
 

  

KÄSKKIRI 
 
TALLINN 

06.02.2023 nr 1.1-3.1/26 

Saarte kriisivalmiduse suurendamise  

taotlusvooru tingimused  

 

  

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 3.10.2014. a määruse nr 42 „Päästeameti 
põhimäärus” § 10 lg 1 punkt 1, 5 ja p 12 alusel ning kooskõlas Päästeameti 2023. aasta 
eelarvega. 

 
Toetuse andmise eesmärk ja tulemused 

1.1. Toetuse andmise eesmärgiks on tõsta saarte kriisivalmidust, läbi mille suureneb saartel 
esmatähtsate teenuste kättesaadavus. 

1.2. Toetus rakendub väikesaartele, mis on kantud püsiasustusega väikesaarte seaduse § 21 

lõike 3 alusel väikesaarte nimistusse (Abruka saar, Aegna saar, Heinlaiu, Kesselaid, Kihnu 
saar, Kräsuli, Kõinastu laid, Manõja saar (Manilaid), Mohni, Naissaar, Piirissaar, Prangli 

saar, Ruhnu saar, Viirelaid, Vilsandi saar, Vormsi saar ja Väike-Pakri saar) ning Hiiumaa le, 
Muhumaale ja Saaremaale. 

1.3. Toetuse andmise tulemusena tagatakse saarte kriisiolukorras ja/või elektrikatkestuste 

korral generaatorite abil elektri olemasolu ja/või sideühendus.   
1.4. Toetusperioodi lõpuks on suurenenud saarte kriisivalmidus. 

 
2. Nõuded taotlejale 

2.1. Toetusvooru raames saavad taotlejateks olla: 

2.1.1. saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksused, kelle territooriumi koosseisus on 
üks või mitu toetusvooru piirkonda kuuluvat väikesaart;  

2.1.2. saarvallad (püsiasustusega väikesaart või saarterühma tervikuna haldav vald); 
2.1.3. suursaared. 

 

3. Toetatavad tegevused 

3.1. Toetust antakse projektile, millega panustatakse punktis 1 nimetatud eesmärgi ja tulemuse 

saavutamisse ning mille raames tehakse järgmisi tegevusi:  
3.1.1. generaatorite soetused ja nende ühendamise valmiduse loomine hoonetele (sh. 

projekteerimine); 

3.1.2. alternatiivside soetuskulud (PTT võimekusega SAT-telefoni ja laadimisseadme 
soetuskulud koos paigaldamisega). 

 
4. Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot. 

4.1. Toetuse eraldamise piirmäärad sõltuvad elanike arvust saarel: 

4.1.1. elanike arvuga üle 30 000 (Saaremaa) on projekti maksimaalne toetuse summa 
kuni 300 000 eurot; 
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4.1.2. elanike arvuga 3 001-30 000 (Hiiumaa) on projekti maksimaalne toetuse summa 

kuni 100 000 eurot; 
4.1.3. elanike arvuga 1 001-3 000 (Muhu) on projekti maksimaalne toetuse summa 

kuni 30 000 eurot; 
4.1.4. elanike arvuga 251-1000 (Kihnu, Vormsi) on projekti maksimaalne toetuse 

summa kuni 20 000 eurot; 

4.1.5. elanike arvuga 11-250 (Prangli, Ruhnu, Piirissaar, Abruka, Manõja, Vilsand i, 
Naissaar, Aegna) on projekti maksimaalne toetuse summa kuni 12 000 eurot; 

4.1.6. elanike arvuga 5-10 (Kesselaid, Väike-Pakri, Kõinastu, Viirelaid, Heinla iu,  
Kräsuli, Mohni) on projekti maksimaalne toetuse summa kuni 8 000 eurot. 
 

5. Taotlusvoor on avatud 13. veebruarist – 23. märtsini 2023. Taotluse esitamise tähtaeg on 

23. märts 2023 kell 17.00. Taotlused tuleb esitada Päästeameti e-posti aadressile 

rescue@rescue.ee.  
 

6. Toetuse kasutamise tähtaeg 

6.1. Toetust võib kasutada toetuse eraldamise eelarveaasta lõpuni. 
6.2. Põhjendatud taotluse alusel võivad pooled lepingus sätestatud toetuse kasutamise aega 

pikendada kuni ühe aasta võrra. 
 
7. Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

7.1. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Kohaliku omavalituse üksus esitab iga saare kohta 
taotluse järgmiste andmetega: 

7.1.1. projekti eesmärk; projekti kirjeldus, sealhulgas tegevused eesmärgi 
saavutamiseks (Lisa 1); 

7.1.2. projekti eelarve kulude lõikes (Lisa 2). 

7.2. Taotlus peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku 
poolt.  

 
8. Kulude abikõlblikkus 
8.1. Kulu on abikõlblik, kui see on tegevuste elluviimiseks vajalik, põhjendatud, tekib   

toetatavate tegevuste käigus, tasutakse toetuse saaja poolt ning on kooskõlas õigusaktidega.  
8.2. Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus käesoleva käskkirja punktis 

1 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamiseks ning tekib käesoleva käskkirja punktis 3 
nimetatud toetatavate tegevuste käigus. 

8.3. Abikõlblikud kulud on: 

8.3.1. kulu, mis on tõendatud algdokumendiga; 
8.3.2. kulu, mis on tehtud järgides riigihangete seaduse põhimõtteid; 

8.3.3. kulu, mis on selgelt eristatavalt kirjendatud raamatupidamises ja vastab Eesti 
finantsaruandluse standardile.  

8.4. Kõik toetuse kasutamisel tekkinud kulud peavad olema tõendatud arvete või võrdväärset 

tõendusväärtust omavate raamatupidamisdokumentidega.  
8.5. Mitteabikõlblikeks kuludeks on:  

8.5.1. kinnisvara soetamise ja renoveerimise kulu;  
8.5.2. finantstehingute intressikulud, valuuta vahendamise komisjonitasud ja kahjud 

ning teised finantskulud; käibemaks, juhul kui toetuse taotleja on 

käibemaksukohustuslane; 
8.5.3. rahatrahvid, viivised ja rahaline karistus;  

8.5.4. vaide- ja kohtumenetluse menetluskulud; 
8.5.5. reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks;  
8.5.6. sotsiaaltoetused;  
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8.5.7. ametniku ja töötaja palk, kui tasustatav töö on seotud nende ametijuhendi- või 

töölepingujärgsete ülesannete täitmisega ja kui projektiga seotud töö ei ole nende 
senistest ülesannetest eristatav; 

8.5.8. muud tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamatud, ebaolulised ja 
toetatavate tegevustega otseselt mitteseotud kulud (nt pangakaardi hooldustasud); 

8.5.9. kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu 

avaliku sektori või välisvahenditest. 
8.6. Toetust ei tohi kasutada tulu teenimiseks.  

 
9. Taotluse menetlemine, hindamine ja otsuse tegemine  
9.1. Päästeamet kontrollib taotluse nõuetele vastavust käesolevas käskkirjas esitatud nõuetele 

ning tunnistab taotluse vastavaks või mittevastavaks.  
9.2. Juhul kui taotluse vastavuse kontrollimisel vajatakse täiendavat infot, avastatakse 

väiksemaid ebatäpsusi või tehnilisi puudusi, teavitab Päästeamet sellest taotlejat ja määrab 
tähtaja info esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.  

9.2.1. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 5 tööpäeva, mille võrra taotluse 

menetlemise tähtaeg pikeneb. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamisel, sõltumata 
asjaoludest, ei tunnistata taotlust nõuetele vastavaks ning ei hinnata edasi ja 

komisjon teeb ettepaneku jätta taotlus rahuldamata.  
9.3. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab hindamiskomisjon (edaspidi komisjon) 

järgmiste kriteeriumite alusel:  

9.3.1. projekti mõju eesmärkide saavutamisele; 
9.3.2. projekti põhjendatus ja ettevalmistuse tase; 

9.3.3. projekti tegevuste jätkusuutlikkus. 
9.4. Komisjoni esimees on Päästeameti peadirektori asetäitja (põhivaldkond) ja liikmed on 

hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja, hädaolukorraks valmisoleku osakonna 

KOV kriisivalmiduse nõunik, lääne päästekeskuse juht ning põhja- ja  lõuna päästekeskuse 
valmisoleku büroo juhid. 

9.4.1. Komisjon kaasab vajaduse korral oma tegevusse Päästeameti rahandusosakonna  
ja õigusosakonna teenistujaid. 

9.5. Komisjon teeb protokollilise otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või 

mitterahuldamise kohta.  
9.6. Komisjoni otsus sisaldab toetatavat tegevust ja/või soetust ning eraldatud toetuse summat. 

