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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 pakkuda juriidilist ekspertteadmist ke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paistvalt. 

Organisatsioon 

KÕKｷ ﾏWWゲﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾃ@デﾆ;ゲｷS 2015. a alguses juristid Siim Vahtrus, K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷ ning Mirjam Reinthal 

ﾐｷﾐｪ H┑ヴﾗﾗﾃ┌ｴデ ﾃ; ;ゲゲｷゲデWﾐデ PｷﾉﾉW Pヴｷﾆゲ. Aasta jooksul toimusid meeskonnaゲ ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌S ﾏ┌┌デ┌ゲWSぎ 
Mｷヴﾃ;ﾏ RWｷﾐデｴ;ﾉ ゲ┌┌ﾐS┌ゲ デﾜﾜﾉW T;ヴデ┌ M;;ﾆﾗｴデ┌ゲゲW ﾆﾗｴデ┌ﾃ┌ヴｷゲデｷﾆゲが K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷ ヮｷﾆWﾏ;ﾉW ヮ┌ｴﾆ┌ゲWﾉW 
ﾐｷﾐｪ ゲWWﾃ@ヴWﾉ Rｷｷｪｷﾆﾗｴデ┌ゲゲW ｴ;ﾉS┌ゲﾆﾗｴデ┌ ヮヴ;ﾆデｷﾆ; ;ﾐ;ﾉ┑┑デｷﾆ┌ﾆゲ. KÕKｷ ﾏWWゲﾆﾗﾐﾐ;ｪ; ﾉｷｷデ┌ゲ ;ﾉ;デWゲ ヲヰヱヵく ; 
suvest seevastu juristina Kadi-Kaisa Kaljuveer. KIK Oゲﾆ; Oゲ;ﾉWS; ヮヴﾗﾃWﾆデｷゲ ;Hｷゲデ;ゲ ﾏWｷS ﾉﾛヮ┌ ヮﾗﾗﾉW ﾆ; 
ﾆ┌ﾐ;ｪｷﾐW KÕKｷ ﾃ┌ヴｷst Liis Keerberg. J@デﾆ┌┗;ﾉデ デWｪｷﾏW ﾆﾗﾐﾆヴWWデゲWデW デﾜﾜSW ﾃ; ヮヴﾗﾃWﾆデｷSW ヴ;;ﾏWゲ 
ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS WヴｷﾐW┗;デW WﾆゲヮWヴデｷSWｪ;が ゲｴ H;ﾐﾐWゲ VWｷﾐﾉ;が M;ヴデｷﾐ Tヴｷｷpaﾐｷ ﾃ; ﾆ; K@ヴデ V;;ヴﾏ;ヴｷｪ; ヮ@ヴ;ゲデ 
ゲWS;が ﾆ┌ｷ ┗ｷｷﾏ;ﾐW Wﾐ;ﾏ ヮﾛｴｷﾆﾗｴ;ｪ; KÕKｷゲ Wｷ デﾜﾜデ;ﾐ┌Sく 

KÕKｷ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲゲWｷゲu kuulusid endiselt Airi Andresson, Silvia Lotman, Rasmus Pedanik, Kaarel 

Relve ja Kadri Tillemann. 

Oluliseks muutuseks oli ka uude kontorisse kolimine. Alates aprillist 2015 ;ゲ┌H KÕK ;;SヴWゲゲｷﾉ K;ゲデ;ﾐｷ 
42, tormiliselt arenevas Aparaaditehase kompleksis. 



Finantsid ja rahastamine 

Finantsnäitajad 

KÕKｷ Hｷﾉゲ;ﾐゲｷﾏ;ｴデ ﾗﾉｷ ンヱくヱヲくヲヰヱヵ ゲWｷゲ┌ｪ;  ヲΑヰヶヲ W┌ヴﾗデ ﾃ; ;;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ゲ;;Sｷ デ┌ﾉ┌ゲｷS ΒΒヱヲヰ W┌ヴﾗデく  
Aruandeaasta tulem oli 8584 eurot. Tegevjuhtkonnale arvestati tasusid 4105 eurot  (2014 aastal 9198 

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  

ヴヵ ンヵン W┌ヴﾗデ ふヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾉｷ   ヮヴﾗﾃWﾆデｷデﾗWデ┌ゲｷ ヴΓ ヵヲヴ W┌ヴﾗ WWゲデぶく T┌ﾉ┌ WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲWゲデ ﾃ@ｷ ヮヴ;ﾆデｷﾉｷゲWﾉデ 
samaks 42 767 (2014 aastal 42 308 eurot). 

