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TEGEVUSARUANNE 

Missioon ja eesmärgid 

SA KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW KWゲﾆ┌ゲ ふKÕKぶ ﾗﾐ ゲﾛﾉデ┌ﾏ;デ┌ WﾆゲヮWヴデﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐが ﾏｷﾉﾉW ;ゲ┌デ;ゲｷS ヲヰヰΑく ; 
ﾐﾗ┗WﾏHヴｷゲ EWゲデｷﾏ;; LﾗﾗS┌ゲW FﾗﾐS ふELFぶ ﾃ; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾃ┌ヴｷゲデｷS K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷが Lｷｷゲ KWWヴHWヴｪ ﾃ; Sｷﾉ┗Wヴ 
Nittim.  

KÕKｷ ﾏｷゲゲｷﾗﾗﾐｷﾆゲ ﾗﾐ ヮ;ﾆﾆ┌S; ﾃ┌ヴｷｷSｷﾉｷゲデ WﾆゲヮWヴデデW;Sﾏｷゲデ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ﾐﾗヴﾏｷSW ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷゲWﾉ ﾃ; 
nende rakendamisel, seistes keskkonnaalaste avalike huvide eest.  

Vｷゲｷﾗﾗﾐｷﾐ; ﾗﾉWﾏW ゲW;Sﾐ┌S WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲが Wデ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ﾐﾗヴﾏｷS ﾐｷﾐｪ ﾐWﾐSW ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷﾐW デ;ｪ;┗;S 
inimeste tervise- ja heaoluvajadustele vastava keskkonna ning loodusliku mitmekesisuse, ning et 

seejuures:  

- ;ﾏWデﾐｷﾆ┌S デWW┗;S ﾆWゲﾆﾆﾗﾐS; ﾏﾛﾃ┌デ;┗;ｷS ﾗデゲ┌ゲWｷS ;┗;デ┌ﾉデ ﾃ; ;ヴｪ┌ﾏWﾐデWWヴｷデ┌ﾉデが ﾆﾗｪ┌┗;S 
ヮｷｷゲ;┗;ﾉデ ｷﾐaﾗデ ﾗデゲ┌ゲデW ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ┌ ﾏﾛﾃ┌ ﾆﾗｴデ; ﾐｷﾐｪ ﾆ;;ﾉ┌┗;S ;ゲﾃ;ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ WヴｷﾐW┗;ｷS ｴ┌┗Wく  

- ┑ﾉSゲ┌ゲW WゲｷﾐS;ﾃ;S ゲ┌┌S;┗;S ﾗﾏ; ｴ┌┗W ﾗデゲ┌ゲデ┌ゲヮヴﾗデゲWゲゲｷSWゲ ;ゲﾃ;ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ ┗@ﾉﾃWﾐS;S; ﾃ; 
kaitsta.  

KÕKｷ ﾆ┌ｷ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ;ヴWﾐS;ﾃ; ┗ｷゲｷﾗﾗﾐｷﾆゲ ﾗﾐ ﾗﾉﾉ; ;ﾆデゲWヮデWWヴｷデ┌S ;┗;ﾉｷﾆW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｴ┌┗ｷSW WWゲデ 
ゲWｷゲW┗ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW WﾆゲヮWヴデが ﾆWゲ デWｪ┌デゲWH ﾆﾗﾏヮWデWﾐデゲWﾉデ ﾃ; ﾉ@Hｷヮ;ｷゲデ┗;ﾉデく 

Organisatsioon 

KÕKｷ ﾏWWゲﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾃ@デﾆ;ゲｷS ヲヰヱヴく ; ﾃ┌ヴｷゲデｷS Sｷｷﾏ V;ｴデヴ┌ゲ ﾃ; K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷ ﾐｷﾐｪ H┑ヴﾗﾗﾃ┌ｴデ ﾃ; ;ゲゲｷゲデWﾐデ 
Pille Priks, meeskonnaga liitus jurist MirjamReinthalく V;ヴWﾏ KÕKｷゲ デﾜﾜデ;ﾐ┌S J;ﾐW ASﾉWヴ ゲ┌┌ﾐS┌ゲ デﾜﾜﾉW 
Keskkonnaametisse. 

MﾛﾐW┗ﾛヴヴ; ﾏ┌┌デ┌ゲ ﾆ; KÕKｷ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲゲeis に ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ゲデ lahkus pikaajaline liige Kaja Peterson, 

ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ｪ; ﾉｷｷデ┌ゲｷS ;ｪ; ┗;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW ｴｷﾐｪWWﾉ┌ｪ; ｴ@ゲデｷ ﾆ┌ヴゲｷゲ ﾗﾉW┗;S R;ゲﾏ┌ゲ PWS;ﾐｷﾆ ﾃ; K;Sヴｷ 
Tillemann. Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWデWﾐ; ﾃ@デﾆ;ゲｷS K;;ヴWﾉ RWﾉ┗Wが Sｷﾉ┗ｷ; Lﾗデﾏ;ﾐ ﾃ; Aｷヴｷ AﾐSヴWゲゲﾗﾐく 

Aasta jooksul tegelesime ゲWﾐｷゲWゲデ ゲ┑ゲデWWﾏゲWﾏ;ﾉデ ﾃ; ﾉ@HｷﾏﾛWﾉS┌ﾏ;ﾉデ ﾗﾏ; ┑ｴｷゲﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ ﾏﾛﾃ┌ 
hindamise ning selle ┗@ﾉﾃ;poole kommunikeerimisega. Aasta teises pooles valmis KÕKｷ ┌┌ゲ ﾆﾗS┌ﾉWｴデ, 

ﾆ┌ゲ ｷﾐaﾗ KÕKｷ WヴｷﾐW┗;デW デWｪW┗┌ゲデW ﾆﾗｴデ; ﾗﾐ ヮ;ヴWﾏｷﾐｷ ﾉWｷデ;┗.   

  



Finantsid ja rahastamine 

Finantsnäitajad 

 

KÕKｷ Hｷﾉ;ﾐゲｷﾏ;ｴデ ﾗﾉｷ ンヱくヱヲくヱヴ ゲWｷゲ┌ｪ;  18 833 eurot ja aasta jooksul saadi tulusid 91 832 eurot. 

Aヴ┌;ﾐSW;;ゲデ; デ┌ﾉWﾏ ﾗﾉｷ ΓヱΓ W┌ヴﾗデく Tﾜﾜﾃﾛ┌ﾆ┌ﾉ┌ゲｷS デWｴデｷ ヶΑ ヵヴヴ W┌ヴﾗデ ふヲヰヱヲく ;;ゲデ;ﾉ ヵΒ ヲヶン W┌ヴﾗデぶが 
tegevjuhtkonnale arvestati  tasusid 9198 eurot (2013 aastal 2600 eurot). 

 

MﾜﾜS┌ﾐ┌S ;;ゲデ;ｪ; ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ﾃ@ｷ ヮヴﾗﾃWﾆデｷデﾗWデ┌ゲデW ﾏ;ｴデ ﾃ; ﾗゲ;ﾆ;;ﾉ Wﾐ;ﾏ┗@ｴWﾏ ゲ;ﾏ;ﾆゲ  に 

projektitoetusi saadi  ヴΓ ヵヲヴ W┌ヴﾗ WWゲデ ふヲヰヱン ﾗﾉｷ ヮヴﾗﾃWﾆデｷデﾗWデ┌ゲｷ I; ヵヰ ヱヱヰ W┌ヴﾗ WWゲデぶく M@ヴｪ;デ;┗;ﾉデ 
ゲ┌┌ヴWﾐWゲ デ┌ﾉ┌ WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデが ﾏｷゲ ﾗﾉｷ  2014. aastal 42 308 eurot (2013. aastal 24 040 

eurot).  V;H;デ;ｴデﾉｷﾆ┌ デﾜﾜﾐ; ヮ;ﾐ┌ゲデ;ゲｷS KÕKｷ ﾃ┌ヴｷゲデｷS デWｪW┗┌ゲデWゲゲW ﾆﾗﾆﾆ┌ ヱヴヰがヵ デ┌ﾐSｷ ふヲヰヱンく ; ヱヰΒがヵ 
tundi). 

