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1. PROGRAMMI
ALUSEL
ÜLDEESKIRJAD

RAHASTATAVATE

PROJEKTIDE

VALIKU

1.1 Rakendusmeetod
Vastutav asutus (VA) tegutseb aastaprogrammi (AP) 2007 raames rakendusorganina ning viib
projekte ellu koostöös riiklike pädevate asutustega.
Kõikidel mitmeaastases programmis (MAP) mainitud riiklikel pädevatel asutustel, kes on
potentsiaalsed toetusesaajad (Piirivalveamet, Politseiamet), on oma valdkonnas sisejulgeoleku
küsimustes monopoolne seisund. Määratletud meetmete iseärasused ja julgeoleku alased
põhjused ei jäta seetõttu muud võimalust, kui viia need ellu ülalmainitud asutuste poolt.
Põhiõigusaktis (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007 otsus nr 574/2007/EÜ) , Eesti
MAP-is ja 2007. aasta AP-s sätestatud eesmärke saavad saavutada ainult need riiklikud
asutused.
Kõik fondi põhiõigusakti ja rakenduseeskirjade asjakohaseid sätteid, mis puudutavad
tingimusi, mille kohaselt VA võib tegutseda rakendusorganina, täpsustatakse VA ja riikliku
pädeva asutuse poolt allkirjastatud lepingus. Antud leping on samaväärne toetuslepinguga,
mis allkirjastatakse lõpliku abisaajaga, kui VA toimib lepinguid sõlmiva organina.
1.2 Programmidokumentide ettevalmistamine
Välispiirifondi (VPF) 2007. aasta programm on kooskõlas MAP-i sätetega.
MAP-is VPF-i strateegiliste suuniste prioriteetide all kirjeldatud olulisemate meetmete üle
arutles ja need koostas Eesti Vabariigi Siseministeeriumi (SM) migratsiooni- ja
piirivalvepoliitika osakond (MPPO), mis on määratud VPF-i rakendamise koordineerimise
eest vastutavaks asutuseks. MAP-i koostamise ajal konsulteeriti kõikide asjaomaste
partneritega – riiklike pädevate asutustega, kes on ka ainsad võimalikud lõplikud abisaajad
(oma monopoolse seisundi tõttu vastavas valdkonnas, nt piiri valvamises, viisapoliitika
väljatöötamises). Mitmeaastase programmi kavandi kiidab heaks Vabariigi Valitsus.
VPF-i aastaprogramm koostatakse MAP-i põhjal ning lisa- ja selgitavat informatsiooni
annavad riiklikud pädevad asutused. Riiklike pädevate asutustega ei konsulteerita mitte ainult
MAP-i, vaid ka aastaprogrammi koostamise ajal. Kommunikatsioon toimub peamiselt e-posti
teel, aga vajadusel kutsutakse kokku ka koosolek.
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1.3 Projektide valik
Programmi raames rahastatavate projektide valiku üldeeskirjad on järgmised.
Kuigi VPF-i raames aastatel 2007-2013 kaasrahastatavaid olulisemaid meetmeid on MAP-is
tutvustatud, toimub AP-i jaoks ikkagi valikuprotsess. Selle põhjuseks on, et peamiste
meetmete nimekiri MAP-is ei ole ammendav ja meetmed võivad hõlmata mitmeid
eriprojekte. Seeläbi on riiklikel pädevatel asutustel võimalus esitada AP jaoks alameetmeid,
mis on kooskõlas MAP-is kirjeldatud meetmetega (vt joonis allpool).
Pärast programmdokumendi (dokumentide) kinnitamist esitavad riiklikud pädevad asutused
projektitaotlused, mis peavad vastama MAP-is ja AP-s määratletud meetmetele. VA valib
rahastamiseks need projektid, mis on kõige enam põhjendatud ja kõige olulisemad ning
(lisaks komisjoni poolt sätestatud prioriteetidele), võttes arvesse projekti tegevuste
abikõlblikkust, riiklikke arengukavasid ja vastastikust täiendavust teiste, EL-i poolt
toetatavate meetmetega või riigieelarvega (kui on asjakohane). Seega on valikukriteeriumid
kooskõlas põhiõigusaktis määratletud miinimumkriteeriumidega (artikli 16 lõige 5). Ühe AP-i
meetme kohta võib esitada mitu projektitaotlust. Nagu näitab allpooltoodud joonis, on ühe
MAP-is esitatud olulisema meetme raames põhimõtteliselt võimalik ellu viia mitmeid
projekte.
MAP-is esitatud võimalik peamine
meede
Meede
AP-s

Meede
AP-s
Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

See, kas ühe MAP-is kirjeldatud peamise meetme raames on võimalik ellu viia mitmeid
projekte või kas iga meetme jaoks on ainult üks projekt, sõltub konkreetsest meetmest ja see
selgub igal aastal programmitöö jooksul.
Enne taotluste esitamist järelevalvekomiteele viib MPPO läbi administratiivse ja
abikõlblikkuse kontrolli. Kui taotlustes on puudusi (kasutatakse kontroll-lehte), siis palutakse
puudused enne edasist töötlemist kõrvaldada.
Pärast MPPO poolset administratiivset ja abikõlblikkuse kontrolli vaatab riiklike pädevate
asutuste poolt esitatud projektitaotlused läbi ja kiidab heaks järelevalvekomitee. Mainitud
komitee koosneb SM-i ja riiklike pädevate asutuste kõrgetest ametiisikutest. Seejärel kinnitab
SM-i kantsler käskkirjaga rahastatavate projektide lõpliku nimekirja. Kantsler ei osale
valikuprotsessis.
1.4 Hankemenetlus
Kui projektid hõlmavad teenuste või kaupade hankimist, vastutavad riiklikud pädevad
asutused riigihanke läbiviimise eest vastavalt siseriiklikule õigusele (Riigihangete seadus
(jõustunud 24.01.2007)) ja rakenduseeskirjade artiklile 11. Eestis on riigihanke läbiviimise
minimaalseks piirmääraks 40 000 eurot kaupade ja teenuste ning 250 000 eurot ehitustööde
jaoks. Kui kavandatud lepingu väärtus (ilma käibemaksuta) on väiksem kui ülalmainitud
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piirmäär, viiakse riigihange läbi lihtsustatud korras. Lõplik abisaaja peab vastava
menetluskorraga järgima peamisi riigihanke põhimõtteid (ressursside efektiivne ja tõhus
kasutamine, meetmete läbipaistvus jne).
Riigihankeid algatavad riiklikud pädevad asutused või (rahvusvahelise piirmäära ületamise
korral) VA. Pakkumise dokumendid esitatakse riigihanke menetluse algatajale.
Lepingute jaoks, mis ületavad riigihangete läbiviimisele seatud miinimumpiiri,
moodustatakse riigihanke komisjon, mis hõlmab kõiki asjaomaseid spetsialiste. Kui hanke
väärtus ei ületa rahvusvahelist piirmäära, moodustab komisjoni riiklik pädev asutus, vastasel
juhul moodustab komisjoni SM. Komisjon vastutab lepingu dokumentide (sh tehniliste
spetsifikatsioonide, hindamiskriteeriumide jne) koostamise ning pakkumiste hindamise eest.
Hankelepingu allkirjastab asjaomase riikliku pädeva asutuse juht või (kui rahvusvahelist
piirmäära on ületatud) SM-i kantsler.
Hankelepingud allkirjastatakse reeglina pärast programmdokumendi (-dokumentide)
ametlikku heakskiitmist, kuid vajadusel võib lepingu sõlmida enne seda kuupäeva (kuid
pärast abikõlblikkuse perioodi algust!) pärast seda, kui on hoolikalt kaalutud tegevuse
abikõlblikkust ja võimalikke riske. Kuna hankemenetlus (sh ettevalmistamine) võib enne
hankelepingu sõlmimist aega võtta, tuleb VA-l ja lõplikul abisaajal seda igal juhul
abikõlblikkuse perioodi reeglite osas meeles pidada.
Riigihangete seaduses on kirjeldatud ka erandjuhte, kui ostja ei ole kohustatud seaduses
sätestatud menetluskorda rakendama (nt kui sõlmitav leping või korraldatav ideekonkurss on
seotud riigisaladusega riigisaladuse seaduse mõistes või välisriigi salastatud teabega või
julgeoleku alase teabega või avaldamisele mittekuuluva teabega või kui lepingu täitmine
eeldab kooskõlas õigusaktidega eriliste turvalisusnõuete täitmist või kui erandi kohaldamine
on otseselt vajalik riigi oluliste huvide kaitsmiseks). Neil juhtudel on menetluskord
lihtsustatud ja eeskirjad ning lepinguosalised määratletakse hanke valdkonnast ja eripärast
sõltuvalt. Kõik erandid dokumenteeritakse ja põhjendatakse nõuetekohaselt.
Arvestades, et nõukogu otsus nr 574/2007/EÜ näeb ette mitmeaastaseid projekte (kuni
kolmeks aastaks), oleme andnud taotlejatele võimaluse viia ellu mitmeaastaseid projekte.
Mitmeaastast projekti kirjeldatakse vastavalt (AP-s ja riikliku pädeva asutuse poolt esitatud
projektitaotluses).