V;H;デ;ｴデﾉｷﾆ┌ デﾜﾜﾐ; panusta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┌ 16,75 tundi (2014 aastal 140,50 

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 ヱがヵΑ 

Vﾛﾉ;ﾆﾗヴS;ﾃ; Э ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲWS っ ┗;ヴ;SW ﾏ;ﾆゲ┌ﾏ┌ゲ Э ヰがヶヴ 

Rahaliste vahendite tase =  raha / ﾉ┑ｴｷ;ﾃ;ﾉｷゲWS ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲWS Э ヱがヲヶ 

Soliidsuskordaja = omakapital/ kogukapital =  0,36 

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;Э 

2015 toetused/2014 toetused= 0,92 

 

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5. a Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), 

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pa 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5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 7 projekti (2014. a 11 

projekti): 

KIK: 

 Igakuine kesﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ┌┌Sｷゲﾆｷヴｷ ふﾃ@デﾆ┌H ヲヰヱヶぶ 
 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┌ﾆﾗﾐS;SWﾉ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 デ@ｷWﾐS;ﾏｷﾐW ふヲヰヱヴ-2015) 

KÜSKぎ 

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

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 2015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 juhtumites kui esindamist kohtuasjades, samuti juriidiliste 

;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 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;SWゲぶ ﾆ┌ｷ ﾆ; ﾗﾏ;デ┌ﾉ┌ デWWﾐｷﾏｷゲWﾆs. 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 

ﾐｷﾐｪ 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  

2015. a WデデW┗ﾛデﾉ┌ゲデ┌ﾉ┌ oli sisuliselt sama suur kui 2014. a. - 42 767 eurot (2014 aastal 42 308 eurot. 

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 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 
koolitustel 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. 

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. 

2015く ; ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ﾃ┌H; seitsmendat 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 
Uudiskiヴﾃ; 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 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 Aasta jooksul suurenes nii 

uudiskirja e-postile tellijate arv (478 tellijalt 527 tellijale) kui uudiskirja loetavus veebis (ヲヰヱヴく ; ┑ｴWゲ 
kuus keskmiselt 1233 vaatamist, 2015. a 1331). 

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 kodulehe Materjalide rubriiki, kust 

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allikad erinevate 

ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾛｷｪ┌ゲW ;ﾉ;デWWﾏ;SW ﾆﾗｴデ;く 

2015. a kevadel 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 kommentaaride 

デ@ｷWﾐS;デ┌S ┗Wヴゲｷﾗﾗﾐｷ. 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 valdkonna 

raamseadusesse tehデｷ ┗WWﾉ ヲヰヱヴく ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ デ@ｷWﾐS┌ゲｷが ゲ;ﾏ┌デｷ ゲﾗﾗ┗ｷゲｷﾏW ﾆﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴW デ@ｷWﾐS;S; 
veelgi suurema hulga praktｷﾉｷゲデW ﾐ@ｷSWデW ﾃ; ゲWﾉｪｷデ┌ゲデWｪ;く KﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴW デ@ｷWﾐS;ゲｷS ゲ;ﾏ;S 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 V;ｴデヴ┌ゲぶ, kes olid esimese versiooni 

autoriteks. 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 



ﾗﾉｷS ゲWWﾃ┌┌ヴWゲ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ヮﾗヮ┌ﾉ;;ヴゲWSぎ ┗WWHｷゲ ┗;;S;デｷ ﾐeid keskmiselt 1219 korda kuus (2014. a 981 

korda kuus). 

Lｷゲ;ﾆゲ ﾆﾗﾏﾏWﾐデ;;ヴｷSW デ@ｷWﾐS;ﾏｷゲWﾉW ┗ｷｷゲime ┑ﾉSﾗゲ; ゲW;S┌ゲW デeemadel ﾉ@Hｷ ﾆ;ﾆゲ デ;ゲ┌デ; ｷﾐaﾗヮ@W┗;, 

millel osales kokku 42 inimest. 

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 et inimesed oskaksid selliste otsuste tegemises osaleda 

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  

2015. a oli meie ヮW;ﾏｷゲWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ, et 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@ttesaadav elementaarne info 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 22 suurema juhtumiga kokku 522 

tunni ulatuses, sellest ca 280 デ┌ﾐSｷ デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾏ;;┗;ヴ;SW ﾆ;Wvandamisega seotud juhtumites 

(12  juhtumit). 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 ;ﾉデ ふ;ﾉﾉヮﾗﾗﾉぶく 

Tasuta on k@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)が ﾏｷS; デ@ｷWﾐS;ゲｷﾏW ヲヰヱヵく ; ﾐｷｷ ゲWﾗゲWゲ 
ﾏ┌┌デ┌ﾐ┌S ゲW;S┌ゲデWｪ; ﾆ┌ｷ ﾐ@ｷSWデWｪ;. JuhistW ﾆ┑ﾉ;ゲデ;デ;┗┌ゲ ﾗﾐ ┗ﾛヴヴWﾉSWゲ ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ｪ; 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 ヴヶヶ). 

