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

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 „Volitatud veterinaararsti
volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” (edaspidi määrus nr
108) muudetakse eesmärgiga suurendada sätestatud tasu määrasid kooskõlas 2015. aasta
riigieelarve seaduses volitatud veterinaararstidele ette nähtud lisarahaga, mis taotleti RES
2015–2018 lisataotluse kaudu. Seni ettenähtud summa suurenes 2015. aasta eelarves umbes
20% ehk 170 000 euro võrra. Tasu määrasid suurendatakse volitatud veterinaararstile
soodsamas suunas. Eelnõu eesmärgiks on ka lihtsustada tasude haldamist ning esitada tasu
määrad edaspidi 5 sendi täpsusega. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt korrigeeritakse
olemasolevad tasude määrad.
Veterinaarkorralduse seaduse alusel järelevalveobjekti kontrolli volitusi omavatel
veterinaararstidel (volitatud veterinaararstidel) on oluline roll loomatauditõrje seadusest,
toiduseadusest ja söödaseadusest tulenevate nõuete täitmise üle riikliku järelevalve
teostamisel ning nad osutavad asendamatut praktilist kaasabi loomataudide ennetamisel ja
tõrjemeetmete rakendamisel.
Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 ja söödaseaduse § 25 lõike 4
alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse
osakonna nõunik Allan Aleksašin (allan.aleksasin@agri.ee, tel 625 6277). Eelnõule on
juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõuniku asendaja
Elis-Ketter Heinaru (elis-ketter.heinaru@agri.ee, tel 625 6280) ja eelnõu keeletoimetaja on
sama osakonna peaspetsialist Leeni Kohal (leeni.kohal@agri.ee, tel 625 6165).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu § 1 punkti 1 kohaselt parandatakse määruse nr 108 § 1 lõike 5 sõnastust, et muuta
seda ajakohasemaks ning viia kooskõlla praktikaga.
Eelnõu § 1 punktidega 2–8 tehakse määruse nr 108 § 2 tasu määrades asjakohased
muudatused.
Eelnõu § 1 punktiga 9 sõnastatakse ümber määruse nr 108 § 2 lõige 3, tehakse muudatused
asjakohastes tasu määrades ning lisatakse asjakohane tasu määr koproproovi võtmise eest
(määruse nr 108 § 2 lõikes 3 toodud tasu määrade loetellu lisatakse sellekohane punkt).
Eelnõu § 1 punktidega 10–16 tehakse määruse nr 108 §-de 2 ja 3 tasu määrades asjakohased
muudatused.

Eelnõu § 1 punktiga 17 sõnastatakse ümber määruse nr 108 § 3 lõige 3, kus nähakse ette
uued loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimise eest makstavad aastased tasu määrad,
mis sisaldavad ka järelkontrollide tegemist. Määruse nr 108 § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud
tasu määr suureneb 11,5 eurolt 15 eurole aastas ja sama lõike punktis 2 sätestatud tasu määr
suureneb 3,52 eurolt 10 eurole aastas. Loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimise eest
makstavate aastaste tasu määrade suurenemise põhjuseks on farmide kontrollimisele kuluva
aja ja töömahu suurenemine ning sama raha eest tehtavate lisa/järelkontrollide lisamine, mille
eesmärgiks on katta volitatud veterinaararstide tegelikud kulud viidatud toimingutele.
Eelnõu § 1 punktidega 18–20 ja 22 tehakse määruse nr 108 § 3 lõigetes sätestatud tasu
määrades asjakohased muudatused.
Eelnõu § 1 punktiga 21 sõnastatakse ümber määruse nr 108 § 3 lõige 7, mis käsitleb
loomade tervisliku seisundi ja loomsete saaduste kontrollimist. Eraldi sätestatakse tasu määr
elusloomade veterinaarnõuetele vastavuse tõendamise korral ning ümardatakse loomsete
saaduste ja loomsete kõrvalsaaduste veterinaarnõuetele vastavuse tõendamise tasu määra,
asjaomased tasu määrad on vastavalt 2 ja 1,3 eurot. Elusloomade veterinaartõendi
väljastamine sisaldab loomade kliinilist ülevaatust, mis on aja- ja töömahukam, seega on
vajalik sellist laadi teenuse eraldi tasustamine, et toimingu kulud katta.
Eelnõu § 1 punktiga 23 sõnastatakse ümber määruse nr 108 § 3 lõige 9, tehakse tehniline
parandus tekstis loetletud lõigete arvus ning sätestatakse loomatauditõrje seaduse alusel
volitatud veterinaararstile loomataudide ennetamise, diagnoosimise ja tõrjealaste teenuste eest
makstava igakuise tasu uus ülemmäär. Kõnealuste teenuste tasu määr tõuseb seniselt 191,73
eurolt kuni 290 euroni kuus.
Eelnõu § 1 punktiga 24 ümardatakse määruse nr 108 § 4 lõikes 1 toodud asjaomase
veterinaarteenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendi kasutamise eest ette nähtud tasu määra,
mida volitatud veterinaararstil on õigus nõuda järelevalveobjekti valdajalt. Uus sätestatud tasu
määr auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta on kuni 0,4 eurot, millele lisandub
käibemaks. Senist tasu määra 0,39 eurot on ümardatud ning uus tasu määr on sätestatud
ülemmäärana, et võimaldada paindlikku tasuarvestust (tegelik auto ülalpidamiskulu, teeolud
jne).

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.

4. Määruse mõjud ja rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamiseks on vajalikud lisakulutused riigieelarvest. Asjaomased summad on
2015. aasta riigieelarve seaduses juba ka ette nähtud. Volitatud veterinaararstide teenuste eest
makstavateks tasudeks ettenähtud summa 850 000 eurot suurenes 2015. aasta eelarves 20%
ehk 1 020 000 euroni.
Lisaraha (170 000 eurot) võimalikult optimaalseks kasutamiseks ja ühtlasemaks jaotuseks
kõigi vajalike tegevuste ja volitatud veterinaararstide vahel, suunatakse suurim osa (120 000
eurot) loomatauditõrje seaduse alusel volitatud veterinaararstile loomataudide ennetamise,

diagnoosimise ja tõrjealaste teenuste eest makstava igakuise tasu ülemmäära tõstmisse kuni
290 euroni (eelnõu punkt 23). Märkimisväärsemad lisasummad lähevad veel ka
loomakasvatusettevõtete ja -rajatiste kontrollimise tasustamiseks (eelnõu punkt 17) ja
elusloomade veterinaartõendi väljastamisega (eelnõu punkt 21) seotud tegevuste
tasustamiseks. Määruse nr 108 § 3 lõike 31 kohase loomataudi ohu, kahtluse või
diagnoosimise korral loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimiseks ette nähtud tasu (15
eurot kuus) rahastamisel lähtutakse asjakohaste programmide (nt SAK) olemasolust ja
rahastamise võimalustest ning need summad ei ole seotud kõnesolevat muudatust võimaldava
lisarahaga.
Eelnõu muude punktidega tehakse määruses nr 108 kas tehnilised või ümarduslikud
muudatused volitatud veterinaararstile soodsamas suunas.

5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile
ning elektronposti teel arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
Rahandusministeerium ei ole ettenähtud tähtajaks kandnud EIS-i kirja eelnõu
kooskõlastamise, kooskõlastamata jätmise või kooskõlastamise tähtaja pikendamise kohta.
Seega loetakse eelnõu Vabariigi Valitsuse reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
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