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TEGEVUSARUANNE 

Missioon ja eesmärgid 

“A 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; “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; ﾆ;ｷデゲデ;く  

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 2016. a alguses juristid Siim Vahtrus ja Kadi-Kaisa Kaljuveer ﾐｷﾐｪ H┑ヴﾗﾗﾃ┌ｴデ 
ja assistent Pille Priksく A;ゲデ; デWｷゲWﾉ ヮﾗﾗﾉWﾉ ;ゲ┌ゲ KÕKｷゲ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾃ┌ｴｷﾐ; デﾜﾜﾉW K;デヴW Lｷｷ┗く 
“WﾐｷゲWゲデ ﾉ@HｷﾏﾛWﾉS┌ﾏ; ﾃ; ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾏ; ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷｪ; ゲﾗﾗ┗ｷH KÕK ゲ┌┌ヴWﾐS;S; ﾗﾏ; ﾐ@ｴデ;┗┌ゲデ ﾃ; 
ﾏﾛﾃ┌く 

KÕKｷ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲゲWｷsu kuulusid endiselt Airi Andresson, Silvia Lotman, Kaarel Relve ja Kadri 

Tillemannく Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ゲデ ﾉ;ｴﾆ┌ゲ ﾗﾏ;ﾉ ゲﾗﾗ┗ｷﾉ R;ゲﾏ┌ゲ PWS;ﾐｷﾆく 

Oﾉ┌ﾉｷゲｷﾏ ﾏ┌┌デ┌ゲ デﾗｷﾏ┌ゲ ゲWﾗゲWゲ KÕKｷ ;ゲ┌ﾆﾗｴ;ｪ;が ﾏｷﾉﾉW ﾃ┌ヴｷｷSｷﾉｷﾐW aadress alates 2016. a septembrist 

on Telliskivi 60A, Tallinn. PW;ﾉｷﾐﾐ; ﾆﾗﾉｷﾏｷﾐW ┗ﾛｷﾏ;ﾉS;H ﾏWｷﾉ ﾗﾉﾉ; ﾉ@ｴWﾏ;ﾉ ﾐｷｷ ヮ;ﾉﾃ┌SWﾉW ﾗﾏ; ﾆﾉｷWﾐデｷSWﾉW 
ﾃ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉW ﾆ┌ｷ ﾆ; ﾗデゲ┌ゲWデWｪｷﾃ;デWﾉWが ﾆWﾉﾉW デWｪW┗┌ゲW ﾏﾛﾃ┌デ;ﾏｷﾐW KÕKｷ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐく 

Oﾉ┌ﾉｷゲW ;ヴWﾐｪ┌ﾐ; ﾗﾐ KÕK ;ﾉ;デWゲ ヲヰヱヶく ; ;ヮヴｷﾉﾉｷゲデ ﾉﾜﾜﾐ┌S ﾆ;;ゲ; ﾆ; EWゲデｷ KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデW Kﾗﾃ; 
ふEKOぶ デﾜﾜゲが Wゲｷ;ﾉｪ┌ ﾐ-ﾜ ┗;;デﾉWﾃ;ゲデ;;デ┌ゲWゲく Kﾗﾗゲデﾜﾜ ﾗﾐ ﾆ;ゲ┌ﾉｷﾆ ﾏﾛﾉWﾏ;ﾉW ヮﾗﾗﾉWﾉW に KÕK ゲ;;H デWｷゲデWﾉデ 
ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;┑ｴWﾐS┌ゲデWﾉデ ｷﾐaﾗデ ;ヴWﾐｪ┌デW ﾆﾗｴデ; ﾐｷﾐｪ ゲ;;H ;ヴ┌デWﾉ┌SWゲゲW ヮ;ﾐ┌ゲデ;S; ﾗﾏ; 
ekspertteadmisega. 

J@デﾆ┌┗;ﾉデ ﾗゲ;ﾉWH KÕK ﾆ; ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲWｪ; デWｪWﾉW┗;デW ┗;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ 
J┌ゲデｷIWわEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ふJわEぶ デﾜﾜゲく Kﾗﾗゲ WSWﾐS;ﾏW ﾏｷデ┌デ ﾗﾉ┌ﾉｷゲデ ヴｷｷﾆｷSW ┑ﾉWゲデ ┗;ﾉSﾆﾗﾐS;が ゲｴ 
ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ ｴｷﾐS;ﾏｷゲデが N;デ┌ヴ;-;ﾉ;SW ﾆ;ｷデゲWデ ﾐｷﾐｪ デﾛｴ┌ゲ;デ ﾃ┌┌ヴSWヮ@@ゲ┌ ﾛｷｪ┌ゲWﾏﾛｷゲデﾏｷゲWﾉWく 

 



Finantsid ja rahastamine 

Finantsnäitajad 

KÕKｷ Hｷﾉ;ﾐゲｷﾏ;ｴデ ﾗﾉｷ ンヱくヱヲくヲヰヱ6 seisuga 25 290 eurot ja aasta jooksul saadi tulusid 54805 eurot.  

Aruandeaasta tulem oli 3999 eurot. Tegevjuhtkonnale arvestati tasusid 2800 eurot  (2015 aastal 4105 

eurot). 

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

21 082 eurot (2015. aastal oli projektitoetusi 45 353 euヴﾗ WWゲデぶく T┌ﾉ┌ WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ ┗@ｴWﾐWゲ ンン Αヲン  
(2015. aastal 42 767 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┌ 16,25 tundi. 