Infot ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ja neid tutvustavate juhiste kohta levitasime ka ｷﾐaﾗﾛｴデ┌デWﾉ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW 
kogukondadele, 2015. a  korraldasime 13 デW;HWﾛｴデ┌デ ┑ﾉW Eesti (sh Hiiumaal Kassaris, Muhumaal, 

EWゲデｷ ﾉﾛ┌ﾐ;デｷヮ┌ゲ MﾛﾐｷゲデWゲ ﾃﾐW). 2014-ヲヰヱヵく ; ﾗゲ;ﾉWゲ ｷﾐaﾗﾛｴデ┌デWﾉ ﾆﾗﾆﾆ┌ 148 inimest. 

Et viia teadmised ka;ゲ;ﾏｷゲW ﾐﾛ┌WデWゲデ ﾆ; ;ﾏWデﾐｷﾆWﾐｷ, ﾆﾗﾗゲデ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Linnalaboriga 

kaasamisjuhised ametnikele. Suvel valminud ﾆﾗｪ┌ﾏｷﾆ デ┌デ┗┌ゲデ;H ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲｷ ﾃ; 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; ヴ;ﾆWﾐS;S;く 
Juhiseid tutvustasime 2015. ; ゲ┑ｪｷゲWﾉ ン ｷﾐaﾗヮ@W┗;ﾉ ﾆﾗﾆﾆ┌ ヵΓ ;metnikule に tung koolitustele oli nii 

ゲ┌┌ヴが Wデ ﾆ;ｴﾃ┌ﾆゲ Wｷ ゲ;;ﾐ┌S ﾆﾛｷﾆ ゲﾗﾗ┗ｷﾃ;S ゲWﾉﾉWゲデ ﾗゲ; ┗ﾛデデ;く 

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; 
laiauﾉ;デ┌ゲﾉｷﾆ┌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 ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ ┌┌W ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ 

koostamises, mis Wｷ ﾃﾛ┌Sﾐ┌S aga ka 2015. a veel ┗;ゲデ┌┗ﾛデﾏｷゲWﾐｷ. 

A;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲ ﾆﾗﾗﾐS;ゲｷﾏW ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲWｪ; ゲWﾗデ┌S ﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷS paヴWﾏ; ﾉWｷデ;┗┌ゲW ｴ┌┗ｷSWゲ ┑ｴWﾉW ;ﾉ;ﾉWｴWﾉWく 
Samuti alustasime pilootprojektina kaasamise hindamisega に ┗ﾛデデWゲ ;ﾉ┌ゲWﾆゲ A;ヴｴ┌ゲｷ ﾆﾗﾐ┗Wﾐデゲｷﾗﾗﾐｷゲ 
ﾃデ ゲW;S┌ゲデWゲ ゲ@デWゲデ;デ┌S ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲW ヮﾛｴｷﾐﾛ┌SWS proovime hinnata kaasamise korraldust erinevate 

ﾗﾉ┌ﾉｷゲW ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏﾛﾃ┌ｪ; ﾗデゲ┌ゲデW ヮ┌ｴ┌ﾉく 

 

http://www.k6k.ee/oskaosaleda
http://media.voog.com/0000/0036/5677/files/kkinfo_kaasamine_l6plik.pdf


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 SWﾉ WWゲﾏ@ヴｪｷﾉ 
ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ka 2015. a koolitusi kaalutlusotsuste tegemise teemal, koﾆﾆ┌ ﾗゲ;ﾉWゲ KÕKｷ ゲWﾉﾉWデWWﾏ;ﾉｷゲデWﾉ 
koolitustel  42 KOV ametnikku, osalejate rahulolu koolitustega oli suur.  

 

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 2015. aastal 4 omavalitsust ning kaht maavalitsust. 

 

HW; ｴ;ﾉS┌ゲW WWゲﾏ@ヴﾆｷSWﾉW ;ｷデ;s kaasa ka kaasamisjuhiste kogumiku koostamine ja levitamine (vt 

eelmise teema all). 