 

Fｷﾐ;ﾐデゲﾐ@ｷデ;ﾃ;Sぎ 
M;ﾆゲW┗ﾛｷﾏW ┑ﾉSｷﾐW デ;ゲW Э ﾆ@ｷHW┗;ヴ; っ ﾉ┑ｴｷ;ﾃ;ﾉｷゲWS ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲWS Э ヱがヰΑ 

Vﾛﾉ;ﾆﾗヴS;ﾃ; Э ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲWS っ varade maksumus = 0,94 

R;ｴ;ﾉｷゲデW ┗;ｴWﾐSｷデW デ;ゲWЭ ヴ;ｴ; っ ﾉ┑ｴｷ;ﾃ;ﾉｷゲデW ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲデWｪ; Э ヰがΒΒ 

Soliidsuskordaja = omakapital / kogukapital = 2,70  

S;;S┌S ;ﾐﾐWデ┌ゲWS ﾃ; デﾗWデ┌ゲWS ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ WWﾉﾏｷゲW ヮWヴｷﾗﾗSｷｪ;ぎ 
2014 toetused / 2013 toetused = 0,99 
 

Projektirahastus 

PヴﾗﾃWﾆデｷデﾗWデ┌ゲデW ﾆ;┌S┌ デﾗWデ;ゲｷS KÕKｷ デWｪW┗┌ゲｷ ヲヰヱヴく ; KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｷﾐ┗WゲデWWヴｷﾐｪ┌デW KWゲﾆ┌ゲ ふKIKぶが 
Kodaniku┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ; Sｷｴデﾆ;ヮｷデ;ﾉ ふKÜSKぶが V;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW FﾗﾐS ふVÜFぶ ﾃ; E┌ヴﾗﾗヮ; Kﾗﾏｷゲﾃﾗﾐ ふﾉ@Hｷ 
┑ｴWﾐS┌ゲW J┌ゲデｷIWわEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ヲヰヱヴく ; デWｪW┗┌ゲデﾗWデ┌ゲWぶく Kﾗﾆﾆ┌ ﾗﾉｷ ヲヰヱヴく ; デﾜﾜゲ 11 projekti (2013. a 9 

projekti): 

KIK: 

 Iｪ;ﾆ┌ｷﾐW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┌┌Sｷゲﾆｷヴｷ ふヲヰヱヴ-2015) 

 KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｷﾐaﾗ ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲW ﾃ; ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾗデゲ┌ゲデW デWｪWﾏｷゲゲW ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲW ﾃ┌ｴｷゲWS 
(2014-2015) 

 KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;;ゲﾃ;SWゲ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷﾐW ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW ﾆﾗｪ┌ﾆondadele (2014-

2015) 

 KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┑ﾉSﾗゲ; ゲW;S┌ゲW ﾆﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴｷSW デ@ｷWﾐS;ﾏｷﾐW ふヲヰヱヴ-2015) 

 KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┑ﾉSﾗゲ; ゲW;S┌ゲW ﾆﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴｷSW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷﾐW ふヲヰヱン-2014) 

 Kaalutlusotsuste tegemise juhend (2013-2014)  

KÜSKぎ 

 KÕKｷ ｴ┌┗ｷﾆ;ｷデゲW- ja turundustegevuste ｴ┑ヮヮWﾉｷﾐW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ふヲヰヱヴ-2015) 

 KÕKｷ デWｪW┗┌ゲデW ﾏﾛﾃ┌ ﾃ; ﾐ@ｴデ;┗┌ゲW ゲ┌┌ヴWﾐS;ﾏｷﾐW ふヲヰヱン-2014) 

VÜFぎ 



 Üｴｷゲﾆﾗﾐﾐ; ﾆ;;ゲ;デ┌ゲ ﾉﾗﾗS┌ゲﾉｷﾆW ﾏ;;┗;ヴ;SW ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲW ﾗデゲ┌ゲデWゲゲW ふﾆﾗﾗゲ EWゲデｷﾏ;; LﾗﾗS┌ゲW 
FﾗﾐSｷ ﾃ; EWゲデｷ M;;┗;ヴ;SW Üｴｷﾐｪ┌ｪ;が ヲヰヱヴ-2016) 

 KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデW WWゲデﾆﾗゲデWゲ┌┌デﾉｷﾆﾆ┌ゲW デﾛゲデﾏｷﾐW ﾏWデゲ;ﾐS┌ゲヮﾗﾉｷｷデｷﾆ; ;ﾉ;ﾉ ふヲヰヱン-2014) 

Euroopa Komisjon: 

 Oゲ;ﾉWﾏｷﾐW J┌ゲデｷIWわEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ヲヰヱヴく ; デﾜﾜゲ 

Ettevõtlus 

KÕKｷ ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲ ｴﾛﾉﾏ;H ﾐｷｷ ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデWゲ ﾆ┌ｷ WゲｷﾐS;ﾏｷゲデ ﾆﾗｴデ┌;ゲﾃ;SWゲが ゲ;ﾏ┌デｷ ﾃ┌ヴｷｷSｷﾉｷゲデW 
;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷSW ﾃ; ┑ﾉW┗;;SWデW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲデく Lｷゲ;ﾆゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲデ ヮ┌┌S┌デ;┗;デWﾉ デWWﾏ;SWﾉ 
tasulisi koolitusi.  

TWｪWﾏｷゲデ ﾗﾐ ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲW WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWｪ; に osut;ﾏW デWWﾐ┌ゲデ ﾐｷｷ ゲｷゲ┌ﾉｷゲデW WWゲﾏ@ヴﾆｷSW ゲ;;┗┌デ;ﾏｷゲWﾆゲ ふﾐデ 
ゲﾗﾗSゲ; ｴｷﾐﾐ;ｪ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;;ゲﾃ;SWゲぶ ﾆ┌ｷ ﾆ; ﾗﾏ;デ┌ﾉ┌ デWWﾐｷﾏｷゲWﾆゲく EデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ 
ゲ;;S┌S ﾆ;ゲ┌ﾏｷデ ﾆ;ゲ┌デ;H KÕK ﾆﾗｪ┌ ┌ﾉ;デ┌ゲWゲ ;┗;ﾉｷﾆWゲ ｴ┌┗ｷSWゲ に projektide kulude omafinantseeringute 

ning ﾏ┌┌SW デWｪW┗┌ゲデWｪ; ゲWﾗデ┌S ┑ﾉSﾆ┌ﾉ┌SW ﾆ;デデWﾆゲく  

ヲヰヱヴく ; WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲデ┌ﾉ┌ ﾆ;ゲ┗;ゲ WWﾉﾐWﾐ┌S ;;ゲデ;ｪ; ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾉデく K┌ｷ ヲヰヱンく ; デ┌ﾉ┌ WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ ﾗﾉｷ 
ca 24 ヰヰヰ W┌ヴﾗデが ゲｷｷゲ ヲヰヱヴく ; WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲデ┌ﾉ┌ I; ヴヲ 000 eurot. Oluliselt kasvas klientide ring, varasemast 

en;ﾏ デWｪWﾉWゲｷﾏW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW ヮ;ﾆﾆ┌ﾏｷゲWｪ;く KﾉｷWﾐデｷSW デ;ｪ;ゲｷゲｷSW ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲWﾉW ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ヮﾗゲｷデｷｷ┗ﾐWが 
ゲ;ﾏ┌デｷ ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ヴ;ｴ┌ﾉ KÕKｷ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾉ ﾗゲ;ﾉWﾃ;Sく 

KÕK sotsiaalse ettevõttena 
 

 

 

 

 
 

Valdkonnaülesed tegevused 

Keskkonnaõiguse alase info levitamine 

KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ヴWWｪﾉｷデW ｴW; ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷﾐW WWﾉS;Hが Wデ ﾆﾛｷﾆ ;ゲﾃ;ﾗゲ;ﾉｷゲWS ﾗﾐ ヴWWｪﾉｷデW ゲｷゲ┌ゲデ デW;Sﾉｷﾆ┌Sく 
SWWヮ@ヴ;ゲデ ﾗﾐ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ;ﾉ;ゲW ｷﾐaﾗ ﾉW┗ｷデ;ﾏｷﾐW KÕKｷ デWｪW┗┌ゲデWゲ olulisel kohal juba 

organisatsiooni loomisest alates. 

ヲヰヱヴく ; ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ﾃ┌H; ﾆ┌┌WﾐS;デ ;;ゲデ;デ ｷｪ;ﾆ┌ｷゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ; ┗@ﾉﾃ;;ﾐSmist. Uudiskirja 

ﾉ┌ｪWﾃ; ｴ┌ﾉｪ;ゲ ﾗﾐ ﾐｷｷ ;ﾏWデﾐｷﾆﾆWが WデデW┗ﾛデﾃ;ｷS ﾆ┌ｷ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;;ﾆデｷ┗ｷゲデWが ﾆWﾉﾉW ﾃ;ﾗﾆゲ ┌┌Sｷゲﾆｷヴｷ aitab luua 

┑ｴｷゲデ ｷﾐaﾗ┗@ﾉﾃ; ﾃ; teadmist ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ;ヴWﾐｪ┌デWゲデく Aasta jooksul suurenes nii uudiskirja e-postile 

tellijate arv (384 tellijalt 478 tellijale) kui uudiskirja loetavus veebis (ヲヰヱンく ; ┑ｴWゲ ﾆ┌┌ゲ ヱヱΒン 
vaatamist, 2014. a 1233). 

EデデW┗ﾛデﾉ┌ゲﾐ@ｷデ;ﾃ;S 

 

2014 2013 Kasv 

Kogutulu (eurodes) 91 832 74150 23,8% 

M┑┑ｪｷデ┌ﾉ┌ ふW┌ヴﾗSWゲぶ 42 308 23 830 77% 

P;ﾉｪ;デﾜﾜデajate arv 4 4 0% 



U┌Sｷゲﾆｷヴﾃ;ゲ ﾆ;ﾃ;ゲデ;デ┌ ヮﾛｴﾃ;ﾉ デ@ｷWﾐS;ゲｷﾏW jooksvalt ka oma Materjalide rubriikiが ﾆ┌ゲデ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW 
ヴ;ﾆWﾐS;ﾃ;S ﾃ; ﾏ┌┌S ｴ┌┗ｷﾉｷゲWS ﾉWｷ;┗;S ﾆｷｷヴWゲデｷ ﾆﾛｷｪW デ@ｴデゲ;ﾏ;S ｷﾐaﾗ;ﾉﾉｷﾆ;S WヴｷﾐW┗;デW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW 
alateemade kohta. 