KÕKｷ デ┌ﾉ┌SW ﾃ;ﾗデ┌ゲ ふEURぶ 

 

 

KÕKｷ ﾆ┌ﾉ┌SW ﾃ;ﾗデ┌ゲ ふEURぶ 

 

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 ヲがヱΓ 

Vﾛﾉ;ﾆﾗヴS;ﾃ; Э ﾆﾗｴustused / varade maksumus = 0,46 

Rahaliste vahendite tase =  raha っ ﾉ┑ｴｷ;ﾃ;ﾉｷゲWS ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲWS Э ヲがヰΑ 

Soliidsuskordaja = omakapital/ kogukapital =  0,55 

“;;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;Э 

2016 toetused/2015 toetused= 0,53 

 

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6. a Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), 

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6. a 

tegevustoetuse). Kokku oli 2016く ; デﾜﾜゲ 3 projekti (2015. a 7 projekti): 

KIK: 

 Igakuine keskkoﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┌┌Sｷゲﾆｷヴｷ ふﾃ@デﾆ┌H ヲヰヱΑ) 

38% 

62% 

Projektitoetused T┌ﾉ┌ WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ

84% 

3% 
8% 

5% 

Tﾜﾜデ;ゲ┌S Juhatuse tasud

Tegevuskulud Reserv



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) 

Euroopa Komisjon: 

 Osalemine Justice&Environment 2016く ; デﾜﾜゲ 

Projeﾆデｷヴ;ｴ;ゲデ┌ゲW ┗@ｷﾆゲWﾏ ﾏ;ｴデ ﾗﾉｷ デｷﾐｪｷデ┌S WWﾉﾆﾛｷｪW ;ゲﾃ;ﾗﾉ┌ゲデが Wデ ゲWﾐｷゲW ┑ｴW ヮﾛｴｷヴ;ｴ;ゲデ;ﾃ; ふKIKぶ 
ゲｷゲゲWデ┌ﾉWﾆ┌S ┗@ｴWﾐWゲｷS ヲヰヱヶく ; Sヴ;ゲデｷﾉｷゲWﾉデ ﾐｷﾐｪ ゲWWデﾛデデ┌ ﾃ@Wデｷ ﾆ; KÕKｷ ﾏｷデﾏWS デ;ﾗデﾉ┌ゲWS ヴ;ｴ┌ﾉS;ﾏ;デ;く 
“;ﾏ┌デｷ ﾉﾛヮヮWゲｷS VÜF デﾗWデ┌ゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷS ふ┌┌ゲｷ ﾗﾐ ﾗﾗS;デ; ﾉ@ｴｷ;;ゲデ;デWﾉぶく “;ﾏ;ゲ デWｪWﾉWゲ KÕK ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ 
uutele projektirahastajatele taotluste koostamisega (sh Euroopa Komisjoni LIFE-programmi). 

Ettevõtlus 

KÕKｷ tasuline ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲ ｴﾛﾉﾏ;H nii ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデWゲ ﾆ┌ｷ ka esindamist kohtuasjades, samuti 

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 
teemadel 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 ﾗゲ┌デ;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;des) kui ka omatulu teenimiseks. EデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ 
saadud 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 WWﾉﾆﾛｷｪW projektide omafinantseeringu 

ning huvikaitsetegevuste katteks.  

2016. a WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲデ┌ﾉ┌ ﾗﾉｷ ┗@ｷﾆゲWﾏ ﾆ┌ｷ ヲヰヱヵ. a - 33 723 (2015. aastal 42 767 eurot). Klientide 

デ;ｪ;ゲｷゲｷSW ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲWﾉW ﾗﾐ ﾗﾉﾐ┌S ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ 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 
osalejad. 

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;lised on reeglite sisust teadlikud. 

“WW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. 

ヲヰヱヶく ; ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ﾃ┌H; ﾆ;ｴWﾆゲ;ﾐS;デ aastat igakuise ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┌┌Sｷゲﾆｷヴﾃ; ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲデく 
Uudiskirja lugejate 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 ka keskkonnaaktiviste, kelle jaoks 

uudiskiri aitab ﾉ┌┌; ┑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 Uudiskirja e-postile 

デWﾉﾉｷﾃ;デW ;ヴ┗ ﾗﾐ ヮ┑ゲｷﾐ┌S ヴΓヰ ヴｷﾐｪｷゲが loetavus veebis ┑ｴWゲ ﾆ┌┌ゲ ﾆWゲﾆﾏｷselt ca 1140. 



 

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 
rakendajad ja teised 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. 

J@デﾆ┌┗;ﾉデ ﾗﾐ populaarne 2015. a kevadel veebis avaldatud 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.  Veebis vaadati neid 2016. a keskmiselt 1065 korda kuus.  

 

 

 

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┌ゲWｪ; ヮ┌ｴデ;ﾉW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾉW ﾃ; ｷﾐｷﾏWゲデW ｴW;ﾗﾉ┌ ┗;ﾃ;S┌ゲデWｪ;く  

2016く ; ﾗﾉｷ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ﾏWｷW peamisekゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲが Wデ kohalikele kogukondadele ja 

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.  
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ÜｴWﾆゲ ゲWﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷ ゲ;;┗┌デ;ﾏｷゲW ┗ｷｷゲｷﾆゲ oli 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 kokku 29 

juhtumiga 341,25 tunni ulatuses, sellest ca 58 デ┌ﾐSｷ デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾏ@ヴデゲｷゲ ﾉﾛヮヮWﾐ┌S VÜFｷ ﾏ;;ヮﾛ┌W 
projektis maavarade kaevandamisega seotud juhtumites.  

Õｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾃ;ﾗデ┌ゲ Wヴｷ デ┑┑ヮｷ ﾆﾉｷWﾐデｷSW ┗;ｴWﾉ (tundide arv) 

 

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 ﾃ; ヲヰヱヵく ; デ@ｷWﾐS;デ┌S juhised 

keskkonnaotsuste tegemises osalemiseks (http://www.k6k.ee/oskaosaleda). J┌ｴｷゲデW ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デ;┗┌ゲ ﾗﾐ 

┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ;;ゲデ;-aastalt ﾏﾛﾐW┗ﾛヴヴ; kasvanud (2014. a keskmiselt 380 k┑ﾉ;ゲデ┌ゲデ ﾆ┌┌ゲが ヲヰヱヵく ; ﾆWゲﾆﾏ 
466, 2016. a keskm 474). 

 

 

Lｷゲ;ﾆゲ ゲWﾉﾉWﾉW ┑ﾉSｷゲWﾉW ﾃ┌ｴｷゲWﾉW ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾆ; uue juhise kohalikele kogukondadele ja inimestele, 

ﾆWﾉﾉW ﾉ@ｴｷﾆﾗﾐﾐ;ゲ ゲﾗﾗ┗ｷデ;ﾆゲW ﾏ;;┗;ヴ;ゲｷS ﾆ;W┗;ﾐS;S;く J┌ｴｷゲWゲ ;ﾐﾐ;ﾏW ﾐﾛ┌が ﾆ┌ｷS;ゲ 
kaevandamislubade menetluses paremini osaleda. J┌ｴｷゲWS ﾃ; ┗@ｷﾆW ﾆ;W┗;ﾐS┌ゲゲﾛﾐ;ゲデｷﾆ on 

ﾆ@デデWゲ;;S;┗;S ﾏWｷW ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾉく 
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Aasta teises pooles panustasime Keskkonnaministeeriumi juhtimisel aset leidnud Århusi 

konventsiooni raporti koostamisse. Meie hinnangul on ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ  ┗;ﾉSﾆﾗﾐSｷが ﾏｷS; ヮ;ヴ;ﾐS;S;く ÜｴWﾆゲ 
selliseks valdkonnaks, kus oleme asunud EKOｪ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS デWｪWﾏ;が ﾗﾐ WヴｷﾐW┗;デW ｴ┌┗ｷヴ┑ｴﾏ;SW 

kaasamine seadusloomesseが ﾏｷゲ ヮW;ﾆゲ ﾗﾉWﾏ; ゲｷゲ┌ﾆ;ﾏ ﾃ; ﾗゲ;ﾉWﾃ;デWﾉW ｴﾛﾉヮゲ;ﾏく Hetkeolukord ei vasta 

ﾐデ デ@ｴデ;Wｪ;SW ﾗゲ;ゲ ka V;ﾉｷデゲ┌ゲW ヮﾗﾗﾉデ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWデ┌S kaasamise heale tavale. 

Jﾛ┌S┌ﾏﾜﾜS; デWｪWﾉWゲｷﾏW ヲヰヱヶく ; aastalgi sellega, et erinevates seadustes ゲ@デWゲデ;デ┌S ﾐﾛ┌SWS 

kaasamisele ｴﾛﾉH┌ゲデ;ﾆゲ ;┗;ﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾗゲ;ﾉ┌ゲデく N@ｷデWﾆゲ ﾗsalesime ヲヰヱヶく ; ﾏ;;ヮﾛ┌Wseaduse WWﾉﾐﾛ┌ 
┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲWﾉが ﾏｷﾉﾉWﾉW aprillis seisukohti esitasime. 

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 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WﾉﾉｷゲデW ﾗデゲ┌ゲデW ┗ﾗヴﾏｷゲデ;ﾏｷゲWﾉW ﾃ; ﾏWﾐWデﾉ┌ゲWﾉWく “Wﾉ WWゲﾏ@ヴｪｷﾉ ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ka 

2016. a koolitusi kaasamise teemalが ﾆﾗﾆﾆ┌ ﾗゲ;ﾉWゲ KÕKｷ ゲWﾉﾉeteemalistel koolitustel 21 ametnikku 

KOV-idestく Lｷゲ;ﾆゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW ヲヰヱヶく ; ┗WWﾉ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲW ﾛｴ┌ ﾆ┗;ﾉｷデWWSｷ ﾆ;ｷデゲW ﾃ; ﾏ┑ヴ; ヮｷｷヴ;ﾏｷゲW デWWﾏ;ﾉ, 
kus tutvustasime 2017. aastast KOVidele ﾆWｴデｷﾏ; ｴ;ﾆ;ﾐ┌S ┌┌ゲｷ ﾐﾛ┌SWｷS. J@ヴ┗; ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ; 
ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWﾉW ┗ｷｷゲｷﾏW ﾉ@Hｷ ﾆ; ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ ｴｷﾐS;ﾏｷゲW デWWﾏ;ﾉｷse koolituse, millel osales 15 

ametnikku. 

 

J@デﾆ;ゲｷﾏW KOVidele ja maavalitsustele ﾛｷｪ┌ゲデWWﾐ┌ゲW ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲWｪ;, aidates neil kaalutlusotsuseid (nt 

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 2016. aastal 7 omavalitsust. 

