SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr
65 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr
65 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine” kehtestatakse
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59
lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu
toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks
kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.
Eelnõu eesmärk on teha põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse
rakendusakti muudatused toetuse parema rakendatavuse, arusaadavuse ning ühese
tõlgendamise huvides. Muudatusega on parandatud määruses esinenud vead.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu
osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Reena Osolin (tel 625
6287, reena.osolin@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi
õigusosakonna nõuniku asendaja Helen Sepp (tel 625 6260, helen.sepp@agri.ee).
Keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523,
leeni.silk@agri.ee).
2. Eelnõu sisu
Eelnõu punktis 1 muudetakse § 6 punkti 6. Sõnastustes kasutatakse 1. juulil 2009. a
jõustunud “Töölepingu seaduse” terminit, mille kohaselt on töölepingu alusel töö eest
makstav tasu töötasu, mida kuni uue “Töölepingu seaduse” jõustumiseni 1. juulil
2009. a nii “Töölepingu seaduse” kui “Palgaseaduse” kohaselt käsitleti palgana.
Eelnõu punktis 2 muudetakse § 6 punkti 9. Muudatusega täpsustatakse termineid ja
sõnastust vastavalt asjaomastes õigusaktides kasutatavatega.
Eelnõu punktis 3 muudetakse § 7 lõikeid 1–4 ja § 10 lõiget 3. Euroopa Komisjon on
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põhjendatuse üle nende taotluste puhul, kus investeeringuobjekti maksumus jääb alla
156 466 krooni. Kulutuste põhjenduste kontrolli tugevdamiseks tuuakse kolme
hinnapakkumuse nõudmise määr madalamale. Kui lisas 1 nimetatud ühe
investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ületab
78 233 krooni, peab taotleja olema asjakohase tegevuse kohta saanud vähemalt kolm
võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad
tehnilisele spetsifikatsioonile. Sama kehtib ka ettevalmistava töö ja
investeeringuobjektil omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumuse kohta.
Eelnõu punktis 4 muudatusega tunnistatakse kehtetuks § 10 lõike 2 punkt 2.
Muudatuse kohaselt ei pea taotleja enam riikliku maksu maksuvõla tasumise
ajatamise korral esitama Maksu- ja Tolliameti tõendit selle kohta, et taotleja on tõendi
väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. PRIA-l on võimalik
reaalajas kontrollida taotleja poolt maksude tasumist ajakava kohaselt Maksu- ja
Tolliameti kodulehel elektroonilise infosüsteemi kaudu.

Eelnõu punktis 5 muudatusega tunnistatakse kehtetuks § 12 lõige 3, kuna PRIA-l on
õigus kasutada teiste andmekogude andmeid “Avaliku teabe seaduse” alusel.
Eelnõu punktis 6 muudetakse § 20 sõnastust.
Rakendussätte § 20 lõikega 1 sätestatakse, et 2010. aastal ei rakendata ettevalmistava
töö hinnapakkumuse nõudmisele madalamat künnist (78 233 kr), kuna 2010. aasta
taotlusvoor algab juba oktoobris ja taotlejatel on ettevalmistava tööde
hinnapakkumised võetud ning ettevalmistavad tööd valmis. Seega rakendatakse 2010.
aastal ettevalmitava tööde hinnapakkumuste osas seni kehtinud süsteemi, et kui
ettevalmistava töö eest toetust taotlenud taotleja ettevalmistava töö käibemaksuta
maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta
saanud vähemalt kolm hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156
466 krooni, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
Paragrahvi 20 lõikega 2 sätestatakse, et 2009. aastal. taotluse esitamise tähtajal
põllumajandusministri 11. oktoobri 2009. a määruse nr 123 “Põllu- ja
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisas 2 toodud vormi kohase
kinnituskirja esitanud toetuse taotleja võib selle esitada 2010. aastal toetust taotledes,
kui kinnituskirjal olevad andmed ei ole muutunud ja kui toetust ei taotleta metsamaa
ja metsamaal asuva teenindustee ja juurdepääsutee ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi
veevõtukohale juurdepääsutee puhul lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud
investeeringuobjektide
kohta.
