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1 Maaeluministeeriumi valitsemisel olevate sihtasutuste
nimekiri
Maaeluministeeriumi valitsemisel oli seisuga 31.12.2017. a kaks sihtasutust, Maaelu Edendamise
Sihtasutus (MES) ja Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid, asutajaõiguste teostaja on
Maaeluministeerium.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse asutamine
Vabariigi Valitsuse 19. juuli 1993. a määrusega nr 230 „Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise
Fondi moodustamise ja põhikirja kinnitamise kohta“ asutati Põllumajanduse ja Maaelu
Krediteerimise Fond, mille ülesandeks oli maaettevõtjatele soodustingimustel laenude andmine.
1997. a loodi laenude garanteerimiseks Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. 16. novembril 2001.
a Maaelu Krediteerimise Fond ja Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus ühinesid ja tegutsevad
edasi Maaelu Edendamise Sihtasutusena.
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Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamine
Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2017. a korraldusega nr 218 volitati maaeluministrit asutama Carl
Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse
kompleksi baasil sihtasutust Eesti Maaelumuuseumid. Nimetatud seaduse alusel asutas
Maaeluministeerium 28. augustil 2017. a sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid.

2 Muudatused valitsetavates sihtasutuses
Aruande perioodil sihtasutustes olulisi muudatusi ei toimunud.

3 Valitsetavate sihtasutuste aruanded
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid alustas faktilist tegevust 1. jaanuaril 2018. a, seetõttu ei
esitata ka sihtasutuse valitsemise aruannet 2017. a kohta.

3.1 Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)
3.1.1 Sihtasutuse jätkamise vajadus
Maaelu Edendamise Sihtasutus on isemajandav eraõiguslik juriidiline isik ja ühinemise hetkest
riigieelarvelisi vahendeid sihtkapitali suurendamiseks ei ole antud. Sihtasutuse tegevuse eesmärk
on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile
ligipääsuks ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet. Eesmärgi täitmiseks parandab
sihtasutus ettevõtjate võimalusi ligipääsuks finantsvahenditele, toetab maapiirkonna
tasakaalustatud arengut, toetab kutseõpet, kujundab maaelu mainet ja seeläbi parandab
ettevõtluskeskkonda ning loob soodsamad elutingimused maal.
Maaeluministeeriumi hinnangul on Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse jätkamine
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalik ka järgnevatel aastatel.
3.1.2 Hinnang sihtasutuse tegevusele, tegevuseesmärkide saavutamise analüüs
Ministeerium hindab sihtasutuse tööd eelmisel majandusaastal põhikirjas seatud eesmärkide
saavutamisel heaks.
Sihtasutuse 2107.a käendustegevus toetus sihtasutuse põhikirjale, sihtasutuse 20a7. a tegevuse
eesmärkidele ja eelarvele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja mittetulundussektori
võlakohustuste käendamise korrale. Sihtasutuse käendustegevuse eesmärgiks on võimaldada
väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale juurdepääs rahalistele vahenditele riigi sihtasutuse
kapitali toel. Käendusi antakse kõikide majandusharude, kaasa arvatud põllumajandus-, kalandusja transpordisektori ettevõtete võlakohustuste käendamiseks.
Laenude ja võlakohustuste tagamine: 2017. a sõlmiti 523 käenduslepingut (2016. a 469)
tagamiskohustusega 66,6 miljonit eurot (2016. a 54,9 miljonit eurot). 2017. a käendustegevus
võimaldas ettevõttel saada krediidiasutustelt laene summas 98,4 miljonit eurot (2016. a 82,7
miljonit eurot ). Käenduse keskmine suurus 2017. a lepingu kohta oli 127,3 tuhat eurot, suurenes
aastaga 8,7 %.
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Käendusportfelli suurus seisuga 31.12.2017 oli 93,9 miljonit eurot (31.12.2016 seisuga oli 78,4
miljonit eurot). Käenduse osakaal 2017. a väljastatud laenude mahust moodustas 67,6 % (2016. a
66,4%). Kokku väljastati käendusi 2017. a 406 ettevõttele, kus töötas 2589 inimest. Ettevõtjatest
325 olid mikroettevõtjad, 69 väikeettevõtjad ja 12 keskmise suurusega ettevõtjad. Sihtasutuse
käenduste abil loodi 226 täiendavat töökohta.
Laenutegevus: Sihtasutus lähtub laene andes nõukogu poolt 2015 . a kinnitatud ja 2017. a
oktoobris muudetud Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantstoodete sihtrühmadest. Laene
väljastatakse põllumajandusega tegelevatele ja teistele maapiirkonna ettevõtetele juhul, kui esineb
turutõrge või finantsasutused ei ole valmis sektorit täiendavalt finantseerima. Kokku anti laene
2017. aastal 24,0 miljonit eurot (2016 . aastal 16,4 miljonit eurot).
Sihtfondide haldamine: Sihtasutus haldab Maaeluministeeriumiga 10. detsembril 2012. a sõlmitud
rahastamislepingu nr 381 alusel vesiviljelusega tegelevate ettevõtete laenu sihtfondi. Sihtfondi on
ministeeriumi poolt eraldatud vahendeid summas 4,9 miljonit eurot. Sihtfondi laenuportfell oli
2017. aasta lõpuks 4,1 miljonit eurot ja laenulepinguid on kokku 14.
Sihtasutus haldab Maaeluministeeriumiga 2015. aasta lõpus sõlmitud rahastamislepingu nr 137
alusel kalanduse tootjate ühenduste investeeringute kaasfinantseerimise laenu sihtfondi. 2016.a
aasta lõpuks olid kõik sihtfondi vahendid välja laenatud.
Sihtasutus haldab Maaeluministeeriumiga 29. jaanuaril 2016. aastal sõlmitud rahastamislepingu
nr 10 alusel Maaelu arengukava 2014-2020 rahastamisvahendi sihtfondi (MAK sihtfond). MAK
rahastamisvahendist sõlmiti 2017. aastal 50 laenulepingut kokku summas 12,2 miljonit eurot.
3.1.3 Ülevaade eesmärkidest
Põhikirjaliste eesmärkide efektiivsem saavutamine:






