SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord” eelnõu juurde

Sissejuhatus
Põllumajandusministri
määrus
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” (edaspidi arengukava).
2007. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu (edaspidi EL) programmiperiood
2007–2013. Eestil EL-i liikmesriigina on võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas
ja saada osa EL-i maaelu arengu toetuste eelarvest.
Kui lõppeval programmiperioodil (2004–2006) anti investeeringutoetusi “Eesti
riikliku arengukava 2004–2006” (edaspidi RAK) raames ning neid rahastati Euroopa
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) Arendusrahastust, siis uuel
programmiperioodil (2007–2013) ei rahastata põllumajanduse ja maaelu valdkonna
investeeringutoetusi
struktuurifondidest,
vaid
Maaelu
Arengu
Euroopa
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest ja toetusi antakse arengukava raames.
Arengukava keskendub sel perioodil ühenduse põllumajanduse ja metsanduse
konkurentsivõime, maade hooldamise ja keskkonna, elukvaliteedi ja maapiirkonna
ettevõtluse mitmekesistamisele, võttes samas arvesse Eesti maaelu omanäolisust.
Määruse eelnõu eesmärgiks on kehtestada perioodil 2007–2013 põllu- ja
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise
täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja
mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne
suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm,
taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale
ning toetuse väljamaksmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks
tunnistamise kord.
Eelnõu kehtestamise aluseks on 1. jaanuaril 2010. aastal kehtima hakanud “Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus” ning eelnõu on jätkuks
põllumajandusministri 11. oktoobri 2007. a määrusele nr 123 “Põllu- ja
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (edaspidi meede 1.8), milles
sätestatud tingimuste alusel said põllumajandustootjad, erametsaomanikest ettevõtjad,
maaparandusühistud, metsaühistud ja mittetulundusühingud taotleda sarnaseid toetusi
2007., 2008. ja 2009. a toimunud kolmes taotlusvoorus.
Eelnõu koostamisel on arvestatud meetme 1.8 rakendamisel saadud kogemusi ning
Põllumajandusameti (edaspidi PMA), maaparandusühistute, Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) ning Erametsaliidu ettepanekuid.

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
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna koosseisuväline teenistuja-nõunik Kadri
Jänes (tel 625 6539, kadri.janes@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523,
leeni.silk@agri.ee).
Eelnõu sisu
Määruse eelnõu koosneb 6 peatükist ja 20 paragrahvist.
Määruse § 2 lõike 1 kohaselt võib toetust taotleda:
1) põllumajandusega tegelev ettevõtja asuva maaparandussüsteemi reguleeriva
võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui ettevõtja tegeleb
põllumajandussaaduste
tootmisega
ja
kasvatamisega,
sealhulgas
saagikoristusega, lüpsikarja pidamisega, põllumajandusloomade aretamisega
ja pidamisega ning maa hoidmisega heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega
kehtestatakse
ühise
põllumajanduspoliitika
raames
kohaldatavate
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate
jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ)
1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ)
1254/1999, (EÜ) 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L
270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 5 kohaselt ning kui ta omab või kasutab
õiguslikul alusel maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi
maatulundusmaa) lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide
korral. Lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud muu maaparandusliku
investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise puhul peab
taotleja omama või kasutama selle investeeringuobjekti alust maad õiguslikul
alusel, milleks võib olla ainult põllumajandusmaa. Lisa 1 punktides 2.1 ja 2.3
nimetatud põllumajandusmaale ja põllumajanduslikule tootmishoonele
juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise korral peab taotleja omama
selle investeeringuobjekti alust maad õiguslikul alusel. Samas on käesoleva
paragrahvi lõike 1 punktist 2 tulenevalt põllumajandusega tegeleval ettevõtjal,
kui ta omab metsamaad, võimalik taotleda toetust ka oma metsamaale
tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning metsamaale ja
tuletõrjetiigi
veevõtukohale
juurdepääsutee
ehitamiseks
ja
rekonstrueerimiseks;
2) erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik) lisa 1 punktis 1.1
nimetatud
maaparandussüsteemi
reguleeriva
võrgu
ehitamiseks,
rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning lisa 1 punktis 3.1 nimetatud
erametsa tarbeks tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja metsloomade joomiskohaga
ning teenindusplatsiga ehitamise ja rekonstrueerimise korral, kui ta omab
maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa “Metsaseaduse” § 3 lõike 2
tähenduses (edaspidi metsamaa). Lisa 1 punktides 1.5–1.9 nimetatud muu
maaraparandusliku investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja
uuendamiseks ning lisa 1 punktides 2.2 ja 2.4 nimetatud erametsamaale ja
tuletõrjetiigi
veevõtukohale
juurdepääsuks
tee
ehitamise
ja
rekonstrueerimiseks peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja
omandis;

