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SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse „Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava 

toetus” muutmine” eelnõu juurde 
 
1. Sissejuhatus  
 
Maaeluministri määruse „Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus“ 
muutmine“ eelnõu (edaspidi eelnõu) on välja töötatud Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3 ning § 44 lõigete 4 ja 5, komisjoni 
rakendusmääruse (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes 
puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks, artikli 4 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, artikli 217 alusel.  
 
Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine on seotud 
COVID-19 viiruse levikust põhjustatud pandeemiaga võitlemiseks võetud riikliku meetmega, 
mis hõlmas haridusasutuste ajutist sulgemist. Meetmete rakendamine on takistanud puu- ja 
köögiviljade ning piima pakkumist haridusasutustes ning kaasnevate haridusmeetmete raames 
tegevuste elluviimist, mistõttu otsustas Euroopa Komisjon sarnaselt 2020. aastale teha oma 
rakendusmäärusega (EL) 2021/933, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 
2017/39 seoses teatavate COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi lahendamise meetmetega, ka 
2021. aastaks erandi ja pikendada 2020/2021. õppeaasta kestust, et liikmesriigid saaksid jätkata 
2020/2021. õppeaastal kavandatud tegevuste elluviimist kuni 30. septembrini 2021.  
 
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika 
osakonna põllumajandussaaduste tarneahela büroo peaspetsialist Ahto Tilk (625 6221; 
ahto.tilk@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule tegi Maaeluministeeriumi õigusosakonna 
nõunik Katrin Pööra (625 6147; katrin.poora@agri.ee) ja eelnõu toimetas keeleliselt sama 
osakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523; laura.ojava@agri.ee). 
 
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 
Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.  
 
Eelnõu § 1 kohaselt täiendatakse maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava 
toetus“§ 131 rakendussätteid, võimaldades 2020/2021. õppeaastal kaasnevate haridusmeetmete 
raames tegevusi erandkorras ellu viia ja nende eest tasuda 30. septembrini 2021. Tavapäraselt 
võib kaasnevate haridusmeetmete raames tegevusi ellu viia kuni 31. juulini.  
 
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39 artikli 1 lõike 2 kohaselt on õppeaasta ajavahemik 
1. augustist järgmise aasta 31. juulini Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklis 23 osutatud koolikava toetuse rakendamiseks. Liikmesriikide poolt 
COVID-19 viiruse levikust põhjustatud pandeemiaga võitlemiseks võetud meetmed, mis 
hõlmavad haridusasutuste ajutist sulgemist, on häirinud haridusasutustes õppetegevust lisaks 
2019/2020. õppeaastale ka 2020/2021. õppeaastal. Need meetmed on ajutiselt takistanud puu- 
ja köögiviljade ning piima pakkumist haridusasutustes ning kaasnevate haridusmeetmete 
raames tegevuste elluviimist. Seetõttu otsustas Euroopa Komisjon sarnaselt 2020. aastale teha 
oma rakendusmäärusega (EL) 2021/933 ka 2021. aastaks erandi komisjoni rakendusmääruse 
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(EL) 2017/39 artikli 1 lõikest 2 ja pikendada 2020/2021. õppeaasta kestust, et liikmesriigid 
saaksid jätkata 2020/2021. õppeaastal kavandatud tegevuste elluviimist kuni 30. septembrini 
2021.  
 
2021. aasta augusti- ja septembrikuu jooksul kaasnevate haridusmeetmete raames ellu viidud 
tegevuste eest toetuse maksmiseks võib maksetaotluse koos muude määruse § 11 lõikes 2 
loetletud dokumentidega PRIA-le esitada samuti kuni 30. septembrini. See erand kehtib vaid 
nendele 2020/2021. õppeaastaks määratud kaasnevatele haridusmeetmetele, mille raames 
tegevuste elluviimine toimub erandkorras pärast 31. juulit 2021. Kuni 31. juulini 2021 ellu 
viidud tegevuste eest toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus esitada endiselt tavapärasel ajal ehk 
10. augustiks.  
 
PRIA maksab kaasnevate haridusmeetmete toetuse välja 15. oktoobriks 2021. Selline piiratud 
aeg maksetaotluse esitamiseks on tingitud sellest, et finantsarvestust Euroopa Komisjon ei 
pikendanud ja toetus peab olema välja makstud hiljemalt 15. oktoobril 2021. Maksetaotluse 
esitamise tähtaega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lõike 4 
alusel ei ennistata ja seega jääb hilinenud taotluste puhul toetus välja maksmata.  
 
Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 1. augustil 2021. aastal. Määruse jõustumisaeg on seotud 
Euroopa Komisjoni tehtud erandiga, millega pikendati 2020/2021. õppeaasta kestust, et 
liikmesriigid saaksid jätkata 2020/2021. õppeaastal kavandatud tegevuste elluviimist kuni 
30. septembrini 2021.  
Määruse jõustumine 1. augustil 2021. aastal võimaldab kaasnevate haridusmeetmete toetuste 
taotlejal tegevusi ellu viia erandiga kooskõlas maksimaalsel võimalikul ajavahemikul. 
 
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks 
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 671–854); 
2) komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida 
antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (ELT L 5, 
10.01.2017, lk 1–10); 
3) komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/40, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- 
ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud 
määrust (EL) nr 907/2014 (ELT L 5, 10.01.2017, lk 11–19); 
4) komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/600, millega kehtestatakse erand rakendusmäärustest 
(EL) 2017/892, (EL) 2016/1150, (EL) nr 615/2014, (EL) 2015/1368 ja (EL) 2017/39 seoses 
teatavate COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi lahendamise meetmetega (ELT L 140, 
04.05.2020, lk 40–45); 
5) komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/933, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest 
(EL) 2017/39 seoses teatavate COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi lahendamise meetmetega 
(ELT L 204, 10.6.2021, lk 16–17). 
 

4. Määruse mõjud 

 
Määrus võimaldab koolikava rakendamisel arvesse võtta COVID-19 piirangute mõjutusi ning 
neid võimaluse piires leevendada. 
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Koolikava toetuse puhul võimaldatakse määruse rakendamisega haridusasutustele kaasnevate 
haridusmeetmete raames tegevuste elluviimist 2020/2021. õppeaastal pikendada. Kui 
tavapäraselt peavad kõik kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavad tegevused olema ellu 
viidud 31. juuliks 2021, siis erandkorras pikendatakse nende elluviimise tähtaega nii, et 
maksetaotlused koos vajalike dokumentidega peavad olema esitatud ja kinnitatud 
30. septembriks 2021. 
 
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamine ei too endaga kaasa lisategevusi avalikule sektorile. Määruse 
rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne määruse rakendamisega 
tulusid. 
 
6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. augustil 2021, võimaldades kaasnevate haridusmeetmete toetuste taotlejal 
tegevusi ellu viia erandiga kooskõlas maksimaalsel võimalikul ajavahemikul. 
 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 
Eelnõu ei esitata avalikule konsultatsioonile. 
 
Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile, 
Rahandusministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.  
 
 


