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 LIFE programm – riigi faktileht 
 

 EESTI 
 

 

 

 

Ülevaade 

 

 

Alates LIFE programmi käivitamisest Euroopa Komisjoni poolt aastal 

1992 on Eestis  rahastatud kokku 34 projekti. Neist 10 oli 

keskendatud keskkonnainnovatsioonile, 18 looduskaitsele ning kaks 

informatsiooni- ja kommunikatsioonivaldkonnale. LIFE programmi 

endise Kolmandate Riikide tegevussuuna raames teostati kolm 

projekti. Uue LIFE programmi raames (vt allpool) on EL 

kaasrahastanud ühe suutlikkuse suurendamise projekti. 

Koguinvesteering neisse projektidesse moodustas 38 miljonit eurot, 

millest 20 miljonit eurot panustas EL. 

 

Alates 2014. aastast lisandus traditsioonilistele LIFE projektidele 

uus Kliimameetme allprogramm, mis keskendub kliimamuutuste 

leevendamisele, kliimamuutustega kohanemisele ning 

kliimaalasele juhtimisele ja teabele. Lisaks laiendati LIFE 

programmi mitme uue projektitüübiga – integreeritud, tehnilise 

abi, võimekuse tõstmise ja ettevalmistusprojektid koos 

tegevustoetusega – ning samuti kahe uue rahastamisvahendiga: 

Looduskapitali rahandusvahend (Natural Capital Financing Facility. 

NCFF) ja Energiatõhususe erafinantseerimise rahastamisvahendid 

(Private Finance for Energy Efficiency, PF4EE). Täpsemalt vt LIFE’i 

veebisaidilt (ec.europa.eu/life). 

  

Igal aastal korraldatakse LIFE’i prioriteetvaldkondi hõlmav 

projektikonkurss. 

 

  

   

 Selles dokumendis antakse 

ülevaade LIFE programmist 

EEstis.  

 

See kirjeldab edulugusid ja 

käimasolevaid algatusi koos 

viidetega lisateabe allikatele 

projektide kohta ning sisaldab 

lisas hiljuti suletud ja 

käimasolevate projektide 

loetelu. 
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LIFE Keskkond ja ressursitõhusus 
 

See LIFE’i prioriteetvaldkond on suunatud parimate tavade, lahenduste ja integreeritud  lähenemisviiside 
arendamisele, testimisele ja demonstreerimisele keskkonnaprobleemide lahendamisel ning sellega seotud 
teadmusbaasi rikastamisel. 

LIFE Keskkonna ja ressursitõhususe tegevussuuna (endise LIFE Keskkonnapoliitika ja halduse komponendi) 
raames on Eestis siiani kaasrahastatud 10 projekti vastava koguinvesteeringuga 18 miljonit eurot ning ELi 
osalusega 7 miljonit eurot.  

Lõpetatud projektid olid seotud veekvaliteedi, reoveepuhastuse – olulises osas Läänemere saaste 
vähendamisega prioriteetsete ohtlike ainetega ning põhjavee ja pinnase kaitsega. Projektid teostati avalike 
asutuste (riiklikud ja kohalikud asutused), vabaühenduste (NGO) ja ülikooli poolt. Nende keskmine kestus oli 34 
kuud.  

Hetkel on Eestis käimas üks projekt. Selle eesmärgiks on demonstreerida põlevkivituha ehitusmaterjaliks 
ümbertöötlemise võimalust. Abisaajaks on üks elektri- ja soojusenergia tootmise, müügi ja ülekandega tegelev 
riigi omanduses ettevõte. 

Alltoodud projekt on näiteks edukast LIFE’i keskkonnaprojektist Eestis 

Balti riikide tegevus Läänemere saaste vähendamiseks 
prioriteetsete ohtlike ainetega (BaltActHaz) 
LIFE07 ENV/EE/000122 

 

Projekti BaltActHaz raames on kogutud uusi andmeid ja teavet ohtlike ainete kohta veekeskkonnas 
Balti riikides ja nende ümbruses. On demonstreeritud meetodeid ohtlike ainete kasutamise 
vähendamiseks  erinevatel haldustasemetel. 