3) metsaühistu “Metsaseaduse” § 10 lõike 5 tähenduses (edaspidi metsaühistu),
lisa 1 punktides 1.1, 1.5–1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektide
tegemiseks, kui tema investeeringuobjektiga seotud tegevus, millele ta toetust
taotleb vastab põhikirjalisele tegevusele. Metsa majandamise tegevuste hulka
loetakse ka metsamulla veerežiimi reguleerimine;
4) mittetulundusühing,
kes
vastab
maaparandusühistu
kohta
“Maaparandusseaduse” peatükis 8 sätestatud nõuetele (edaspidi
maaparandusühistu) ning tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb vastab
põhikirjalisele eesmärgile. Maaparandusühistu võib toetust taotleda § 3 lõike 1
punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste korral kui investeeringuobjekt asub ainult
„Maaparandusseaduse”
alusel
maaparandusühistule
määratud
tegevuspiirkonnas;
5) mittetulundusühing, kaasa arvatud mittetulunduslik metsaühistu ja
maaparandusühistu, kelle üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tee hoid ning
kui tee ja selle alune maa on mittetulundusühingu liikme omandis.
Punktides 3–5 nimetatud mittetulundusühing või tulunduslik metsaühistu võib
taotleda toetust ainult juhul, kui kinnisasja või juurdepääsutee omanik
mittetulundusühingu või metsaühistu liikmena kinnitab oma nõusolekut toetuse
taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta. Vormikohane kinnituskiri
esitatakse PRIA-le. Samas tuleb mittetulundusühingul või ühistul toetuse taotlemisel
arvestada, et mittetulundusühingu või metsaühistu ja tema liikme omavahelised
õiguslikud suhted peaksid olema eraldi reguleeritud kas käsunduslepingu või muu
sarnase õigussuhte alusel, milles sätestatakse toetuse võtmisega kaasnevad poolte
õigused ja kohustused sealhulgas rahalised kohustused omafinantseeringu tasumisel.
Määruse § 2 lõikes 2 sätestatakse nõuded taotlejale. Taotlejal ei tohi olla riikliku
maksu maksuvõlga või maksuvõla korral peab selle tasumine olema ajatatud.
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2
punkti 1 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta
vähemalt ühele toetuse saamise nõudele, milleks muu hulgas on riikliku maksu
maksuvõla olemasolu, välja arvatud maksuvõla tasumise ajatamine. Määruse § 10
lõike 2 punkti 3 kohaselt peab taotleja oma nõuetekohasuse tõendamiseks maksuvõla
tasumise ajatamise korral esitama Maksu- ja Tolliameti tõendi, mis ei tohi olla
väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva, selle kohta,
et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt.
Kui taotleja on mittetulundusühing, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla
lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
Ettevõtjad peavad olema enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe
kalendriaasta. Selle all mõeldakse, et äriühingust taotleja poolt äriregistrisse esitatud
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne peab kajastama
tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui ta on füüsilisest isikust ettevõtja,
peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud
residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama
tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.
Kui toetust taotletakse metsandusliku tegevuse elluviimiseks nagu lisa 1 punktides
1.9, 2.2 ja 2.4 investeeringuobjektide kohta, tagab taotleja tasuta juurdepääsu
metsamaale ja metsas asuvatele juurdepääsu- ja teenindusteedele. Nõue tuleneb
nõukogu määruse (EÜ) nr 1974/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse 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), artikli 57 lõikest 2, mis sätestab
muuhulgas, et asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalast välja jääva määruse (EÜ)
nr 1698/2005 artikli 30 kohase meetmega seotud tegevust (metsandustegevusi) võib
rahastada juhul, kui riigiabi on määratletud ja riigiabist on teavitatud. Et jätkata
meetme 1.8 raames metsanduslike tegevuste elluviimiseks toetuse andmist esitas
Põllumajandusministeerium 05.03.2010 Euroopa Komisjonile arengukava meetme 1.8
metsanduslike tegevuste elluviimiseks riigiabi loa taotluse, et meetme 1.8 tegevused,
toetuse määr ja kulud on kooskõlas Euroopa Komisjoni teatise “Ühenduse suunised
riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007-2013 (ELT C 319,
27.12.2006, lk 1–33) punktidega 174 ja 175. Nimetatud teatise punkti 175 e kohaselt
on sätestatud metsateede rajamiseks ja rekonstrueerimiseks (nii juurdepääsuteed ja
teenindusteed) nõue, et metsad ja infrastruktuurid on tasuta ja avalikuks kasutamiseks.
Riigiabi loa taotluses on toodud vastavalt “Asjaõigusseaduse” § 167 lõike 2 ja 3
kohaselt, et omaniku poolt piiratud või tähistatud erametsas on teistel isikutel lubatud
marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata metsaomaniku loal ning piiramata või
tähistamata erametsas on teistel isikutel õigus marju, seeni ja muid metsasaadusi
korjata, kui nad sellega ei tekita omanikule ülemäärast kahju. “Metsaseadus” § 35
lõige 1 sätestab, mida tohib, piiramata või tähistamata erametsas teha:
1) viibida ja korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja
dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata,
jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid
häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku
nõudeid järgides;
2) telkida ja lõket teha kohtades, mille metsaomanik on selleks ette valmistanud ja
tähistanud, või tema loal;
3) liikuda metsas lõastatud koertega. Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad
teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil;
4) sõita sõidukiga metsamaal paiknevatel teedel ja metsaomaniku loal ka väljaspool
teid.
Määruse teksti kohaselt võib taotleja toetust taotleda juurdepääsutee (lisa 1 punktis
2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektid) ja teenindava tee (lisa 1 punktis 1.9
nimetatud investeeringuobjekt) ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks kui
ta tagab “Asjaõigusseaduse” § 167 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid järgides tasuta
juurdepääsu metsamaale ja teedele.
Määruse §-s 3 sätestatakse tegevused, mille kohta võib toetust taotleda. Toetust võib
taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil ehk maapiirkonnas asuvate lisas 1
nimetatud investeeringuobjektide kohta määruse §-s 3 nimetatud tegevuste puhul.
Toetatavateks põhitegevusteks on kavandatud:
1) maaparanduslikud tegevused – maaparandussüsteemi kuuluva hoone
püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine.
Põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal
reguleeriva võrgu ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamisega koos võib
teha ka mulla lupjamise töid;
2) juurdepääsu
tagamine
–
põllumajandusja
erametsamaale,
põllumajanduslikule tootmishoonele ja erametsa tarbeks tuletõrjetiigi
veevõtukohale juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine;