2. MUUDATUSED HALDUS- JA KONTROLLISÜSTEEMIDES (vajaduse korral)
Ei kohaldata.

3

3. MEETMED, MIDA VALITUD PRIORITEETIDE ALUSEL PROGRAMMI KAUDU
TOETADA
Otsuse nr 574/2007/EÜ (põhiõigusakti) artikli 3 lõikes 1 kirjeldatud eesmärke arvestatakse
meetmete esitamisel prioriteetide raames.
Allpool prioriteetide kohta toodud informatsioon on esitatud nii täpselt kui antud
aastaprogrammi koostamise faasis võimalik. Oodatavad koguselised tulemused ja näitajad,
ning indikatiivne rahastamiskavaga määratlevad raamistiku, millesse projektid peavad
mahtuma. VPF-i raames rahastatavad konkreetsed projektid kiidab heaks järelevalvekomitee
ja need peavad olema kooskõlas mitmeaastase programmi ning VPF-i 2007. aasta
programmiga. Oodatavate tulemuste saavutamiseks võib iga meede hõlmata mitmeid
alaprojekte.
3.1

1. prioriteedi rakendamiseks ette nähtud meetmed

Põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punkti a alla kuuluvad meetmed
3.1.1 Eesti välis-maismaapiiri seirevarustuse kaasajastamine, selle tehnilise taseme
tõstmine ning samaaegne infrastruktuuri parandamine.
Põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis a kirjeldatud üldeesmärk on välispiiriga seotud
piirikontrolli tõhus korraldamine, mis hõlmab nii kontrolle piiril kui ka patrull- ja
vaatlustegevust. Eesti välis-maismaapiiri seirevarustuse kaasajastamine, selle tehnilise taseme
tõstmine ning samaaegne infrastruktuuri parandamine viiakse ellu käesoleva eesmärgi
raames.
Kuna meede on seotud hankega, viiakse riigihange läbi vastavalt siseriiklikule õigusele ja
kooskõlas rakenduseeskirja artikliga 11. Hanke läbiviimise põhimõtted on kirjeldatud punktis
1.4. Konkreetne menetlusviis, lepinguosalised ja vastava lepingu rakendamise kuupäev
määratakse kindlaks vastavalt ülalmainitud reeglitele, haldus- ja kontrollisüsteemide
kirjeldusele ning võttes arvesse meetme abikõlblikkuse perioodi. Meetme raames
läbiviidav(ad) projekt(id) lõpetatakse hiljemalt 31.12.2009.
Meetme eesmärk ja
ulatus

Antud projektile VPF-ist 2007. aastaks eraldatud vahendite
kasutamise eesmärk on renoveerida seiresüsteem Eesti-Vene piiri
kõige kriitilisemal lõigul (Narva jõe kuiva sängi lõigul) ning alustada
Lämmijärve integreeritud seiresüsteemi väljaehitamisega (Peipsi järve
kitsaim osa Eesti-Vene piiril), renoveerides hetkel eraldi eksisteerivad
süsteemid ning integreerides renoveeritud süsteemid Eesti-Vene piiril
asuva Mehikoorma piirivalvekordoni kontrollkeskusega.
Narva jõe kuiva sängi lõigu praegune seiresüsteem kaasajastatakse.
Kaasajastamine
hõlmab
uute
kaamerate
installeerimist,
liikumisandureid, piirivalvetara (umbes 25% kuiva jõesängi
kogupikkusest), andmeside, servereid, kontrollkeskust, varustuse ladu,
kahe mehitatud valveposti renoveerimist.
Uuendatakse Narva veehoidla juures asuva Kulgu radari UPS
(varutoiteallikas) ja radarisignaali töötlemise süsteem (see osa
projektist viiakse ellu koos Lämmijärve integreeritud seiresüsteemi
väljaehitamisega).
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Lämmijärve integreeritud seiresüsteemi väljaehitamine hõlmab
Mehikoorma radaritorni renoveerimist, Mehikoorma radari
asendamist, Piirissaare ja Mehikoorma radarite signaalitöötlemise
süsteemide ajakohastamist, vaatluskaamera paigaldamist Mehikoorma
radaritorni, Mehikoorma piirivalvekordoni renoveerimist ning
Lämmijärve kõigi seiresüsteemide ühendamist (Mehikoormas,
Piirissaarel ja Terepnikis) üheks süsteemiks, mille kontrollkeskus
asub Mehikoorma piirivalvekordonis. Lisaks ehitatakse välja Gulja
lahe videoseiresüsteem, mille signaal edastatakse Värska
piirivalvekordonisse.
Eesti-Vene piiri Kagu-Eesti lõigul moderniseeritakse mobiilsete
andurite
süsteemi
(sh
mobiilsed
liikurseadmed,
andmeedastusseadmed, serverid, andurite monitor).
Oodatavad
toetusesaajad

Antud projekti toetuse saaja on rakendusorganina toimiv VA ehk
Siseministeerium (MPPO). VA viib projekte ellu koos
Piirivalveametiga (PVA) kui SM-i valitsemisalas asuva
valitsusasutusega, millel on piirivalve valdkonnas monopoolne
seisund. Seetõttu on PVA-l vajalik pädevus ning huvi Eesti välismaismaapiiri seirevarustuse kaasajastamiseks, selle tehnilise taseme
tõstmiseks ja samaaegse infrastruktuuri parandamiseks. PVA sõlmib
SM-iga lepingu, et täita täies ulatuses põhiõigusakti (otsus nr
574/2007/EÜ) ja VPF-i rakenduseeskirjade sätteid ning projekt
vastavalt ellu viia.

