
SELETUSKIRI 

Keskkonnaministri käskkirja „Keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 muutmine“  juurde 

 

 

1. Sissejuhatus 

Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 16 lõike 1 alusel.  

 

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 Eerika Purgel (e-post: eerika.purgel@envir.ee, tel: 626 0709) ja 

välisfinantseerimise osakonna struktuurivahendite büroo jurist Rene Lauk (e- post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2965). Käskkirja muudatusega 

lihtsustatakse vajalike tööde elluviimise võimalusi jättes sisuliste tööde otsustamise juhtrühmale. Suurendatakse eelarvet, sest vajalik on 

rekonstrueerida mh loodud Alutaguse rahvuspargis vajalikku külastustaristut. Lisatakse juurde ka personalikulu hüvitamine koos kaudse kuluga Ühtse 

määra alusel. 

 

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. Kuigi muudatused ei ole suured on õigusselguse huvides otsustatud kehtestada uus terviktekst. 

 

Järgnevalt kajastatakse lisas 1 tehtavaid muudatusi. 

 

1) Täpsustatakse punkti 3. Tuuakse välja, et kõik tegevused peavad olema lõppenud aasta 2023 lõpuks. Varasemalt oli toodud tegevuse tähtaeg 

ekslikult välja 2020. aasta lõpuks, kuigi abikõlblik periood kestab 2023 lõpuni.  

 

2) Punktis 4.2 suurendatakse kaitstavate liikide või elupaikadega seotud objektide arvu väljundnäitajat 72 lt 74 objektini. Vajalik on meetme 

tulemusnäitaja saavutamiseks algselt kavandatule veel kaitstavate liikide – ja elupaikade säilimise tagamiseks (külastusega kaasneva negatiivse 

mõju minimeerimiseks ja loodusväärtustest teavitamiseks et läbi selle suurendada oluliste alade säilimist). Selguse huvides asendatakse läbivalt 

termin „tulemusnäitaja“ terminiga „meetme tulemusnäitaja“ Punktis 4.2 toodud väljundnäitajad on oma olemuselt meetme väljundnäitajad, kuid 

on projekti tulemusnäitajateks. Täiendavad tööd on vajalikud meetme tulemusnäitajate (12 liigi seisund on paranenud, teiste liikide seisund on 

jäänud samaks, 7 elupaigatüübi seisund on paranenud, teiste elupaigatüüpide seisund on jäänud samaks) saavutamiseks. Kaitsealade 

külastuskoormus on suurenenud, uus sihtväärtus soodustab tulemusnäitajate saavutamist. 



Tegevuste jaotus on toodud eesmärgipäraselt üldisemalt välja. Käesolevaks ajaks on selgunud, et tegevuste detailsemad vajadused koos 

eelarvega muutuvad, siis on efektiivsemaks toetuse kasutamiseks oluline võimaldada jooksvalt juhtrühmas töid korraldada. Kuna juhtrühmas 

on nii rakendusasutuse, keskkonnaministeeriumi kui ka keskkonnaamet (kaitseala valitseja) esindajad, siis juhtrühm tagab kaitsealuste liikide 

ja elupaikade säilitamiseks vajalike tööde tegemise vastavalt õigusaktides sätestatule, sh arvestades ka struktuuritoetuste seadust.  

Vajalikud tööd toimuvad kaitstavate loodusobjektide ja kaitsealuste liikide jaoks, kuid arvestada tuleb sellega seoses ka rangemaid nõudeid 

tööde tegemisele, siis on tööde elluviimine (sh ajaline piir) raskendatud. Mistõttu tuleb tööde käigus ette ajalist- eelarve ja vajaduse 

muutumist. Kui mõni objekt läheb hanke läbiviimisel kas odavamaks või kallineb, siis on võimalik jooksvalt eelarvet juhtrühmas muuta.  

Lisaks, kui juhtub, et looduslike olude tõttu või muul põhjusel selgub, et on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise jaoks tuleb lisada 

mõni objekt rekonstrueerimiseks projekti juurde, siis vabaneva eelarve eest on võimalik seda juhtrühmas otsustada.  

Lisandunud eelarve alusel rekonstrueeritakse külastuskorralduse objekte Alutaguse rahvuspargis ja täiendatakse objektide loetelu Nõmme-

Mustamäe maastikukaitsealal. 

1. Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Alutaguse rahvuspargis. 

Projekti tegevuse käigus rekonstrueeritakse Iisaku vaatetorni ümbrus ja lõkkekoha taristu (katusealune koos lõkkekohaga 1tk, kuivkäimla 

1tk,  kõnniteed 100 jm, infotahvel 1tk), Jõuga järvede lõkkekohad (katusealused koos lõkkekohtadega 6tk, infostend 1tk, parkla katend ja 

piirded, trepp 30jm, pinnasekaitse rajatis 20jm), Poruni matkaraja taristu (katusealune koos lõkkekohaga 3 tk, kuivkäimlad 2tk, purded 3tk, 

infotahvel 3 tk), Agusalu matkarada ja lõkkekoht (katusealune koos lõkkekohaga 1 tk, laavu 1tk, infotahvel 6tk, vaatekohtade tahvlid 28 tk) 

ning samuti vajab uuendamist kogu Alutaguse rahvuspargi infotahvlite süsteem (36 infotahvlit). Infotahvlid on kavandatud järgmiselt: endine 

Puhatu LKA (3 tk), Agusalu LKA (4 tk), Narva jõe hoiuala (3 tk), Struuga MKA (2 tk), Smolnitsa MKA (2 tk), Mäetaguse tammik (1 tk), 

Iisaku MKA (2 tk), Jõuga MKA (2 tk), Muraka LKA (9 tk), Selisoo LKA (3 tk), Võhma lõkkekoht (Võhma soo) (1 tk), Järvevälja MKA (1 

tk), Peipsi järve luited (2 tk), Kurtna MKA (1 tk). Tööde planeeritav eelarve on 260 000 eurot.  

2.  Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal 

Lisatakse Sütiste tee betoontrepi projekteerimine ja rekonstrueerimine. Tööde planeeritav eelarve on 80 000 eurot. 

 

3) Punkti 5.3 muudetakse. Muutunud on osakonna nimetus. Loodushoiuosakond on ümber nimetud külastuskorraldusosakonnaks.   

 

4) Punkti 5.4 lisatakse, et juhtrühma kuulub ka Keskkonnaamet kui kaitseala valitseja ja täpsustatakse juhtrühma funktsioone. 

 

5)      Punktis 7.2.1 muudetakse projekti kogueelarvet 4 005 000 eurolt 4 411 941,18 euroni. Eelarve suurendamine toimub meetme tegevuse 8.1.4 

vabade vahendite arvelt ning on tingitud oluliste tegevuste elluviimise vajaduse lisandumisega. Meetme tegevuse 8.1.4 kogu eelarve kokku on 

4 411 941,18 eurot, millest EL toetus on 3 750 150,00 eurot ning omafinantseering 661 791,18 eurot. Lisandub personalikulu summas 66 941,18 

eurot. See jaguneb otseseks personalikuluks (58 209,72 eurot) ning  selle kasutamisel lisandub ühtse määra kulu (15% otsesest personalikulu, 



see on 8 731,46 eurot).  Eelarve suureneb sisuliste tegevuste osas 340 000 euro võrra. Juba planeeritavad lisatööd on kirjeldatud käesoleva 

seletuskirja punktis nr 2.   

Käskkirja lisas 2 tuuakse välja vajalikud tööd ühise nimetuse all kokku, kuid seda alles alates käskkirja muutmisest alates. See on vajalik seetõttu, 

et struktuuritoetuste register ei võimalda juba sisestatud rohkearvulisi makseid korraga kokku tõsta. Alates käesoleva käskkirja jõustumisest 

alates kinnitatakse käesoleva käskkirja lisas 1 toodud punktis nr 3 järgi toetatavad tegevused detailsemalt projekti juhtrühmas.  

Kuna juhtrühmas on nii rakendusasutuse, keskkonnaministeeriumi kui ka kaitseala valitseja (keskkonnaameti) esindajad, siis juhtrühm tagab 

vajalike tööde tegemise vastavalt õigusaktides sätestatule, sh struktuuritoetuste seadust arvestades. Kui mõni objekt läheb hanke läbiviimisel 

kas odavamaks või kallineb, siis on võimalik jooksvalt eelarvet juhtrühmas muuta.  Lisaks, kui juhtub, et looduslike olude tõttu või muul põhjusel 

selgub, et on lisada mõni objekt rekonstrueerimiseks juurde, siis vabaneva eelarve eest on võimalik seda juhtrühmas otsustada. mis summas 

suurendatakse projekti kogueelarvet ning lisada nii EL toetuse kui ka kaasfinantseeringu summad 

 

6) Punktis 8.2.2 lisatakse selguse huvides abikõlbliku kuluna ehitusobjekti ekspertiisi tegemise kulu. Ehitusekspertiis on kohustuslik ehitise, mille 

osaks on või mis kasutab mittetavapärasel viisil looduskeskkonda ja mis on avalikkusele suunatud funktsiooniga. Nõue tuleneb Majandus- ja 

taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 (Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile, https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015025). Lisaks 

ehitusekspertiisile, võib vajaduse tekkimisel viia läbi ka ehitusuuringut.  