3) metsatulekahju ennetamine – tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja loomade
joomiskohaga ehitamine või rekonstrueerimine.
Punktides 2 ja 3 nimetatud tegevused on toetatavad, kui töid tehakse
“Maaparandusseaduse” alusel kehtestatud põllumajandusministri 17. veebruari 2005.
a määruses nr 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” (edaspidi
maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ja põllumajandusministri 21. juuli 2005.
a määruses nr 82 “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded”
(edaspidi maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded) sätestatud
nõuetele.
Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud
ettevalmistavad tööd, mille hulka arvatakse asjakohased projekteerimis- ja
uurimistööd, maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ning
taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö
ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö). Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja
nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse
taotlemiseks. Arve ettevalmistavate tööde kohta esitatakse koos taotlusega.
Ettevalmistavate tööde eest võib ka olla tasutud enne toetuse taotlemist.
Samuti toetatakse maaparandussüsteemi ehitamisele ja rekonstrueerimisele
“Maaparandusseaduse”, “Teeseaduse” ja “Ehitusseaduse” alusel kehtestatud korras
omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemist.
Määruse raames antav toetus metsandusliku tegevuse elluviimiseks peab vastama
riigiabi nõuetele Euroopa Komisjoni teatise “Ühenduse suunistega riigiabi kohta
põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013” (ELT C 319, 27.12.2006,
lk 1–33) punktide 174 ja 175 tähenduses.
Toetatava tegevuse osaks võib olla ka ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, nimetatud
tegevus on vajalik, kui see on ette nähtud maaparandussüsteemi
projekteerimistingimustes või kui seda nõuab projekti kooskõlastaja ning selle
tegemisega seotud kulud kannab ehitusprojekti tellija. Samuti võib olla toetatava
tegevuse osaks mullaproovi analüüsi tegemine, kuna ka need kulud kannab taotleja.
Uuendustööde kava koostamist käsitletakse eraldi ettevalmistava töö osana.
Uuendustööde kava koostatakse PMA juhendi “Maaparandussüsteemi uuendustööde
kava koostamine” järgi, mis on saadaval PMA veebilehel.
Samuti on lõikes 4 sätestatud tegevused, mida ei toetata, näiteks
maaparandussüsteemi eesvoolu ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui
nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle
osa eesvool. Samuti ei ole abikõlblikud tegevused riigimetsamaal paikneva
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine,
rekonstrueerimine ja uuendamine ning maaparandussüsteemi teenindustee ehitamine,
rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal
paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.
Määruse §-s 4 sätestatakse nõuded kavandatavate tegevuste ja investeeringuobjektide
kohta.
Nõuete sätestamisel on lähtutud eesmärgist soodustada olemasolevate
maaparandussüsteemide rekonstrueerimist. Uue maaparandussüsteemi ehitamist