Fookusteemad 

Maapõu 

 

Maavarade kaevandamise teemaga tegelesime 2015く ; aﾗﾗﾆ┌ゲデWWﾏ;SWゲデ ﾆﾛｷｪ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; 
kodani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;が 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 
 

ヲヰヱヵく ; ﾃ@デﾆ;ゲｷﾏW ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲデ ┌┌W ﾏ;;ヮﾛ┌WゲW;S┌ゲW WWﾉﾐﾛ┌ koostamises. Kui aktiivsem osapoolte 

ﾆ;;ゲ;ﾏｷﾐW ﾃ@ｷ ヲヰヱヴく ;;ゲデ;ゲゲWが ゲｷｷゲ ヲヰヱヵく ; ゲ┌┗Wﾉ ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;デｷ デ@ｷWﾐS;デ┌S WWﾉﾐﾛ┌が ﾏｷS; ゲ;ﾏ┌デｷ 
ﾆﾗﾏﾏWﾐデWWヴｷゲｷﾏWく SWWﾃ┌┌ヴWゲ ゲ;ｷﾏW ;ﾉ┌ゲWﾆゲ ┗ﾛデデ; ﾃ┌H; ヲヰヱヴく ; ﾉﾛヮ┌ゲ ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S ﾏ;;┗;ヴ;SW 
kasutamise ruumilise planeerimise ja kae┗;ﾐS;ﾏｷゲﾉ┌H;SW デｷﾐｪｷﾏ┌ゲデW ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷSく 
 

Oﾉ┌ﾉｷゲW ゲ┑ﾐSﾏ┌ゲWﾐ; ┗@@ヴｷH ﾏ;ｷﾐｷﾏｷゲデ ﾆ; ┗WWHヴ┌;ヴｷゲ L@@ﾐW-Virumaal toimunud kohtumist, kus 

ﾆ;W┗;ﾐS;ﾏｷゲWゲデ ﾏﾛﾃ┌デ;デ┌S ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SW WゲｷﾐS;ﾃ;S ﾐﾐ ずﾆ@ヴ;ﾃ;デWﾉさ avaldasid omalt poolt samuti 

デﾗWデ┌ゲデ KÕKｷ デWｪW┗┌ゲW WWゲﾏ@ヴﾆｷSWﾉW ﾃ; ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷSWﾉWく 
 

J@デﾆ;ゲｷﾏW ヲヰヱヵく ; ﾆ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ;ﾐSﾏｷゲデが kokku ;Hｷゲデ;ゲｷﾏW ┑ﾆゲｷﾆ┌ｷS ｷﾐｷﾏWゲｷが ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐSｷ ┗ﾛｷ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲｷ 
13 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 Marinova 

ja Kobratu ﾆ;ヴﾃ@@ヴｷSぶく Marinova karﾃ@@ヴｷSW ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷゲ ;ｷデ;ゲｷS KÕKｷ ﾃ┌ヴｷゲデｷS ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉ Wﾉ;ﾐｷﾆWﾉ ﾐ@ｷデWﾆゲ 
ヮﾜﾜヴ;デ; Keskﾆﾗﾐﾐ;;ﾏWデｷ デ@ｴWﾉWpaﾐ┌ ﾏﾛﾃ┌SWﾉWが ﾏｷﾉﾉWｪ; ヮｷS;ﾐ┌ﾆゲ ;ヴ┗Wゲデ;ﾏ; Sﾗﾉﾗﾆｷ┗ｷﾆ;ヴﾃ@@ヴｷ 
laiendamiselく 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 
andmisel ei arvestanud Keskkonnaamet meie hinnangul piisavalt kohalike inimeste heaoluga. 

MﾛﾉWﾏ;ﾉ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷﾉ ﾗﾉｷ デWｪWﾏｷゲデ ゲ┌ｴデWﾉｷゲWﾉデ ┗@ｷﾆWゲデW 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 ┗;;S;デWゲ ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW デ┌ﾐS┌S;が Wﾐデ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW Wﾉ;ﾐｷﾆW elukeskkonna seisukohalt on tegemist 

ﾗﾉ┌ﾉｷゲデW ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲデWｪ;. 



Müra 

2014. a oli avalikustatud ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ﾏ┑ヴ; ┗;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 
seaduse WWﾉﾐﾛ┌ ﾃﾛ┌Sｷゲ ﾆ┑ﾉﾉ ヲヰヱヵく ; ﾆ┑ﾉﾉ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ゲゲWが Wﾐデ ﾉ;ﾐｪWゲ ゲWﾗゲWゲ ┗;ﾉｷﾏｷゲデWｪ; ﾏWﾐWデﾉ┌ゲWゲデ ┗@ﾉﾃ;く 
SWWデﾛデデ┌ ﾗﾉｷ ┑ﾉWﾃ@@ﾐ┌S ;;ゲデ; ゲW;S┌ゲﾉﾗﾗﾏW ﾗゲ;ゲ ゲ┌ｴデWﾉｷゲWﾉデ ┗;ｷﾆﾐW に ;ﾉﾉWゲ ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲ ゲ;;SWデｷ WWﾉﾐﾛ┌ 
┌┌Wゲデｷ ┗;ﾉｷデゲ┌ゲゲWく U┌ゲｷ ﾏ┑ヴ;ヴWWｪﾉWｷS ﾗﾐ ゲWWデﾛデデ┌ ﾗﾗS;デ; ;ﾉﾉWゲ ヲヰヱヶく ;く KÕKｷﾉ ﾗﾐ ヮﾉ;;ﾐｷゲ koostada uute 

