
 

 

 

 

 

SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse „Maaeluministri määruste muutmine ” eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 alusel. 

 

Eelnõuga pikendatakse maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruses nr 38 „Poolloodusliku 

koosluse hooldamise toetus“ (edaspidi määrus nr 38) kehtestatud koolitusel osalemise tähtaega 

ja maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetus” (edaspidi määrus nr 53) kehtestatud 

mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval 

osalemise tähtaega.  

 

Eelnõu on koostatud seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja 

viiruse Eesti-sisese laia levikuga, mille tõttu kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus 12. märtsil 2020. 

a riigis välja eriolukorra. Eriolukorrast tingituna muudetakse määrusi nr 38 ja 53, et pikendada 

poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel ja mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise 

või turustamise täienduskoolitusel või õppepäeval osalemise tähtaega, sest eriolukorra tõttu on 

tõenäoline, et toetuse saajal ei ole koolitusel osalemise tähtajast võimalik kinni pidada. Eriolukord 

kehtib 17. maini 2020. a, kuni Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist 

Karin Zereen (tel 625 6533, karin.zereen@agri.ee) ja maakasutuspoliitika osakonna peaspetsialist 

Kaidi Jakobson (tel 625 6141, kaidi.jakobson@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule 

tegid Maaeluministeeriumi õigusosakonna nõunikud Mari-Liis Kivipõld (625 6283, mari-

liis.kivipold@agri.ee) ja Ketlyn Roze (625 6127, ketlyn.roze@agri.ee). 

 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõuga pikendatakse koolitusel osalemise tähtaega seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga. 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a otsusest, mille kohaselt on Eestis välja 

kuulutatud eriolukord, on kõik avalikud üritused, sealhulgas koolitused tühistatud või edasi 

lükatud. Seega on ka kõik lähiajal toimuma pidanud mahepõllumajanduse ja poolloodusliku 

koosluse valdkonna koolitused tühistatud või edasi lükatud. Valitsuse otsuse kohaselt kehtib 

eriolukord 17. maini 2020. a, kuni valitsus ei otsusta teisiti.  

 

Muudatusega võimaldatakse nendel taotlejatel, kellel on kohustus osaleda 2020. aasta 1. juuniks 

vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise 

täienduskoolitusel või õppepäeval, osaleda koolitustel täiendava aja jooksul. Vajadus pikendada 

koolitusel osalemise tähtaega on tingitud olukorrast, kus taotlejatel on koolitusel osalemise 

tähtaeg lähiajal saabumas (2020. aasta juuni alguses), kuid eriolukorra tõttu ei ole võimalik 

koolitustel osaleda ja seega koolituse nõuet täita, mis võib omakorda mõjutada toetuse suurust 

nendel taotlejatel, kes plaanisid koolitustel osaleda 2020. aasta kevadel. Mahepõllumajanduse 

valdkonna koolitusi ei ole võimalik korraldada e-õppe vormis nende praktilise iseloomu tõttu.  
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Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse koolituse korraldaja on Keskkonnaamet, kellel 

puudub varasem kogemus ja tehnilised lahendused e-õppe läbiviimiseks. Samuti tuleb arvestada, 

et kõikidel toetuse taotlejatel ei ole e-õppe läbimise oskuseid ega vahendeid.  

 

Eelnevat arvesse võttes pikendatakse määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“ 

§ 8 lõikes 9 kehtestatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolituse ja määruse nr 53 

„Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 16 

lõikes 1 kehtestatud mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise või turustamise 

täienduskoolitusel või õppepäeval osalemise tähtaega 30. novembrini.  

 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1305/2013 Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–

548), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1306/2013 ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) 

nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 17.12.2013, lk 549–607), 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 

põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate 

otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) 

nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 

nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 

ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse 

süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas 

ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 

48–73), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse 

üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), komisjoni rakendusmäärusega (EL) 

nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 

(Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 

kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–68), ning komisjoni rakendusmäärusega 

(EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu 

meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124). 

 

 

4. Määruse mõjud 

 

Muudatusel on positiivne mõju nendele poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse ja 

mahepõllumajandusega jätkamise toetuse taotlejatele, kellel on koolitusel osalemise nõude 

täitmine määruses sätestatud tähtajaks eriolukorra tõttu raskendatud. Koolitusel osalemise tähtaja 

pikendamine mõjutab ligikaudu 50 poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejat, kellel 

on koolituse läbimise tähtaeg käesoleva aasta 20. juuni ning 80 mahepõllumajandusega jätkamise 

toetuse taotlejat, kellel on nõude täitmise tähtaeg käesoleva aasta 1. juunil. Koolitusel osalemise 

tähtaja pikendamine annab taotlejale täiendavat lisaaega koolitustel nõutud mahus osaleda. 

Koolituse nõude täitmata jätmine tähtaja tõttu tooks taotlejatele kaasa toetuse vähendamise.  

 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse 

rakendamise eeldatavad tulud 

 



Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulu ega -tulu. 

 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. 

 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse arvamuse esitamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, 

Põllumajandusametile ja teadmiseks arengukava seirekomisjonile ning eelnõude infosüsteemis 

EIS kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile ja Rahandusministeeriumile. 