toetatakse ainult juhul, kui see ehitatakse viljakale põllumajandusmaale, kus sügavate
turvasmuldade osakaal ei ületa 30%. Erametsamaale uue maaparandussüsteemi
rajamist toetatakse siis, kui selle reguleeriv võrk paikneb tulundusmetsas. Kui
põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal reguleeriva
võrgu ehitamist, rekonstrueerimist või uuendamist tehakse koos mulla lupjamisega,
siis tuleb täita lupjamistööde tegemise kohta sätestatud nõudeid nagu nõuded
meliorandile, meliorandi annusele ja meliorandi laotamise ajale ning
põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruses nr 75 “Maaparandushoiutöödele
esitatavad nõuded” sätestatud nõudeid. Taotlejal on kohustus kajastada mulla
lupjamist põlluraamatus. Maaparandussüsteemide rajamisel tagatakse vajalik
keskkonnakaitse
projekteerimistingimuste
andmisega,
arvestades
“Looduskaitseseadusest”, “Veeseadusest” ning “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” tulenevate nõuetega. “Maaparandusseaduse”
kohaselt tuleb maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks või ehitamiseks taotleda
projekteerimistingimused ja ehitusluba. Projekteerimistingimusi ei väljastata, kui
kavandatav süsteem on ohtlik keskkonnale. Projekteerimistingimuste andja tuvastab
toetatava tegevuse võimaliku mõju kaitstavatele loodusobjektidele, kasutades
internetipõhist Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS), kus on kaitstava loodusobjekti
aktuaalsed asukoha andmed ja objektiga seotud õigusaktid. Koostöös
Keskkonnaametiga teeb projekteerimistingimuste andja otsuse keskkonnamõjude
hindamise või Keskkonnaameti kooskõlastuse vajalikkuse kohta. Keskkonnamõju
hinnatakse, kui kavandatav tegevus toob kaasa eeldatavalt olulise keskkonnamõju või
kui tegevus võib eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Natura
2000 aladel negatiivse mõju vältimiseks peavad elluviidavad tegevused olema
kooskõlas vastavate kaitse-eeskirjadega.
Uuendustööde kvaliteedi parandamiseks on määruses sätestatud nõue, et uuendustöid
võib teha maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER) registreeritud
ettevõtja, kellel on registreering maaparandussüsteemi ehitamise alal. Samuti on
taotlejale sätestatud kohustus tagada uuendustööde päeviku täitmine, milles peab
kajastuma töö kirjeldus, tehtud tööde maht ja tegemise aeg ning kohustus teatada
vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aeg ja koht
PMA-le.
Maapiirkonnas maakasutuse otstarbekamaks muutmise eesmärgil kui ka
metsatulekahjude ennetamise ja kõrvaldamise ning tormikahjustuste kõrvaldamise
parandamise eesmärgil on kavandatud toetada nende erateede ehitamist ja
rekonstrueerimist, mis on juurdepääsuks põllumajandusmaale, erametsamaale,
põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale.
Nimetatud põllumajandusmaana käsitletakse maatulundusmaa koosseisu kuuluvat
haritavat maad ja looduslikku rohumaad. Erametsamaa ja eramets, mille tarbeks
tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitatakse ja rekonstrueeritakse kuulub
maatulundusmaa koosseisu metsamaana.
Metsatulekahju ennetava tegevusena kavandatava tuletõrjetiigi koos veevõtukohaga
ehitamiseks
või
rekonstrueerimiseks
toetust
taotleda
võimaldatakse
erametsaomanikul, kes tagab tuletõrjetiigi veevõtukohale tasuta juurdepääsu
tulekustutusvee võtmiseks. Toetuse taotlemisel tuletõrjetiigi ehitamiseks nähakse ette
selle mahutavuse ülempiir, sest seda ei ole sätestatud maaparandussüsteemi
projekteerimisnormides. Suurema mahutavusega veekogu ei ole tiik vaid veehoidla.
See metsamaa, kus taotletav investeeringuobjekt paikneb, peab olema metsamaal
(metsamaa on kõlvikuna kantud maakatastrisse) või paikneb metsamaal, mis kuulub