7) Lisatakse punkt 8.2.5 personalikulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõikes 1. 

Põhjuseks on see, et projekt on pikaajaline ning jooksvalt lisandub juurde uusi tegevusi. Oluline on, et personalikulu arvestamist osaajaga 

projekti heaks töötamisel on lihtsustatud, mistõttu ei kulu bürokraatiale olulist mahtu ja selle kulu kasutamine on tulemuslik.   

 

8) Lisatakse punkt 8.2.6, mille kohaselt loetakse abikõlblikuks ühendmääruses1 nimetatud kaudsed kulud, transpordikulud, lähetusega või töö- ja 

ametiülesande täitmisega seotud kulud, koolituskulud ja tervisekontrolli kulud kokku 15% ulatuses projekti otseste personalikulude 

maksumusest. 

ÜM § 3 lg 1 punktides 5-7 nimetatud kulud hüvitatakse kaudsete kulude koosseisus. Ühendmääruse § 9 kohased projekti kaudsed kulud 15% 

ulatuses projekti otseste personalikulude maksumusest. 

Kaudsed kulud on projekti administreerimisega seotud töötajate (nt raamatupidaja) kulud, sh personalikulud, ja projekti üldkulud. Üldkuludeks 

loetakse järgmised ühendmääruse § 9 lg 5 nimetatud kulud: kontoritarvete ja -mööbli ostmise, rentimise, hooldamise ja remondikulud; 

sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu; infotehnoloogia kulud, sealhulgas tark- ja riistvara, kontoritehnika ostmise ja rentimise, 

ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldamise ja remondi kulud; kütte, vee, elektri ja ruumide koristamise kulud; ruumide rendikulud; 

                                                           
1 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“  



valveteenuse kulud; maamaks; pangakonto avamise ja haldamise kulud ning makse ülekandetasu. Abikõlblikud kaudne kulu on ka 

administreerimiseks loetavad tegevused – ÜM § 9 lg 6. 

Transpordikulud teeb toetuse saaja vastavalt asutusesisestele reeglitele projektiga seotud tööülesannete täitmiseks Natura 2000 kaitstavate 

elupaikade ja liikide ülevaatamiseks, töökoosolekutel ja koolitustel osalemiseks. Nimetatud kulude hüvitamist 15 %-se ühtse määra alusel 

rakendatakse eesmärgiga vähendada toetuse saaja ja rakendusüksuse halduskoormust projekti elluviimisel ja dokumentide säilitamisel.  

Kaudseid kulusid tegelike kuludega (kuludokumentidega) ei tõendata, nt raamatupidaja ei pea täitma tööajatabelit. Ühtse määrana saadud toetuse 

kasutamist ei kontrollita ega auditeerita, toetuse saaja ei pea kulusid projekti raamatupidamisarvestuses eristama ega dokumente perioodi 2014–

2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 p 17 alusel säilitama. 

Projekti otsesteks personalikuludeks loetakse projekti toetatava tegevuse läbiviijate ja projekti juhi bruto töö- ja puhkusetasu koos maksudega 

jt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud personalikulud. Preemia või tulemustasu projektiga seotud ülesannete täitmise eest peab 

olema kooskõlas asutusesisese palgakorraldusega ning otseselt projektiga seostatav. Abikõlblike personalikulude hulka loetakse ka tööandja 

haigushüvitise ja õppepuhkuse kulud. Otsesed personalikulud on abikõlblikud proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajale. Puhkusetasu on 

abikõlblik osas, mis on välja teenitud projekti jaoks töötatud aja eest. Riigihangete seaduse alusel ostetavate teenuste, asjade ja tööde eest 

tasutakse jätkuvalt kuludokumentide alusel.  

Abikõlblikud on otsesed personalikulud ja kaudsed kulud (15% arvestatuna otsestest abikõlblikest personalikuludest) ning projekti ülejäänud 

abikõlblikud kulud. 