2014. a alguses avaldasime veebis ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┑ﾉSﾗゲ; ゲW;S┌ゲW ふKWÜSぶ kommentaarid. 

ヲヰヱヱく ; Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ゲ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWデ┌S ﾐｷﾐｪ ヲヰヱヴく ; ;┌ｪ┌ゲデｷゲ ﾃﾛ┌ゲデ┌ﾐ┌S ゲW;S┌ゲ ゲｷゲ;ﾉS;H ﾆﾗｪ┌ 
ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ; ﾃ;ﾗﾆゲ ﾗﾉ┌ﾉｷゲｷ ﾏﾛｷゲデWｷSが ヮﾛｴｷﾏﾛデデWｷSが ゲ;ﾏ┌デｷ ﾗﾐ ゲWﾉﾉWゲ ゲ@デWゲデ;デ┌S ﾏｷデﾏWｷS 
┌┌ゲｷ ﾛｷｪ┌ゲｷ ﾃ; ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲｷが ゲｴ ﾐﾐ ずﾛｷｪ┌ゲ ヮ┌ｴデ;ﾉW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾉWさく KÕKｷ ﾃ┌ｴデｷﾏｷゲWﾉ kirjutatud seaduse 

kommentaaride autoriks olid 8 keskkﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW WﾆゲヮWヴデｷ ふゲｴ KÕKｷ ﾃ┌ヴｷゲデｷS K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷ ﾃ; Sｷｷﾏ 
Vahtrus). Kommentaarides selgitatakse uute reegﾉｷデW ゲｷゲ┌ ﾃ; デ@ｴWﾐS┌ゲデ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ﾉWく Kommentaarid 

osutusid seejuures ﾗﾗデ┌ゲｷ ┑ﾉWデ;┗;ﾉデ populaarseks に keskmiselt vaadati kommentaare aasta jooksul 

veebis ligi 1000 korda kuus. 

K┌ﾐ; ゲW;S┌ゲWゲゲW デWｴデｷ ┗WWﾉ ヲヰヱヴく ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ デ@ｷWﾐS┌ゲｷが ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ゲ┑ｪｷゲWﾉ デﾜﾜS kommentaaride 

デ@ｷWﾐS;ﾏｷゲWｪ; ふデ@ｷWﾐS;デ┌S versioon avaldatakse 2015. a kevadel). 

KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲW;S┌ゲデｷﾆ┌ ┑ﾉSﾗゲ; seaduse selgitamiseks praktikutele ┗ｷｷゲ KÕK kohalike omavalitsuste 

;ﾏWデﾐｷﾆWﾉW ﾃ; WデデW┗ﾛデﾃ;デWﾉW ﾉ@Hｷ ﾆ; KWÜS ﾐﾛ┌SWｷS tutvustavad koolitused. 6 koolitusel osales 106 

ﾗゲ;ﾉWﾃ;デが ﾆWﾉﾉW デ;ｪ;ゲｷゲｷSWゲデ ┗ﾛｷH ﾃ@ヴWﾉS;S;が Wデ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲWゲデ ﾗﾉｷ ┌┌デWゲデ ﾐﾗヴﾏｷSWゲデ ;ヴ┌ゲ;;ﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ 
rakendamisel abi. 

 

Keskkonnaalased õigused 

KÕKｷ ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ ゲ;;┗┌デ;S;が Wデ ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWﾉ ﾗﾉWﾆゲ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾗゲ;ﾉWS; ﾗﾉ┌ﾉｷゲW 
ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ｪ; ﾗデゲ┌ゲデW デWｪWﾏｷゲWゲ ┗;ヴ;ゲWゲ Wデ;ヮｷゲ ﾃ; デﾛｴ┌ゲ;ﾉデが Wデ ｷﾐｷﾏWゲWS ﾗゲﾆ;ﾆゲｷS ゲWﾉﾉｷゲデW ﾗデゲ┌ゲデW 
デWｪWﾏｷゲWゲ ﾗゲ;ﾉWS; ﾐｷﾐｪ Wデ ﾗデゲ┌ゲデWゲ ;ヴ┗Wゲデ;デ;ﾆゲ ﾛｷｪ┌sega puhtale keskkonnale ja inimeste heaolu 

vajadustega.  

Soovitud mõju: Keskkonnaotsuste tegemisel arvestatakse tõsiselt kohalike 
elanike ja kogukondade huvidega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIHTGRUPP 

Üﾆゲｷﾆｷゲｷﾆ┌Sが ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌S 
ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;Sが ﾆWﾉﾉW ﾉ@ｴｷﾆﾗﾐS; 

kavandatakse keskkonda 

kahjustavat tegevust. 

PROBLEEM 

Inimeste elukeskkond halveneb, 

ﾆ┌ﾐ; ﾐWｷﾉ Wｷ ﾗﾉW ﾗゲﾆ┌ゲｷ ┗ﾛｷ ┗;ｴWﾐSWｷS 
ﾗデゲ┌ゲW デWｪWﾏｷゲWﾉ ﾆ;;ゲ; ヴ@@ﾆｷS; ┗ﾛｷ 
neid argumenteeritult vaidlustada  

TEGEVUSED 

KÕK ﾗﾐ ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;ﾐ┌S ﾃ┌ｴｷゲWSが ﾏｷゲ ;ｷデ;┗;S 
ﾆﾗS;ﾐｷﾆWﾉ ﾗデゲ┌ゲWデWｪWﾏｷゲWﾉ ﾆ;;ゲ; ヴ@@ﾆｷS; ﾐｷﾐｪ 

ﾐﾛ┌ゲデ;H ;Hｷ┗;ﾃ;ﾃ;ｷS ﾗデゲ┌ゲW デWｪWﾏｷゲWﾉW WWﾉﾐW┗;ゲ 
menetluses, vajadusel kahjuliku otsuse 

vaidlustamisel 

EELDUSED  

Kohalikud elanikud hoolivad 

elukeskkonnast, on valmis selle nimel 

tegutsema 

KÕKi VAHETU MÕJU 

Abivajajatele on keskkonnaasjades 

ﾆ@デデWゲ;;S;┗ kvaliteetne ja tasukohane 

ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ふヲヰヱヴ. a andsime kohalikele 

elanikele ja kﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ 
enam kui 540 tunni ulatuses)  

OODATUD MÕJU 

Oデゲ┌ゲWデWｪｷﾃ; ┗ﾛデ;H ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW Wﾉ;ﾐｷﾆW ﾃ; 
ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SW ｴ┌┗ｷゲｷS デﾛゲｷゲWﾉデが ﾆ┌ﾐ; 

need tuginevad tugevatele 

ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆWﾉW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデｷSWﾉWく 

 



ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ﾉ ゲW;SゲｷﾏW ヮW;ﾏｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲが Wデ kohalikele kogukondadele ﾃ; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデWﾉW 
ﾗﾉWﾆゲ ﾆ@デデWゲ;;S;┗ WﾉWﾏWﾐデ;;ヴﾐW ｷﾐaﾗ ja tugi, mida planeeringute ja keskkonnalubade menetluses 

osalemiseks teada on vaja.  

ÜｴWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉｷ ゲﾗﾗSゲ; ｴｷﾐﾐ;ｪ; ┗ﾛｷ デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲW デ;ｪ;ﾏｷﾐW ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW 
ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW ﾃ; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐSustele. Aasta jooksul tegelesime 15 suurema juhtumiga kokku 540 

デ┌ﾐﾐｷ ┌ﾉ;デ┌ゲWゲが ゲWﾉﾉWゲデ I; ヲンヰ デ┌ﾐSｷ デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾏ;;┗;ヴ;SW ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲWｪ; ゲWﾗデ┌S ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデWゲ ふヶ 
juhtumit). N@ｷデWﾆゲ WゲｷﾐS;ゲｷﾏW EWゲデｷ KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデW Kﾗﾃ; ﾉｷｷﾆﾏWｷS kohtuvaidlustes Noarootsi 

mingifarmi ja Paldiski LNG terminali rajamise teemal, ﾐﾛ┌ゲデ;ゲｷﾏW kohalikke kogukondi uute 

ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷSW ﾃ; ﾆ;W┗;ﾐS┌ゲデW rajamise protsessides jne. Vデ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデW ゲｷゲ┌ ﾆﾗｴデ; ﾉ@ｴWﾏ;ﾉデ aﾗﾗﾆ┌ゲデWWﾏ;SW 
alt (allpool). 