maatulundusmaa koosseisu. Tööde tegemise alustamisest teatamine on vajalik
ehitusjärelevalve läbiviimiseks.
Samuti on sätestatud, et kavandatavat tegevust ei või alustada varem ja tegevuse
elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse
esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul, mille
kohta peab olema väljastatud arve mitte varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.
Määruse §-s 5 sätestatakse, kuidas arvestatakse toetatava tegevuse maksumus.
Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumuse moodustavad investeeringuobjekti
tegevuse käibemaksuta maksumus, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks
vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, investeeringuobjektiga seotud
ettevalmistavad tööd kuni 10% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest ning
ehitamise ja rekonstrueerimise korral omanikujärelevalve tegemine kuni 3%
investeeringuobjekti
käibemaksuta
maksumusest,
kui
taotleja
on
käibemaksukohustuslane. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane,
moodustavad toetatava projekti maksumuse investeeringuobjekti tegevuse
käibemaksuga maksumus, investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika
käibemaksuga maksumus, investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavad tööd kuni
10% investeeringuobjekti käibemaksuga maksumusest ning ehitamise ja
rekonstrueerimise korral omanikujärelevalve tegemine kuni 3% investeeringuobjekti
käibemaksuga maksumusest. Toetuse taotluse vormistamise maksumusele on
kehtestatud piirmäär 5000 kr. Piirmäär ei hõlma projekti või uuenduskava koostamist
ja uurimistöid.
Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult
kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks.
Tegevuse maksumuse alusel arvestatakse taotlejale makstava toetuse suurus, võttes
arvesse määruse §-s 8 sätestatud toetuse ülemmäärasid.
Määruse §-s 6 on sätestatud mitteabikõlblikud kulud.
Mitteabikõlblikud on maa ostmisele tehtud kulutused, mitmesuguseid tegevuskulud,
näiteks kulutused juriidilise konsultatsiooni eest või toreduslikud kulud
“Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 63 tähenduses, näiteks tee rajamise puhul
valgustuse paigaldamise kulud.
Toetatava tegevuse osaks ei või olla käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise
hetkel käibemaksukohustuslane. Samuti ei ole toetatav käibemaks pärast seda
kuupäeva, kui taotleja või toetuse saaja registreerib end käibemaksukohustuslaseks,
kui ta ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel. Mitteabikõlblik
kulu on ka taotleja enda ja tema töötaja või tema liikme tehtud töö.
Määruse § 7 sätestab nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta, mille
kohaselt peab taotleja olema saanud vähemalt kolm investeeringuobjekti
hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele
spetsifikatsioonile, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466
krooni. Komisjoni määruse (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), artikli 26 lõike 2 punkti d alusel kontrollitakse taotluste puhul

eeskätt kavandatavate kulude mõistlikkust, mida hinnatakse näiteks võrdluskulude
põhjal.
Toetatavate tegevuste puhul on oluline, et kavandatavad kulud oleksid mõistlikud
ning võrreldavad väljakujunenud turuhindadega. Taotleja peab olema saanud
vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse, kui investeeringuobjekti
käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni. Kuna iga lisas 1 nimetatud
investeeringuobjekti puhul on võimalik mitu erinevat tegevust, näiteks maaparanduses
on kolm tegevust – ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine –, siis
hinnapakkumus peab olema võetud iga tegevuse ja investeeringuobjekti kohta eraldi.
Lupjamistööde hinnapakkumus tehakse koos põhitegevusega, kuid hinnapakkumuses
peab olema eraldi välja toodud meliorandi maksumus, selle veo ning laotamise
maksumus, et maksumuse kujunemine oleks läbipaistev
Hinnapakkumus peab olema tehtud eraldi ka ettevalmistatavate tööde ja
omanikujärelevalve tegemise kohta.
Üldine nõue on, et taotleja ja isik, kellelt taotleja või toetuse saaja tellis teenust või
tööd või ostis kaupa, ning tema osanik või aktsionär või liige ei või omada osalust
üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku. Samuti
mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega
olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige.
Kuna maaparandussüsteemi projekteerimis-, ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustöid
ning omanikujärelevalvet võivad teha asjakohast registreeringut omavad ettevõtjad,
siis on põhjendatud, et ka hinnapakkumust võib teha vastavat registreeringut omav
ettevõtja. Analoogselt investeeringuobjekti hinnapakkumusega on maaparanduse
projekteerimis- ja uurimistööde hinnapakkumust õigustatud tegema MATER-i
registreeringut
omav
ettevõtja.
Juurdepääsuteede
projekteerimistööde
hinnapakkumust võivad lisaks MATER-i registreeringuga ettevõtjale teha ka
“Teeseaduse” kohaselt teede projekteerimiseks nõutavat tegevusluba omav ettevõtja.
Maaparandussüsteemi uuendustööde tegemise ning juurdepääsutee projekteerimisehitus- ja rekonstrueerimistööde kõik kolm hinnapakkujat peavad vastama määruses
nende tööde tegijatele sätestatud nõuetele.
Määruse §-s 8 sätestatakse toetuse maksimaalsed määrad taotleja kohta tegevuste
kaupa ning toetuse maksimaalsed suurused taotleja kohta nii tegevuste kaupa kui ka
kõikide tegevuste kohta kokku aastas ja programmiperioodil kokku.
Suurema toetuse määraga soodustatakse ühistegevuse arengut maaparanduse alal.
Maaparandusühistut, kes on “Maaparandusseaduse” kohaselt võtnud kogu
maaparandussüsteemi korrashoiu kohustuse, toetatakse maaparanduslike tegevuste
puhul suurima toetusmääraga (90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu
maksumusest). Arvestatud on asjaolu, et maaparandusühistu liikmed on kohustuslikud
liikmed ning maaparandussüsteemide eesvoolude hoidu tehakse avalikes huvides.
Kui toetust taotletakse investeeringuobjektide kohta, mille kohta on lõigetes 1 ja 2
sätestatud erinevad toetuse määrad, arvestatakse toetuse määr ettevalmistava töö ja
omanikujärelevalve tegemise puhul vastavalt sellele investeeringuobjektile, mille
kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr. Näiteks kui maaparandusühistu taotleb
toetust reguleeriva võrgu ehitamiseks (toetuse määr 40%) ja eesvoolu uuendamiseks
(toetuse määr 90%), siis ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve toetuse määr on
40%.

