SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse
nr 108 “Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja
tasustamise kord” muutmine” eelnõu juurde
Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse “Veterinaarkorralduse seaduse” § 19 lõike 5 ja “Söödaseaduse” § 25
lõike 4 alusel.
Määruse eelnõu koostas Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna nõunik
Allan Aleksašin (tel 625 6277, allan.aleksasin@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule tegi
õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart Elvisto (tel 625 6151, arvo-mart.elvisto@agri.ee)
ning keeleliselt toimetas eelnõu õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523,
leeni.silk@agri.ee).
Eelnõu sisu
Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 “Volitatud veterinaararsti volituse
raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muudetakse eesmärgiga viia
sätestatud tasumäär vastavusse teenuse tegeliku väärtuse ja selle osutamiseks tehtavate
kulutustega.
Eelnõu väljatöötamine on tingitud volitatud veterinaararstide ja erialaorganisatsiooni (Eesti
Loomaarstide Ühing) korduvatest pöördumistest Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA)
poole, et tuberkuliniseerimise tasu määra suurendada. Kuna tuberkuliniseerimise mahud on
aasta aastalt on vähenenud, muutub looma tuberkuliniseerimine farmi kohta kulukamaks.
Veterinaarkorralduse seaduse alusel järelevalveobjekti kontrolli volitusi omavatel
veterinaararstidel on oluline roll järelevalve teostamisel loomatauditõrje seadusest,
toiduseadusest ja söödaseadusest tulenevate nõuete täitmise üle ning nad osutavad
asendamatut praktilist kaasabi loomataudide ennetamise ja tõrjemeetmete rakendamisel.
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatava teenuse tasu määrad on püsinud
muutumatuna alates 1. jaanuarist 2008. aastal. Muudetava määruse jõustumisel muutus
kehtetuks enne 1. jaanuari 2011. a kehtinud määrus, milles olnud teenuste tasu määrasid ei
muudetud vaid arvutati ümber eurodeks.
Eelnõu §-ga 1 muudetakse määruses sätestatud tuberkuliniseerimise ja tuberkuliiniproovi
hindamise tasu määra ühe looma kohta, mida tõstetakse 0,96 euro võrra. Sättes toodud veiste
tuberkuliniseerimise ja tuberkuliiniproovi hindamise tasu määra tõstmisest tulenevad
lisakulud kaetakse VTA eelarvest.
Määruse mõju
Eelnõuga tehtavate muudatuste tulemusena ajakohastatakse muudetava määruse § 2 lõike 1
punktis 1 sisalduvat tasumäära, et viia see kooskõlla teenuse tegeliku maksumuse ning
teenuse
osutamisega
kaasnevate
reaalsete
kulutustega.
Muudatuse
kohane
tuberkuliniseerimise tasu määra muutmine loomapidajaid ei puuduta, sest määrus reguleerib
volitatud veterinaararstidele volituse raames osutatavate teenuste eest makstavat tasu. Alates
2010. aasta oktoobrist on Euroopa Liidu tasandil Eesti veisekarjadele antud tuberkuloosivaba

staatus (SANCO/7084/2010), seega on Eestis vähenenud tuberkuliniseeritavate veiste arv.
Tasumäära tõstmine on seotud vajadusega tagada samal tasemel kontrolli tõhusus ja katta
sellega kaasnevad kulud. Seega on vajalik katta mahtude vähenemisest tingitud
tuberkuliniseerimise kallinemine. Tuberkuloosivabast staatusest tuleneb küll seire mahu
vähenemine, kuid on oluline tagada samaväärne kontrolli tõhusus ka edaspidi läbi kontrolli
kõrge kvaliteedi taseme säilitamise.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest. Vajalikud rahalised
vahendid on olemas VTA 2011. a eelarves. Vabad vahendid VTA eelarves kujunevad seoses
tuberkuliniseeritavate veiste arvu vähenemisega, eelpool viidatud põhjustel.
Määruse jõustumine
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2011. a. Muudetava määruse § 1 lõike 1
kohaselt tasutakse volitatud veterinaararstidele volituse raames osutatud riigieelarvest
finantseeritavate teenuste eest kord kuus tasustamisele eelneva kalendrikuu eest volitatud
veterinaararsti esitatud aruande ja sellele lisatud arve alusel. Sama paragrahvi lõike 5 alusel
tuleb volitatud veterinaararsti arvele kanda tasu 10 tööpäeva jooksul aruande esitamisest
arvates. Kuna jaanuari kuul osutatud teenuste eest esitatakse arve alles veebruari alguses, on
võimalik määrust rakendada tagasiulatuvalt ja mingeid ümberarvutusi teha ei tule. Määruse
tagasiulatuvalt rakendamine tagab volituste raames teenuseid osutavate volitatud
veterinaararstide ühetaolise kohtlemise. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus sama teenuse
osutamisel erinevate kuude lõikes tasu suurus oluliselt erineb.
Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati arvamuse andmiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile