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

PVA de jure monopoolse seisundi ja julgeolekuküsimuste tõttu, mis
on seotud VPF-is kaasrahastatava Eesti välis-maismaapiiri
seirevarustuse kaasajastamise, selle tehnilise taseme tõstmise ning
samaaegne infrastruktuuri parandamise projekti elluviimisega, toimib
rakendusorganina vastutav asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO
viib projekte ellu koostöös vastava riikliku asutusega (PVA), mis on
pädev oma tehnilise kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või
haldusvolituste tõttu. Nagu on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades
(vastu võetud 5. märtsil 2008), sõlmivad vastutav asutus ja PVA
lepingu (samaväärne toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki
asjaomaseid sätteid, mis on toetuslepingutele rakenduseeskirjades
kehtestatud. Lepingud koostab MPPO tihedas koostöös
Siseministeeriumi õigusosakonnaga ning neile kirjutavad alla
Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ja PVA juht.

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

1. Narva jõe kuiva sängi lõigu seiresüsteem on renoveeritud.
2. Välja on ehitatud Lämmijärve integreeritud seiresüsteem.
3. Renoveeritud süsteemid on integreeritud Eesti-Vene piiril asuva
Mehikoorma piirivalvekordoni kontrollkeskusega.
4. Eesti-Vene piiri Kagu-Eesti lõigul moderniseeritakse mobiilsete
andurite
süsteemi
(sh
mobiilsed
liikurseadmed,
andmeedastusseadmed, serverid, andurite monitor).
Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille

EÜ toetuse nähtavus
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kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.
Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)

Finantsteave

Schengen Facility raames toetati järgmiseid meetmeid:
- Seirekeskuste1 vajaminev varustus (228 496 eurot).
- Maapiiri valve arendamine tehnilise varustuse osas (kogusummas
4 329 799 eurot):
o infoedastus Smolnitsa radarilt juhtimiskeskusele;
o aastatel 2006-2007 vaatluskaamerate paigaldamine
piirile ööpäevaringset jälgimist vajavatesse kohtadesse;
o elektroonilised vaatlusseadmed ja muu vajalik
varustus;
o uue
erivarustusega
vaatlustorni
ehitamine
ümbruskonna jälgimiseks.
PHARE programmi raames toetati järgmiseid meetmeid:
- Statsionaarne/liikumatu
valvesüsteem
Mustajõe
piirivalvekordonis (Kirde piirivalvepiirkond) 2006. aasta teises
pooles. Kogumaksumus 1 207 930 eurot (Pharest 901 154 eurot).
- 2006. aastal
2
maapiiri
erivarustusega
valvesõidukit.
Kogumaksumus 546 445 eurot (Pharest 409 035 eurot).
Projekti kogumaksumus on 1 773 356 eurot, millest ühenduse panus
on 1 330 017 eurot (75%) ja avaliku sektori poolne kaasrahastamine
443 339 eurot (25%).

3.1.2 Laevade side- ja navigatsioonisüsteemide kaasajastamine
Põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis a kirjeldatud üldeesmärk on välispiiriga seotud
piirikontrolli tõhus korraldamine, mis hõlmab nii kontrolle piiril kui ka patrull- ja
vaatlustegevust. Laevade side- ja navigatsioonisüsteemide kaasajastamine viiakse ellu
käesoleva eesmärgi raames.
Kuna meede on seotud hankega, viiakse riigihange läbi vastavalt siseriiklikule õigusele ja
kooskõlas rakenduseeskirja artikliga 11. Hanke läbiviimise põhimõtted on kirjeldatud punktis
1.4. Konkreetne menetlusviis, lepinguosalised ja vastava lepingu rakendamise kuupäev
määratakse kindlaks vastavalt ülalmainitud reeglitele, haldus- ja kontrollisüsteemide
kirjeldusele ning võttes arvesse meetme abikõlblikkuse perioodi. Meetme raames
läbiviidav(ad) projekt(id) lõpetatakse hiljemalt 31.12.2009.
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Seiresüsteemi, mis teostab piirkonna järelevalvet radarite ja laevade tunnusmärke kontrollivate alustega, juhitakse
neljast allkeskusest (Kuressaare, Kunda ja Kärdla, kusjuures Tallinn on peakeskus, kuhu kogutakse kogu
piirkondlikest keskustest edastatud informatsioon).
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Meetme eesmärk ja
ulatus

Oodatavad
toetusesaajad

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

Antud projekti eesmärk on piirivalvelaevade side- ja
navigatsioonisüsteemide kaasajastamine, et tagada nende kooskõla
rahvusvaheliste nõuetega – laevu on võimalik kasutada ajutiste
mobiilsete radaritena sobilikes geograafilistes asukohtades juhul, kui
kaldaradarid ei ole töökorras või neid ei saa kasutada halva nähtavuse
tõttu. Piirivalvelaevad varustatakse traadita andmeedastusseadmetega.
Usaldusväärse nagivatsiooni tagamiseks varustatakse nad uute ja
kaasaegsete radarite, gürokompassi, GPS-i (Global Positioning
System) ja automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AIS)
vastuvõtja-saatjaga.
Kasutades
kiiret
andmesidet,
on
piirivalvelaevadel võimalik anda panus Eesti mereseiresüsteemi ning
toimida kogu süsteemi tagavarasüsteemina, suurendades sellega
illegaalsete tegevuste avastamise võimalust merel.
Antud projekti toetuse saaja on rakendusorganina toimiv VA ehk
Siseministeerium (MPPO). VA viib projekte ellu koos
Piirivalveametiga (PVA) kui SM-i valitsemisalas asuva
valitsusasutusega, millel on piirivalve valdkonnas monopoolne
seisund. Seetõttu on PVA-l vajalik pädevus ning huvi
piirivalvelaevade side- ja navigatsioonisüsteemide kaasajastamiseks.
PVA sõlmib SM-iga lepingu, et täita täies ulatuses põhiõigusakti
(otsus nr 574/2007/EÜ) ja VPF-i rakenduseeskirjade sätteid ning
projekt vastavalt ellu viia.
PVA de jure monopoolse seisundi ja julgeolekuküsimuste tõttu, mis
on seotud VPF-is kaasrahastatava piirivalvelaevade side- ja
navigatsioonisüsteemide kaasajastamise projekti elluviimisega, toimib
rakendusorganina vastutav asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO
viib projekte ellu koostöös vastava riikliku asutusega (PVA), mis on
pädev oma tehnilise kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või
haldusvolituste tõttu. Nagu on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades
(vastu võetud 5. märtsil 2008), sõlmivad vastutav asutus ja PVA
lepingu (samaväärne toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki
asjaomaseid sätteid, mis on toetuslepingutele rakenduseeskirjades
kehtestatud. Lepingud koostab MPPO tihedas koostöös
Siseministeeriumi õigusosakonnaga ning neile kirjutavad alla
Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ja PVA juht.