 

Projektis analüüsiti ohtlike sihtainete allikaid ning töötati nendega tegelemiseks välja optimeeritud keskkonnaload ja koostati 
meetodite pakett ohtlike ainete kasutuse vähendamiseks pilootpaigaldistes ning selle tulemusena saastetaseme 
vähendamiseks Läänemere veekeskkonnas. Projekti tegevus on mitmel ettevõttel võimaldanud otseselt vähendada kahjulike 
ainete heitkoguseid. 

 

Projekt on samuti tõstnud huvigruppide teadlikkust, kaasates neid arutellu ohtlike ainete haldamise parendamise küsimustes 
ning julgustades neid edasistele sammudele vette sattuvate ohtlike ainete koguse vähendamiseks. 

 

Lõpetuseks andis see projekt alguse uuele LIFE projektile nimega BaltInfoHaz, mida rahastatakse läbi LIFE informatsiooni ja 
side komponendi. See projektil BaltActHaz põhinev projekt on suunatud nõudmise edendamiseks kolmes Balti riigis ohtlikest 
ainetest vabade toodete järele ja käitumismallide muutmisele ühiskonna üleminekuks passiivselt keskkonda suhtumiselt 
aktiivsele osalemisele keskkonnaküsimustega tegelemises. 

 

 

 

Lisainfo: 

http://www.baltacthaz.bef.ee/ 

  

http://www.baltacthaz.bef.ee/
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LIFE Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 
 

 

See LIFE’i prioriteetvaldkond on suunatud parimate tavade, lahenduste ja integreeritud  lähenemisviiside arendamisele, 
testimisele ja demonstreerimisele looduse ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja seadusandluse arendamisel ja 
rakendamisel ning sellega seotud teadmusbaasi rikastamisele. 

Käesolevaks ajaks on Eestis LIFE Nature ja LIFE Nature and Biodiversity (loodus ja bioloogiline mitmekesisus) komponentide 
raames kaasrahastatud 17 projekti. Vastav koguinvesteering moodustas 18 miljonit eurot ning ELi osalus 12 miljonit eurot. 

Lõpetatud 12 projektist olid kolm seotud biotoopide/elupaikade kaitse ja haldusega Natura 2000 raames (Karula rahvuspart, 
Räpina polder ja Kõpu poolsaar). Ülejäänud projektid olid suunatud prioriteetsete liikide (Euroopa naarits, harivesilik, 
konnakotkas, must-toonekurg, mudakonn ja Leucorrhinia pectoralis Eestis ja Taanis ning ohustatud mageveekalade liigid 
Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal) ja elupaikade (Häädemeeste märgalakompleks ja Läänemere rannaniidud) 
kaitsele/taastamisele. Projektide teostajateks olid põhiliselt valitsusvälised organisatsioonid (NGOd) ja fondid ning 
parkide/looduskaitsealade asutused, projektide keskmine kestus oli 43 kuud. 

