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SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED
1.1 Toetuse saaja nimi

1.2 Toetuse saaja registrikood

Kõrgessaare Vallavalitsus

75011990

1.3 Keskkonnaprogrammi nimetus

1.4 Sihtfinantseerimise lepingu nr

Kalandus

3-2_10/25-4/2012

1.5 Projekti nimetus

1.6 Projekti number

Mudaste avaliku lautri juurdepääsutee ja parkla

3515

renoveerimine

1.7 Aruande koostaja

1.8 Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail)

Jaanus Valk

5260796
jaanus@korgessaare.hiiumaa.ee

1.9 Projekti sihtfinantseerimise lepingus kavandatud

1.10 Projekti tegevuste tegelik algus ja lõpp (aruande

algus ja lõpp

esitamise kuupäev)

1.07.2012 - 31.05.2013

2.07.2012 -

2. TEGEVUSARUANNE
2.1 Tegevused (vastavalt

Planeeritud

sihtfinantseerimise lepingule)

väljund/tulemus väljund/tulemus toimumise aeg

Avaliku lautritee ja parkla renoveerimine

On tagatud

Tegelik

On tagatud

Planeeritud

Tegelik
toimumise aeg

(kuu/aasta)

(kuu/aasta)

7.2013

5.2013

aastaringne pääa aastaringne pääs
lautrialale ,

lautrialale ,

paranenud

paranenud

ligipääs

ligipääs

looduslike

looduslike

kadastike ja

kadastike ja
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rannaniitude

rannaniitude

hoolduseks

hoolduseks

Natura hoiualal.

Natura hoiualal.

2.2 Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)
Liineko

2-6/71

17.07.2012

leping-Mudaste
lautritee.PDF

2.3 Üleandmise- vastuvõtmise aktide loetelu (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)
Liineko OÜ

02

31.05.2013

liineko_akt2.pdf

Liineko OÜ

1

15.01.2013

Liineko akt 1.pdf

2.4 Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused
Projekti tegevusi tutvustati vallavolikgu avalikel istungitel ning kokkuvõte avaldati Kõrgessaare valla kodulehel.

2.5 Projekti käigus valminud uuringute, trükiste ja muude sarnaste tööde asukoha interneti aadress

2.6 Mõju keskkonnaseisundile
2.6.1 Suunatud otseselt keskkonnaseisundi

Mõju keskkonnasõbralik:Seoses korraliku ligipääsuga

parandamisele

lautrialale paraneb rannaniitude olukord , kuna kaob
vajadus leida merelepääsu võimalusi muudelt aladelt
rannikul. Tagatud on selle piirkonna hoiuala rannaniitude
ja kadastiku hooldus.

Keskkonnasõbralik/kaudne mõju:

Ei kohaldu

Neutraalne/ei oma mõju

Ei kohaldu

Mõju keskkonnaarengukavade täitmisele

Teostatakse Harrastuskalapüügi arengukava 2010-2013(

(keskkonnategevuskava, jäätmekava, veemajanduskava, perspektiiviga kuni 2018), Eesti kalandusstrateegia 2007metsanduse arengukava jne.). Tuua välja kava(d) mille

2013 ja ka Eesti keskonnategevuskavas 207-2013

eesmärkide täitmisele projekt kaasa aitab, kirjeldada

ettenähtud tegevusi : Kalandust toetava taristute ehitust ,

projekti mõju kava eesmärkide täitmisele, viidates

kättesaadavuse parandamist ja lihtsustamist ja

konkreetsetele kava punktidele.

kalandusturismi arengu soodustamist.