ﾐﾛ┌WデW ヴ;ﾆWﾐS;ﾃ;デWﾉW ﾐWﾐSW デ┌デ┗┌ゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾃ┌ｴｷゲWS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 
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 KÕKｷ ;Hｷｪ; ﾃ┌ｴデｷゲｷﾏW ヮヴﾗHﾉWWﾏｷﾉW ┗;ﾉﾉ; デ@ｴWﾉWpaﾐ┌が Wﾐデ ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ﾆゲ 
ﾗﾉｷﾏW ┗;ﾉﾉ; デWｪW┗┌ゲWデ┌ゲW デﾛデデ┌ ゲ┌ﾐﾐｷデ┌d ﾃ┌H; ﾆﾗｴデ┌ゲゲW ヮﾜﾜヴS┌ﾏ;く 

Olulise mõjuga suurobjektid 

Suurobjektide rajamise reeglite osas ﾃﾛ┌デｷ ヲヰヱヵく ; ┌┌デW ﾐﾗヴﾏｷSWﾐｷ に ;ﾉ;デWゲ ヱく ﾃ┌┌ﾉｷゲデ ﾃﾛ┌ゲデ┌ゲ uus 

planeerimisseadus. Uues seaduses ﾗﾐ ゲ@デWゲデ;デ┌S Wヴ;ﾉSｷ 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; 
suurobjektide rajamiseks に riigi eriplaneering. Samuti sisaldab seadus nn kohaliku omavalitsuse 

Wヴｷヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌ ヴWWｪﾉWｷSく EWﾉﾐﾛ┌ゲ ┗ﾛWデｷ ;ヴ┗WゲゲW ﾏｷデﾏWｷS KÕKｷ ｷSWｷSが ﾐデ Wヴｷヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌デW ﾏﾛﾃ┌ 
hindamise oゲ;ゲく S;ﾏ;ゲ ﾃ@デ;H ゲW;S┌ゲ ﾏｷデﾏWゲ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWゲ ヮ┌ﾐﾆデｷゲ ;┗;ヴ; デﾛﾉｪWﾐS┌ゲヴ┌┌ﾏｷが ﾐデ ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲWゲが  
ﾏｷﾉﾉｷゲデW ﾗHﾃWﾆデｷSW ヴ;ﾃ;ﾏｷゲWﾆゲ ┑ﾉSゲW ヴｷｷｪｷ Wヴｷヮﾉ;ﾐWWヴｷﾐｪ┌デ ﾆﾗﾗゲデ;ﾏ; ヮW;Hく 

HﾗｷSゲｷﾏW ;;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ WﾐS ﾆ┌ヴゲｷゲ ﾆ; ﾉ@ｴｷ;Wｪ;SW ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾏ; ゲ┌┌ヴﾗHﾃWﾆデｷ に Rail Baltica rajamisega. 

M┌┌ｴ┌ﾉｪ;ゲ ;ゲデ┌ゲ KÕKｷ ﾃ┌ヴｷゲデ Sｷｷﾏ V;ｴデヴ┌ゲ ┑ﾉWゲ ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌ﾉｷｷﾆ┌ﾏｷゲW A┗;ﾉｷﾆ┌ﾉデ R;ｷﾉ B;ﾉデｷI;ゲデ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ┌S 
pressikonverentsil. 

