muu raamatupidamisdokument;  

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

9.3.4  raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument.  

9.4 Elluviija esitab sõlmitud hankelepingud ja töölepingud E-toetuse keskkonnas. Elluviija lisab 

rakendusüksuse nõudmisel E-toetuse keskkonda hanke korraldamist tõendavad 

dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind ilma 

käibemaksuta on 5000 eurot või sellest suurem.   

9.5  Maksetaotluse makstud abikõlblike kulude kohta riigihanke piirmääraga võrdse või seda 

ületava maksumuse korral esitatakse kord kuus ja muudel juhtudel vähemalt kord kvartalis. 

9.6  Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud 

dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust käesolevas käskkirjas 

toodud tingimustele. Puuduste korral määrab rakendusüksus elluviijale tähtaja nende 

kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub elluviijal puuduste 

kõrvaldamiseks.  



 

 

9.7  Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult 

struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.  

9.8  Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti 

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

projekti tegevused elluviiduks ja lõpparuanne on eelnevalt juhtrühma poolt heaks kiidetud.  

 

10. Elluviija kohustused 

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

kehtestatud õigusaktides ja käesolevas käskkirjas sätestatud toetuse saaja kohustused.  

10.2  Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal 

1. märtsiks ja 1. septembriks. 

10.3  Lihthankemenetlus ja riigihanke hankemenetlus viiakse läbi elektrooniliselt riigihangete 

registris.   

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

 

11. Tegevuste elluviimise seire  

11.1 Projekti elluviija esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande käesolevas käskkirja lisas 

sätestatud tähtpäevadel E-toetuse vormil koos nõutud lisadega.  

11.2  Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet, 

teavet väljund- ja tulemusnäitajate saavutamisest ning väljund- ja tulemusnäitajate 

saavutamise võimalikkuse hinnangut projekti lõpuks.  

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

järgmise aasta 20. jaanuaril.  

11.4  Projekti lõpparuanne sisaldab vähemalt kogu projekti kõigi tegevuste ülevaadet ning teavet 

projekti väljund- ja tulemusnäitajate saavutamise kohta. 

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. 

 

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 projekti tulemusi või väljundnäitajaid, 

siis esitakse rakendusasutusele põhjendatud taotlus. Rakendusasutus hindab muudatuse 

põhjendatust ning teeb vajadusel projektis muudatused lähtudes struktuuritoetuse seaduses 

sätestatud korrast.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lisa 2 

Keskkonnaministri 23.12.2015 

käskkirjale nr 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 maksumus      

Kogumaksumus (EUR) 

Abikõlbliku kulu summa 

(EUR) 

Toetus, sh 

riikliku 

kaasfinantseerin

g (EUR) 

Toetuse, sh riikliku 

kaasfinantseeringu määr % 

Oma-

finantseering 

(EUR) 

Oma-

finantseeringu 

määr % 

 1 647 059,00    1 647 059,00    

                                                           

1 529 294,28    92,85 

                          

117 764,72    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          
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 Elurikkuse sotsiaal-

majanduslikult ja 

kliimamuutustega seostatud 

seisundi hindamine ja 

prognoosimine, sh 

ökosüsteemiteenuste 

kaardistamine  

 Ökosüsteemide arv, mille 

teenused on kaardistatud     4    04.01.2016 31.12.2023 
                                

438 001,00    

 Uute seiremeetodite 

rakendamine elurikkuse seires  

 Rakendatud uute 

seiremetoodikate arv       3    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     2    01.03.2016 31.12.2023 
                                

662 000,00    

 Personalikulud      04.01.2016 31.12.2023 
                                

250 000,00    

 KÕIK KOKKU           
                             

1 647 059,00    

 

 

 

      



 

 

 Eelarve jaotus rahastajate kaupa      
 Rahastaja   Abikõlblik summa (EUR)        

 Keskkonnaagentuur  

                                        117 

764,72          

 Omafinantseering (EUR)  

                                        117 

764,72          

 Ühtekuuluvusfond  

                                    1 400 

000,00          

 Riiklik kaasfinantseering  

                                        129 

294,28          

 Toetuse summa (EUR)  

                                    1 529 

294,28          

 KOKKU (EUR)  

                                    1 647 

059,00          
 

 

 