T;ゲ┌デ; ﾗﾐ ﾆ@デデWゲ;;S;┗;S ﾆ; KÕKｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉ ヲヰヱヲく ; ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;デ┌S juhised keskkonnaotsuste 

tegemises osalemiseks (http://www.k6k.ee/oskaosaledaぶく J┌ｴｷゲデW ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デ;┗┌ゲ ﾗﾐ ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ヲヰヱンく 
;;ゲデ;ｪ; ﾏﾛﾐW┗ﾛヴヴ; ﾆ;ゲ┗;ﾐ┌S ふヲヰヱンく ; ﾆWゲﾆﾏｷゲWﾉデ ンヰヵ ﾆ┑ﾉ;ゲデ┌ゲデ ﾆ┌┌ゲが ヲヰヱヴく ; ﾆWゲﾆﾏ ンΒヰぶく 

Et KÕKｷ ﾗゲ;ﾉ┌ゲﾃ┌ｴｷゲWS ﾗﾉWﾆゲｷS ;ヴ┌ゲ;;S;┗;ﾏ;S ﾃ; ﾃﾛ┌;ﾆゲｷS ゲ┌┌ヴWﾏ; ｴ┌ﾉｪ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾐｷが ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ヲヰヱヴく 
;;ゲデ;ﾉ ﾐWﾐSW デ@ｷWﾐS;ﾏｷゲWｪ;く S;ﾏ┌デｷ ﾗﾉWﾏW ｷﾐaﾗデ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ja juhiste kohta levitanud 

ｷﾐaﾗﾛｴデ┌デWﾉ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW, 2014く ;  ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW ﾆ;ﾆゲ デW;HWﾛｴデ┌デ (Harku vallas 

Murastes ﾐｷﾐｪ R@ｪ;┗WヴW ┗;ﾉﾉ;ゲ uue Sonda ヮﾛﾉW┗ﾆｷ┗ｷﾆ;W┗;ﾐS┌ゲW ﾉ@ｴｷゲデWﾉぶ, ｷﾐaﾗヮ@W┗;S ﾃ@デﾆ┌┗;S ﾆ; 
tuleval aastal. 

Eデ ┗ｷｷ; デW;SﾏｷゲWS ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲW ﾐﾛ┌WデWゲデ ﾆ; ;ﾏWデﾐｷﾆWﾐｷが ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Lｷﾐﾐ;ﾉ;Hﾗヴｷｪ; 

kaasamisjuhiste koostamist ametnikele. 2015. aastal ilmuv kogumik tutvustab rahvusvahelisi ja EL 

ﾛｷｪ┌ゲWゲデ デ┌ﾉWﾐW┗;ｷS ﾐﾛ┌SWｷS ﾐｷﾐｪ ゲWﾉｪｷデ;Hが ﾆ┌ｷS;ゲ EWゲデｷ ゲW;S┌ゲｷ ﾐWﾐSW ┗;ﾉｪ┌ゲWゲ デﾛﾉｪWﾐS;S; ﾃ; 
rakendada. 

Jﾛ┌S┌ﾏﾜﾜS; デWｪWﾉWゲｷﾏW ﾆ; ゲWﾉﾉWｪ;が Wデ ゲW;S┌ゲデWゲ ﾗﾉWﾆゲｷS ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲWﾉW ゲW;デ┌S ﾆﾗﾐﾆヴWWデゲWﾏ;S ﾃ; 
laiaulatuslｷﾆ┌ﾏ;S ﾐﾛ┌SWSく KﾛｷｪW ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾏ;ﾉデ ﾗゲ;ﾉWゲｷﾏW ┌┌W ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ koostamises, 

ﾏｷゲ ;ｪ; ヲヰヱヴく ; ┗WWﾉ ﾉﾛヮヮ┗Wヴゲｷﾗﾗﾐｷﾐｷ Wｷ ﾃﾛ┌Sﾐ┌Sく KÕKｷ ﾗゲ;ﾉWﾏｷﾐW ゲWﾉﾉWゲ ヮヴﾗデゲWゲゲｷゲ ;ｷデ;ゲ ヮﾜﾜヴ;デ; 
デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ゲWﾉﾉWﾉWが Wデ ﾆ┌ｷ ヮﾉ;;ﾐｷデ;ﾆゲW ﾏ┌┌S;デ┌ゲｷ ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲﾉ┌H;SW ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷse menetluses, siis 

ヮW;┗;S ﾆ; ┌┌WS ﾐﾛ┌SWS ┗ﾛｷﾏ;ﾉS;ﾏ; ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWﾉ ﾆﾛｷｪｷゲ ﾗデゲ┌ゲデ┌ゲヮヴﾗデゲWゲゲｷ Wデ;ヮヮｷSWゲ ﾆ;;ゲ; ヴ@@ﾆｷS;く 

 

Hea haldus 

 

KÕKｷ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ デ;ｪ;S;が Wデ ;ﾏWデﾐｷﾆW ヮﾗﾗﾉデ デWｴデ;┗;S ﾗデゲ┌ゲWS ﾗﾉWﾆゲｷS ｴ@ゲデｷ ﾉ@Hｷﾆ;;ﾉ┌デ┌S ﾐｷﾐｪ 
デ@ｷSWデ;ﾆゲ WﾉWﾏWﾐデ;;ヴゲWｷS ﾐﾛ┌SWｷS ゲWlliste otsuste vormistamisele ja menetlusele. 2013. a andsime 

┗@ﾉﾃ; ﾆ;;ﾉ┌デﾉ┌ゲﾗデゲ┌ゲデW デWｪWﾏｷゲW ﾃ┌ｴｷゲW 
(http://www.k6k.ee/files/Kaalutlusotsustuste_tegemine_keskkonnaasjades_K6K_2013.pdf) ning 

┗ｷｷゲｷﾏW ﾉ@Hｷ WゲｷﾏWゲWS ゲWﾉﾉWデWWﾏ;ﾉｷゲWS ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲWSく 2014. aastal ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷ ﾆ;;ﾉ┌デﾉ┌ゲﾗデゲ┌ゲデW 
tegemise teemalが ﾆﾗﾆﾆ┌ ﾗゲ;ﾉWゲ KÕKｷ ゲWﾉﾉWデWWﾏ;ﾉｷゲデWﾉ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾉ 230 ametnikku  (47 

KOV/maavalitsuste ametnikku, 182 Keskkonnaameti ametnikku), osalejate rahulolu koolitustega oli 

suur.  

 

http://www.k6k.ee/oskaosaleda
http://www.k6k.ee/files/Kaalutlusotsustuste_tegemine_keskkonnaasjades_K6K_2013.pdf


 

 

Soovitud mõju: kohalike omavalitsuste (KOVide) ametnikud kaitsevad 

keskkonnaasjades edukalt kohalikke huve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J@デﾆ;ゲｷﾏW ﾆ; KOV-dele ja maavalitsustele ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲW ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲWｪ;, aidates neil kaalutlusotsuseid 

ふﾐデ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌デW ﾆWｴデWゲデ;ﾏｷゲW ﾗデゲ┌ゲWSぶ ┗ﾗヴﾏｷゲデ;S; ┗ﾛｷ ﾐWｷS ﾆﾗｴデ┌ゲ ﾆ;ｷデゲデ;く Kﾗﾆﾆ┌ ﾐﾛ┌ゲデ;ゲｷﾏW ┗ﾛｷ 
esindasime 2014. aastal 5 omavalitsust ning kaht maavalitsust. 

 

HW; ｴ;ﾉS┌ゲW WWゲﾏ@ヴﾆｷSWﾉW ;ｷデ;H ﾆ;;ゲ; ka kaasamisjuhiste kogumiku koostamine (vt eelmise teema 

all). 

Fookusteemad 

Maapõu 

 

Maavarade kaevandamise teemaga tegelesime 2014. a fookusteemadest kﾛｷｪW ヴﾗｴﾆWﾏく KÕKｷ 
ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ゲWﾉ デWWﾏ;ﾉ ﾗﾐが Wデ ┌┌ゲｷ ﾆ;W┗;ﾐS┌ゲ;ﾉ;ゲｷS ;┗;デ;ﾆゲ ﾉ@HｷﾏﾛWﾉS┌ﾏ;ﾉデ ﾃ; 
ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌S ゲ;;ﾆゲｷS ゲWﾉﾉWゲ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWゲ ヴﾗｴﾆWﾏ ﾆ;;ゲ; ヴ@@ﾆｷS; に esiteks on maavarade puhul tegemist 

rahvusliku rikkusega, ning teiseks on kaevandusalasiS ┑ﾏHヴｷデゲW┗;デW ﾏ;;SW Wﾉ;ﾐｷﾆ┌S 
ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲデWｪW┗┌ゲWゲデ デ┌ﾉWﾐW┗;ゲデ ﾏ┑ヴ;ゲデが ┗ｷHヴ;デゲｷﾗﾗﾐｷゲデが ﾉｷｷﾆﾉ┌ゲﾆﾗﾗヴﾏ┌ゲWゲデ ﾃﾐW ﾗデゲWゲWﾉデ ﾏﾛﾃ┌デ;デ┌S. 