 

Lｷゲ;ﾆゲ ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ “EI ja Hendrikson & KOga ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲW hindamise (KSH) 

ﾆ@ゲｷヴ;;ﾏ;デ┌ ﾆｷヴﾃ┌デ;ﾏｷゲデが ﾏｷゲ ┗;ﾉﾏｷH ｴｷﾉﾃWﾏ;ﾉデ ヲヰヱΑく ; ﾏ;ｷ ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ﾃ; ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;デ;ﾆゲW ｴｷﾉﾃWﾏ;ﾉデ 2017. a 

ﾃ┌┌ﾐｷ ﾉﾛヮ┌ゲ. K@ゲｷヴ;;ﾏ;デ on metoodiline juhendmaterjal praktikutele, mis sisaldab ﾐﾛ┌;ﾐSWｷS ﾐｷｷ 
ﾆﾗヴヴWﾆデゲW ﾏWﾐWデﾉ┌ゲW ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲ ﾆ┌ｷ ka ﾏﾛjude metoodiliselt kvaliteetselt hindamiseks. 

Fookusteemad 

Maapõu 

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 

ヴ;ｴ┗┌ゲﾉｷﾆ┌ ヴｷﾆﾆ┌ゲWｪ; ﾐｷﾐｪ デWｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾆ;W┗;ﾐS┌ゲ;ﾉ;ゲｷS ┑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く 
 

2016. a ;ヮヴｷﾉﾉｷゲ Wゲｷデ;ゲｷﾏW ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴデｷ ﾐ┑┑SゲWﾆゲ ﾃﾛ┌ゲデ┌ﾐ┌S ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ﾉW. Meie 

WデデWヮ;ﾐWﾆ┌デW ヮﾛｴｷデ┌┌ﾏ ﾗﾉｷ ゲWﾉﾉWゲが Wデ ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲﾉ┌H;SW ;ﾐSﾏｷゲWゲデ ﾗﾉWﾆゲ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆWWﾉS┌S; ﾆ; 
┑ﾉWﾏ@@ヴ;ゲデW ﾏﾛﾃ┌SW ﾆﾗヴヴ;ﾉく Kﾗﾗゲ KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷｪ; ﾉWｷSゲｷﾏW ﾏ;;ヮﾛ┌W ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ﾉW ゲﾗHｷﾉｷﾆ┌ 
ゲﾛﾐ;ゲデ┌ゲWが ﾏｷゲ ゲWS; WWゲﾏ@ヴﾆｷ デ@ｷS;Hく 

 

J@デﾆ;ゲｷﾏW ヲヰヱ6. a ﾆ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ;ﾐSﾏｷゲデが kokku abistasime eraisikuidが ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐSｷ ┗ﾛｷ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲｷ 9 

ﾏ;;ヮﾛ┌Wteemalises juhtumis (neist olulisemad Tatraﾏ@W II, Marinova ja Arussaare dolokiviﾆ;ヴﾃ@@ヴｷS, 

Kodasﾗﾗが Tﾛﾐ┌ﾏ;; ﾃ; Illaste turbaraba). Kodasoo turbaraba puhul nt on tegemist paepealsel asuva 

https://riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava
http://media.voog.com/0000/0036/5677/files/Seisukoht%20MaaPS%20eeln6ule_K6K%2020.04.16.pdf


rabaga, kus tegevusega kaasneb suur reostusoht (analoogses olukorras, Niibi turbaraba puhul on 

reostus ka aset leidnud). Kahjuks ignoreeriti seda probleemi arendaja ja Keskkonnaameti poolt, 

ﾏｷゲデﾛデデ┌ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌S ﾗﾐ ﾗﾏ; ｴ┌┗ｷSW ﾆ;ｷデゲWﾆゲ ヮｷS;ﾐ┌S ﾆﾗｴデ┌ゲゲW ヮﾜﾜヴS┌ﾏ;く Aヴ┌ゲゲ;;ヴW Sﾗﾉﾗﾆｷ┗ｷﾆ;ヴﾃ@@ヴｷ 
puhul ohustas tegevus aga haruldase suur-ﾆﾗﾐﾐ;ﾆﾗデﾆ; Wﾉ┌ヮ;ｷﾆ; ﾃ; N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆﾆ┌ ﾆ┌┌ﾉ┌┗;ｷS 
metsaelupaiku. Aitasime selles juhtumis omavalitsusel edukalt neile probﾉWWﾏｷSWﾉW デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ 
ヮﾜﾜヴ;デ;く 
 

2016. a koostasime uue juhise ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW ﾃ; ｷﾐｷﾏWゲデWﾉWが ﾆWﾉﾉW ﾉ@ｴｷﾆﾗﾐﾐ;ゲ ゲﾗﾗ┗ｷデ;ﾆゲW 
ﾏ;;┗;ヴ;ゲｷS ﾆ;W┗;ﾐS;S;く J┌ｴｷゲWゲ ;ﾐﾐ;ﾏW ﾐﾛ┌が ﾆ┌ｷS;ゲ ﾆ;W┗;ﾐS;mislubade menetluses paremini 

osaleda.  

Müra 

ヲヰヱヶく ; ┗ﾛWデｷ ┗;ゲデ┌ Aデﾏﾗゲa@@ヴｷﾛｴ┌ ﾆ;ｷデゲW ゲW;S┌ゲ AÕK“ ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉW ;ﾉ┌ゲWﾉ ;ﾐデ┌S KWM ﾏ@@ヴ┌ゲ ﾏ┑ヴ; 

