
Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirja nr 1136 muutmise eelnõu seletuskiri 

1. Sissejuhatus 

 

Eelnõukohase käskkirjaga muudetakse  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“ eelarve jagunemist 

tegevuste vahel. 

 

Eelnõu ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse 

osakonna nõunik Marika Lillemets (e-post: marika.lillemets@envir.ee, tel: 626 2867); 

Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna peaspetsialist Eerika Purgel (e-post: 

eerika.purgel@envir.ee, tel: 626 0709) ja Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist 

Rene Lauk (e-post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2965). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb ühest punktist, millega muudetakse keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirja 

nr 1136 lisa 2. Muutub projekti eelarve jagunemine tegevuste vahel, mis on vajalik projektis 

kavandatud tegevuste elluviimiseks. Projekti elluviimise käigus selguvad tegelikud eelarved, 

mistõttu on oluline see ajakohastada. Muudatus on vajalik, et projektis planeeritud 

eesmärgipärased tegevused saaksid ellu viidud. 

Tegevused Näitaja Abikõlblik summa (EUR) 

    
Kehtivas 

käskkirjas 

Muudatus-

ettepanek 

Ettepaneku- 

kohane rea 

summa    

Elurikkuse sotsiaal-

majanduslikult ja 

kliimamuutustega 

seostatud seisundi 

hindamine ja 

prognoosimine, sh 

ökosüsteemiteenuste 

kaardistamine 

Ökosüsteemide 

arv, mille 

teenused on 

kaardistatud 

438 001,00 
+27 431 

+58 577 
524 009,00 

Uute seiremeetodite 

rakendamine elurikkuse 

seires 

Rakendatud uute 

seiremetoodikate 

arv 
297 058,00 -27 431 269 627,00 



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 

262 000,00 -58 577 144 423,00* 

Personalikulud   250 000,00 Ei muudeta 309 000,00* 

KÕIK KOKKU   1 247 059,00   1 247 059,00 

* Sisaldab lisaks 04.11.20 kinnitatud projekti juhtrühma koosoleku protokolli alusel ja 

kooskõlas TORT käskkirja p-ga 12.1 tehtud eelarve muudatust summas 59 000 eurot. 

 

3. Käskkirja eelnõu vastavus ELi õigusele 

 

Käskkirja koostamisel on arvestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate 

fondide, sh Ühtekuuluvusfondi kohta. 

Lisaks võeti eelnõu koostamisel arvesse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)  

nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 

nr 1084/2006. 

 

4. Käskkirja mõju 
 

Käskkirja eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja struktuuritoetuse seadusega. 

Eelnõukohane käskkiri aitab kaasa struktuuritoetuse seaduse alusel elluviidava 

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ eesmärkide saavutamisele. 

Muudatused aitavad kaasa parema elukeskkonna tagamisele. 

Käskkirja eelnõuga reguleeritava projekti tulemused aitavad kaasa kaitstavate liikide ja 

elupaikade seisundi parandamisele. Käesoleva käskkirja eelnõu koostamise hetkel teadaoleva 

informatsiooni põhjal hindame, et meetme eelarve vahenditega saavutatakse mõõdikutele 

seatud sihttasemed. 

 

5. Eelnõu kooskõlastamine 
 

Käskkirja eelnõu esitatakse arvamuse andmiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 

2014–2020 valdkondlikule juhtkomisjonile ning kooskõlastatakse eelnõude infosüsteemi EIS 

kaudu Rahandusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

 