 

2014. a osalesime aktiivselt ┌┌W ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲW ヮヴﾗデゲWゲゲｷゲぎ ┗ﾛデゲｷﾏW ﾗゲ; ﾆﾛｷｪｷゲデ 
WWﾉﾐﾛ┌ ;┗;ﾉｷﾆWゲデ ;ヴ┌デWﾉ┌SWゲデ ﾐｷﾐｪ Wゲｷデ;ゲｷﾏW ﾆｷヴﾃ;ﾉｷﾆﾆW ﾆﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴWく  
 

Olulisemate tulemiteﾐ; ┗;ﾉﾏｷゲｷS ﾆ;ﾆゲ ゲ┌┌ヴデ ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷく Maavarade kasutamise ruumilise planeerimise 

;ﾐ;ﾉ┑┑ゲ ﾆ@ゲｷデﾉWゲ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデが ﾆ┌ｷS;ゲ ﾗﾐ ゲWﾐｷゲデWゲ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌デWゲ ﾏ;;ヴSﾉ;デW ﾆ;ゲ┌デ┌ゲデｷﾐｪｷﾏ┌ゲｷ ﾏ@@ヴ;デﾉWデ┌S 
ﾐｷﾐｪ ﾏｷﾉﾉｷゲWS ヮヴﾗHﾉWWﾏｷS ﾗﾐ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ゲ デWﾆﾆｷﾐ┌Sく Aﾐ;ﾉ┑┑ゲｷゲ デWｴ;ﾆゲW WデデWヮ;ﾐWﾆ ヮﾜﾜヴ;デ; ﾏ;;ヴSﾉ;デW 
ﾆ;ゲ┌デ┌ゲデｷﾐｪｷﾏ┌ゲデWﾉW ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ;ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌デWゲ ゲWﾐｷゲWゲデ Wﾐ;ﾏ デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ﾐｷﾐｪ ﾏ@@ヴ;デ; @ヴ; ﾐｷｷ ;ﾉ;Sが 
ﾆ┌ゲ ﾆ;W┗;ﾐS;S; ヮﾛｴｷﾏﾛデデWﾉｷゲWﾉデ ┗ﾛｷHが ﾆ┌ｷ ﾆ; ;ﾉ;Sが ﾆ┌ゲ ゲWW ﾗﾐ ﾉﾗﾗS┌ゲﾆ;ｷデゲWﾉｷゲWﾉデ ┗ﾛｷ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ｴ┌┗ｷSW 
デﾛデデ┌ ┗@ﾉｷゲデ;デ┌Sく  

SIHTGRUPP 

KOVide ametnikud, kelle 

haldusalas soovitakse ellu viia 

kohalike huve kahjustavat 

arendustegevust 

PROBLEEM 

KOVide ametnikud ei kaitse 

kohalikke huve, kuna neil puuduvad 

;ヴWﾐS;ﾃ; ┗ﾛｷ ゲWﾉﾉW ﾃ┌ヴｷゲデｷSWｪ; ┗ﾛヴSゲWS 
teadmised 

TEGEVUSED 

KÕK デ┌デ┗┌ゲデ;H ;ﾏWデﾐｷﾆWﾉW ┑ﾉSｷゲWﾏ;ｷS 
ﾐﾛ┌SWｷS ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW ﾃ; ﾃ┌ｴWﾐSｷデW ﾉ@Hｷ ﾐｷﾐｪ 

;ﾐﾐ;H ﾐﾛ┌ ゲヮWデゲｷｷaｷﾉｷゲデWゲ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW 
ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWゲが milles neil puuduvad teadmised 

ja kogemused 

EELDUSED  

KOV soovib kaitsta kohalikke elanikke ja 

keskkonda 

KÕKi VAHETU MÕJU 

AﾏWデﾐｷﾆ ゲ;;H ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW 
ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWゲ ﾆ┗;ﾉｷデWWデゲWデ ﾐﾛ┌ ﾃ; ;Hｷが 

mis aitab tal argumenteeritult 

kohalikke huve kaitsta. 2014. a osales 

KÕKｷ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾉ ヴΑ KOVi ametnikku 
 

OODATUD MÕJU 

Ametnikud kaitsevad 

keskkonnaasjades edukalt kohalikke 

huve 



 

K;W┗;ﾐS;ﾏｷゲﾉ┌H;SW デｷﾐｪｷﾏ┌ゲデW ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷゲ ┗ﾛWデｷ ﾆﾗﾆﾆ┌ ┗ｷｷﾏ;ゲW ン ;;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ;ﾐデ┌S 
kaevandamislubades  keskkonna ja inimeste kaitseks seatud tingimused ning hinnati, kas need on 

ﾗﾉﾐ┌S ヮｷｷゲ;┗;S ﾃ; WaWﾆデｷｷ┗ゲWSく Aﾐ;ﾉ┑┑ゲｷゲ ﾃ@ヴWﾉS;デｷが Wデ Wｴﾆﾆｷ Wﾐ;ﾏｷﾆ┌ゲ ﾉ┌H;SWゲデ ﾗﾐ ﾆﾛヴ┗;ﾉデｷﾐｪｷﾏ┌ゲWS 
ﾆWｴデWゲデ;デ┌Sが ﾆﾗヴヴ;デ;ﾆゲW Wﾐ;ﾏﾃ;ﾗﾉデ ┑ﾉW ﾉｷｴデゲ;ﾉデ ゲW;S┌ゲWゲデ デ┌ﾉWﾐW┗;ｷS ﾐﾛ┌SWｷSく T@ｷWﾐS;┗;S デｷﾐgimused 

Wｷ ﾗﾉW ゲ;ｪWﾉｷ ;ｪ; ヮｷｷゲ;┗;ﾉデ ゲWﾉｪWﾉデ ゲﾛﾐ;ゲデ;デ┌Sが Wデ ﾐWﾐSW デ@ｷデﾏｷゲデ ゲ;;ﾆゲ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷS; ┗ﾛｷ ヴｷﾆﾆ┌ﾏｷゲW ﾆﾗヴヴ;ﾉ 
WデデW┗ﾛデﾃ;デ ┗;ゲデ┌デ┌ゲWﾉW ┗ﾛデデ;く  
 

K┌ﾐ; ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷS ┗;ﾉﾏｷゲｷS ﾉﾛヮﾉｷﾆ┌ﾉ ﾆ┌ﾃ┌ﾉ ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ﾆゲが ゲWﾉｪ┌H ﾐWﾐSW ﾏﾛﾃ┌ ;ﾉﾉWゲ ﾃ@ヴｪﾐW┗;デWﾉ ;;ゲデ;デWﾉく Nii 

ﾛｷｪ┌ゲﾉﾗﾗmes esitatud seisukohad ﾆ┌ｷ ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷS ﾗﾐ ﾆ@デデWゲ;;S;┗;S KÕKｷ ﾆﾗS┌ﾉWｴW ┌┌Wﾉ ;ﾉ;ﾉWｴWﾉ 
ﾏ;;ヮﾛ┌WデWWﾏ;ﾉｷゲデW デWｪW┗┌ゲデW ﾃ; ﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSW ﾆﾗｴデ;ぎ http://k6k.ee/fookuses/maapou. 

 

Eデ ﾏﾛﾃ┌デ;S; ﾃ┌H; ﾃﾗﾗﾆゲ┗;デ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;デが andsime ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ふゲｴ デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷぶ ﾆﾗﾆﾆ┌ 11 

ﾏ;;ヮﾛ┌Wteemalises juhtumis (neist oluliseﾏ;S T;デヴ;ﾏ@W IIが SﾗﾐS; ヮﾛﾉW┗ﾆｷ┗ｷﾆ;W┗;ﾐS┌ゲが KﾗHヴ;デ┌ 
ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷSぶく  
 

KﾗHヴ;デ┌ ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷSW ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷゲ ;Hｷゲデ;ゲｷS KÕKｷ ﾃ┌ヴｷゲデｷS ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWl elanikel ﾐ@ｷデWﾆゲ ヮﾜﾜヴ;デ; 
KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｷﾐゲヮWﾆデゲｷﾗﾗﾐｷ デ@ｴelepanu ﾐﾛ┌WデW ヴｷﾆﾆ┌ﾏｷゲWﾉW juba tegutsevas ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷs. T;デヴ;ﾏ@W II 
ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷ ヮ┌ｴ┌ﾉ ┗;ｷSﾉ┌ゲデ;ゲ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ ┑ｴｷﾐｪ KÕKｷ ;Hｷｪ; ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲﾉﾗ;が ﾏｷﾉﾉW ;ﾐSﾏｷゲWﾉ Wｷ ;ヴ┗Wゲデ;ﾐ┌S 
Keskkonnaamet meie hinnangul piisavalt kohalike ｷﾐｷﾏWゲデW ｴW;ﾗﾉ┌ ┗;ﾃ;S┌ゲデWｪ;く MﾛﾉWﾏ;ﾉ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷﾉ ﾗﾉｷ 
デWｪWﾏｷゲデ ┗@ｷﾆWゲデW ﾆヴ┌┌ゲ;ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷSWｪ;が ﾏｷﾉﾉW ﾏﾛﾃ┌ Wｷ ヮヴ┌┌ｪｷ ヴｷｷｪｷ;ﾏWデﾐｷﾆW ヮｷﾉｪ┌ ﾉ@Hｷ ┗;;dates oluline 

デ┌ﾐS┌S;が Wﾐデ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW Wﾉ;ﾐｷﾆW ﾃ;ﾗﾆゲ デ@ｴWﾐS;H ゲWW ｷｪ;ヮ@W┗;Wﾉ┌ ヮｷSW┗;デ ｴ@ｷヴｷﾏｷゲデ. 