normtasemete kohtaが ﾏｷゲ ﾃﾛ┌ゲデ┌ゲ ヲヰヱΑく; ┗WWHヴ┌;ヴｷゲく K┌ｷｪｷ ゲWﾐｷゲWｪ; ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ┗ﾛｷH ヴWｪ┌ﾉ;デゲｷﾗﾗﾐｷ 
ヮｷS;S; ﾏﾛﾐW┗ﾛヴヴ; ヮ;ヴWﾏ;ﾆゲが ﾃ@ｷS ﾏｷデﾏWS WWﾉﾐﾛ┌ a;;ゲｷゲ デﾛゲデ;デ;デ┌S ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWS ふﾐデ ﾏ┑ヴ;ﾐﾗヴﾏｷSW 
kohaldamisalast) selge lahenduseta. “WWデﾛデデ┌ ﾗﾐ ﾏWｷﾉ ヮﾉ;;ﾐｷゲ WヴｷﾐW┗;デW ┗;ｴWﾐSｷデWｪ; ふｴ┌┗ｷﾆ;ｷデゲWが 
ﾆﾗｴデ┌┗;ｷSﾉ┌ゲWSぶ ﾃ@デﾆ;デ; ヴWｪ┌ﾉ;デゲｷﾗﾗﾐｷゲ ﾃ; ゲWﾉﾉW ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲ┗ｷｷゲｷSWゲ ゲWﾉｪ┌ゲW ﾉﾗﾗﾏｷゲデく 

“┌┌ヴWﾐS;ゲｷﾏW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲW ;ﾏWデﾐｷﾆW デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲデ ﾏ┑ヴ;ヴWWｪﾉｷデWゲデ ﾉ@Hｷ ゲ┑ｪｷゲWﾉ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲW 
さﾛｴ┌ ﾆ┗;ﾉｷデWWSｷ ﾆ;ｷデゲW ﾃ; ﾏ┑ヴ; ヮｷｷヴ;ﾏｷﾐW に ┌┌WS ﾐﾛ┌SWS KOVｷSWﾉW ;ﾉ;デWゲ ヲヰヱΑざ. Samal teemal on 

plaanis koolitusi pakkuda ka edaspidi. 

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 
K;ヴﾆゲｷ ┗;ﾉﾉ;ゲ ヴ;ﾃ;ゲ ┑ﾆゲ ﾏ;;ﾗﾏ;ﾐｷﾆ ﾗﾏ; ﾆｷﾐﾐｷゲデ┌ﾉW ﾗﾏ;┗ﾗﾉｷﾉｷゲWﾉデ ﾆヴﾗゲゲｷヴ;ﾃ;が ﾏｷゲ ｴ@ｷヴｷH ﾐ;;HヴWｷS 
WWﾉﾆﾛｷｪW ┑ﾉWﾏ@@ヴ;ゲW ﾏ┑ヴ; デﾛデデ┌く T@ﾐ;ゲWﾆゲ ﾗﾐ ┗;ｷSﾉ┌ゲ ﾃﾛ┌Sﾐ┌S ｴ;ﾉS┌ゲﾆﾗｴデ┌ゲゲWく 

Eelmisel aastal tegelesime ka ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲWｪ;が ﾏｷﾉﾉW ゲｷゲ┌ﾆゲ ﾗﾐ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; ﾆWゲﾆﾉｷﾐﾐ;ゲ ┑ｴW ｴﾗデWﾉﾉｷ 
ventil;デゲｷﾗﾗﾐｷゲW;SﾏWデW デWﾆｷデ;デ;┗ ﾏ┑ヴ;が ﾏｷﾉﾉWゲ ;ｷデ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデ;S; T;ﾉﾉｷﾐ; Lｷﾐﾐ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲWﾉW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲWく 
KÕKｷ ;Hｷｪ; ﾗﾐ ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌ﾉ ﾛﾐﾐWゲデ┌ﾐ┌S ﾆ@ｷ┗ｷデ;S; ;ゲﾃ;ﾗﾉ┌SW デ@ｷWﾐS;┗ ┌┌ヴｷﾏｷﾐWが ﾏｷﾉﾉWﾉW ﾉﾗodetavasti 

ﾃ@ヴｪﾐWH デﾛｴ┌ゲ;デW ﾉWW┗WﾐS┌ゲﾏWWデﾏWデW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐWく 

 

Olulise mõjuga suurobjektid 

ORMO aﾗﾗﾆ┌ゲデWWﾏ; ﾗﾐ ﾆ@WゲﾗﾉW┗;ﾉ ｴWデﾆWﾉ ヮ;ゲゲｷｷ┗ゲWゲ ゲWｷゲ┌ﾐSｷゲが ﾆ┌ﾐ; KÕKｷ ﾗゲ;ﾉ┌ゲWﾉ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;デ┌S 
ゲW;S┌ゲWﾏ┌┌S;デ┌ゲWS ﾗﾐ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛWデ┌Sき ゲWﾉﾉW ヮﾛｴﾃ;ﾉデ ﾗﾐ ┌┌デ ヮヴ;ﾆデｷﾆ;デ ┗WWﾉ ┗@ｴWく “;ﾏ;ゲ ｴﾗｷ;ﾏW 
ゲ┌┌ヴﾗHﾃWﾆデｷSW ヴ;ﾃ;ﾏｷゲWﾉ ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲW ﾆ@ｷｪ┌ゲ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ゲｷﾉﾏ; ヮW;ﾉく  

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 

praktikas ;ヴ┗Wゲデ;デ;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┌ 
ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ゲ ヮ;ｷﾆ; ヮ;ﾐS┌S ヮﾛｴｷﾏﾛデWデWﾉWく 