Programmi LIFE looduse ja bioloogilise mitmekesisuse (Nature and Biodiversity) komponendi raames on Eestis käivitatud 
viis projekti. Esimese neist projektidest eesmärgiks rannaniitude ja -laguunide kui elupaikade kaitsestaatuse ning nende 
liigilise koosseisu parendamine Pärnus. Selle saavutamiseks on kavas rakendada erinevaid haldusmeetmeid koos kohalike 
elanike ja külastajate teadlikkuse tõstmisega projektikohtade ökoloogilise väärtuse kohta. on kaitsta suur-rabakiili 
(Leucorrhinia pectoralis) ja mudakonna (common spadefoot toad) populatsioone nende areaali põhjaosas Eestis ja Taanis. 
Lisaks kavandatakse selle raames kaitsemeetmeid nende liikide populatsioonide edukaks haldamiseks, mida oleks võimalk 
laialdasemalt rakendada ka riiklikus ja üle-Euroopalises ulatuses tagamaks nende pikaajalist säilimist. Teise projekti 
eesmärgiks on rannaniitude ja -laguunide kui elupaikade kaitsestaatuse ning nende liigilise koosseisu parendamine Pärnus. 
Selle saavutamiseks on kavas rakendada erinevaid haldusmeetmeid koos kohalike elanike ja külastajate teadlikkuse 
tõstmisega projektikohtade ökoloogilise väärtuse kohta. Teine projekt on suunatud nõrglubjaallikate elukeskkonna 
halvenemise takistamisele ja nende „eelistatud” kaitsestaatuse säilitamisele. Kolmanda projekti eesmärgiks on Laeva jõe 
loodusliku voolusängi ja alluviaalniitude taastamine Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal lindude tähtsa elukeskkonna 
parendamiseks. Neljas projekt seab eesmärgiks 2500 hektari kõige väärtuslikemate, kuid hetkel võsastunud paepealsete 
rohumaade taastamise ning tingimuste loomine kohalike talunike jaoks nende alade taastamisjärgseks kasutamiseks. 
Viimane neist projektidest on suunatud eelistatud kaitsestaatuse tagamisele märgaladele, eriti soodele ja elupaikade 
direktiiviga (Habitats Directive) kaitstud eeliselupaikadele: aktiivsetele rabadele, rabametsadele ja Fennoskandia lehtpuu 
soometsadele. Kahte neist viiest projektist koordineerib Eesti Keskkonnaamet, kahte vabaühendus (NGO) Eesti Loodushoiu 
Keskus ja ühte SA Eestimaa Looduse Fond. Projektide keskmine kestus on 60 kuud. 

Alltoodud projekt on näiteks Eestis edukalt teostatud LIFE Nature projektist. See valiti aastate 2008–2009 parimate LIFE 
Nature projektide hulka. 

Elutegevuse kaitse Emajõe käärudes ja jõekäärujärvedes Alam-
Pedja NATURA2000 kaitsealal (HAPPYFISH) 
LIFE07 NAT/EE/000120 
 
 
See projekt oli suunatud jõekäärujärvede elukeskkonna taastamisele neid peajõega taasühendades. 
Teostatud taastamistööd mõjutasid positiivselt 14 700 meetri pikkust jõelõiku (50,2 hektarit 
veepinda). Setted eemaldati 720 m pikkusel jõelõigul ning alluviaalniitude taastamine andis 
tulemusena juurde üle 50 ha kudemisala. Lisaks sellele andis jõekäärude taasavamine ja jõeluhtade 

haldamine kaladele lisaks 24 kudemiskohta. Tõugja reintroduktsiooniks lasti Alam-Pedja juures Emajõkke umbes 53 000 ühe 
suve vanust isendit. Selle tulemusi analüüsiti ning see aitab planeerida edasist ohustatud kalaliikide reintroduktsiooni. Nende 
migratsiooniteede uurimiseks märgistati üle 70 isendi.  
 
Avalikkuse teavitamiseks ja teabe levitamiseks korraldati Palupõhjas, Alam-Pedja keskel, neli õppelaagrit. Neid võimalusi 
kasutas üle 120 uudishimuliku lapse ja nooruki, et saada rohkem teada elusloodusest ja Natura 2000 programmist. Lisaks on 
projekt leidnud märkimisväärset kajastamist televisioonis, raadios ja ajakirjades ning kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes. 
See on samuti välja andnud kasuliku brošüüri oma looduskaitseliste eesmärkide ja tegevuse kohta. Samuti on 
projektimeeskond teinud koostööd kalameestega seiretegevust võimaldava võrgustiku loomiseks.  
Projekt sai Eesti 2011. a parima keskkonnakaitse tegevuse auhinna. 
 