Määruse §-s 9 sätestatakse, et taotleja esitab toetuse taotlemiseks vormikohase
taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid PRIA-le selleks
ettenähtud tähtajal, mille PRIA teatab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Juhul kui kavandatakse toetust taotleda maaparandussüsteemi investeeringuobjektiks
ja tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks esitab taotleja enne toetuse
taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks maaparanduslike
tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht). Kui taotleja taotleb
toetust maaparandussüsteemi uuendamiseks tuleb PMA-le esitada kooskõlastamiseks
samaks
tähtpäevaks
maaparandussüsteemi
uuendustööde
kava
ja
maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte. PMA kooskõlastab
kinnituslehe ja uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte kümne
tööpäeva jooksul arvates nende saamisest ja nendes esitatud andmeid tõendavate
dokumentide saamisest. Kui taotletakse toetust maaparandussüsteemi ehitamiseks või
rekonstrueerimiseks tuleb taotlejal enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. septembriks
PMA-le esitada taotlus ehitusloa saamiseks. Tähtaegade määramine on vajalik, et
dokumentide menetlusaeg jääb 10 tööpäeva piiresse ja vältida taotluste kuhjumist
taotluse vastuvõtu viimastel päevadel.
Lõikes 5 sätestatakse, et kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuste
kohta, siis esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le
kooskõlastamiseks tee ehitusprojekti, mis on koostatud maaparandussüsteemi
projekteerimisnormides maaparandussüsteemi teenindavale teele sätestatud nõuete
kohaselt.
Kui toetatava tegevuse hulka kuulub
ka mulla lupjamine ning
Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) riiklikus andmebaasis puuduvad lubjatarbe
määramiseks vajalikud mullaproovi analüüsi andmed, tellib taotleja omal kulul
vajalikud analüüsid selleks asjakohase koolituse läbinud isikult ja esitab analüüsi
tulemused maaparandusbüroole lubjatarbe tõendi saamiseks. Samuti peab taotleja
kajastama mullaproovi analüüsi tulemused põlluraamatus. Analüüside maksumus on
ettevalmistava tööna toetatav.
Määruse §-s 10 sätestatakse nõuded taotluse kohta ning loetletud dokumendid, mis
taotleja esitab PRIA-le.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on:
1) taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid.
Näiteks füüsilisest isikust ettevõtja esitab taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud majandusaasta kohta residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud
tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakirja. Taotleja
esitab ärakirja mittetulundusühingu
või metsaühistu üldkoosoleku
protokollist. Protokolli kantakse muuhulgas üldkoosoleku toimumise aeg ja
koht; üldkoosoleku päevakord; hääletustulemused ja vastuvõetud otsused;
sealhulgas otsus taotleda arengukava raames toetust. Protokolli lahutamatuks
lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos osavõtnu allkirjaga;
2) kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid.
Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada vaid ühe taotluse.
Määruse §-des 11 ja 12 sätestatakse taotluse vastuvõtmine ning taotleja ja taotluse
nõuetele vastavuse kontrollimine. PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate

dokumentide olemasolu ning taotluse tähtaegset esitamist, vastuvõetud taotluse
nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava
tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele. Selleks kontrollib PRIA kõigi
omavahel võrreldavate andmete samasust ja seda, et nende andmete omavahelised
seosed oleksid samasust kinnitavad. PRIA-l on vajaduse korral õigus ka taotluses
esitatud andmete õigsust kontrollida taotleja juures kohapeal, tema ettevõttes, sh
hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal. Taotleja esitatud andmete
kontrollimiseks võib kasutada PRIA ka teiste andmekogude andmeid.
Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et
taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamise nõudele, taotluses on
esitatud teadlikult valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või
ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või
taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele või taotleja ei ole puuduste
kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, teeb PRIA taotluse
rahuldamata jätmise otsuse.
Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui kõik omavahel
võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad, ei esine
“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõikes 2
nimetatud asjaolusid ning on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded. Kui taotleja
või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamiseks esitatud nõudele, teeb PRIA
taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
Lõikega 2 on sätestatud erisus taotluste nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Määruse
§ 13 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust
ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust
määruses sätestatud nõuetele alles pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust
kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele
hindamistulemuste alusel koostatud paremusjärjestuse kohaselt.
Nimetatud sättega luuakse võimalus vähendada PRIA halduskoormust, näiteks juhuks
kui taotlusi on esitatud tunduvalt suuremas mahus kui toetuse liigi eelarve ning on
selge, et kõigi taotluste rahuldamiseks ei jätku rahalisi vahendeid. Sellisel juhul ei ole
hindamise eelselt kõigi taotluste nõuetele vastavuse kontrollimine toetuse
administreerimiseks vajalike ressursside kasutamise otstarbekuse seisukohalt õige.
Nimetatud lõikega sätestatakse, et selle lõikega ette nähtud võimaluse rakendamise
korral kontrollitakse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamise tulemusel taotluste
paremusjärjestuse koostamist.
Määruse §-s 13 sätestatakse, et kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab antud
toetuse liigi rahastamise eelarvet, hindab PRIA “Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne
taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 7
toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlustele hindepunkte lisa 7 kohaselt.
Lõige 1 on üldsäte taotluste hindamise kohta, mida täpsustatakse lõikega 2.
Taotluste puhul hinnatakse ainult seda investeeringuobjekti, mille kohta toetust
taotletakse.
Taotluste paremusjärjestus koostatakse eraldi taotlejate sihtgruppide kohta:
1) maaparandusühistu, mittetulundusliku metsaühistu ja mittetulundusühingu
taotlused on mittetulundusühingu sihtgrupi taotlused. Nende taotlusi
hinnatakse lisa 7 punktis 1 toodud hindamiskriteeriumite põhjal;