JわE デﾜﾜヮﾉ;;ﾐｷ ヴ;;ﾏWゲ ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW osalemist EL-デ;ゲ;ﾐSｷﾉ デﾗｷﾏ┌┗;ゲ ﾉﾗﾗS┌ゲSｷヴWﾆデｷｷ┗ｷSW ﾉ@Hｷ┗;;デ;ﾏｷゲW 
protsessis. Peamiseks partneriks selles osas on olnud EEB (European Environmental Bureau), mille 

liikmeks J&E eelmisel aastal astus ja selle liikmed. Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ JわE-ｪ; ﾗゲ;ﾉWH KÕK ﾆ; WS;ゲヮｷSｷ EL-i 

Natura teemalistes tegevustes. 

http://k6k.ee/fookuses/maapou/kaasaraakimise-juhised


ヲヰヱヶく ; Wゲｷデ;ゲ KÕK ﾆﾗﾗゲ ELFｷｪ; E┌ヴﾗﾗヮ; KﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷﾉW N;デ┌ヴ;-teemalise LIFE-projektitaotluse, projekti 

デ┌┌ﾏ;ﾆゲ ﾗﾐ ｷﾐｷﾏWゲデW デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW デﾛゲデﾏｷﾐW N;デ┌ヴ; ;ﾉ;SWゲデが ﾐWﾐSW ┗@@ヴデ┌ゲWが ヴWWｪﾉｷデWゲデが ﾏｷゲ ゲW;ﾉ 
kehtivad ja sellest, kuidas neid デ@ｷデ;く Projekt on saanud rahastuse ja projektitegevused algavad 2017. 

a aprillis. 

Eelmisel aastal uurisime koos SEIga Natura-hindamise praktikaデ ふデ@ヮゲWﾏ;ﾉデ WWﾉｴｷﾐS;ﾏｷゲW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデぶく 
Sel teemal on valminud ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲ koos soovitustega edasise praktika parandamiseks. 

Plaanid 2017. aastaks 

Info levitamine 

“WﾗゲWゲ ﾆﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾃ┌ｴｷ ┗@ヴH;ﾏｷゲWｪ; ﾗﾐ ヲヰヱヶく ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲデ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ;ﾉ;ゲW info 

levitamine senisWゲデ Wﾐ;ﾏ ヮﾉ;ﾐWWヴｷデ┌Sく ヲヰヱΑく ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾐ ﾆ;┗;ゲ ﾃ@デﾆ;デ; ｷﾐaﾗ ﾉW┗ｷデ;ﾏｷゲWｪ; senisest veel 

ゲ┑ゲデWWﾏゲWﾏ;ﾉデ ﾃ; WWゲﾏ@ヴｪｷゲデ;デ┌ﾏ;ﾉデが Wデ ゲ┌┌ヴWﾐS;S; erinevate osapoolte teadlikust ning KÕKｷ 
ﾐ@ｴデ;┗┌ゲデ ﾃ; ゲWWﾉ@Hｷ ﾏﾛﾃ┌く 

KÕK ﾃ@デﾆ;H ヲヰヱ7. a igakuise uudiskirja ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲデ に  projekt on  rahastatud KIKi poolt kuni 

septembrini,  taotlesime veebruaris ka ﾃ@デﾆ┌ヴ;ｴ;ゲデ┌ゲデく  

Lisaks esitasime Keskkonnainvesteeringute Keskusele veebruaris taotluse ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW 
デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾆﾗヴS┌ゲ┌┌ヴｷﾐｪ┌ ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷゲWﾆゲが ﾏｷﾉﾉW デ┌ﾉWﾏ┌ゲWS ;itaksid kaasa ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲ;ﾉ;ゲW info 

suunaﾏｷゲWﾉW ﾛｷｪWデWﾉW ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ;SWﾉW ning teisalt lubaks hinnata kahe uuringu vahepealsel perioodil 

tehtu efektiivsust. 

Keskkonnaalased õigused 

KWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;;ﾉ;ゲデW ﾛｷｪ┌ゲデW デ;ｪ;ﾏｷゲWﾆゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾃ@デﾆ;デ; ゲﾗﾗS┌ゲｴｷﾐﾐ;ｪ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ;ﾐSﾏｷゲデ ﾆﾗｴ;ﾉｷkele 

kogukondadele, suurematele keskkonnaorganisatsioonidele ja oma elukeskkonna eest seisvatele 

kodanikele.  

Eeldatavasti aasta keskpaigas algava ning J&Ega ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Wﾉﾉ┌┗ｷidava LIFE ヮヴﾗﾃWﾆデｷ ┑ｴWﾆゲ デWｪW┗┌ゲWﾆゲ 
ﾗﾐ ｷﾐｷﾏWゲデW デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW デﾛゲデﾏｷﾐW デWWﾏ;ﾉ  juurdWヮ@@ゲ ﾛｷｪ┌ゲWﾏﾛｷゲデﾏｷゲWﾉWく “;ﾏ┌デｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ JわE 
┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ｪ; ﾉﾗﾗS;ﾏW ﾏﾛﾃ┌デ;S; E┌ヴﾗﾗヮ; Kﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ ┗;ゲデ┌ ┗ﾛデﾏ; デﾛﾉｪWﾐS┌ゲﾃ┌ｴｷゲW AヲJ デWWﾏ;ﾉ, mis 

;ｷデ;ﾆゲ ﾆ;;ゲ; ┑ｴデﾉ┌ゲデ;デ┌S ﾃ; デﾛｴ┌ゲ;デW ﾛｷｪ┌ゲﾆ;ｷデゲW┗;ｴWﾐSｷデW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲWﾉW ﾆﾗｪ┌ E┌ヴﾗﾗヮ; LｷｷS┌ゲ. 