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

1. 6 laeva on varustatud eespool nimetatud side- ja
navigatsioonisüsteemidega.
2. Eesti piirivalvelaevade side- ja navigatsiooniseadmed on
kohandatud EL liikmesriikide vastavate süsteemidega ning on
saavutatud koostalitlusvõime. Parendatud süsteemid vastavad
Vabariigi Valitsuse 29.01.2004. a määrusele nr 24.

EÜ toetuse nähtavus

Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille
kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
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avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.
Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)
Finantsteave

Ei ole kohaldatav

Süsteemide kaasajastamise kulu on umbes 24 286 eurot laeva kohta,
millele lisanduvad paigalduskulud. Projekti kogumaksumus on
253 888 eurot, millest ühenduse panus moodustab 190 416 eurot
(75%) ja avaliku sektori poolne kaasrahastamine 63 472 eurot (25%).

3.1.3 Laevade ostmine ja renoveerimine
Põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis a kirjeldatud üldeesmärk on välispiiriga seotud
piirikontrolli tõhus korraldamine, mis hõlmab nii kontrolle piiril kui ka patrull- ja
vaatlustegevust. Laevade ostmine ja renoveerimine viiakse ellu käesoleva eesmärgi raames.
Kuna meede on seotud hankega, viiakse riigihange läbi vastavalt siseriiklikule õigusele ja
kooskõlas rakenduseeskirja artikliga 11. Hanke läbiviimise põhimõtted on kirjeldatud punktis
1.4. Konkreetne menetlusviis, lepinguosalised ja vastava lepingu rakendamise kuupäev
määratakse kindlaks vastavalt ülalmainitud reeglitele, haldus- ja kontrollisüsteemide
kirjeldusele ning võttes arvesse meetme abikõlblikkuse perioodi. Meetme raames
läbiviidav(ad) projekt(id) lõpetatakse hiljemalt 31.12.2009.
Meetme eesmärk ja
ulatus

Piirivalvelaevade renoveerimine (renoveerida on vaja PVL-107
„KÕU”, PVL-109 „VALVAS” (sh ühe laeva jaoks patrullpaadi
hankimine).
Piirivalvelaeva PVL-107 „KÕU” ehitusaasta on 1963 ja laev
renoveeriti osaliselt aastal 2006. Vaja on aga edasist renoveerimist, nt
vahetatakse turvakaalutlustel 4 veekindlat ust, uuendatakse vana
torustik, süsteemide mõõteriistad (termomeetrid, manomeetrid jne).
Investeeringuid on vaja laeva jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Turvalisuse tase tõuseb, väheneb avariiremondi vajadus ja meeskonna
remondiga seotud töökoormus ning nad saavad keskenduda
piirivalvega seotud ülesannetele.
Piirivalvelaev PVL-109 „VALVAS” ehitati 1946. Laev sobib ka jääd
lõhkuma. Laev renoveeriti 1991. aastal USA-s. Laeva kasutatakse
piirivalveks, radarvalveks jne. Praegu vajab „VALVAS” mitmeid
muudatusi ja remonditöid, nt uut ankruvintsi kontrollseadet,
hüdraulikasüsteemi uuendamist jne. Laevale hangitakse ka
patrullpaat, mida saab kasutada seal, kuhu suurel laeval pole võimalik
ligi pääseda – siis lastakse vette väiksem paat. Vaja on investeeringuid
laeva vastavuse tagamiseks rahvusvaheliste standardite ja normidega;
suureneb laeva usaldusväärsus ja laeva tehnilisi seadmed kasutatakse
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operatiivsemalt.
Otsus selle kohta, kas renoveeritakse 1 või 2 laeva, tehakse hiljem
(käesoleva meetme raames konkreetsete projektitaotluste esitamisel).
Oodatavad
toetusesaajad

Antud projekti toetuse saaja on rakendusorganina toimiv VA ehk
Siseministeerium (MPPO). VA viib projekte ellu koos
Piirivalveametiga (PVA) kui SM-i valitsemisalas asuva
valitsusasutusega, millel on piirivalve valdkonnas monopoolne
seisund. Seetõttu on PVA-l vajalik pädevus ning huvi
piirivalvelaevade ostmiseks ja renoveerimiseks. PVA sõlmib SM-iga
lepingu, et täita täies ulatuses põhiõigusakti (otsus nr 574/2007/EÜ) ja
VPF-i rakenduseeskirjade sätteid ning projekt vastavalt ellu viia.

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

PVA de jure monopoolse seisundi ja julgeolekuküsimuste tõttu, mis
on seotud VPF-is kaasrahastatava piirivalvelaevade ostmise ja
renoveerimise projekti elluviimisega, toimib rakendusorganina
vastutav asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO viib projekte ellu
koostöös vastava riikliku asutusega (PVA), mis on pädev oma
tehnilise kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või haldusvolituste
tõttu. Nagu on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades (vastu võetud
5. märtsil 2008), sõlmivad vastutav asutus ja PVA lepingu
(samaväärne toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki
asjaomaseid sätteid, mis on toetuslepingutele rakenduseeskirjades
kehtestatud. Lepingud koostab MPPO tihedas koostöös
Siseministeeriumi õigusosakonnaga ning neile kirjutavad alla
Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ja PVA juht.
1. Remonditud on 1-2 piirivalvelaeva.
2. Ühe laeva jaoks on hangitud patrullpaat.
3. Suureneb piirivalvelaevade usaldusväärsus ja jätkusuutlikkus.
Suureneb turvalisuse tase.
4. Väheneb reageerimisaeg piiri-intsidentidele.

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

EÜ toetuse nähtavus

Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille
kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.

Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)

Ei ole kohaldatav
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Finantsteave

3.2

Projekti kogumaksumus on 447 382 eurot, millest ühenduse panus on
335 536 eurot (75%) ja avaliku sektori poolne kaasrahastamine
111 846 eurot (25%).

