
  

 

KÄSKKIRI 

 

 
                 13.05.2020 nr 1.1-2/102 
 
 
 

Maaeluministri 30. oktoober 2017. a käskkirja nr 136 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 

2014−2020 meetme 8.3 „Merekeskkonnaalaste teadmiste 

 parendamise toetus“ toetuse kasutamise kava 

 kinnitamine“ muutmine 

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 27. 

juuni 2017.a määruse nr 49 „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“ § 6 lg l 

alusel.  

 

1. Muinsuskaitseamet esitas 26. märts 2020.a kirjaga nr 1.1-2/736 taotluse tegevuse 

„Keskkonnaohtlike vrakkide kaardistamine, dokumenteerimine ja riskide hindamine” 

elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Keskkonnaohtlike vrakkide kaardistamine, 

dokumenteerimine ja riskide hindamine” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks 

on tellitud tööde teostaja poolt tehtava töö osaline täitmine ja tehtud tööde eest korrektse arve 

esitamine 2020.a jaanuaris. Eeltoodust tulenevalt oli Muinsuskaitseametil võimalik esitada 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maksetaotlus koos lõpparuandega 

30.01.2020.a. 

Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise 

otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on 

olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas 

esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja 

saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.  

 

2. Keskkonnaministeerium esitas 19. märts 2020.a taotluse nr 16-1/20/2 tegevuse 

„Mikroplastiku allikad ja levikuteed” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse 

„Mikroplastiku allikad ja levikuteed” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 

tööde teostaja labori sulgemine Vabariigi Valituse poolt väljakuulutatud eriolukorra tõttu. 

Eeltoodust tulenevalt ei ole Keskkonnaministeeriumil võimalik esitada Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametile maksetaotlust koos lõpparuandega 31.05.2020.a. 

Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise 

otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on 

olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas 
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esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja 

saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.  

 

3. Keskkonnaministeerium esitas 26. märts 2020.a taotluse nr 4-6/43/67-3 tegevuse 

„Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” 

elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine 

võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks 

on Keskkonnaministeeriumi menetluslik viga, mis tulenes projektijuhi vahetusest. 

Keskkonnaministeerium kinnitas taotluses, et töövõtulepingu järgsed tegevused ja projektiga 

seotud kulud tehti 2019. aasta jooksul ning täiendavaid tegevusi ja kulusid väljaspool kinnitatud 

kava ei tehtud. Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse 

taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning 

tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. 

Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on 

olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib 

rahuldada.  

 

Tulenevalt eelnevast muudan maaeluministri 30. oktoober 2017.a käskkirja nr 136 „Euroopa 

Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 8.3 „Merekeskkonnaalaste 

teadmiste parendamise toetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ (muudetud 

maaeluministri 8. detsembri 2017.a käskkirjaga nr 159 ja 1. novembri 2019 käskkirjaga nr 164) 

järgmiselt:  

 

1) asendan punktis 1 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2019“ tähtajaga 

„31.05.2020“;  

2) asendan punktis 6 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.05.2020“ tähtajaga 
„31.12.2020“;  

3) asendan punktis 7 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2019“ tähtajaga 
„31.05.2020“.  
 

 

 

Saata: Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium, Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Arvo Aller 

Maaeluminister 