Hea haldus 

Hea halduse aluゲWﾆゲ ﾗﾉW┗;デW ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆW ﾐﾛ┌WデW デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾃ@デﾆ;ﾏW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWｪ; ametnikele 

olulistel teemadelく J@デﾆ┌H ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ nendega. 

Suurobjektide rajamine 

J@デﾆ;ﾏW ヲヰヱΑ. a suurobjektide planeerimise ヮヴ;ﾆデｷﾆ; ﾃ@ﾉｪｷﾏｷゲデ ﾐｷﾐｪ vajadusel ﾛｷｪ┌sabi osutamist 

tasulise teenusena.  

Müra 

M┑ヴ;┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾃ@ﾉｪｷH KÕK ;ﾉ;デWゲ ヲヰヱΑ. a ┌┌デW ﾏ┑ヴ;ヴWWｪﾉｷデW rakendamist ja praktikat (suhtleme oma 

ゲWﾐｷゲデW ヮ;ヴデﾐWヴｷデWｪ;が ヮﾜﾜヴ;ﾏW ﾏ┑ヴ;ﾉW デ@ｴWﾉWヮ;ﾐ┌ ﾏWｷW ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデWゲぶ. U┌デW ﾐﾛ┌WデW 
rakendamise ｴﾛﾉH┌ゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾃ@デﾆ;デ; ゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷSW ﾆﾗﾗﾉｷデ;ﾏｷゲデが ゲ;ﾏ┌デｷ ﾆ;;ﾉ┌ﾏW ;ﾏWデﾐｷﾆWﾉW 

suunatud rakendusjuhiste koostamist. 

http://media.voog.com/0000/0036/5677/files/Natura%20anal%C3%BC%C3%BCs_K6k_SEI_2016.pdf


J@デﾆ┌H ﾐﾛusデ;ﾏｷﾐW ﾏ┑ヴ;デWWﾏ;ﾉｷゲデWゲ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷデWゲが ゲｴ ﾐﾐ Karksi krossiraja juhtumis. 

Maapõu 

M;;ヮﾛ┌W ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾗﾐ ヮﾉ;;ﾐｷゲ ﾃ@デﾆ;デ; koos  partneritega osalemist ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ ﾏ;;ヮﾛ┌W ﾃ; ヮﾛﾉW┗ﾆｷ┗ｷ-
teemalistes otsustusprotsessides. Kaalume ka ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW teemaliste koolituste korraldamist 

ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWﾉW ﾃデ ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ;SWﾉWく 

Natura にどどど võrgustik 

Koos ELFiga loodame alustada LIFE-projekti elluviimist, mille sisuks on inimeste デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW デﾛゲデﾏｷﾐW 
Natura aladest, ﾐWﾐSW ┗@@ヴデ┌ゲest ja kaitse reeglitestく J@デﾆ;ﾏW osalemist EL-tasandi arengutes 

ふWWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ ゲ;;S; Kﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ デWｪW┗┌ゲヮﾉ;;ﾐｷ ┑ｴWﾆゲ ﾗゲ;ﾆゲ N;デ┌ra-hindamise alaseid tegevusi). 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ JわEｪ; ﾆ;┗andame edasisi tegevusi, millega parandada Natura-hindamise praktikat ja otsida 

neile rahastust. 

Strateegia ülevaatamine 

2017く ; ﾆWゲﾆヮ;ｷｪ;ゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾏ┌┌ｴ┌ﾉｪ;ゲ ﾆﾗﾗゲ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWデWｪ; ﾉ@Hｷ ┗ｷｷ; ﾆ; KÕKｷ ﾆWｴデｷ┗a strateegia 

vahehindamiseく K┌ﾐ; ﾏｷデﾏWS ゲデヴ;デWWｪｷ;ゲ ゲW;デ┌S WWゲﾏ@ヴｪｷS ﾗﾉｷS ヮ;ｷﾆ; ヮ;ﾐS┌S ;ﾃ;ヮWヴゲヮWﾆデｷｷ┗ｷｪ; ﾆ┌ﾐｷ 
2015. a, siis on asjakohane nende saavutamist hinnata ja vajadusel ヮﾉ;;ﾐW ﾆﾗヴヴｷｪWWヴｷS; ┗ﾛｷ uusi 

seada. 
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 23 811 21 745 2

Nõuded ja ettemaksed 1 479 5 317 3

Kokku käibevarad 25 290 27 062  

Kokku varad 25 290 27 062  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 9 327 15 687 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 189 1 600 7

Kokku lühiajalised kohustised 11 516 17 287  

Kokku kohustised 11 516 17 287  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 735 735  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 9 040 456  

Aruandeaasta tulem 3 999 8 584  

Kokku netovara 13 774 9 775  

Kokku kohustised ja netovara 25 290 27 062  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 21 082 45 353 7

Tulu ettevõtlusest 33 723 42 767 8

Kokku tulud 54 805 88 120  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 421 -11 519 9

Mitmesugused tegevuskulud -7 330 -4 989 10

Tööjõukulud -37 055 -63 028 11

Kokku kulud -50 806 -79 536  

Põhitegevuse tulem 3 999 8 584  

Aruandeaasta tulem 3 999 8 584  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 999 8 584  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 790 -1 704  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -6 360 4 794  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
589 -5 149  

Kokku rahavood põhitegevusest 2 018 6 525  

Rahavood investeerimistegevusest    

Antud laenud -864 -912  

Antud laenude tagasimaksed 912 686  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 48 -226  

Kokku rahavood 2 066 6 299  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 745 15 446 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 066 6 299  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 811 21 745 2
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 735 456 1 191

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
735 456 1 191

Aruandeaasta tulem 8 584 8 584

31.12.2015 735 9 040 9 775

Aruandeaasta tulem 3 999 3 999

31.12.2016 735 13 039 13 774
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2016. 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.