4. prioriteedi rakendamiseks ette nähtud meetmed

Põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punkti b alla kuuluvad meetmed
3.2.1 Eesti SIS kesksüsteemi (E-SIS) ja SIRENE infosüsteemi ja võimalusel seotud
ametkondade infosüsteemide seadistamine SIS II sisese infovahetusega liitumiseks.
Vastavalt põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis b kirjeldatud üldeesmärgile ja artiklis 4
kirjeldatud konkreetsele eesmärgile, toetatakse muu hulgas tõhusat reaalajas toimivat
andmekontrolli piiriületuspunktides laiaulatuslike IT-süsteemide abil, nagu SIS ja VIS. Seega
viiakse antud eesmärgi raames ellu Eesti SIS kesksüsteemi ja teiste asjaomaste süsteemide
seadistamist.
1. märtsil 2008 loodi SM-i valitsemisalas ühtne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
arendusasutus – Infotehnoloogia ja Arenduskeskus. Vastavalt infotehnoloogia- ja
arenduskeskuse põhimäärusele korraldab – ja osaliselt ka teostab – keskus info- ja
sidesüsteemide hankimist, arendamist, haldamist ja hooldust. Kuna keskus alles kohaneb talle
üle antud funktsioonidega, ei ole veel selge, kas projektides tulevatel aastatel ka osaletakse .
Kõigist muudatustest teavitatakse komisjoni vastavalt nõuetele.
SIS II projekt viiakse ellu vastavalt Riigihangete seadusele. (Võimalike) erandite puhul tuleb
iga juhtumit nõuetekohaselt põhjendada ja dokumenteerida. Meetme raames läbiviidav(ad)
projekt(id) lõpetatakse 31.12.2009.
Meetme eesmärk ja
ulatus

Tänaseks on Schengeni infosüsteem Eestis rakendatud. See on välja
arendatud riikliku infosüsteemi baasil (E-SIS). SIS andmebaasidesse
omavad juurdepääsu vastavad võimuesindajad, näiteks Politseiamet,
Piirivalveamet,
Kodakondsusja
Migratsiooniamet,
konsulaarametnikud. Kõik need võimuesindajad kasutavad SIS
andmeid oma infosüsteemi integreeritud kasutajaliidese abil.
Vaja on, et Schengeni infosüsteemi SIS II võtaksid kasutusele
asjassepuutuvad võimuorganid. See vajadus on kirjas erinevates
dokumentides, nt JSK 28.02.2008. a koosoleku otsused SIS II
väljaarendamise kohta, Siseministeeriumi valitsemisala arengukavas
aastateks 2009-2011 (hõlmab ka Politseiametit), Politseiameti 2008. a
tegevuskavas.
Projekti jooksul seadistatakse Eesti riiklikku SIS-i, SIRENE büroo
infosüsteemi ja võimalusel asjassepuutuvate ametiasutuste süsteeme
ning need ühendatakse, et võimaldada andmevahetust Euroopa SIS II
kesksüsteemiga.
E-SIS, mis praegu töötleb SIS I andmeid, seadistatakse ümber SIS II
andmete töötlemiseks (andmesisestus, -vahetus ja päringud) vastavalt
EK poolt kehtestatud SIS II rakendamise ajakavale.
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SIRENE büroo ja asjaomaste ametkondade teabesüsteemid saavad
vahetada andmeid SIS II formaadis ja rakendub SIS II
funktsionaalsus.
Projekti tulemusel on võimalik saada õigeaegselt pädevat SIS teavet
kõigil Eesti asjaomastel ametiasutustel, vahendada Eesti asjakohaseid
andmeid teistele Schengeni liikmesriikidele ning saada kasu
lisandunud andmekategooriate ja andmete integreerimise kasutamise
kaudu (SIS II võrdluses SIS I-ga).

Oodatavad
toetusesaajad

Politsei kõrgenenud suutlikkus ning politsei, piirivalve ja teiste
ametkondade teenuse jätkuv kvaliteeditaseme tõus, mis tagab parema
tegevuse võitluses rahvusvahelise kuritegevuse ja illegaalse
immigratsiooniga.
Projekti viib ellu Siseministeerium (MPPO) kui rakendusorganina
toimiv VA koostöös Eesti Politseiametiga, kes vastutab SIS riikliku
liidese väljaarendamise ja ülalpidamise, vastavate arendusprojektide
haldamise ja SIS andmete tehnilise kättesaadavuse, terviklikkuse ja
konfidentsiaalsuse
eest.
SIRENE
büroo,
mis
kuulub
Keskkriminaalpolitsei (KKP) kriminaalteabe osakonna koosseisu,
vastutab SIS andmebaasis olevate Eesti andmete kvaliteedi eest.
Politseiamet sõlmib SM-iga lepingu, et täita täies ulatuses
põhiõigusakti (otsus nr 574/2007/EÜ) ja VPF-i rakenduseeskirjade
sätteid ning projekt vastavalt ellu viia.

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

Julgeolekuküsimuste tõttu, mis on seotud VPF-is kaasrahastatava
Eesti SIS kesksüsteemi (E-SIS) ja SIRENE infosüsteemi ja
võimalusel seotud ametkondade infosüsteemide seadistamisega SIS II
sisese infovahetusega liitumiseks, toimib rakendusorganina vastutav
asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO viib projekte ellu koostöös
vastava riikliku asutusega (PA), mis on pädev oma tehnilise
kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või haldusvolituste tõttu. Nagu
on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades (vastu võetud 5. märtsil
2008), sõlmivad vastutav asutus ja PA lepingu (samaväärne
toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki asjaomaseid sätteid, mis
on toetuslepingutele rakenduseeskirjades kehtestatud. Lepingud
koostab MPPO tihedas koostöös Siseministeeriumi õigusosakonnaga
ning neile kirjutavad alla Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
ja PA juht.

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

1. Eesti riiklik SIS on modifitseeritud ja see saab vahetada andmeid
Euroopa SIS II kesksüsteemiga (andmesisestus, -vahetus ja
päringud).
2. SIRENE büroo teabesüsteem on modifitseeritud ning saab vahetada
andmeid SIS II formaadis ja rakendub SIS II funktsionaalsus.
3. Võimalik on saada õigeaegselt pädevat SIS II teavet kõigil Eesti
asjaomastel ametiasutustel ja vahetada vastavaid Eesti andmeid
teiste Schengeni liikmesriikidega.
4. Politsei, piirivalve ja teiste asjaomaste ametkondade teenuse jätkuv
kvaliteeditaseme tõus, mis tagab parema tegevuse võitluses
rahvusvahelise kuritegevuse ja illegaalse immigratsiooniga.
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EÜ toetuse nähtavus

Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille
kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.

Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)
Finantsteave

2006. aastal kasutati Schengen Facility raames 5 123 475 eurot
vajaliku SIS II kesksüsteemi ja SIRENE infosüsteemi riistvara
hankimiseks. Hangitud riistvara kasutatakse antud projektis.

Projektile kulub kogusummas 447 382 eurot, millest 335 536 eurot
(75%) on VPF-ist ning 111 846 eurot (25%) on riiklik
kaasrahastamine.