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pa Kohtu 

praktikas paika paﾐS┌S ヮﾛｴｷﾏﾛデWデWﾉWく 

2015. a ﾆWゲﾆWﾐS┌ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ﾗﾏ; EL-┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ga Justice&Environment ja Eesti 

ﾆﾗﾗゲデﾜﾜpaヴデﾐWヴｷデWｪ; ﾛｷｪ┌ゲﾉﾗﾗﾏWﾉW. Nimelt asus Euroopa Komisjon uurima, kas ja kuidas muuta 

N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆ┌ﾆゲ ヴ;;ﾏｷゲデｷﾆ┌ﾆゲ ﾗﾉW┗;ｷS EL ﾉﾗﾗS┌ゲ- ja linnudirektiivi. Koos 

paヴデﾐWヴｷデWｪ; ﾗゲ;ﾉWゲ KÕK ゲWﾉﾉWゲ ヮヴﾗデゲWゲゲｷゲが  ﾃ┌ｴデｷSWゲ デ@ｴWﾉWpanu sellele, et kuigi reeglite rakendamine 

ei pruukinud varasemalt olla alati valutu ja s┌ﾃ┌┗が ﾗﾉWﾆゲ ゲW;S┌ゲデW ﾏ┌┌デﾏｷﾐW ﾆﾛｷｪｷ ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴ;ﾉデ 
ｴ;ﾉ┗ｷﾏ;ﾆゲ ﾉ;ｴWﾐS┌ゲWﾆゲく PｷｪWﾏ デ┌ﾉWﾆゲ ﾃ@デﾆ;デ; ﾐﾛ┌WデW ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲデ ﾃ; ヮヴﾗﾗ┗ｷS; ゲWS; paremini teha. 

 

Plaanid 2016. aastaks 

Info levitamine 

KÕK ﾃ@デﾆ;H ヲヰヱ6. a 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 U┌W ヮヴﾗﾃWﾆデｷ ヴ;;ﾏWゲ ゲﾗﾗ┗ｷﾆゲｷﾏW ヮﾛｴﾃ;ﾉｷﾆ┌ﾉデ 



ﾆﾗヴヴ;ゲデ;S; ﾆ; ;;ゲデ;デW ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ デWﾆﾆｷﾐ┌S ;ヴｴｷｷ┗ｷが ﾏｷﾉﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデWWヴ┌ﾏｷﾐW デ@ﾐ;ゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾃ┌H; ﾆWWヴ┌ﾉｷゲWﾆゲ 
muutunud. 

Lisaks uudiskirjale plaanime aasta teises pooles ja 2017. a levitada teadmisi ｷｪ;┑ｴWﾛｷｪ┌ゲデWゲデ ehk 

ヴWWｪﾉｷデWゲデが ﾏｷゲ ヮ┌┌S┌デ;┗;S ﾉﾗﾗS┌ゲWゲ ┗ｷｷHｷﾏｷゲデ ﾃ; ゲWﾉﾉWﾆゲ ┗ﾛﾛヴ; ﾏ;; ﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷゲデく EWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉWﾏW 
ゲW;Sﾐ┌S ﾐﾐ ｴW; デ;┗; ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲWが ﾏｷﾉﾉW ﾃ@ヴｪｷﾏｷﾐW ﾏ;デﾆ;ﾃ;デW ﾃ; ﾏ;;ﾗﾏ;ﾐｷﾆW ヮﾗﾗﾉデ ┗ﾛｷﾆゲ ;ｷS;デa 

seniseid konflikte leevendada. 

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;ﾉｷﾆWﾉW 
kogukondadele ja suurematele keskkonnaorganisatsioonidele. Selleks, et levitada oma teadmisi 

ﾆ;;ゲ;ﾏｷゲW ﾐﾛ┌WデW ﾃ; ヮﾛｴｷﾏﾛデWデW ﾆﾗｴデ;が ヮﾉ;;ﾐｷﾏW WS;ゲｷ ;ヴWﾐS;S; ﾆ; ﾗﾏ; kaasamise hindamise 

indeksit. 

Hea haldus 

HW; ｴ;ﾉS┌ゲW ;ﾉ┌ゲWﾆゲ ﾗﾉW┗;ｷS ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆﾆW ﾐﾛ┌SWｷS ﾆ;┗;デゲWﾏ; ﾃ@デﾆ┌┗;ﾉデ デ┌デ┗┌ゲデ;S; ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆWﾉW 
omavalitsustele, Keskkonnaametile jt oma koolituste kaudu. 

Lisaks ゲWﾉﾉWﾉW ﾗﾐ KÕK ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ L@@ﾐW-Vｷヴ┌ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWｪ; ヮﾉ;;ﾐｷﾏ;ゲ ﾏ;ｴ┌ﾆ;ﾏ;デ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮヴﾗﾃWﾆデｷ 
sealsete omavalitsuste keskkonnaalase haldussuutlikkuse suurendamiseks. 