 

9) Punkti 8.3.2 muudetakse, sest seoses ühtse määra kasutuselevõtmisega on üldkulud abikõlblikud. Ühendmääruse § 9 lg 5 nimetatud bürootarvete, 

side- jt üldkulud kuuluvad kaudsete kulude hulka, mis hüvitatakse 15% ulatuses projekti otseste personalikulude maksumusest. 

 

10) Punktis 9.2 täiendatakse toetuse maksmist seoses ühtse määra rakendamisega. Ühtse määra alusel projekti kaudsete kulude katteks toetuse 

andmisel makstakse toetus välja tegelike otseste personalikulude alusel. Ühtse määra alusel kaudsed kulud on 15% maksetaotluses esitatud 

otsestest personalikuludest. 

 

11) Täpsustatakse punkti 9.3 ning tuuakse välja toetuse maksmisega seotud üksikasjad. Muuhulgas tuuakse välja, et elluviija peab esitama asjade, 

teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Juhul, kui akt koostatakse digitaalselt, esitatakse digitaalselt 

allkirjastatud dokumendi originaal. 

 

12) Täpsustatakse punkti 9.4 ning selgitatakse hankelepinguga seotud toiminguid. Hankelepingu all mõistetakse nii sõlmituid lepinguid kui ostu 

arveid. Ostu arved esitatakse maksetaotluse juures.   

 

13) Tunnistatakse kehtetuks punkt 9.5, kuna see kordab juba eelnevalt välja toodud infot.  



 

14) Täpsustatakse punkti 9.9 ning tuuakse välja, et enne lõpparuande rakendusüksusele esitamist peab olema selle juhtrühm heaks kiitnud.  

 

15) Täpsustatakse punkti 10.2, mille tulemusena on vaja rakendusüksusele esitada hankeplaan kaks korda aastas, st: „Elluviija esitab 

rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal 01.märtsiks ja 1 septembriks.“. Eelnevalt oli toetuse saajal kohustus esitada 

hankeplaan neli korda aastas, kuid mis on liigne halduskoormus ega oma praktilist väärtust. 

 

16) Täpsustatakse punkti 10.3: Lihthankemenetlus ja hankemenetlus viiakse läbi elektrooniliselt riigihangete registris. RMK viib hankeid läbi 

vastavalt oma hankekorrale.  

 

17) Lisatakse punkt 10.4, milles sätestatakse, et elluviija tagab projekti väljundite ja tulemuse säilimise ning sihipärase kasutamise vähemalt viie 

aasta jooksul projektile lõppmakse tegemisest. Nõue tuleneb perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusest, kuid praktikas on tekkinud toetuse 

saajatel probleeme selle nõude arusaamise ja üles leidmisega. Seetõttu õigusselguse huvides toome selle eraldi välja.  

 

18) Täpsustatakse punkti 12.2 ning kustutatakse sealt lause „Elluviija teavitab rakendusüksust projekti muutmise taotluse esitamisest ning selle 

põhjustest.“, sest projekti muudatusettepanek esitatakse hindamiseks rakendusasutusele. 

 

Järgnevalt kajastatakse lisas 2 tehtavaid muudatusi. 

 

Tegevuskava täpsustatakse, et planeeritud tegevustest oleks võimalik saada üldine ülevaade. Kuna detailne tegevuskava ja eelarve kinnitatakse 

juhtrühmas, siis kõigi toetuse rakendamisega seotud osapoolte töö lihtsustamiseks tuuakse tööd välja lisas 2 ühe reana. Vajalike tegevuste maksumus 

ja panus näitajatesse on toodud lisas 2. 

 

1. Käesoleva projekti tegevuste abikõlblikkuse periood lõpeb hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril. Töö efektiivsema korraldamise tagamiseks 

kehtestatakse üldiste toetatavate tegevuste ja eelarve välja toomine 31.12.2023.  Tabeli päises toodud „Tegevuste loetelu, ajakava ja eelarve 

rahastamise allikate lõikes 2015–2022“ muudetakse viimase aasta arvu osas, pannes 2022 asemele 2023. Kõikide tegevuste planeeritav 

lõpptähtajaks pannakse detsember 2023.  

 

2. Tegevuse „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kõik alapunktid  viiakse kokku ühele reale ning selle järgi toimub 

ka edaspidine eelarvestamine. Tegevuse alguse ajaks jääb 01.01.2015 ja lõpuks detsember 2023. 

