SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate
koolitustoetus” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate
koolitustoetus” muutmine” (edaspidi määrus) kehtestatakse Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 6 alusel.
Määrus kehtestatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta
ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heakskiidetud strateegiadokumendist „Eesti maaelu
arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava).
Määruse muutmine on tingitud vajadusest viia määrus vastavusse Vabariigi Valitsuse 11. augusti
2016. a korraldusega nr 278 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute
ning partnerlusleppe „Partnerluslepe Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide kasutamiseks
2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmine”. Lisaks on määruse muutmise
eelnõu eesmärk täiendada määrust õigusselguse eesmärgil ning muuta koolitusest osavõtvate
isikute ettenähtud piirarvu.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna
peaspetsialist Riina Kurm (625 6553; riina.kurm@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule
teinud õigusosakonna peaspetsialist Maarika Öövel (625 6197; maarika.oovel@agri.ee) ja
keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523;
laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 sätestatakse, et taotluse või pakkumuse võib esitada isik või asutus, kellel
on kvalifikatsioon tasemeõppe või täienduskoolituse korraldamises või toetatava põllu- või
maamajandusliku nõustamisteenuse osutamises. Muudatuse tingis vajadus mitte piirata
taotlejate ringi nõudega, et kvalifikatsioon peab tasemeõppe korraldamises olema ainult kõrgvõi kutsehariduse tasemel.
Eelnõu punktiga 2 täiendatakse määrust sättega, et põhjendatud juhtudel võib igal
kalendripäeval koolitusest osa võtta vähem kui kümme määruse nõuetele vastavat isikut, kui see
võimalus on sätestatud maaeluministri käskkirjaga kehtestatud õppekavas.
Määruse muudatus on vajalik, et hõlbustada spetsiifiliste koolituste läbiviimist, ning selleks, et
korraldatavad koolitused vastaksid praktilisele vajadusele.
Kehtiva määruse kohaselt peab koolitusest igal kalendripäeval osa võtma vähemalt kümme
määruse nõuetele vastavat isikut. Nimetatud nõue piirab teatud spetsiifiliste koolituste
läbiviimist.
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Üheks määruse täiendamise põhjuseks on mentorluse baaskursuse koolitus.
Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi MES) vahel 1. juulil 2015. a
sõlmitud käsunduslepingu nr 180 täitmisel osutab MES mentorlusteenust. Mentorlusteenuse
osutamisega tegelevad kogemustega põllumajandustootjad, kes on läbinud asjakohase koolituse.
2016. aastal osales Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt riigihanke raames
korraldatud mentorluse baaskursuse koolitusel kümme mentorit. Kuna soositud on pikaajaline
koostöösuhe mentoritega, siis jätkab MES järgmisel aastal mentorlusprogrammi samade
mentoritega. Vajaduse korral võetakse programmi juurde vähem kui kümme uut mentorit.
Seetõttu on põhjendatud, et mentorluse baaskursuse koolituse puhul on vajadus langetada
koolitusel osalejate piirarvu.
Eelnõu punktiga 3 muudetakse õigusselguse huvides määruse sõnastust. Muudatus on vajalik
selleks, et oleks üheselt selge, et riigiabi saajale antav abi on nõustajate koolitustoetuse raames
antav abi, mitte kõikide antud riigiabide summeerimisel saadud abisumma.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Muudatus ei too endaga kaasa organisatsioonilisi muudatusi avalikus sektoris.
Maaeluministeeriumi haldusalas ei muutu määruse jõustumisel ülesannete ega pädevuse jaotus.
Määruse rakendamisest ei tulene välissuhetealast, sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju,
samuti ei ole määruse muudatustel mõju riigi julgeolekule, elu- ja looduskeskkonnale,
regionaalarengule ega kohaliku omavalitsuse korraldusele.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega lisakulusid ei kaasne.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude elektroonilises kooskõlastamise infosüsteemis EIS
kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes
kooskõlastasid eelnõu märkusteta.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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