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Kuupäev digitaalallkirjas nr 11.1-14 /0454 

Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2021-2027 keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamata jätmine 

 

 

Tulenevalt perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021-2027) § 34 lõigetest 2 ja 6 vastutab Eesti-Vene 

piiriülese koostööprogrammi 2021-2027 (edaspidi programm või strateegiline 

planeerimisdokument) rakendamise eest korraldusasutusena Riigi Tugiteenuste Keskus 

(edaspidi RTK).  

 

Programmi eesmärk on soodustada Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriülest 

koostööd sotsiaal-majandusliku arengu edendamiseks. 

 

RTK on tellinud 12.10.2021 programmi keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu 

(edaspidi eelhinnang, lisatud otsusele), mille eesmärgiks oli teha kindlaks, kas programmi 

elluviimisega võib tõenäoliselt kaasneda oluline keskkonnamõju, mistõttu oleks vajalik viia läbi 

keskkonnamõju strateegiline hindamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu 

direktiiviga 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta 

ning Eesti ja Vene Föderatsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud 

õigusaktidega. 

 

Strateegilise planeerimisdokumendiga seotud osapooled: 

 

1. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja korraldaja on RTK 

(aadress: Lõkke 4, Tallinn, 10122). 

2. Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja on RTK. 

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu aruande koostanud konsultant on 

OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, Tartu, 51004). 

4. Kehtestaja on Euroopa Komisjon. 

 

Eelhinnangu tulemusena jõuti järeldusele, et ei esine asjaolusid, mistõttu tuleks algatada 

keskkonnamõju strateegiline hindamine: 

 

a. Programmis ei kavandata selliseid tegevusi, mille tõttu oleks  hindamine kohustuslik 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 2001/42/EÜ teatavate kavade 

ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta; 
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b. Hindamine pole kohustuslik ka tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 punktist 1, kuivõrd 

programmiga ei kaasne KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust ning programmi 

tegevustel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju, lähtudes KeHJS § 6 lõigetest 2-4. 

Samuti, arvestades programmi iseloomu, ei kaasne ebasoodsat mõju Natura 2000 alade 

terviklikkusele ning ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist, 

mistõttu pole hindamise algatamine kohustuslik ka vastavalt KeHJS § 33 lg 1 punktile 4. 

 

c. Vene Föderatsiooni seadusandluse kohaselt ei kuulu programm dokumentide hulka, 

millele on vajalik riiklik mõjuhindamine või keskkonnamõju hindamine 

föderaalseaduse nr 7-FZ 10.01.2002 artikli 32 „Keskkonnakaitse“ alusel ega ka Vene 

Föderatsiooni loodusvarade ministeeriumi 01.12.2020 korralduse nr 999 

„Keskkonnamõju hindamise materjalidele esitatavate nõuete kinnitamine“ alusel. 

 

  

Eeltoodust tulenevalt ja tuginedes ÜSS2021-2027 § 34 lõigetele 2 ja 6 ning KeHJS § 34 

lõikele 2 ja § 35 lõikele 5 Riigi Tugiteenuste Keskus  

 

otsustab: 

 

1. Jätta algatamata Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2021-2027 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

 

2. Otsus jõustub teatavaks tegemisel. 

 

3. RTK-l - avalikustada otsus KeHJS § 35 lõigetes 6 ja 7 sätestatud korras. 

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise 

algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda programmi kodulehel 

https://www.estoniarussia.eu/post-2020/. 

 

Eelhinnang ning keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamata jätmise otsus on 

kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning 

Keskkonnaametiga.  

 

Otsuse peale on õigus esitada vaie Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021-2027 §-de 44 ja 45, 

haldusmenetluse seaduse § 71 lg 1 ja § 75 alusel 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil isik sai 

otsusest teada või oleks pidanud teada saama. 

 

 

 

Ege Ello 

Piiriülese koostöö programmide korraldamise talituse juhataja 

Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse juht 
 
 
 
Lisa:  

1. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 keskkonnamõju strateegilise 

hindamise eelhinnangu aruanne 

https://www.estoniarussia.eu/post-2020/