2.6.2 Projekti rakendamise asukoht

Hiiu maakond, Kõrgessaare vald

2.7 Tulemused (mittekohalduvad väljad palun kustutada) Taotluses planeeritud

Tegelikult saavutatud

2.7.1 Kalandus
Kalandusalased arendusprojektid
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Veekogudesse asustatavate liikide arv ja loetelu
Trükise (voldik, ajalhet, ajakiri, raamat, cd, dvd jne)
kirjeldus ja eksemplaride arv (tk)
Uuringud ja projektid (tk) ning kasutusala kirjeldus
Konverentsi või üritusega haaratav inimeste arv
Soetatav varustus, seadmed (tk, loetelu)
Muud (lisada ja kirjeldada)

Rajatakse 500m

Rajati 500m teekraavitust ja

teekraavitust ja

puhastati olemasolevat

puhastatakse olemasolevat kraavitust 270m ulatuses ,
kraavitust 270m ulatuses ,

vältimaks liigvee kahjustusi

vältimaks liigvee kahjustusi

teele. Taastati looduslikust

teele. Taastatakse

kruusast höövelkiht teele

looduslikust kruusast

700m ulatuses tagades tee

höövelkiht teele 700m

laiuseks 3,5m . Rajati

ulatuses tagades tee

teetruup ja mahasõidud .

laiuseks 3,5m . Rajatakse

Lautrialale rajati parklaplats

teetruup ja mahasõidud .

200m2

Lautrialal rajatakse
parklaplats koos
merelepääsu rajaga ca
400m2

2.8 Toetuse saaja hinnang
Projekti eesmärkide saavutamine

projekti eesmärk saavutati

Tulemuslikkus

Projekt oli tulemuslik

Elluviimise edukus, tegevuste vastavus planeeritule

Kuna toetust vähendati, siis teostati esialgselt planeeritust
vähem töid

Probleemid ja abinõud
2.9 Kõrvalekallete põhjendused (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)
Olulisi kõrvalekaldeid ei olnud

3. FINANTSARUANNE (eurodes, sendi täpsusega)
3.1 Finantsülevaade
Sihtfinantseerimise lepingu

KIK

Omafinantseering
9 659.10

KOKKU
1 127.70

10 786.80

summa
Sõlmitud töövõtu-, ostu-

10 786.80
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müügi-, hanke- või muid
selliseid lepinguid summas
Tehtud kulutusi

9 659.10

1 127.70

10 786.80

3.2 Projekti maksumuse jagunemine
Toetuse allikas

Tegevuskulude katteks

KIK

Põhivara soetamiseks

KOKKU

0.00

9 659.10

9 659.10

Omafinantseering

187.95

939.75

1 127.70

KOKKU

187.95

10 598.85

10 786.80

Partnerite osalus

0.00

3.3 Projekti tulu (projekti tulemi müügist saadud/saadav tulu, nt osalustasud, projekti tulemi müük vms.)
Tulu eurodes

0.00

Tulu teenimise selgitus

Ei kohaldu

3.4 Kõrvalekallete põhjendused
Ei kohaldu

3.5 Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused

3.6 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht
Eesti Vabariik, Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Kõrgessaare alevik, 92201, Kõpu tee 8

3.7 Kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt (sihtfinantseerimise lepingu p.1.4), siis esitada põhjendus aruande
esitamise hilinemise ja selgitus tähtaja pikendamise (kas tähtaja pikendus on KIKiga kokku lepitud) kohta
Ei kohaldu

4. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD
Toimunud töövõtu-, ostu-müügi-, või muude lepingute tingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped leping-Mudaste lautritee Lisa1.pdf
Raamatupidamuslik projektipõhine kulukonto väljavõte - rmp valjavote.pdf
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5. KINNITUSED
Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan toetuse saaja esindajana, et kõik toetuse saaja poolt esitatud andmed
on õiged, projekt on ellu viidud vastavalt sihtfinantseerimise lepingule ning toetuse saaja on täitnud kõiki
sihtfinantseerimise lepingu sätteid.
Nimi/Kuupäev

Allkiri

Toetuse saaja:

.....................................

.....................................

Aruande koostaja:

.....................................

.....................................
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