3.2.2 Piirivalve infosüsteemi täiendav arendamine selle ühendamiseks SIS II (Schengeni
infosüsteemiga) ning päringute töötlemise parandamine.
Vastavalt põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis b kirjeldatud üldeesmärgile ja artiklis 4
kirjeldatud konkreetsele eesmärgile, toetatakse muu hulgas tõhusat reaalajas toimivat
andmekontrolli piiriületuspunktides laiaulatuslike IT-süsteemide abil, nagu SIS ja VIS. Seega
arendatakse antud eesmärgi raames piirivalve infosüsteemi, et see ühilduks SIS II-ga, ning
parandatakse päringute töötlemist.
1. märtsil 2008 loodi SM-i valitsemisalas ühtne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
arendusasutus – Infotehnoloogia ja Arenduskeskus. Vastavalt infotehnoloogia- ja
arenduskeskuse põhimäärusele korraldab – ja osaliselt ka teostab – keskus info- ja
sidesüsteemide hankimist, arendamist, haldamist ja hooldust. Kuna keskus alles kohaneb talle
üle antud funktsioonidega, ei ole veel selge, kas projektides osaletakse ka järgmistel aastatel.
Kõigist muudatustest teavitatakse komisjoni vastavalt nõuetele.
Kuna meede on seotud hankega, viiakse riigihange läbi vastavalt siseriiklikule õigusele ja
kooskõlas rakenduseeskirja artikliga 11. Hanke läbiviimise põhimõtted on kirjeldatud punktis
1.4. Konkreetne menetlusviis, lepinguosalised ja vastava lepingu rakendamise kuupäev
määratakse kindlaks vastavalt ülalmainitud reeglitele, haldus- ja kontrollisüsteemide
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kirjeldusele ning võttes arvesse meetme abikõlblikkuse perioodi. Meetme raames
läbiviidav(ad) projekt(id) lõpetatakse hiljemalt 31.12.2009.
Meetme eesmärk ja
ulatus

Oodatavad
toetusesaajad

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Piirivalveametnikele peab võimaldama SIS II päringuid, et võidelda
illegaalse immigratsiooniga ja tõkestada piiriülest kuritegevust.
Eestil on juurdepääs SIS II süsteemi riiklike infosüsteemide kaudu.
Antud projekti abil hangitakse SIS II-le üleminekuks vajalikud
seadmed ja tarkvara ning luuakse liikuvad tööjaamad. Võimalusel
hangitakse piirivalve mobiilsete piirikontrolliseadmete tarkvara:
seadmed on mõeldud mobiilsete online salasõna ja sõrmejälgede
päringute jaoks SIS II ja Euroopa viisaregistri andmebaasides.
Käesoleva projektiga rakendatakse piirivalve infosüsteemile tulnud
SIS II päringute töötlemise süsteemi ning mobiilsete
kontrolliseadmete vajaliku tarkvara hankimisega tagatakse SIS II ja
viisaregistri kiired online päringud rongides, laevadel, bussides jne.
Piiril on kasutusel kaasaegne tehnoloogia, tänu millele kasvab
piirivalve suutlikkus takistada illegaalset immigratsiooni ja tõkestada
piiriülest kuritegevust.
Antud projekti toetuse saaja on rakendusorganina toimiv VA ehk
Siseministeerium (MPPO). VA viib projekte ellu koos
Piirivalveametiga (PVA). PVA sõlmib SM-iga lepingu, et täita täies
ulatuses põhiõigusakti (otsus nr 574/2007/EÜ) ja VPF-i
rakenduseeskirjade sätteid ning projekt vastavalt ellu viia.
PVA de jure monopoolse seisundi ja julgeolekuküsimuste tõttu, mis
on seotud VPF-is kaasrahastatava piirivalve infosüsteemi täiendava
arendamise projekti elluviimisega, toimib rakendusorganina vastutav
asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO viib projekte ellu koostöös
vastava riikliku asutusega (PVA), mis on pädev oma tehnilise
kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või haldusvolituste tõttu. Nagu
on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades (vastu võetud 5. märtsil
2008), sõlmivad vastutav asutus ja PVA lepingu (samaväärne
toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki asjaomaseid sätteid, mis
on toetuslepingutele rakenduseeskirjades kehtestatud. Lepingud
koostab MPPO tihedas koostöös Siseministeeriumi õigusosakonnaga
ning neile kirjutavad alla Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
ja PVA juht.
1. Piiril SIS II-le üleminekuks vajalikud seadmed ja tarkvara on
hangitud.
2. Võimalusel luuakse liikuvad tööjaamad ja hangitakse piirivalve
mobiilsete piirikontrolliseadmete tarkvara.
3. PVA-le võimaldatakse juurdepääs SIS II-le riikliku infosüsteemi
kaudu.
4. Mobiilsetele kontrolliseadmetele vajaliku tarkvara hankimisega
rakendatakse piirivalve infosüsteemile tulnud SIS II ja viisaregistri
päringute töötlemise süsteemi ning tagatakse kiired online päringud
rongides, laevadel, bussides jne.
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EÜ toetuse nähtavus

Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille
kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.

Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)
Finantsteave

Schengen Facility raames arendati piirivalve infosüsteemist välja
põhiline liides päringute teostamiseks riiklikus SIS-is (SISONE4ALL)
(18 477 eurot).

Projekt nõuab kogusummas 166 171 eurot, millest 124 628 eurot
(75%) on VPF-ist ning 41 543 eurot (25%) on riiklik kaasrahastamine.

3.2.3 Piirivalve infosüsteemi täiendav arendamine selle ühendamiseks viisainfosüsteemiga
(VIS-iga).
Vastavalt põhiõigusakti artikli 3 lõike 1 punktis b kirjeldatud üldeesmärgile ja artiklis 4
kirjeldatud konkreetsele eesmärgile, toetatakse muu hulgas tõhusat reaalajas toimivat
andmekontrolli piiriületuspunktides laiaulatuslike IT-süsteemide abil, nagu SIS ja VIS. Seega
arendatakse antud eesmärgi raames piirivalve infosüsteemi, et see ühilduks VIS-iga.
1. märtsil 2008 loodi SM-i valitsemisalas ühtne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
arendusasutus – Infotehnoloogia ja Arenduskeskus. Vastavalt infotehnoloogia- ja
arenduskeskuse põhimäärusele korraldab – ja osaliselt ka teostab – keskus info- ja
sidesüsteemide hankimist, arendamist, haldamist ja hooldust. Kuna keskus alles kohaneb talle
üle antud funktsioonidega, ei ole veel selge, kas projektides osaletakse ka järgmistel aastatel.
Kõigist muudatustest teavitatakse komisjoni vastavalt nõuetele.
Kuna meede on seotud hankega, viiakse riigihange läbi vastavalt siseriiklikule õigusele ja
kooskõlas rakenduseeskirja artikliga 11. Hanke läbiviimise põhimõtted on kirjeldatud punktis
1.4. Konkreetne menetlusviis, lepinguosalised ja vastava lepingu rakendamise kuupäev
määratakse kindlaks vastavalt ülalmainitud reeglitele, haldus- ja kontrollisüsteemide
kirjeldusele ning võttes arvesse meetme abikõlblikkuse perioodi. Meetme raames
läbiviidav(ad) projekt(id) lõpetatakse hiljemalt 31.12.2009.
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Meetme eesmärk ja
ulatus

Osa antud projektist (piirivalve piirikontrolli liikuvate üksuste
seadmete tarkvara soetamine) viiakse ellu punktis 3.2.2 kirjeldatud
projekti raames. Seda tänu asjaolule, et liikuvatele tööjaamadele
hangitud seadmeid kasutatakse päringute esitamiseks nii SIS II kui ka
Euroopa viisaregistri andmebaasidele.
Tagama peab piirivalve infosüsteemi vastavuse Schengeni viisaruumi
muutuvatele nõudmistele.