 



Kuna käesolevaks ajaks on selgunud, et tegevuste detailsemad vajadused koos eelarvega muutuvad, siis on efektiivsemaks toetusega seatud 

eesmärkide kasutamiseks oluline  võimaldada jooksvalt juhtrühmas töid korraldada. Väärtuslike liikide – ja elupaikade kaitsmiseks külastuse 

korraldamiseks vajaliku taristu investeeringud selgitatakse välja ja kinnitatakse projekti juhtrühmas iga aasta lõikes eraldi. Lisaks tuuakse 

juhtrühmas välja ka detailsed tegevused projekti lõikes tervikuna. Juhtrühma kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti kui ka 

Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad., kes tagavad, et tehtavad tööd on vajalikud meetme tulemusnäitajate (12 liigi seisund on paranenud, 

teiste liikide seisund on jäänud samaks, 7 elupaigatüübi seisund on paranenud, teiste elupaigatüüpide seisund on jäänud samaks) saavutamiseks.  

 

 

Tegevuste loetelu ja eelarve rahastamise allikate lõikes 2015–2023 

I. Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine (meetme tegevus 8.1.4) 

Tegevused meetme 

alamtegevuste kaupa 

Näitaja koos 

sihttasemega: 

soetatud, 

rajatud ja 

rekonstrueeritud 

objektide arv 

seoses 

kaitstavate 

liikide või 

elupaikadega 

(tk)  

Abikõlblik summa (EUR) 

01.01.2015-

22.03.2019 

tegevused 

23.03.2019-

31.12.2023 

tegevus 

01.01.2015-

31.12.2023  

01.01.2015-

22.03.2019 

kogukulu 

(eurot) 

Ühtekuuluvus-

fondi toetus 

(eurot) 

Omafinantseering 

(eurot) 

23.03.2019-

31.12.2023 

kogukulu 

(eurot) 

Ühtekuuluvus-

fondi toetus 

(eurot) 

Omafinantseering 

(eurot) 

