
 

KÄSKKIRI 
 

 23.05.2018 nr 1.1-2/68 

Maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa 
Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 
1.18 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” toetuse 
kasutamise kava kinnitamine” muutmine 

  

 
Kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 27. veebruari 2017. a 
määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning 
taastamise toetus” § 6 lõike 1 alusel ning arvestades Keskkonnaameti 11. aprilli 2018. a taotlust 
nr 9-3/18/7. 
 
Keskkonnaamet esitas 11. aprillil 2018. a taotluse nr 9-3/18/7, milles palutakse kahe kavas 
nimetatud tegevuse „Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Pirita jõe alamjooksul 
(eeluuring)“ ja „Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Vääna jõe alam ja 
keskjooksul (eeluuring)“ lõpptähtaega pikendada kuni 31. augustini 2018. a. Taotluses toodu 
kohaselt tuleneb nimetatud tegevuste lõpptähtaja pikendamise vajadus Keskkonnaameti 
hankega seotud töövõtulepingu tingimusest, kus nimetatud tegevused on seotud viie pikema 
tähtajaga projektiga, mille kõigi elluviimise tähtajaks on töövõtulepingus sätestatud 31. august 
2018. a.  
 
Lisaks on hankega seotud töövõtulepinguga määratud, et väljamakseid tehakse kokku viies osas 
ja selle eelduseks on, et töövõtulepingus tellitud tööd on teostatud ja vastuvõetud. 
 
Maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi 
rakenduskava 2014-2020 meetme „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ toetuse kasutamise kavas on ülal nimetatud kahe 
tegevuse elluviimise tähtaeg 28.veebruar 2018. a, mida on korra ilmastikust põhjustatud 
suurvee tõttu muudetud maaeluministri 26. jaanuari 2018. a käskkirjaga nr 18, mille kohaselt 
nende tegevuste elluviimise uueks tähtajaks sai 30. aprill 2018. a.  
 
Töövõtulepingus sätestatu tõttu on tekkinud olukord, kus ülal nimetatud 2 tegevust on küll ellu 
viidud ning on esitatud ka tööde üleandmise aktid, mida on Keskkonnaamet tõendanud oma 03. 
mai 2018. a saadetud e-kirjas, kuid neid tegevusi ei saa vastu võtta ega väljamakseid teostada, 
kuna nimetatud töövõtulepingus samal real olevad teised 5 tegevust on pikema tähtajaga ning 
valmivad 31. augustiks 2018. a.  
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Vastavalt töövõtulepinguga sätestatud väljamaksete korrale saab antud real olevad kõik 7 
tegevust lõpetada  ja vastu võtta samaaegselt, mitte enne 31. augustit 2018. a.  
 
Muudan maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa Merendus ja 
Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 1.18 „Merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” toetuse kasutamise kava 
kinnitamine” järgmiselt: 
 

1) asendan punktis 9 ja 12 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja 28.02.2018 tähtajaga 
31.08.2018. 
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