 
Lisainfo: 
http://www.loodushoid.ee/HAPPYFISH_LIFE__projekt_Elusti_15.htm 

http://www.loodushoid.ee/HAPPYFISH_LIFE__projekt_Elusti_15.htm
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LIFE Keskkonnaalane juhtimine ja teave 
 

Selle prioriteedivaldkonna eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine keskkonnaküsimustes, keskkonnateabe 
edastamise, haldamise ja levitamise toetamine ning parema keskkonnahalduse edendamine huvigruppide 
kaasamist laiendades. 
Käesolevaks ajaks on Eestis selle tegevussuuna (endise LIFE+ Teabe ja kommunikatsiooni komponendi) raames 
kaasrahastatud kaks projekti. Vastav koguinvesteering moodustas 2 miljonit eurot, millest 1 miljoni eraldas EL. 
Projektide kestus oli vahemikus 36 kuni 48 kuud. 
 

 Üks neist lõpetati 2012. a lõpus. Selle eesmärgiks oli teadlikkuse tõstmine kaitse suhtes metsatulekahjude eest 
ning koolituse andmine riiklikul tasandil valmidustaseme tõstmiseks. Selle teostajaks oli Eesti valitsusväline 
organisatsioon Erametsakeskus. Projekti üksikasjalisem kirjeldus on toodud allpool. Teise, hiljuti suletud projekti 
eesmärgiks oli tarbijanõudluse tõstmine 42-kuulise perioodi jooksul kolmes Balti riigis ohtlikest ainetest vabade 
toodete suhtes. Projekt üritab sihthuvigruppide tarbimisharjumuste muutmise teel vähendada ohtlike ainete 
mõju inimtervisele. Projekti kogueelarve on 1,7 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osalus moodustab 50%. 

Abisaajateks olid Erametsakeskus ja Balti Keskkonnafoorum (Baltic Environmental Forum) Eestis.  
 

Teadlikkuse tõstmine metsatulekahjude kohta ja metsatulekahju 
agentide ja vabatahtlike koolitamine Eestis (FFPE) 
LIFE08 INF/EE/000260 
 
Antud projekti raames koostati edukalt valik teadlikkuse tõstmise materjale, loodi side 
põhihuvigruppidega metsatulekahjude ennetamise osas ning toetati suhtlusvõrgustiku loomist 
asjakohaste otsuste vastuvõtjate vahel Eestis. Kuigi projekt on metsatulekahjude mõju vähendamises 
alles oma algstaadiumis, kujutab see endast nii positiivset näidet kui ka kasulikke kogemusi teiste 

Põhja- ja Ida-Euroopa riikide jaoks.  

Projekti raames koostati komplekt huvigruppidele suunatud teadlikkuse tõstmise materjale metsatulekahjude ennetamise 
kohta. Huvigruppide hulka kuulusid: 1. Eesti metsade külastajad; 2. metsaomanikud ja 3. noorsugu.Lisaks arendati 
suhtlusvõrgustikku asjakohaste otsuste vastuvõtjate vahel Eestis ning valiti koolitamiseks demonstratsioonipaigad ja parimate 
tavade näited 

. 

Projektiüritusi korraldati kuues kõrge või keskmise riskitasemega maakonnas. Kokku osales neil üritustel otseselt 632 inimest. 
Lisaks koolitati metsatulekahjude ennetamise alal, võttes arvesse Eesti metsade taimestiku, tasase maastiku ja tulekahju 
levimise eripära, 179 kutselist ja vabatahtlikku tuletõrjujat. Projekti lisaväärtusena innustas see töö Tallinna Metsaomanike 
Seltsi oma vahenditega veel ühe seminari korraldamiseks metsatulekahjude ennetamise teemal.  

Projekt on käivitanud praegu toimiva suhtlusvõrgustiku keskkonnaministeeriumi, Metsakaitse ja -kasvatuse keskuse, 
päästeameti, siseministeeriumi, riikliku metsaameti ja keskkonnaameti spetsialistide vahel. See oli esimene kord, kui need 
asutused tulekahjude ennetamise üle arutamiseks kokku tulid. Neil kokkutulekutel avaldatud ettepanekud registreeriti ja esitati 
asjakohastele ametiasutustele. 