töötada välja ja rakendada maaettevõtjatele uusi kapitalile ligipääsu abistavaid ja
konkurentsivõimet tõstvaid finantstoodeteid ja teenuseid.
maaettevõtluse toetamiseks välja arendada kvaliteetne nõustamissüsteem ja tõsta
teavitustegevuse taset
Euroopa Kalandusfondi (EKF), Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ning Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi finantskorraldusvahendite laiema kasutamise
kavandamine Euroopa Liidu programmperioodil.
põllu- ja maamajanduse nõustamissüsteemi arendamine maaettevõtluse toetamiseks,
täiendkoolitused ja teised teadmussiirdetegevused.

3.1.4 Osaluste omandamine
Osalusi ei omandatud ega võõrandatud.
3.1.5 Varade üleandmine
Varade üleandmisi ei toimunud.
3.1.6 Auditid ja erikontrollid
Aruande perioodil auditeid ja erikontrolle läbi ei viidud.
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3.1.7 Korruptsiooni ennetamise meetmed
Sihtasutuse krediidikomitee reglementi, nõukogu töökorda ja hankekorda on 2017. a täiendatud
reeglitega, mis puudutavad korruptsiooni ennetamist. Sihtasutuse töötajad on vastavate reeglitega
kurssi viidud ja on nendest teadlikud. Samuti kasutab sihtasutus Justiitsministeeriumi poolt
koostatud juhist- kuidas tuvastada, mida jälgida ametiasutustele ja -isikutele kingituste tegemisel
ning vastu võtmisel veendumaks, et tegemist ei ole korruptsiooniga. Kõikidele töötajatele on
viidatud juhise sisu tutvustatud ja antud soovitus kasutada juhist kingituste vastuvõtmisega seotud
olukordades.
3.1.8 Töökohtade paiknemine
MES asub Viljandis, kus töötab 15 töötajat. MES-i nõuandeteenistuses töötab töölepingu alusel 21
konsulenti, kes paiknevad seitsmes maakonnas (Pärnumaal, Viljandimaal, Järvamaal, Läänemaal,
Tartumaal, Saaremaal).
Lisad: tegevuseesmärkide vorm, finantseesmärkide vorm, kinnitatud majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne.
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