Valgesoo 

maastikukaitseala 

Valgesoo 

vaatetorni 

rekonstrueerimine 

Kaitsealade 

külastuskorralduse 

infrastruktuuri 

rekonstrueerimine 

74 201 754,40 171 491,24 30 263,16 103245,6 87 758,76 15 486,84 



Luhasoo 

maastikukaitseala 

külastustaristu 

rekonstrueerimine 

153 419,54 130 406,61 23 012,93 10372,46 8 816,59 1 555,87 

Karula 

rahvuspargi 

külastustaristu 

rekonstrueerimine 

7 080,00 6 018,00 1 062,00 478920 407 082,00 71 838,00 

Alam-Pedja 

looduskaitseala 

Selli-Sillaotsa 

õpperaja 

rekonstrueerimine 

52258,93 44 420,09 7 838,84 45741,07 38 879,91 6 861,16 

Endla 

looduskaitseala 

Võlingi allika 

matkaraja 

rekonstrueerimine 

3 453,00 2 935,05 517,95 52547 44 664,95 7 882,05 

Iisaku parkmetsa 

kaitseala 

vaatetorni ja 

Tudusoo 

looduskaitseala 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

150 343,33 127 791,83 22 551,50 13264,87 11 275,14 1 989,73 

Kurtna 

maastikukaitseala 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

86 432,40 73 467,54 12 964,86 8522,6 7 244,21 1 278,39 

Selisoo loodusala 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

63 824,88 54 251,15 9 573,73 5880,12 4 998,10 882,02 



Marimetsa 

looduskaitseala 

vaatetorni 

rekonstrueerimine 

46512 39 535,20 6 976,80 0,00 0,00 0,00 

Matsalu 

rahvuspargi 

Kloostri ja Suitsu 

vaatetorni 

rekonstrueerimine 

0 0,00 0,00 76 000,00 64 600,00 11 400,00 

Kõrvemaa 

maastikukaitseala 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

III etapp 

104 301,60 88 656,36 15 645,24 249 844,40 212 367,74 37 476,66 

Paunküla 

maastikukaitseala 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

2980,6 2 533,51 447,09 62 019,40 52 716,49 9 302,91 

Külastust suunava 

taristu 

rekonstrueerimine 

Soomaa 

rahvuspargis V 

etapp 

213118,74 181 150,93 31 967,81 881,26 749,07 132,19 

Kabli 

looduskaitseala 

külastust suunava 

taristu 

rekonstrueerimine 

60 453,90 51 385,82 9 068,09 99 546,10 84 614,19 14 931,92 

Lahemaa 

rahvuspargi 

külastuseks 

vajaliku taristu 

rekonstrueerimine 

III etapp 

248413,8 211 151,73 37 262,07 84 586,20 71 898,27 12 687,93 



Käina lahe -

Kassari 

maastikukaitseala  

külastusrajatiste 

rekonstrueerimine 

126034,8 107 129,58 18 905,22 1,00 0,85 0,15 

Vilsandi 

rahvuspargi 

Vilsandi 

vaatetorni 

rekonstrueerimine 

59214 50 331,90 8 882,10 0,00 0,00 0,00 

Peipsiveere 

looduskaitseala 

Emajõe õpperaja 

rekonstrueerimine 

94622,78 80429,36 14193,42 7 377,22 6 270.64 1106,58 

Endla 

looduskaitseala 

Endla järve 

vaatetorni 

rekonstrueerimine 

10485,84 8 912,96 1 572,88 84 514,16 71 837,04 12 677,12 

Nõva 

maastikukaitseala 

külastuskorralduse 

infrastruktuuri 

rekonstrueerimine 

11970 10 174,50 1 795,50 0,00 0,00 0,00 

Mukri 

maastikukaitseala 

külastusrajatiste 

rekonstrueerimine 

II etapp 

41282,26 35 089,92 6 192,34 29,74 25,28 4,46 

Külastust suunava 

taristu 

rekonstrueerimine 

Nõmme-

Mustamäe 

maastikukaitsealal 

0,00 0,00 0,00 300 000,00 255 000,00 45 000,00 

Külastust suunava 

taristu 

rekonstrueerimine 

5880 4 998,00 882,00 129 120,00 109 752,00 19 368,00 



Teringi 

maastikukaitsealal 

Rauna vaatetorni 

rekonstrueerimine 
0 0,00 0,00 60 950,00 51 807,50 9 142,50 

Tabasalu 

loodusõpperaja 

rekonstrueerimine 

0,00 0,00 0,00 25 000,00 21 250,00 3 750,00 

Luitemaa 

looduskaitsealal 

õpperaja ja 

vaatlustorni 

rekonstrueerimine 

0 0,00 0,00 190 300,00 161 755,00 28 545,00 

Tareste 

maastikukaitsealal 

külastusrajatiste 

rekonstrueerimine 

0,00 0,00 0,00 172 500,00 146 625,00 25 875,00 

Kokku 8.1.4 

tegevus  

1 743 

836,80 
1 482 261,28 261 575,52 2 261 163,20 1 921 988,72 339 174,48 

Lisategevuste 

rahastus 
0,00 0,00 0,00 340 000,00 289 000,00 51 000,00 

Kokku 8.1.4 

tegevus koos 

lisarahaga:  

0,00 0,00 0,00 4 345 000,00 9898162,18 1746734,51 

Lisarahastus 

personalikulu 

Otsene 

personalikulu 
  0,00 0,00 0,00 58 209,72 49 478,26 8 731,46 

Lisarahastus- 

Ühtne määr 
      0,00 0,00 8 731,46 7 421,74 1 309,72 

Projekti 

administreerimine 
    0,00 0,00 0,00 66 941,18 56 900,00 10 041,18 

Kogu 8.1.4 

tegevuse kulu 

kokku koos 

lisarahastusega: 

    0,00 0,00 0,00 4 411 941,18 3 750 150,00 661 791,18 

 

 



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 Rahandusministeeriumiga eelnõude infosüsteemi EIS kaudu ning Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–

2020 valdkondliku komisjoniga. 

 

Kooskõlastustabel 

 

 Rahandusministeeriumi märkus  

1. Palume seletuskirja punktis 2 enam selgitada 

väljundnäitaja suurendamise vajadust ning tuua välja 

täiendavalt tehtavad tööd.  

Arvestatud, info on välja 

toodud seletuskirja punktis 2.  

2. Palume seletuskirja punktis 5 tuua välja, mis summas 

suurendatakse projekti kogueelarvet ning lisada nii EL 

toetuse kui ka kaasfinantseeringu summad. Soovitame 

antud punktis enam lahti kirjutada, millised olulised 

tegevused vajavad elluviimist.  

 

Arvestatud, info on välja 

toodud seletuskirja punkist 5, 

kuid ka lisa 2 kohta käivas infos 

punktis 6. 

 


