SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37
„Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus“
muutmine“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 202 lõike 1 alusel.
Maaeluministri 4. mai 2017. a määrust nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja
veterinaariavaldkonna praktikatoetus“ muudetakse seoses Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kasutamisele üleminekuga.
Määruse muudatusega minnakse põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna
praktikatoetuse (edaspidi toetus) taotlemisel üle PRIA e-teenuse keskkonna kasutamisele.
Lisaks muudetakse toetuse määra kehtestamise volitusnormi ning taotluse menetlemise ja
toetuse maksmise tähtaegasid ning uuendatakse toetuskõlblike õppekavade loetelu.
Määruse alusel antava toetuse eesmärk on motiveerida põllumajandusvaldkonna ettevõtjaid
võtma praktikale õpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes, või üliõpilasi, kes õpivad
täiskoormusega. Toetuse maksmisega soovitakse kaasa aidata põllumajandusvaldkonna
ettevõtetes toimuva ajakohase praktika läbiviimisele reaalses töökeskkonnas, hüvitades
osaliselt õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna
peaspetsialist Liina Kaljula (625 6257, liina.kaljula@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on
eelnõule teinud Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Maarika Öövel
(625 6197, maarika.oovel@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna
peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse muutmise eesmärk on üle minna toetuse taotlemisele elektrooniliselt PRIA eteenuse keskkonna kaudu.
Eelnõu punktis 1 muudetakse toetuse määra kehtestamise volitusnormi. Kehtiva määruse
kohaselt otsustab toetuse määra maaeluminister käskkirjaga, muudatusega antakse määra
kehtestamise õigus PRIA-le. Kuna meetmele on määratud kindel eelarve, siis saab PRIA
kohe pärast taotluste menetlemise lõppu arvutada päevamäära ja kehtestada selle PRIA
peadirektori käskkirjaga. Muudatuse tulemusena kiireneb toetusraha laekumine taotleja
kontole u 10 tööpäeva võrra.
Eelnõu punktides 2, 4 ja 5 muudetakse toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda.
Muudatuse tulemusena saab toetust taotleda ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu. Samuti toimub muudatustest teavitamine ja toetusest loobumine
elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.
Tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvale automaatsele kontrollile on taotlejal võimalik
taotluse täitmisel kohe teada saada vigadest või puudustest ning need ära parandada, vältides
sellega hilisemaid võimalikke parandusi ja ajakulu.
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Eelnõu punktis 3 tunnistatakse kehtetuks määruse § 5 lõige 2, mille kohaselt pidi PRIA
koostama toetuse saamiseks esitatava taotluse vormi ja avaldama selle oma veebilehel. Kuna
toetuse taotlemisel minnakse täielikult üle PRIA e-teenuse keskkonna kasutamisele, siis kaob
PRIA-l vajadus taotluse vormi koostamiseks ja avaldamiseks veebilehel.
Eelnõu punktis 6 sätestatakse taotluse menetlemisele kehtivast lühem menetlemise aeg.
Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse senise 45 tööpäeva asemel
35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
Eelnõu punktiga 7 muudetakse toetuse maksmise tähtaega. Toetus kantakse toetuse saaja
arvelduskontole senise 45 tööpäeva asemel 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise
tähtpäevast. Nimetatud ajavahemikku jääb ka toetuse maksmise otsuse tegemine.
Eelnõu punktiga 8 kehtestatakse määruse lisa uues sõnastuses. Õppekavade loetelu vajab
uuendamist, kuna osa õppekavadest on kehtetuks muutunud või on õppekava nimi muutunud.
Põllumajandustoodete töötlemise sektori vajadustest lähtuvalt lisatakse loetellu Tallinna
Tehnikaülikooli rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia (õppekava kood on 167337),
toidutehnika ja tootearenduse (õppekava kood 1921) bakalaureuseõppe ning
toiduainetehnoloogia ja –arenduse magistriõpp õppekavad. Eesti Maaülikooli liha- ja
piimatehnoloogia (õppekavakood 455) õppekava uus nimetus on toiduainete tehnoloogia.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega. Toetust ei käsitata riigiabina.
4. Määruse mõjud
Määruse muudatustel ei ole otsest ja olulist sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju.
Määruse muudatustega ei kaasne otsest ja olulist mõju riigi julgeolekule ning välissuhetele,
elu- ja looduskeskkonnale ega regionaalarengule.
Määruse muudatusega kaasneb positiivne majanduslik ja administratiivne mõju. PRIA eteenuse keskkonna kasutamine kiirendab taotlemise protsessi ja aitab vähendada
halduskoormust ning võimaldab PRIA-l tõhusamalt teha ristkontrolle, vähendada
kontrollidega seotud bürokraatiat ja kontrollide veamäära. Sellest tulenevalt väheneb nii
taotleja halduskoormus kui ka PRIA töökoormus ning väheneb toetuse taotluste ja
maksetaotluste menetlusaeg.
E-teenuse keskkonnale üleminekuga seotud määruse muudatusel on otsene mõju eelkõige
toetuse taotlejatele, toetuse saajatele ja riigi töökoormusele. Toetuse taotlejate ja toetuse
saajate jaoks väheneb halduskoormus, sest andmete ja dokumentide esitamine muutub
lihtsamaks ja kompaktsemaks: dokumendid täidetakse otse e-teenuse keskkonnas. Sellise
rakendusega väheneb ka vigade tegemise hulk, kuivõrd e-teenuse keskkonna kaudu
saadetakse automaatne veateade või teade esitamata dokumentidest. PRIA jaoks muutub
lihtsamaks ja kiiremaks taotluste menetlemine, kuivõrd taotluste esitamine on enam
struktureeritud ja esineb vähem vigu. Seega väheneb ameti töökoormus. Samuti kaob selle
meetme puhul vajadus taotluste vastuvõtja ametikoha järele.
E-teenuse keskkonnale üleminek eeldab taotlejate ja toetuse saajate jaoks vajalike
infosüsteemide, nagu arvuti- ja internetivõrgu olemasolu, samuti oskust kasutada internetti
ja e-teenuse keskkonda. Taotlejad ja toetuse saajad, kellel vajalikke infosüsteeme ei ole,
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saavad taotluse esitada PRIA piirkondlikes teenindusbüroodes, kus vajaduse korral annab
neile andmete sisestamisel abi PRIA töötaja.
Konsulteerimisel on võimalik kasutada ka jaga-enda-ekraani-funktsiooni, mille kaudu saab
PRIA töötaja abistada taotlejat, nähes seda, mis toimub taotleja ekraanil. Positiivseks mõjuks
e-teenuse keskkonnale üleminekul on ka suurem avatus ja läbipaistvus menetlusprotsessis,
seega suureneb ka ristkontrolli võimalus.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulutused ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisategevusi ega -kulutusi riigieelarvelistest vahenditest.
Samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Haridus- ja
Teadusministeeriumile ning Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium kooskõlastas
eelnõu märkusteta. Haridus- ja Teadusministeerium ei ole kooskõlastamiseks ette nähtud
tähtaja jooksul eelnõud kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata,
mistõttu loetakse eelnõu Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi
Valitsuse reglement“ § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
Eelnõu esitati arvamuse andmiseks e-posti teel PRIA-le. Eelnõu koostamisel konsulteeriti
õppekavade osas valdkonna kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Tallinna
Tehnikaülikooli esindajatega.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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