2) põllumajandusega tegeleva ettevõtja, erametsaomaniku ning tulundusliku
metsaühistu taotlused on ettevõtja sihtgrupi taotlused. Ettevõtja sihtgrupi
taotlusi hinnatakse lisa 7 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumide põhjal.
Toetuse liigi rahastamise eelarvest jaguneb meetme 1.8 põhimõtetest tulenevalt 80%
mittetulundusühingu sihtgrupile ja 20% ettevõtja sihtgrupile. Hindamissüsteemi
kaheks löömisel püüti luua võimalusi ka väikestele põllumajandus- ja
metsamajandustootjatele,
sest
kolmandas
taotlusvoorus
rahuldati
vaid
mittetulundusühingute esitatud taotlused. Kui ühes taotlejate sihtgrupis
paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks ettenähtud eelarvevahenditest jääb
osa kasutamata, kasutatakse neid teises sihtgrupis taotluste paremusjärjestuses olevate
taotluste rahuldamiseks.
Mõlema sihtgrupi hindamissüsteem koosneb kolmest kriteeriumigrupist ja rea 4
kriteeriumist. I ja II kriteeriumigrupid ja rea 4 hindamiskriteerium, mis annab 2
hindepunkti taotlejatele, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud, aga
ei ole toetust saanud, on sihtgruppidel samad.
I kriteeriumigrupis on kajastatud kõik võimalikud investeeringuobjektide liigid.
Maaparanduslike tegevuste taotluste paremusjärjestuse koostamisel lähtutakse selle
toetuse kohta arengukavas toodud üldeesmärkide ja tegevuste (rekonstrueerimine,
uuendamine ja ehitamine) eelistustest. I Kriteeriumigrupist võetakse kõrgeim
hindepunkt.
II kriteeriumigrupis saab taotlus punkte avalike huvide (eriti keskkonnakaitseliste)
arvestamise eest. II grupi hindepunktid liidetakse kokku.
III kriteeriumigrupid on erinevad. Mittetulundusühingu sihtgrupi taotlus saab punkte
ühistegevuse ja investeeringuobjekti suuruse eest, mille esimene osa arvestab
ühistegevuse organisatsioonilist keerukust ja taotlusele annab PRIA hindepunkte
taotlusega hõlmatud liikmete arvust. Teine osa arvestab investeeringuobjekti suurust.
Arengukavas on sätestatud meetme 1.8 tulemuslikkuse saavutamise sihtmääraks 70
000 ha maaparandussüsteemi korrastatud pind. Analüüsides kolme taotlusvooru järel
tulemusi, on nimetatud näitaja oodatust väiksem. Seetõttu on lisatud uus
hindamiskriteerium, mis aitaks tagada arengukavas toodud toetuse eesmärkide
täitmist.
Ettevõtja sihtgrupi III hindamisgrupil arvestatakse müügitulu. Eelistakse väiksemat
müügitulu ja ettevõtjat, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise
või puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügitulu moodustab üle 80% kogu
eelnenud majandusaasta müügitulust.
Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks mittetulundusühingu
sihtgrupi arvestuses kõrgema koondhinde saanud taotlus ning ettevõtja sihtgrupi
arvestuses kõrgema koondhinde saanud taotlus. Kui juhtub, et taotluste
paremusjärjestuse alusel on taotlejate taotlused saanud võrdse koondhinde, kuid
kõigile toetusraha ei jätku, eelistatakse selle taotleja taotlust, milles taotletav toetuse
summa väiksem.
Määruse §-s 14 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise kord. Kui
kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise
eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.
Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet,
kuuluvad rahuldamisele hindamistulemuste alusel paremusjärjestusse seatud mõlema