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maaparandusühistud ja on ette näha, et taotlejateks 2010. aasta taotlusvoorus on ka
need maaparandusühistud, kes 2009. aastal hindepunktide tõttu toetust ei saanud
(2009. aasta taotlusvoorus esitati 67 taotlust ja rahuldati vaid 38 taotlust, 43,3%
taotlejatest jäid toetusest ilma) on muudatuse peamine eesmärk vähendada sihtgrupi
koormust seoses kinnituskirja koostamisega. Seetõttu ei ole otstarbekas (suur
transpordi-, posti- ja ajakulu) maaparandusühistutelt 2010. aastal toetust taotlevatele
põllumajandusmaal
asuvatele
maaparandus
ja
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investeeringuobjektidele, tuletõrjetiigi investeeringuobjektidele ning erametsamaal
asuvatele maaparanduse investeeringuobjektidele, välja arvatud teenindustee
investeeringuobjektidele, nõuda uut kinnituskirja vormi, kui selle sisu ei ole
muutunud võrreldes 2009. aastal taotluse esitamise tähtajal esitatud ja kehtinud
kinnituskirja vormiga. Kui toetust taotletakse metsamaa ja metsamaal asuva
teenindustee ja juurdepääsutee ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale
juurdepääsutee puhul lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektide
kohta, tuleb esitada 2010. aastal kehtiva määruse lisas 2 toodud vormi kohane
kinnituskiri.
Eelnõu punktis 7 muudetakse määruse lisa 1 punkti 1.8. sõnastust. Termin,
kuivendusvee korduvkasutuse veehoidla, asendatakse põllumajandusministri 17.
veebruari 2005. aaasta määruses nr 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”
kasutatava terminiga - kuivendusvee korduvkasutuse tiik.
Eelnõu punktis 8 täiendatakse määruse lisa 2 kohustuste nimekirja punktiga 7, mille
kohaselt peab tagama tasuta juurdepääsu tuletõrjetiigi veevõtukohale tuletõrjevee
võtmiseks lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul. Nimetatud nõue oli
ekslikult kinnituskirjast välja jäänud. Nõue tuleneb määruse § 4 lõike 6 punktist 4.
Eelnõu punktis 9 muudetakse määruse lisa 5 normitehnilise märkuse 7 sõnastust.
Muudatusega täpsustatakse, et ehitusprojekti ekspertiis on vajalik, kui see on ette
nähtud maaparandussüsteemi projekteerimistingimustes või kui seda nõuab

“Maaparandusseaduse” § 8 lõikes 2 nimetatud kooskõlastaja, kelleks on riigi või
kohaliku omavalituse pädev haldusorgan.
Eelnõu punktis 10 muudetakse määruse lisa 7 punkti 2.4 sõnastust, millega
parandatakse hindamiskriteeriumi selgituse arusaadavust, et tegemist on
seadedrenaaži süsteemi ehitamisega vähemalt 10 ha, mitte maaparandussüsteemi
ehitamisega.
Eelnõu punktis 11 parandatakse määruse lisa 7 punktides 3.2. kuni 3.5. numbri
suurusjärgu ja sidesõna vead, et hindamiskriteeriumid oleksid üheselt mõistetavad.
3. Eelnõu terminoloogia
Määruse eelnõus on kasutatud Euroopa Liidu Teatajas ilmunud asjaomastes
eestikeelsetes Euroopa Liidu määrustes kasutatavaid termineid.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40), komisjoni määrus (EÜ) nr 1975/2006,
millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise
üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu
toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84),
komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006,
lk 15–73) ja komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja
88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga
kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.08.2008, lk 3–47).
5. Määruse mõjud
Muudatus tagab õigusselguse ja välistab määruse mitmeti mõistetavuse.
6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
8. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu on esitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ja
Põllumajandusametile. Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile
ja
Keskkonnaministeeriumile
ministeeriumide
eelnõude
kooskõlastamise
elektroonilise infosüsteemi eÕigus kaudu.