Raha

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

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

Annetuste ja toetuste kajastamisel on lähtutud RTJ 12st.

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 omanikke (emaettevõte ning emaettevõtte omanikud),

sidusettevõtteid, tegev- ja kõrgemat juhtkonda ja eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod 23 811 21 745

Kokku raha 23 811 21 745

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 600 600

Ostjatelt laekumata

arved
600 600

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
15 15

Muud nõuded 864 864

Laenunõuded 864 864

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 479 1 479

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 629 2 629

Ostjatelt laekumata

arved
2 629 2 629

Nõuded seotud osapoolte

vastu
1 1

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 535 1 535

Muud nõuded 912 912

Laenunõuded 912 912

Ettemaksed 240 240

Muud makstud

ettemaksed
240 240

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 317 5 317

Muu makstud ettemaksuna on 2015 aastal kajastatud bürooruumide rendilepingu sõlmimisel ettemakstud rent.

Laenunõudena on kajastatud antud laen, mille tagasimaksetähetaeg on 2017 aastal.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 984 2 013

Üksikisiku tulumaks 1 063 2 113

Erisoodustuse tulumaks 13 4

Sotsiaalmaks 2 313 3 802

Kohustuslik kogumispension 139 241

Töötuskindlustusmaksed 141 213

Intress   3

Ettemaksukonto jääk 15  1 535  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 15 4 653 1 535 8 389

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

alusel deklareerimisele ja tasumisele 10.01.2017 ja viitvõlad detsembri eest arvestatud töötasudelt, mis maksti välja jaanuaris ja

millelt arvestatud maksud kuulusid deklareerimisele ja tasumisele 10.02.2017.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 227 227

Võlad töövõtjatele 4 447 4 447

Maksuvõlad 4 653 4 653

Kokku võlad ja ettemaksed 9 327 9 327

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 482 482

Võlad töövõtjatele 6 816 6 816

Maksuvõlad 8 389 8 389

Kokku võlad ja ettemaksed 15 687 15 687

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Töötasude kohustis 3 149 6 137

Puhkusetasude kohustis 1 252 679

võlad aruandvatele isikutele 46 0

Kokku võlad töövõtjatele 4 447 6 816

Võlgadena töövõtjatele on kajastatud detsembri eest arvestatud töötasud, mis kuulusid väljamaksmisele jaanuaris 2017
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Keskkonainvesteeringute Keskus 6 749 25 423 -30 572 1 600

Vabaühenduste Fond 0 9 406 -9 406 0

Justice and Enviroment 0 4 379 -4 379 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 996 -996 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
6 749 40 204 -45 353 1 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
6 749 40 204 -45 353 1 600

 

 31.12.2015 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Keskkonainvesteeringute Keskus 1 600 7 907 -7 318 2 189

Vabaühenduste Fond 0 3 435 -3 435 0

Justice and Enviroment 0 10 329 -10 329 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 600 21 671 -21 082 2 189

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 600 21 671 -21 082 2 189

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

tulu teenustest 27 711 30 155

tulu ruumide rendist 1 589 0

tulu koolitustest 4 423 12 612

Kokku tulu ettevõtlusest 33 723 42 767
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 1 971 3 135

Mitmesugused bürookulud 213 550

Lähetuskulud 23 502

Raamatupidamisteenuste kulu 1 155 1 072

Ekspertiisid, sisseostetud teenused 3 000 3 908

IT teenused, kodulehekülg 59 475

Koolituste korraldamine 0 1 049

Tükised 0 828

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
6 421 11 519

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsestele kuludele lisanduvad tööjõukulud projektides 2016 aastal 14 928 eurot ja 2015 aastal 36 268

eurot.

Nimetatud summad on kajastatud tulemiaruandes tööjõukulude real.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 1 991 651

Mitmesugused bürookulud 447 222

Lähetuskulud 829 283

Koolituskulud 274 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 63 187

Raamatupidamisteenused,audit 1 583 1 859

Telefon,andmeside,post 169 147

Kodulehekülg,ITteenused 101 54

Liikmemaksud 570 570

Koolituste korraldamine, semiarid 1 303 1 016

Kokku mitmesugused tegevuskulud 7 330 4 989

Üldhalduskulud, mis on kaetud sihtfinantseerimise tuludest on kajastatud Lisas 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 27 683 47 102

Sotsiaalmaksud 9 372 15 926

Kokku tööjõukulud 37 055 63 028

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
14 928 36 268

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015

Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 400

2016 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 250 120

 

2015 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 087 2 100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 2 800 4 105

SA-lt Eestimaa Looduse Fond (üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest) osteti raamatupidamisteenust ja renditi kontori töökohta,

SA-le Eestimaa Looduse Fond esitati Keskkonnaõiguse Keskuse poolt arved õigusteenuse eest. Sihtasutuse juhtkonna hinnangul ei ole

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

hinna määramisel lähtuti KÕKi tavapärasest hinnakirjast.
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Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIIM VAHTRUS Juhatuse liige 19.05.2017

KADI-KAISA KALJUVEER Juhatuse liige 18.05.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 12 kuni 21.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on

vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

AUDIITORBÜROO ELSS AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise 21a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014

18.05.2017
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus (registrikood: 90008117) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ENN LEPPIK Vandeaudiitor 18.05.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muud juriidilised toimingud 69109 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7424524

Mobiiltelefon +372 55683880

E-posti aadress k6k@k6k.ee

E-posti aadress siim@k6k.ee