 

PｷﾉSｷﾉぎ KﾗHヴ;デ┌ IV ﾆ;ヴﾃ@@ヴ ふaﾗデﾗぎ K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷぶ 

 

 

Müra 

2014. a oli kWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏ┑ヴ; ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴ;ﾉデ ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW ;;ゲデ;が ﾆ┌ﾐ; Keskkonnaministeerium avalikustas 

┗;ﾉSﾆﾗﾐS; ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾏ┌┌デ┗; ;デﾏﾗゲa@@ヴｷﾛｴ┌ ﾆ;ｷデゲW ゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌く P;ﾉﾃ┌SWゲ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWゲ ﾉ@ｴデ┌ゲ 

http://k6k.ee/fookuses/maapou


WWﾉﾐﾛ┌ KÕKｷ ﾃ; Aﾆ┌ﾆﾗﾐ OY EWゲデｷ aｷﾉｷ;;ﾉｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ 2013. a ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷSWゲデ ﾐｷﾐｪ 
kontseptsiooniSﾗﾆ┌ﾏWﾐSｷゲデく KÕK デWｪｷ ┌┌WﾉW WWﾉﾐﾛ┌ﾉW ゲｷｷゲﾆｷ ﾏﾛﾐWS デ@ｷWﾐS;┗;S WデデWヮ;ﾐWﾆ┌Sが ﾏｷﾉﾉW 

tulemusena otsusデ;デｷ ﾐデ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW デ;ゲ;ﾐSｷﾉ デﾗｷﾏ┌┗ ﾏ┑ヴ; ﾆ;;ヴSｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; デWｪW┗┌ゲﾆ;┗; 
koostamine muuta avalikeks menetlusteks. K┌ｷｪｷ ┌┌デ ゲW;S┌ゲデ Wｷ ┗ﾛWデ┌S WﾐﾐW Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ┗ﾗﾉｷデ┌ゲデW 
ﾉﾛヮヮWﾏｷゲデ ┗;ゲデ┌が ﾗﾐ ﾗﾗS;デ;が Wデ ヲヰヱヵく ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ゲ;;┗;S ┌┌WS ヴWWｪﾉｷS ﾆ; ﾆWｴデWゲデ;デ┌Sく 

M┑ヴ;ｴ@ｷヴｷﾐｪ┌デWｪ; praktikas seotud probleeme tuvastasime ka mitmes ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ juhtumisく N@ｷデWﾆゲ 
ヮﾛｴﾃ┌ゲデ;ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; V;ﾐ;ゲ;S;ﾏ; ﾉ@ｴWS┌ゲWゲ Wﾉ;┗;デW ｷﾐｷﾏWゲデW ﾃ;ﾗﾆゲ デﾛゲｷゲWｷS ヮヴﾗHﾉWWﾏW T;ﾉﾉｷﾐﾆｷ ﾉ;W┗; 
Sｷﾉﾃ; E┌ヴﾗヮ; ﾏﾗﾗデﾗヴｷデW ﾏ;S;ﾉゲ;ｪWS┌ゲﾉｷﾆ ﾏ┑ヴ;く Eゲｷ;ﾉｪ┌ Wｷ ゲﾗﾗ┗ｷﾐ┌S TWヴ┗ｷゲW;ﾏWデ ｴ@ｷヴｷﾐｪ┌ ┑ﾉW 
ﾃ@ヴWﾉW┗;ﾉ┗Wデ デWﾗゲデ;S;が ﾉWｷSWゲ Wデ ﾐWｷﾉ ヮ┌┌S┌H ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲ ﾏﾛﾛデ; ゲｷゲWヴ┌┌ﾏｷSWゲ ﾏ;S;ﾉゲ;ｪWS┌ゲﾉｷﾆﾆ┌ ﾏ┑ヴ;. 

KÕKｷ ゲWﾆﾆ┌ﾏｷゲW ﾃ@ヴWﾉ ﾏ┌┌デｷゲ ;ﾏWデ ﾗﾏ; ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴデ; ﾃ; ;ゲ┌ゲ ﾏ┑ヴ;ヮヴﾗHﾉWWﾏｷｪ; デWｪWﾉWﾏ;. 

Olulise mõjuga suurobjektid 

S┌┌ヴﾗHﾃWﾆデｷSW ヴ;ﾃ;ﾏｷゲW ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆW ヴWWｪﾉｷデW ﾗゲ;ゲ デﾗｷﾏ┌ゲｷS ヲヰヱヴく ; ﾗﾉ┌ﾉｷゲWS ;ヴWﾐｪ┌Sが ﾆ┌ﾐ; Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ 
┗ﾛデデｷゲ ﾏWﾐWデﾉ┌ゲゲW uue ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾏｷゲゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌. EWﾉﾐﾛ┌s ﾐ@ｴデｷ WデデW デ@ｷWゲデｷ ┌┌ゲ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌ﾉｷｷﾆ 
ヴｷｷﾆﾉｷﾆ┌ デ@ｴデゲ┌ゲWｪ; ゲ┌┌ヴﾗHﾃWﾆデｷSW ヴ;ﾃ;ﾏｷゲWﾆゲ に ヴｷｷｪｷ Wヴｷヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪく KﾗﾏﾏWﾐデWWヴｷゲｷﾏW WWﾉﾐﾛ┌S ﾆ; ﾗﾏ;ﾉデ 
poolt, saavutades mh selle, et riigi eriplaneeringuga rajatavate objektide (nt uute maanteede, 

raudteede) ;ゲ┌ﾆﾗｴ; ┗;ﾉｷﾆ┌ﾉ デﾗｷﾏ┌ﾆゲ デ@ｷWﾏ;ｴ┌ﾉｷﾐW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌SW ｴｷﾐS;ﾏｷﾐWく 

Suurobjektide rajamise praktika ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴ;ﾉデ ﾉﾛヮヮWゲ デ┌ﾉWﾏ┌ゲWデ; Paldiski LNG terminali kohtuvaidlus. 

EWゲデｷﾏ;; LﾗﾗS┌ゲW FﾗﾐS ﾃ; EWゲデｷ Oヴﾐｷデﾗﾉﾗﾗｪｷ;┑ｴｷﾐｪ vaidlustasid KÕKｷ juristide abiga mh seda, et 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉｷ ;ゲ┌ﾆﾗｴデ ┗;ﾉｷデｷ ┑ｴW ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲW ヮﾗﾗﾉデく KWｴデｷ┗; ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾏｷゲゲW;S┌ゲW ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ 
pidanuks seda tegema ┗@ｴWﾏ;ﾉデ maakonna tasandil. Tallinna Ringkonnakohus leidis 7. aprillil tehtud 

otsuses siiski, et terminali asukohavalikule tuli kohaldada mitte kehtivaid, vaid varem kehtinud 

reegleid ja seega oli asukoha valimine P;ﾉSｷゲﾆｷ ﾉｷﾐﾐ; ヮﾗﾗﾉデ ﾛｷｪ┌ゲヮ@ヴ;ﾐWく Seega ei andnud kohus 

デﾛﾉｪWﾐS┌ゲﾃ┌ｴｷゲデ ゲWﾉﾉW ﾆﾗｴデ;が ﾆ┌ｷS;ゲ デ┌ﾉWﾆゲ ゲ┌┌ヴﾗHﾃWﾆデｷSW ;ゲ┌ﾆﾗｴデ; ┗;ﾉｷS; ┗WWl kehtivate 

planeerimisseaduse reeglite kohaselt. 