Oodatavad
toetusesaajad

Põhjendus projektide
puhul, mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina

Oodatavad koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

EÜ toetuse nähtavus

Praegu on piirivalve infosüsteem ühendatud riikliku viisaregistriga,
millega on piirivalvuritele võimaldatud päringute teostamine viisa- ja
viisataotluste andmete saamiseks. Kuigi viisaregister vahendab
piirivalve infosüsteemile ka VIS-i andmeid, on see eraldi päring, mis
antud projektis realiseeritakse. Kuna päringu tegemisel sisestatakse ka
sõrmejälgi, on vaja integreerida ka skännerid. Selle projektiga
integreeritakse sõrmejälgede lugejad piirivalve infosüsteemiga. See
võimaldab sõrmejälgede päringuid reaalajas Euroopa viisaregistrist
(viisa kehtivuse online kontroll). Sõrmejälgede lugejad on PVA jaoks
juba hangitud, ning nende hankimine ei kuulu antud projekti alla.
Antud projekt hõlmab ainult tarkvara arendamist. Uut riistvara ei ole
vaja osta.
Antud projekti toetuse saaja on rakendusorganina toimiv VA ehk
Siseministeerium (MPPO). VA viib projekte ellu koos
Piirivalveametiga (PVA). PVA sõlmib SM-iga lepingu, et täita täies
ulatuses põhiõigusakti (otsus nr 574/2007/EÜ) ja VPF-i
rakenduseeskirjade sätteid ning projekt vastavalt ellu viia.
PVA de jure monopoolse seisundi ja julgeolekuküsimuste tõttu, mis
on seotud VPF-is kaasrahastatava piirivalve infosüsteemi täiendava
arendamise projekti elluviimisega, toimib rakendusorganina vastutav
asutus (Siseministeeriumi MPPO). MPPO viib projekte ellu koostöös
vastava riikliku asutusega (PVA), mis on pädev oma tehnilise
kompetentsuse, suure spetsialiseerituse või haldusvolituste tõttu. Nagu
on ette nähtud fondi rakenduseeskirjades (vastu võetud 5. märtsil
2008), sõlmivad vastutav asutus ja PVA lepingu (samaväärne
toetuslepinguga). Antud leping sisaldab kõiki asjaomaseid sätteid, mis
on toetuslepingutele rakenduseeskirjades kehtestatud. Lepingud
koostab MPPO tihedas koostöös Siseministeeriumi õigusosakonnaga
ning neile kirjutavad alla Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
ja PVA juht.
1. Sõrmejälgede lugejad integreeritakse piirivalve infosüsteemiga.
2. Süsteem võimaldab sõrmejälgede päringuid reaalajas Euroopa
viisaregistrist (visa kehtivuse online kontroll).
3. Kasvab
piirivalvurite
suutlikkus
takistada
illegaalset
immigratsiooni piiril.
Kõiki projektitaotluse esitajaid ja toetuse saajaid informeeritakse
VPF-i kaasrahastamisest. Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse
vahel sõlmitavad lepingud sisaldavad konkreetseid sätteid, mille
kohaselt toetusesaajad peavad tagama VPF-i kaasrahastamise
nähtavuse (nt trükkima EL-i logo ja paigaldama viited VPF-i
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kaasrahastamisele soetatavatele seadmetele ning kõigile fondi poolse
toetusega renoveeritud hoonetele ning ruumidele). VPF-i
kaasrahastamist peab mainima ka siis, kui projekti esitletakse
avalikkusele). MPPO jälgib projektide elluviimist ja viib sel eesmärgil
vähemalt ühe korra projekti ajal läbi kohapealse kontrolli.
Vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega (kui
kohaldatav)
Finantsteave

Sõrmejälgede lugejad hangiti PHARE projekti raames. Seega hõlmab
antud projekt ainult tarkvara arendamist.

Projekt nõuab kogusummas 25 565 eurot, millest 19 174 eurot (75%)
on VPF-ist ning 6391 eurot (25%) on riiklik kaasrahastamine.
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4. TEHNILINE ABI
Kuna tehnilise abi (TA) kasutamise kohta tehakse täpne ja üksikasjalik otsus programmi
elluviimise ajal (vajaduse tekkimisel), on 2007. aasta programmis esitatud informatsioon
üldisem ja võib hõlmata meetmeid, mida tegelikkuses ei kaeta, kuid mille kulude katmise
võimalus tehnilisest abist on vajadusel ette nähtud. Võimalikke meetmeid kirjeldatakse
programmis ning need viiakse ellu, kui selleks tekib vajadus. Programmi koostamise faasis ei
ole võimalik ette näha eriti palju konkreetseid meetmeid ning vajadusel peab säilima
võimalus teiste meetmete elluviimiseks, mis on abikõlblikud vastavalt EÜ poolt kehtestatud
TA abikõlblikkusreeglitele.
4.1 Tehnilise abi eesmärk
TA eesmärk on lihtsustada VPF-i programmi rakendamist varustades taotlejaid ja projekti
elluviijaid piisavalt vajaliku informatsiooniga ning pakkudes tuge, mis tagaks programmi
kvaliteedi ja järjepidevuse.
Tulenevalt asjaolust, et (võrreldes eelmise aastaga) on aastatest 2007 ja 2008 Euroopa
pagulasfond III kõrval Solidaarsusprogrammi raames vaja rakendada veel kahte uut fondi
(Välispiirifond ja Euroopa tagasipöördumisfond), mis tõstab projektitaotluste arvu ja
suurendab fondidega seotud ülesandeid, on vaja tööle võtta uusi inimesi (planeeritud on
rahastada 2,25 kohta vastutavas asutuses ja 0,25 kohta VPF-iga tegelevas
auditeerimisasutuses). Kuna auditeerimisasutus on kõigi kolme fondi jaoks sama ja
raamatupidamisspetsialist kontrollib kõigi kolme fondi maksetaotlusi, kasutatakse TA-d kõigi
kolme mainitud fondi jaoks. Ka sertifitseeriv asutus on väljendanud oma soovi kasutada
tulevikus TA eraldisi sertifitseerimisspetsialisti jaoks siis, kui sertifitseerimisprotsess algab
(sertifitseerimismenetlust läbiviiva ametiisiku palgaks). Kõik VPF-i jaoks osalise tööajaga
töötavad personaliliikmed täidavad tööajatabeleid, mis näitavad VPF-i projektidele ja teistele
tööülesannetele kulunud aega.
Seega on fondide TA-ga vaja korraldada ülalnimetatud personali jaoks töökohti, vahendeid
ning palkasid. Näiteks on kavandatud 2 sülearvuti ost (1 auditeerimisasutuse ja 1 vastutava
asutuse jaoks). Sülearvuteid on vaja märkimisväärse hulga dokumentide läbitöötamiseks,
VPF-i töögrupis osalemiseks või teiste fondiga seotud ülesannete täitmiseks, auditi või
järelevalve läbiviimise ajal kohapealse kontrolli jaoks kaasavõtmiseks jne. Sülearvuti hind
tasutakse proportsionaalselt ülalnimetatud kolme fondi TA-st.
Mis puutub tööjõukuludesse, võib tekkida vajadus Euroopa Komisjoni poolt eraldatavatest
TA vahenditest tasuda ka auditeerimiskulude eest (kui auditeerimisteenus tellitakse
väljastpoolt) ja/või hindamise eest (kui hindamise ja programmi kvaliteedi hindamise teenus
tellitakse väljastpoolt).
Kuna sisejulgeoleku ja välispiiride valvamise valdkonna ekspertide arv on Eestis üsna väike
ja võib ette tulla olukord, kus kõik olemasolevad eksperdid on kaasatud projektitaotlustesse
partneritena või on ise lõplikud abisaajad, võib tekkida vajadus katta ekspertide ad hoc
projektide hindamiseks värbamise kulud väljastpoolt Siseministeeriumi. Seetõttu vajatakse
tehnilist abi personalikulude tasumiseks programmi hindamisse kaasatud ekspertidele.
Põhimõtteliselt kasutatakse tehnilist abi ka siis, kui Siseministeerium (või vajadusel
sertifitseerimisasutusena ka Rahandusministeerium) viib projektide rakendamise järelevalve
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ajal läbi kohapealseid kontrolle. Kuna toetusesaajad ja projektide objektid võivad asuda
väljaspool Tallinna, mujal Eestis, saab TA-st katta sõidukulusid auto või ühistranspordiga.
Erinevatel koosolekutel (nt SOLID komitee ja erinevad Euroopa Komisjoni poolt korraldatud
töökojad) osalemise kulud kantakse samuti tehnilisest abist. Lähetamise korral (sise- või
välislähetus) makstakse TA-st päevaraha.
TA vahendeid kasutatakse erinevate dokumentide tõlkimiseks eesti keelde ja eesti keelest
inglise keelde.
Oluline on koolitada VPF-i haldava meeskonna töötajaid, et nad omandaksid
projektijuhtimise, projektide hindamise, järelevalve ja raamatupidamise ning eeskirjade
eiramisest teatamise oskuse. Nendeks tegevusteks kasutatakse tehnilist abi.
Tehnilist abi kasutatakse ka EL-i poolse toetuse nähtavuse tagamiseks kehtestatud reeglite
rakendamiseks. Teabetegevuse (nt lõplike abisaajatega kohtumiste) organiseerimisel kantakse
TA-st ka need koosoleku kulud, mis on vastavalt rakenduseeskirjadele abikõlblikud.
VPF-i rakenduseeskirjade artikli 33 lõike 2 punkti a nõuete täitmiseks annab VA
mitmeaastase programmi ja aastaprogrammide käivitamisest teada SM-i koduleheküljel.
Koduleheküljel avaldatakse ka aastaprogrammide saavutused (tulemused ja fondide
kasutamine). Kui antud teemal avaldatakse kommertsajalehtedes pressiteateid või artikleid,
finantseeritakse ka need TA-st.