Kirjastustegevust jätkasid televisioon ja raadio koos ajaleheartiklite ja elektrooniliste massiteabevahenditega. 
Projektimaterjalid on võetud kokku elektroonilisse töövahendite komplekti, mis on jätkuvalt saadaval veebiaadressil 
www.eramets.ee/life. Projekti töö käigus selgus, et vaatamata edukale kirjastustegevusele on vaja rohkem aega 
metsatulekahjude kaasamiseks metsatulekahjude ennetamisse. 

Vaatamata metsatulekahjude sageduse ja ulatuse vähenemisele Eestis 2011. aastal ei õnnestunud näidata selle otsest seost 
antud projektiga. Siiski võib pikemas perspektiivis osutuda võimalikuks jälgida selliseid mõjunäidikuid, nagu näiteks 
metsaomanike rahalise abi kasutamine  tuleohutuse parandamiseks, ebaseaduslike lõkete süütamise arv metsas, koostöö 
ulatus erinevate organisatsioonide vahel ning metsatulekahjusid puudutavate uute seaduste või seaduseparanduste 
väljaandmine. 
 

Lisainfo 
http://www.eramets.ee/life/ 

 

  

http://www.eramets.ee/life/
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Kuidas leida lisateavet LIFE’i ja LIFE projektide kohta 
 

Sirvige LIFE’i veebisaiti 

 

LIFE’i veebisait sisaldab hulgaliselt teavet LIFE-programmi kohta: 
http://ec.europa.eu/life/ 

Otsige LIFE projektide andmebaasis 

 

Lisainfo saamiseks LIFE projektidest Eestis või LIFE projektidest üldiselt kasutage 
LIFE projektide online andmebaasi: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 

See lihtsalt kasutatav andmebaas kujutab endast ametlikku teabeallikat kõikide 
käimasolevate ja  suletud LIFE-projektide kohta. Lisaks sisaldab andmebaas teavet 
abisaajate kohta, nende kontaktandmeid ja vastavate projektide veebisaite. 

Otsige sotsiaalmeedias: 
 

 twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Kontakt   

The Eesti riiklik kontaktpunkt 

 Eesti Keskkonnaministeerium – Välisinvesteeringute osakond ning kliima ja 
 kiirguse osakond 
   

Nimi:  Merike LINNAMAGI, vanemametnik (LIFE Loodus ja bioloogiline  
  mitmekesisus 

  Ivo KRUSTOK, vanemametnik (LIFE Keskkond) 

  Allan Tamme, , vanemametnik (LIFE Teave ja teavitamine) 

  Johanna-Maria Siilak, vanemametnik (LIFE Kliimameede) 

Aadress: Narva mnt 7a 
  EE - 15172 Tallinn 
Tel: +372 6262 965 
E-post: merike.linnamagi@envir.ee 
  ivo.krustok@envir.ee 
  allan.tamme@envir.ee 
  Johanna-Maria.Siilak@envir.ee 

 Veebisait: http://www.envir.ee/et/life-2014-2020 
 

 
 Eesti seiregrupp 
 

 NEEMO EEIG – ELLE sia 

 Aadress: Skolas Iela 10-8 
  LV-1010 Riga 
 Tel:  +371 6 7242411 
 E-post: elle@neemo.eu 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:merike.linnamagi@envir.ee
mailto:ivo.krustok@envir.ee
mailto:allan.tamme@envir.ee
mailto:Johanna-Maria.Siilak@envir.ee
http://www.envir.ee/et/life-2014-2020
mailto:elle@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm
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Viimased suletud ja käimasolevad LIFE Keskkonna ja ressursitõhususe projektid 

Projekti nimetus Projekti number Veebisait Klõpsake ikooni 
projekti kokkuvõtte 

lugemiseks 

Projekti kestus 

 