Suurobjektide rajamine 

SWﾗゲWゲ ┌┌W ゲW;S┌ゲW ﾃﾛ┌ゲデ┌ﾏｷゲWｪ; ﾏﾜﾜS┌ﾐ┌S ;;ゲデ; ﾆWゲﾆpaｷｪ;ゲが ヮｷｷヴS┌H KÕKｷ ヴﾗﾉﾉ ﾉ@ｴｷ;;ゲデ;デWﾉ WWﾉﾆﾛｷｪW 
┌┌W ヮヴ;ﾆデｷﾆ; ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷゲWｪ;く SWWｪ; ﾃ@デﾆ;ﾏW ヲヰヱヶ. 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 ヲヰヱヵく ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ┌┌デW ﾏ┑ヴareeglite ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲデ, mis ﾃ@デﾆ┌b Riigikogus. 

S;ﾏ┌デｷ ｴﾗｷ;ﾏW ゲｷﾉﾏ; ヮW;ﾉ ┌┌デW ﾐﾗヴﾏデ;ゲWﾏWデW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲWﾉが ﾏｷゲ ﾆWｴデWゲデ;デ;ﾆゲW Wヴ;ﾉSｷ ﾏ@@ヴ┌ゲWｪ;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; teises pooles alustada ametnikele 

suunatud rakendusjuhiste koostamist. 

Maapõu 

M;;ヮﾛ┌W ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾉﾛヮWH ;;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ juba 2014. a alanud V;H;┑ｴWﾐS┌ゲW FﾗﾐSｷ ヴ;ｴ;ゲデ;デ;┗ 
projekt, mille raames andsime デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ  ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐS;SWﾉW ﾃ; ┑ﾆゲｷﾆｷゲｷﾆ┌デWﾉW ja tegelesime 

huvikaitsega. K┌ﾐ; ｴWデﾆWﾉ Wｷ ﾗﾉW KÕKｷ ヮﾗﾗﾉデ ﾃ@デﾆ┌ヴ;ｴ;ゲデ┌ゲデ ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ;デ┌Sが  ﾃ@デﾆ;ﾏW Wゲﾏ;ﾉデ デ;ゲ┌ﾉｷゲW 
ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ ﾗゲ┌デ;ﾏｷゲデく A;ゲデ; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ゲ;ﾏ;ゲ デWｪWﾉWS; ;ﾆデｷｷ┗ゲW ヴ;ｴ;ゲデ┌ゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ﾗデゲｷﾏｷゲWｪ;が 
Wデ ﾃ@デﾆ;デ; ゲWﾉ デWWﾏ;ﾉ ﾐｷｷ ｴ┌┗ｷﾆ;ｷデゲWﾉｷゲｷ デWｪW┗┌ゲｷ ﾆ┌ｷ ﾆ; ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWﾉ  デ;ゲ┌デ; ﾛｷｪ┌ゲ;Hｷ pakkumist. 

Natura にどどど võrgustik 

Euroopa Komisjon algatatud EL loodus- ja linnudirektiivide hindamine (nnfitness-check) ﾃﾛ┌;H ヲヰヱヶく 
a otsustavasse faasi: Komisjon peaks aasta keskpaigas tegema omapoolse ettepaneku kas seaduste 

┗ﾛｷ ヮヴ;ﾆデｷﾆ; ﾏ┌┌デﾏｷゲW ﾗゲ;ゲく KÕKｷﾉ ﾗﾐ ヮﾉ;;ﾐｷゲ ﾆWゲﾆWﾐS┌S; WWﾉﾆﾛｷｪW ヮヴ;ﾆデｷﾆ; parandamisele に koos 

oma partneritega ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ゲデ Justice&Environment plaanime tutvustada erinevates riikides nn 



Natura-ｴｷﾐS;ﾏｷゲW ﾐﾛ┌SWｷSが uurida praktikas levinud kitsaskohti ning teha konkreetseid ettepanekuid 

nende parandamiseks. 

Strateegia ülevaatamine 

2016. a keskpaｷｪ;ゲ ヮﾉ;;ﾐｷﾏW ﾏ┌┌ｴ┌ﾉｪ;ゲ ┗;;S;デ; ﾆﾗﾗゲ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWデWｪ; ┑ﾉW ﾆ; KÕKｷ ﾆWｴデｷ┗ 
ゲデヴ;デWWｪｷ;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 paika pandud ajaperspektiiviga kuni 2015. 

a, siis on a(s)jakohane nende saavutamist hinnata ja vajadusel uusi plaane seada. 
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 21 745 15 446 2

Nõuded ja ettemaksed 5 317 3 387 3

Kokku käibevara 27 062 18 833  

Kokku varad 27 062 18 833  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 15 687 10 893 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 600 6 749 7

Kokku lühiajalised kohustused 17 287 17 642  

Kokku kohustused 17 287 17 642  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 735 735  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 456 -463  

Aruandeaasta tulem 8 584 919  

Kokku netovara 9 775 1 191  

Kokku kohustused ja netovara 27 062 18 833  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 45 353 49 524 7