sihtgrupi parimad taotlused, mis vastavad nõuetele ja jäävad meetme 1.8 ehk toetuse
liigi eelarve piiresse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise või osalise
rahuldamise otsuse teeb PRIA “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse” § 62 lõike 1 või § 60 lõike 5 punkti 2 või § 62 lõike 2 või 4
alusel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast arvates. Kui
taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud
toetuse summat vähendada ja taotlust muuta taotleja nõusolekul ning PRIA teeb
taotluse osalise rahuldamise otsuse.
Määruse § 15 kohaselt on taotlejal või toetuse saajal kohustus teavitada PRIA-t oma
andmete muutumisest näitkeks käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks ja
ettevõtja ümberkujundamisest, jagunemisest jms. Samuti taotleja või toetuse saaja
teavitab
PRIA-t
nõusoleku
saamiseks
kavandatud
tegevuse
või
investeeringuobjektiga seotud muudatustest. Maaparandussüsteemi ehitamise ja
rekonstrueerimise korral on muudatused, mis on sätestatud “Maaparandusseaduse” §
26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide
koostamise korras, lubatud ainult juhul, kui taotleja või toetuse saaja on PRIA-lt
nendeks nõusoleku saanud.
Määruse §-s 16 sätestatakse nõuded toetuse saajale, nagu näiteks tegevuse
elluviimise aeg ja investeeringuobjektiga seotud muud kohustused. Üheks
olulisemaks kohustuseks on see, et toetuse saaja peab võimaldama teostada
järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning saadud toetusraha
toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma. Samuti
peab toetuse saaja saadud toetusraha PRIA nõudmisel tagasi maksma, kui ilmneb
asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. Näiteks kui ilmneb, et toetuse saaja
on loobunud taotluses nimetatud investeeringuobjekti, mille kohta on ta toetust
taotlenud, tegemisest, mis muudab tema toetuse saamise tingimusi sealhulgas mõjutab
taotluse kohta antud hindepunktide kogusummat. See tähendab, et
investeeringuobjekti mittetegemise tõttu muutuvad tema taotluse hindepunktid nii, et
antud taotlus oleks jäänud hindamistulemuste põhjal koostatud taotluste
paremusjärjestuses allapoole eelarve piiri, mistõttu nimetatud taotluse kohta oleks
tehtud
taotluse
rahuldamata
jätmise
otsus
“Euroopa
Liidu
ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 alusel.
Määruse §-s 17 on sätestatud tegevuse elluviimise tõendamiseks esitatud
dokumentide menetlemise kord.
Määruse §-s 18 on sätestatud toetuse maksmine ja maksmisest keeldumise alused.
Otsuse toetuse maksmise kohta teeb PRIA sellise aja jooksul, et toetusraha oleks
võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud
kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide
saamise päevast arvates. Otsuse taotluse rahuldamise muutmise või taotluse
rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta teeb PRIA 25 tööpäeva jooksul
arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.
Omanikujärelevalve tegemise eest tehtud kulutusi hüvitatakse toetuse saajale
võrdeliselt investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise eest makstava
toetusega. Kui omanikujärelevalve teeb tööd ebaprofessionaalselt ja ei ole
kindlustanud maaparandussüsteemi nõuetekohase ehitamise, ei ole otstarbekas toetust
maksta täies ulatuses.

Määruse §-s 19 on sätestatud dokumentide säilitamise tähtpäev PRIA-le. Dokumente
säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini. Toetuse saaja peab toetuse
taotlemise ja saamisega seotud dokumente säilitama vähemalt viis aastat arvates PRIA
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
Määruses §-s 20 sätestatakse, et põllumajandusministri 11. oktoobri 2007. a määrus
nr 123 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2007, 78,
1360; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks, kuna 1. jaanuaril 2010. aastal jõustus
uus “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus” ja maaelu
arengu toetuste määrused kehtestatakse uue seaduse alusel.
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, millega sätestatakse nõukogu määruse 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), ning nõukogu määrus (EÜ) nr
1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks
ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001,
(EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, (EÜ) 1673/2000,
(EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69).
Määruse mõjud
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetusega korrastatakse
maaparandussüsteeme aastatel 2007–2013 kokku u 70 000 hektaril ning ehitatakse,
rekonstrueeritakse ja uuendatakse teid, nii maaparandussüsteemi teenindusteid kui ka
juurdepääsuteid kokku u 200 km ulatuses. Toetuse abil luuakse tingimused maa
sihipäraseks ja otstarbekamaks kasutamiseks ning tagatakse korrastatud alal
kuivendussüsteemide toimimine.
Määruse rakendamiseks
eeldatavad tulud

vajalikud

kulutused

ja

määruse

rakendamise

Maaelu arengu toetust rahastatakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendites ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.
Määruse rakendamiseks vajalikud avaliku sektori kulutused on ette nähtud kogu
eelarveperioodi jooksul kokku 556 651 781 krooni. 2010. a taotlusvooru eelarve on
120 miljonit krooni.

Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
esitatakse
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile
ja
Keskkonnaministeeriumile ministeeriumide eelnõude kooskõlastamise elektroonilise
infosüsteemi eÕigus kaudu.