Põlevkihituha 
keskkonnanõuetele vastava 
taaskasutuse korraldamine 
tee-ehituses. Demonstratsioon 
Eestis (OSAMAT 

LIFE09 
ENV/EE/000227 

http://www.osamat.ee/ 

 
 09/2010–> 12/2014 

 

Viimased suletud ja käimasolevad LIFE Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid 

Projekti nimetus Projekti 
number 

Veebisait Klõpsake ikooni 
projekti kokkuvõtte 

lugemiseks 

Projekti kestus 

Suur-rabakiili (Leucorrhinia 
pectoralis) ja mudakonna 
(Pelobates fuscus) areaali 
põhjaosa kaitse Eestis ja 
Taanis (DRAGONLIFE) 

LIFE08 
NAT/EE/000257 

http://www.keskkonnaamet.ee/?lang
=dlest 

 
 01/2010 –> 12/2014 

Luhaniitude kompleksi 
taastamine ja neile avaliku 
juurdepääsu korraldamine 
Pärnu linnas (URBANCOWS) 

LIFE10 
NAT/EE/000107 

http://www.keskkonnaamet.ee/linna
lehmad/ 

 
 01/2012 –> 12/2016 

Nõrglubjaallikate elukeskkonna 
kaitse ja taastamine (kood 
*7220) Eestis (LIFE Springday) 

LIFE12 
NAT/EE/000860 

http://www.loodushoid.ee/SPRINGD
AY_348.htm 

 
 

07/2013 –> 05/2018 

Magevee elukeskkonna 
terviklikkuse taastamine Alam-
Pedja Natura 2000 kaitsealal 
–Laeva jõe taaselustamine 
(LIFE HAPPYRIVER) 

LIFE12 
NAT/EE/000871 

http://www.loodushoid.ee/HAPPYRIV
ER_347.htm 

 
 07/2013 –> 12/2017 

Eesti paepealsete rohumaade 
taastamine (LIFE to alvars) 

LIFE13 
NAT/EE/000082 

http://www.keskkonnaamet.ee/elual
varitel/ 

 
 

09/2014 –> 09/2019 

Soode kaitse ja taastamine 
(LIFE Mires Estonia) 

LIFE14 
NAT/EE/000126 

https://soo.elfond.ee/en/projektist/ul
evaade/ 

 
 

09/2015 –> 08/2020 

 

Viimased suletud ja käimasolevad LIFE Keskkonnaalase juhtimise ja teabe projektid 

Projekti nimetus Projekti 
number 

Veebisait Klõpsake ikooni 
projekti kokkuvõtte 

lugemiseks 

Projekti kestus 

Teadlikkuse tõstmine 
metsatulekahjude kohta koos 
metsatulekahju agentide ja 
vabatahtlike koolitusega 
Eestis (FPPE) 

LIFE08 

INF_EE_000260 

 

http://www.eramets.ee/life 

 
 01/2010 –> 12/2012 

Balti riikide teabekampaania 
ohtlike ainete kohta 
(BaltInfoHaz) 

LIFE10 

INF/EE/000108 

 

http://baltinfohaz.befgroup.net/ 

 
 

10/2011 –> 03/2015 

 

http://www.osamat.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/?lang=dlest
http://www.keskkonnaamet.ee/?lang=dlest
http://www.keskkonnaamet.ee/linnalehmad/
http://www.keskkonnaamet.ee/linnalehmad/
http://www.loodushoid.ee/SPRINGDAY_348.htm
http://www.loodushoid.ee/SPRINGDAY_348.htm
http://www.loodushoid.ee/HAPPYRIVER_347.htm
http://www.loodushoid.ee/HAPPYRIVER_347.htm
http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/
http://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/
https://soo.elfond.ee/en/projektist/ulevaade/
https://soo.elfond.ee/en/projektist/ulevaade/
http://www.eramets.ee/life
http://baltinfohaz.befgroup.net/
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3749
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3561
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4076
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4985
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5318
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3507