Tulu ettevõtlusest 42 767 42 308 8

Kokku tulud 88 120 91 832  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 519 -13 983 9

Mitmesugused tegevuskulud -4 989 -9 386 10

Tööjõukulud -63 028 -67 544 11

Kokku kulud -79 536 -90 913  

Põhitegevuse tulem 8 584 919  

Aruandeaasta tulem 8 584 919  
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 8 584 919  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 704 -2 056  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4 794 613  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-5 149 6 749  

Kokku rahavood põhitegevusest 6 525 6 225  

Rahavood investeerimistegevusest    

Antud laenud -912 -686  

Antud laenude tagasimaksed 686 634  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -226 -52  

Kokku rahavood 6 299 6 173  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 15 446 9 273 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 299 6 173  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21 745 15 446 2
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 735 -463 272

Aruandeaasta tulem 919 919

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
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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. 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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Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod 21 745 15 446

Kokku raha 21 745 15 446

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 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

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 040 2 040

Ostjatelt laekumata

arved
2 040 2 040

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
17 17

Muud nõuded 686 686

Laenunõuded 686 686

Ettemaksed 644 644

Muud makstud

ettemaksed
644 644

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 387 3 387

Muu makstud ettemaksuna on kajastatud bürooruumide rendilepingu sõlmimisel ettemakstud rent.

Laenunõudena on kajastatud antud laen, mille tagasimaksetähetaeg on 2016 aastal.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 2 013 662

Üksikisiku tulumaks 2 113 1 459

Erisoodustuse tulumaks 4 18

Sotsiaalmaks 3 802 2 869

Kohustuslik kogumispension 241 166

Töötuskindlustusmaksed 213 180

Intress 3   

Ettemaksukonto jääk 1 535  17  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 535 8 389 17 5 354

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

alusel deklareerimisele ja tasumisele 10.01.2016 ja viitvõlad detsembri eest arvestatud töötasudelt, mis maksti välja jaanuaris ja

millelt arvestatud maksud kuulusid deklareerimisele ja tasumisele 10.02.2016.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 482 482

Võlad töövõtjatele 6 816 6 816

Maksuvõlad 8 389 8 389

Saadud ettemaksed 0 0

Tulevaste perioodide tulud 0 0

Kokku võlad ja ettemaksed 15 687 15 687

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 817 817

Võlad töövõtjatele 4 113 4 113

Maksuvõlad 5 354 5 354

Saadud ettemaksed 609 609

Tulevaste perioodide tulud 609 609

Kokku võlad ja ettemaksed 10 893 10 893
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Töötasude kohustus 6 137 3 680

Puhkusetasude kohustus 679 382

võlad aruandvatele isikutele 0 51

Kokku võlad töövõtjatele 6 816 4 113

Võlgadena töövõtjatele on kajastatud detsembri eest arvestatud töötasud, mis kuulusid väljamaksmisele jaanuaris 2016

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 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

 

 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
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

tulu teenustest 30 155 26 929

tulu ruumide rendist 0 502

tulu koolitustest 12 612 14 877

Kokku tulu ettevõtlusest 42 767 42 308

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent 3 135 3 635

Mitmesugused bürookulud 550 675

Lähetuskulud 502 372

Raamatupidamisteenuste kulu 1 072 1 112

Ekspertiisid, sisseostetud teenused 3 908 2 540

IT teenused, kodulehekülg 475 3 415

Koolituste korraldamine 1 049 184

Tükised 828 2 050

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
11 519 13 983

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsestele kuludele lisanduvad tööjõukulud projektides 2014 aastal 38 915 eurot ja 2015 aastal 36 268

eurot.

Nimetatud summad on kajastatud tulemiaruandes tööjõukulude real.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Üür ja rent 651 2 003 9

Mitmesugused bürookulud 222 1 129 9

Lähetuskulud 283 728  

Koolituskulud 0 13  

Riiklikud ja kohalikud maksud 187 18  

Raamatupidamisteenused,audit 1 859 1 741 9

Telefon,andmeside,post 147 150 9

Kodulehekülg,ITteenused 54 364 9

Liikmemaksud 570 470

Koolituste korraldamine, semiarid 1 016 2 770

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 989 9 386  
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Üldhalduskulud, mis on kaetud sihtfinantseerimise tuludest on kajastatud Lisas 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 47 102 50 451

Sotsiaalmaksud 15 926 17 064

Kokku tööjõukulud 63 028 67 515

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
36 268 38 915

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 400 0 190

2015 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 087 2 100

 

2014 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 2 401 1 413

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 4 105 9 198

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.