Komisjonil on õigus taotlus rahuldada osaliselt kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei 
ole võimalik taotlusvooru eelarve mahu tõttu või käesoleva käskkirja punktis 4 sätestatud 
ülemmäära ja tingimuse tõttu ja/või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse 

summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi.  
 

10. Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 

10.1. Pärast taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsust sõlmib Päästeamet taotlejaga 
riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 

10.2. Lepingu sõlmimise aluseks on taotleja esitatud taotlus ja komisjoni protokolliline otsus 
taotluse rahuldamise kohta. 

10.3. Toetus makstakse taotlejale välja lepingus määratud tingimustel. 
 

11. Järelevalve toetuse kasutamise üle  

11.1. Päästeamet teeb järelevalvet nii toetuse kasutamise eesmärgipärasuse ja lepingule 
vastavuse üle, samuti aruandluse õigsuse üle.  

11.2. Toetuse sihipärase ja lepingutingimustele vastava kasutamise üle tehtava järelevalve 
põhivahend on toetuse saaja esitatavad aruanded. Vajaduse korral tehakse järelevalvet 
toetuse kasutamisega seotud asukohas kohapeal. 



4 (5) 

 

11.3. Päästeametil on õigus saada toetuse saajalt toetuse kasutamise kohta teavet ja tutvuda 

kõigi toetuse saaja valduses olevate toetust saanud projektiga seotud dokumentidega, 
sealhulgas esitada lisaarupärimisi toetuse kasutamise kohta, küsida tõendeid tegevuste 

toimumise ja tulemuste kohta ja muud sellist. 
 

12. Toetuse tagasinõudmine 

12.1. Päästeamet võib esitada kohaliku omavalitsuse üksusele toetuse tagasinõude 10–100 
protsendi ulatuses konkreetsele projektile antud toetuse kogusummast, kui: 

12.1.1. toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu katmiseks; 
12.1.2. käesoleva käskkirja punktis 3 toodud eesmärki ja  tulemust ei saavutatud või ei 

viidud ellu taotluses ettenähtud tegevusi; 

12.1.3. kuludokumente on kasutatud muu toetuse kuludokumendina; 
12.1.4. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud neid. 

12.2. Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha viie aasta jooksul toetuse saaja kohustuse 
täitmisest arvates. 

12.3. Toetuse tagasinõudmise otsust ei tehta kui puudus kõrvaldatakse või kohustus või nõue 

täidetakse määratud tähtajaks. 
12.4. Toetuse saaja kohustub Päästeameti toetuse tagastama 60 kalendripäeva jooksul 

tagasinõudmise otsuse saamisest. 
12.5. Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib ajatada toetuse saaja põhjendatud taotluse 

alusel, kui korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse. 

Taotluses esitatakse soovitud tagasimakse ajatamiskava. 
 

13. Toetuse saaja kohustused 
13.1. Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud: 

13.1.1. teostama lihthanke piirmäära ületavad projektiga seotud hanked riigihangete 

registri kaudu; 
13.1.2. küsima vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti kogumaksumus 

on alla lihthanke piirmäära; 
13.1.3. kasutama objekti tervikuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 

nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja seda mitte võõrandama 

või valdust andma kolmandatele isikutele ilma Päästeametiga kooskõlastamata 
vähemalt viis aastat projekti lõppemisest arvates; 

13.1.4. võimaldama Päästeametil tutvuda kõigi toetuse saaja valduses olevate toetust 
saanud projektiga seotud dokumentidega, kui see on vajalik toetuse nõuetekohase 
kasutamise hindamisel; 

13.1.5. esitama Päästeametile toetuse kasutamise aruande lepingus määratud 
tähtpäevaks;  

13.1.6. teavitama Päästeameti viivitamata asjaoludest, mille tõttu toetust saanud projekti 
teostamise tingimused või kavandatud tööde abikõlblikkus on muutunud; 

13.1.7. teavitama Päästeameti, kui ta on saanud, taotlenud või taotleb käesoleva projekti 

rakendamisel seotud kulude katmiseks toetust mõnest teisest allikast; 
13.1.8. säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt viie aasta jooksul 

projekti lõppemisest arvates. 
 
 

Lisad: 
Lisa 1: Taotlusvorm „Saarte kriisivalmiduse suurendamine“;  

Lisa 2: Eelarve vorm "Saarte kriisivalmiduse suurendamine". 
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Kuno Tammearu 
peadirektor 

 
 
Koopiad: Rahandusosakond 

Põhja päästekeskus 
Lõuna päästekeskus 

Lääne päästekeskus 
 