4.2 Oodatavad koguselised tulemused
Tehnilise abi kasutamise peamine tulemus on VPF-i 2007. aasta programmi edukas
rakendamine (kavandatud meetmete rakendamine).
Sõltuvalt reaalselt rakendatud meetmetest on võimalikud oodatavad tulemused järgmised:
 piisav arv pädevaid ja koolitatud ametiisikuid määratud ametiasutustes (lõplike abisaajate
tõhus ja õigeaegne nõustamine, järelevalve, kontrolli ja sertifitseerimistegevused);
 VPF-i ellu viivate ametnike töökohad ja töövahendid, nt 2 sülearvutit AA ja VA jaoks;
 VPF-i infomaterjalide koostamine (VPF-i ellu viivatele ametnikele tagatakse asjakohane
töövarustus);
 hästi koostatud toetuslepingud;
 Euroopa Komisjonile esitatavad aruanded hästi ja õigeaegselt koostatud;
 vähemalt üks kohapealne kontroll iga toetusesaaja kohta;
 VPF-i 2007. aasta programmi elluviimist toetatavate vajalike dokumentide kiire
tõlkimine;
 vajadusel välisaudiitori teenuse sisseostmine väljastpoolt;
 vajadusel ekspertide/hindajate teenuste sisseostmine väljastpoolt;
 VPF-i rakendamises osalevate asjaomaste asutuste ametiisikute sõidu- ja lähetuskulud
kaetud (sh päevarahad);
 EÜ toetuse nähtavus tagatakse vastavalt VPF-i rakenduseeskirjadele;
 tagatakse teabevahetus määratud ametiasutuste ja riiklike pädevate asutuste vahel (nt
koosoleku vormis).
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4.3 EÜ toetuse nähtavus
EL-i logo ja märge VPF-i kaasrahastamise kohta pannakse kõigile Siseministeeriumis
koostatavatele materjalidele (juhised, taotlusvormid, reklaammaterjalid, infolehed jne).
Tehnilise abi vahenditega ostetud varustusele (nt sülearvuti) pannakse EL-i logo.
Teabetegevused (pressiteated jne) sisaldavad märget VPF-i kaasrahastamise kohta.
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5. ESIALGNE RAHASTAMISKAVA
Vastavalt põhiõigusakti artikli 16 lõikele 4 suureneb ühenduse panus 75%-ni meetme kohta,
kuna Eesti on hõlmatud ka Ühtekuuluvusfondiga.
Aastaprogramm – esialgne rahastamiskava
Tabel 1- Ülevaatetabel
Liikmesriik: EESTI
Aastaprogramm: 2007
Fond: VÄLISPIIRIFOND
(kõik arvandmed
Priorieurodes)
teet

1. meede: Eesti välismaismaapiiri
seirevarustuse
kaasajastamine, selle
tehnilise taseme
tõstmine ning
samaaegne
infrastruktuuri
parandamine.
2. meede: Laevade sideja
navigatsioonisüsteemid
e kaasajastamine

3. meede: Laevade
ostmine ja
renoveerimine
4. meede: Eesti SIS
kesksüsteemi (E-SIS) ja
SIRENE infosüsteemi
ja võimalusel seotud
ametkondade
infosüsteemide
seadistamine SIS II
sisese infovahetusega
liitumiseks.

5. meede: Piirivalve
infosüsteemi täiendav
arendamine
selle
ühendamiseks SIS II-ga
ning
päringute
töötlemise
parandamine.

Konkreetne
prioriteet (1)

Ühenduse toetus
(a)

Avaliku
sektori
eraldised
(b)

Erasektor
i
eraldised
(c)

KOKKU

% EÜ

(d=a+b+c)

(e=a/
d)

(osa
kogusu
mmast)
(d/kokk
u d)

1

1 330 017

443 339

0

1 773 356

75,0

55,7

1

190 416

63 472

0

253 888

75,0

8,0

1

335 536

111 846

0

447 382

75,0

14,0

4

1

335 536

111 846

0

447 382

75,0

14,0

4

1

124 628

41 543

0

166 171

75,0

5,2
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6. meede: Piirivalve
infosüsteemi täiendav
arendamine
selle
ühendamiseks
viisainfosüsteemiga
(VIS).

4

Tehniline
abi
(sh
täiendav 30 000 eurot)
Muud tegevused (2)
KOKKU

2

19 174

6391

0

25 565

75,0

0,8

72 226,34

0,0

0

72 226,34

100,0

2,3

0

0

0

0

0,0

0,0

2 407 533,34

778 437

0

3 185 970,34

75,57

100%

(1) Kui see on kohaldatav
(2) Kui see on kohaldatav
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