Natura 2000 

KÕKｷ ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐが Wデ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ;ﾉ;SWﾉW ;┗;ﾉS┌┗; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ ｴｷﾐS;ﾏｷゲWﾉ 
;ヴ┗Wゲデ;デ;ﾆゲ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ゲ N;デ┌ヴ; ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ Wヴｷヮ@ヴ; ┗;ゲデ;┗;ﾉデ EL ﾉﾗﾗS┌ゲSｷヴWﾆデｷｷ┗ｷゲ ﾃ; E┌ヴﾗﾗヮ; Kﾗｴデ┌ 
praktｷﾆ;ゲ ヮ;ｷﾆ; ヮ;ﾐS┌S ヮﾛｴｷﾏﾛデWデWﾉWく 

2014. a tegevused seisnesid peaasjalikult kahe strateegilise juhtumi に Paldiski LNG terminali ja 

Noarootsi mingifarmi rajamine に ﾆﾗｴデ┌ﾏWﾐWデﾉ┌ゲデWゲ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ N;デ┌ヴ; ｴｷﾐS;ﾏｷゲW ;ゲヮWﾆデｷ ヴﾛｴ┌デ;ﾏｷゲWゲく 
K;ｴﾃ┌ﾆゲ ﾉﾛヮヮWゲｷS ﾐｷｷ P;ﾉSｷゲﾆｷ LNG terminali teemaplaneeringu kui Noarootsi mingifarmi kohtuasjad 

sisulise kaotusega に kohtud leidsid et terminali ﾏﾛﾃ┌ ﾗﾉｷ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌ ┑ﾉSｷゲデ┌ゲ;ゲデWデ ;ヴ┗Wゲデ;SWゲ ヮｷｷゲ;┗;ﾉデ 
hinnatud, ning et mｷﾐｪｷa;ヴﾏｷSWﾉW ﾆWｴデWゲデ;デ┌S ﾐﾛ┌WデW ゲﾛﾐ;ゲデ┌ゲWゲデ ﾐ@ｴデ┌Hが Wデ ﾐWﾐSW ﾃ@ヴｪｷﾏｷゲWﾉ ヮW;ks 

ﾗﾉWﾏ; ﾐWｪ;デｷｷ┗ゲW ﾏﾛﾃ┌ ┗@ﾉSｷデ┌Sく P;ﾉSｷゲﾆｷ LNG ;ゲﾃ;ゲ ﾃ@デﾆ┌H ﾆﾗｴデ┌┗;ｷSﾉ┌ゲ SWデ;ｷﾉヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌ ┑ﾉWく 
Noarootsｷ ﾏｷﾐｪｷa;ヴﾏｷ ﾆﾗｴデ┌;ゲﾃ;ゲ ﾃ@デﾆ┌H ﾆﾗｴデ┌┗;ｷSﾉ┌ゲ ┑ﾆゲﾐWゲ ﾆﾗｴデ┌ﾆ┌ﾉ┌SW ┗@ﾉﾃ;ﾏﾛｷゲデﾏｷゲW デWWﾏ;ﾉが 
ﾆ;;ﾉ┌ﾏｷゲWﾉ ﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲ デWWﾏ;ﾉが ﾆ;ゲ EWゲデｷ ﾏｷﾐｪｷa;ヴﾏｷSW ヴ;ﾃ;ﾏｷゲW ﾐﾛuded vastavalt EL loodusdirektiivile. 

 



Plaanid 2015. aastaks 

Info levitamine 

KÕK ﾃ@デﾆ;H ヲヰヱヵく ; igakuise uudiskirja ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲデ に esialgu on see rahastatud KIKi poolt kuni 

septembrini, ent taotlesime veebruaris ﾃ@デﾆ┌ヴ;ｴ;ゲデ┌ゲデく A;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ ┗;ﾉﾏｷH keskkonnaseadustiku 

┑ﾉSﾗゲ; ゲW;S┌ゲW kommentaaride デ@ｷWﾐS;デ┌S ┗Wヴゲｷﾗﾗﾐ ﾐｷﾐｪ ﾆW┗;SWﾉ デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏW ゲW;S┌ゲW ゲｷゲ┌ ﾆ; 
avalikkusele s┌┌ﾐ;デ┌S ｷﾐaﾗヮ@W┗;SWﾉく 

Lｷゲ;ﾆゲ ゲWﾉﾉWﾉW ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ デWｷゲデW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW WﾆゲヮWヴデｷSWｪ; ;ﾉ┌ゲデ;S; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲデ ﾆ┌ｷ 
デWヴ┗ｷﾆ┌デ デ┌デ┗┌ゲデ;┗; ﾛヮヮWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲデ ;ﾏWデﾐｷﾆWﾉW ﾐｷﾐｪ ﾉﾗﾗS┌ゲデW;S┌ゲｷ ﾛヮヮｷ┗;デWﾉW デ┌SWﾐｪｷデWﾉWく 

Keskkonnaalased õigused 

Aasta esimeseゲ ヮﾗﾗﾉWゲ ┗ｷｷH KÕK ﾉ@Hｷ ﾉﾛ┗ｷﾗゲ; ヱヵ-st avalikkusele suunatud ｷﾐaﾗヮ@W┗;ゲデ, millel 

tutvustatakse ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;;ゲﾃ;SWゲ ﾆ;;ゲ;ヴ@@ﾆｷﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ. Sama projekti raames uuendame ka 

veebis avaldatud osalusjuhiseid に muudame teksti lihtsamini arusaadavaks ning selle sisu vastavalt 

muutunud seadustele. 

A┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾃ; ｴ┌┗ｷヴ┑ｴﾏ;SW ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲWﾉW ﾛｷｪ┌ゲﾉﾗomes ja strateegiate koostamise protsessides 

ヮﾉ;;ﾐｷﾏW デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ヮﾜﾜヴ;デ; ﾏ;;ヮﾛ┌W ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲが ヮ┑┑WﾉSWゲ ゲWWﾉ@Hｷ ﾏ┌┌デ┌ゲデW ヮﾗﾗﾉW ﾆ; デWｷゲデWゲ 
teemavaldkondades. 

Hea haldus 

ヲヰヱヵく ; ┗;ﾉﾏｷ┗;S KÕKｷﾉ j┌ｴｷゲWS ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ｷﾐaﾗ ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲW ﾃ; ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾗデゲ┌ゲデW 
tegemisse kaasamise teemalく PW;ﾏｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ デ┌デ┗┌ゲデ;S; ;ﾏWデﾐｷﾆWﾉW ﾐﾛ┌SWｷSが ﾏｷゲ 
デ┌ﾉWﾐW┗;S ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲWゲデ A;ヴｴ┌ゲｷ ﾆﾗﾐ┗Wﾐデゲｷﾗﾗﾐｷゲデ ﾃ; ﾏｷS; デ┌ﾉWH ﾃ@ヴｪｷS; ﾆ; EWゲデｷゲく S┑ｪｷゲWﾉ 
korraldame ametnikele sel teemal ka kolm tasuta koolitust. 

Heade kaalutlusotsuste デWｪWﾏｷゲデ ﾛヮWデ;ﾏW otsuste tegemise praktilisele poolele keskenduvatel 

tasulistel koolitustel. 

Suurobjektide rajamine 

K┌ﾐ; ;;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ ┗ﾛWデｷ ┗;ゲデ┌ ┌┌ゲ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾏｷゲゲW;S┌ゲが  ﾏｷゲ ゲ@デWゲデ;H suurobjektide rajamisele 

WヴｷヴWWｪﾉｷSが ゲｷｷゲ ﾉ@ｴｷ;;ゲデ;デWﾉ ﾗﾐ WWﾉﾆﾛｷｪW ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW ヴ;ﾆWﾐS┌ゲヮヴ;ﾆデｷﾆ; ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷﾐWく SWWヮ@ヴ;ゲデ ﾃ@デﾆ;ﾏW 
2015. a suurobjektide planeerimise ヮヴ;ﾆデｷﾆ; ﾃ@ﾉｪｷﾏｷゲデ ﾐｷﾐｪ ﾛｷｪ┌sabi osutamist tasulise teenusena.  

Müra 

M┑ヴ;┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾃ@ﾉｪｷH KÕK ヲヰヱ5. a jooksul ┌┌デW ﾏ┑ヴareeglite ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲデが ﾏｷゲ ヮW;ﾆゲ ﾃ@デﾆ┌ﾏ; 
┌┌W Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲゲWｷゲ┌ゲく U┌デW ﾐﾛ┌WデW Wﾉﾉ┌ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲW ｴﾛﾉH┌ゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲ 
alustada ametnikele suunatud rakendusjuhiste koostamist. 



Maapõu 

M;;ヮﾛ┌W ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾃ@デﾆ┌H ﾃ┌H; ヲヰヱヴく a ;ﾉ;ﾐ┌S デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾗゲ┌デ;ﾏｷﾐW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW ﾃ; 
┑ﾆゲｷﾆｷゲｷﾆ┌デWﾉW, millega soovime oluliselt muuta senist praktikat avalikkuse kaasamisel ning erinevate 

huvidega arvestamisel. V;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW FﾗﾐSｷ ヴ;ｴ;ゲデ;デ;┗; ヮヴﾗﾃWﾆデｷ ヴ;;ﾏWゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾆﾗﾗゲ EWゲデｷﾏ;; 
Looduse FﾗﾐSｷ ﾃ; EWゲデｷ M;;┗;ヴ;SW Üｴｷﾐｪ┌ｪ; ﾃ@デﾆ;デ; ﾆ;;ゲ;ヴ@@ﾆｷﾏｷゲデ ka ┌┌W ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW 
koostamisel, mis sai alguse juba 2014. 

Natura にどどど võrgustik 

ヲヰヱヵく ; ┗ｷｷH E┌ヴﾗﾗヮ; Kﾗﾏｷゲﾃﾗﾐ ﾉ@Hｷ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ;ﾉ┌ゲWﾆゲ ﾗﾉW┗; EL loodus- ja 

linnudirektiivide hindamise (nn fitness-check)が ﾏｷﾉﾉWゲ KÕK ヮﾉ;;ﾐｷH ﾗゲ;ﾉWS; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ デWｷゲデW 
ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデWｪ; ﾐｷｷ ゲｷゲWヴｷｷﾆﾉｷﾆ┌ﾉ ﾆ┌ｷ EL デ;ゲ;ﾐSｷﾉく Kﾗﾗゲ デWｷゲデW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSWｪ; 
antakse Euroopa Komisjonile infot direktiivide rakendumisest Eestis. EL tasandil on meil plaanis 

kaardistada Euroopa Kohtu praktikat ning abistada EL tasandi organisatsioone seisukohtade 

vormistamisel ja Euroopa Komisjonile edastamisel. 
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 15 446 9 273 2

Nõuded ja ettemaksed 3 387 1 279 3

Kokku käibevara 18 833 10 552  

Kokku varad 18 833 10 552  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 10 893 10 280 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 6 749 0  

Kokku lühiajalised kohustused 17 642 10 280  

Kokku kohustused 17 642 10 280  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 735 735  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -463 6 818  

Aruandeaasta tulem 919 -7 281  

Kokku netovara 1 191 272  

Kokku kohustused ja netovara 18 833 10 552  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 49 524 50 110  

Tulu ettevõtlusest 42 308 24 040 8

Kokku tulud 91 832 74 150  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 983 -16 013 9

Mitmesugused tegevuskulud -9 386 -7 155 10

Tööjõukulud -67 544 -58 263 11

Kokku kulud -90 913 -81 431  

Põhitegevuse tulem 919 -7 281  

Aruandeaasta tulem 919 -7 281  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 919 -7 281  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 056 4 041  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 613 -3 962  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
6 749 -8 923  

Kokku rahavood põhitegevusest 6 225 -16 125  

Rahavood investeerimistegevusest    

Antud laenud -686 -634  

Antud laenude tagasimaksed 634 418  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -52 -216  

Kokku rahavood 6 173 -16 341  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 273 25 614 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 173 -16 341  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 15 446 9 273 2
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 735 6 818 7 553

Aruandeaasta tulem -7 281 -7 281

31.12.2013 735 -463 272

Aruandeaasta tulem 919 919

31.12.2014 735 456 1 191
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Keskkonnaõiguse Keskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete muutmise mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui:

(a) arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest Raamatupidamise Toimkonna juhendist ning selles on sätestatud teistsugused uuele meetodile

ülemineku reeglid.

(b) arvestuspõhimõtte muutuste mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskkpanga

valuutakursid.

Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad- ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa

Keskkpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus

laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende

väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem

alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui:

(a)sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b)sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust

kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Toetused, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal toetus laekus.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse tekkepõhiselt proportsionaalselt samades perioodides

nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

SA Keskkonnaõiguse Keskus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed.
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Arvelduskontod 15 446 9 273

Kokku raha 15 446 9 273

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 2 040 2 040  

Ostjatelt laekumata arved 2 040 2 040  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
17 17 4

Muud nõuded 686 686  

Laenunõuded 686 686  

Ettemaksed 644 644  

Muud makstud ettemaksed 644 644  

Kokku nõuded ja ettemaksed 3 387 3 387  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 1 4

Muud nõuded 634 634  

Laenunõuded 634 634  

Ettemaksed 644 644  

Muud makstud ettemaksed 644 644  

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 279 1 279  

Muu makstud ettemaksuna on kajastatud bürooruumide rendilepingu sõlmimisel ettemakstud rent.

Laenunõudena on kajastatud antud laen, mille tagasimaksetähetaeg on 2015 aastal.
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 662 1 474

Üksikisiku tulumaks 1 459 1 237

Erisoodustuse tulumaks 18   

Sotsiaalmaks 2 869 2 389

Kohustuslik kogumispension 166 145

Töötuskindlustusmaksed 180 170

Ettemaksukonto jääk 17  1  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 17 5 354 1 5 415

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus detsembris väljamakstud töötasudelt arvestatud maksudelt, mis kuulusid vastavate seaduste

alusel deklareerimisele ja tasumisele 10.01.2015 ja viitvõlad detsembri eest arvestatud töötasudelt, mis maksti välja jaanuaris ja

millelt arvestatud maksud kuulusid deklareerimisele ja tasumisele 10.02.2015.

Riigimaksude intressivõlga ei olnud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 817 817  

Võlad töövõtjatele 4 113 4 113 6

Maksuvõlad 5 354 5 354 4

Saadud ettemaksed 609 609  

Tulevaste perioodide tulud 609 609  

Kokku võlad ja ettemaksed 10 893 10 893  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 771 771  

Võlad töövõtjatele 4 094 4 094 6

Maksuvõlad 5 415 5 415 4

Kokku võlad ja ettemaksed 10 280 10 280  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Töötasude kohustus 3 680 2 268

Puhkusetasude kohustus 382 1 821

võlad aruandvatele isikutele 51 5

Kokku võlad töövõtjatele 4 113 4 094
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2014. a. majandusaasta aruanne

Võlgadena töövõtjatele on kajastatud detsembri eest arvestatud töötasud, mis kuulusid väljamaksmisele jaanuaris 2015

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -762 7 014 -6 252 0

Keskkonainvesteeringute Keskus 9 686 28 902 -38 588 0

Vabaühenduste Fond 0 2 185 -2 185 0

Justice and Enviroment 0 3 084 -3 084 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 8 924 41 185 -50 109 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
8 924 41 185 -50 109 0

 

 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Keskkonainvesteeringute Keskus 0 31 801 -25 052 6 749

Vabaühenduste Fond 0 11 765 -11 765 0

Justice and Enviroment 0 3 216 -3 216 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 9 491 -9 491 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 56 273 -49 524 6 749

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
56 273 -49 524 6 749

Veerus Tulu on kajastatud tegevuskulude sihtfinansteerimiseks saadud ja aruandeaastal kasutatud ning sihtfinantseerimise tuluna kajastud

summad. 31.12.2012 seisuga positiivsed saldod on kajastatud bilansis passivas sihtfinantseerimise kohustustena ja negatiivsed saldod

aktivas nõuetena.

RTJ 12 muudatustest tulenevalt on 2013 ja 2014 aasta sihtfinantseerimise tuluna kajastatud  sihtfinantseerimine, mille laekumine on

praktiliselt kindel ja millega seotud sisulised tingimused on 31. detsembri seisuga täidetud.

2013 ja 2014 aastal tehtud projektide kulud, mille katteks  sihtfinantseerimine muutub vastavalt lepingule sissenõutavaks 

järgmisel aruandeaastal, kajastuvad miinusena aruandeaasta tulemis.

Seisuga 31.12.2013 on aruandeaasta tulemis arvestatud laekumata sihtfinantseerimise arvelt tehtud kuludes miinusena:

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusest 3758 eurot, 

Vabaühenduste Fondi toetusest 129 eurot.

Seisuga 31.12.2014 on aruandeaasta tulemis arvestatud laekumata sihtfinantseerimise arvelt tehtud kuludes miinusena:

Vabaühenduste Fondi toetusest 3510 eurot

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusest  1989 eurot
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

tulu teenustest 26 929 20 450

tulu ruumide rendist 502 210

tulu koolitustest 14 877 3 380

Kokku tulu ettevõtlusest 42 308 24 040

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 3 635 2 488

Mitmesugused bürookulud 675 831

Lähetuskulud 372 281

Raamatupidamisteenuste kulu 1 112 822

Ekspertiisid, sisseostetud teenused 2 540 8 165

IT teenused, kodulehekülg 3 415 33

Koolituste korraldamine 184 2 503

Tükised 2 050 890

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
13 983 16 013

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsestele kuludele lisanduvad tööjõukulud projektides 2013 aastal 40 433 eurot ja 2014 aastal 38 915

eurot.

Nimetatud summad on kajastatud tulemiaruandes tööjõukulude real.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 2 003 2 617

Mitmesugused bürookulud 1 129 1 288

Lähetuskulud 728 507

Koolituskulud 13 50

Riiklikud ja kohalikud maksud 18 0

Raamatupidamisteenused,audit 1 741 1 914

Telefon,andmeside,post 150 201

Kodulehekülg,ITteenused 364 128

Liikmemaksud 470 450

Koolituste korraldamine, semiarid 2 770 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 386 7 155
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 50 451 43 428

Sotsiaalmaksud 17 064 14 835

Kokku tööjõukulud 67 515 58 263

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
38 915 40 433

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Palgakuludena on kajastatud lisaks töölepinguga makstud töötasudele ka töövõtulepingute alusel makstud tasud summas 8548

(koos maksudega)ja juhatuse liikme lepingute alusel makstud tasud summas 9198 (koos maksudega) .

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 190 0 206

2014 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 401 1 413

 

2013 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 386 958

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 9 198 2 600

SA-lt Eestimaa Looduse Fond (üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest) osteti raamatupidamisteenust, SA-le Eestimaa Looduse Fond

esitati Keskkonnaõiguse Keskuse poolt arveid õigusteenuse ja koolituste eest. Sihtasutuse juhtkonna hinnangul ei ole

raamatupidamisteenuse hind olnud turuhinnast oluliselt kõrgem ega madalam. Keskkonnaõiguse Keskuse enda õigusteenuste ja koolituste

hinna määramisel lähtuti KÕKi tavapärasest hinnakirjast.


