Loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise leping nr 185
1.

Lepingupooled

1.1. Käesoleva loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise lepingu (edaspidi
nimetatud leping) sõlmisid Põllumajandusministeerium (edaspidi nimetatud
ministeerium), keda esindab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri
ülesannetes Olavi Petron ja AS Vireen (edaspidi nimetatud töövõtja), keda esindab
juhatuse liige Rait Persidski (edaspidi ministeerium ja töövõtja koos nimetatud
pooled).
1.2. Pooled lepivad kokku, et lepingu täitmise ja täitmise kontrolli küsimustes võivad pooli
esindada töövõtja puhul juhatuse liikmed ja ministeeriumi puhul isikud, kes on
teenistuses lepingus (punktid 11 ja 13) nimetatud ametikohtadel.
2.

Asjaolud, millega pooled arvestavad lepingu sõlmimisel

2.1. Euroopa Liidu komisjoni määrus 15. detsembrist 2006. a nr 1857/2006 võimaldab
anda riigiabi loomakasvatusega tegelevatele ettevõtetele (Art 16 p1 ap d ja f) ja teha
seda hukkunud loomade kõrvaldamise ja hävitamise teenust pakkuva ettevõtja kaudu
(Art 16 p 2).
2.2. Ministeeriumi kava sellist riigiabi anda on piiratud riigieelarvelise eraldise summaga.
Eraldis on käesoleva lepingu kontekstis töövõtjale põllumajandustootja eest makstav
tasu osa.
2.3. Lepingu aluseks on ministeeriumi korraldatud hanke tulemused.
3.

Lepingu objekt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

Lepingu objektiks on töövõtja kohustus vedada kokku ja kahjutustada mandri
Eestis ja Saaremaal põllumajandustootjatel hukkunud põllumajandusloomad
loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehases (edaspidi tehases) ning Hiiumaal
korraldada põllumajandustootjate hukkunud põllumajandusloomade kokkuvedu ja
matmine.
Lepingu objektiks on samuti ministeeriumi kohustus hüvitada osaliselt
põllumajandustootjate I kategooria hukkunud põllumajandusloomade kokkuveo ja
kahjutustamise kulud.
Lepingu objekti määratlemisel juhindutakse lisaks punktis 3.1 nimetatule
kehtivatest õigusnormidest (eelkõige loomatauditõrje seaduse §-st 181 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 1069/2009).
Põllumajandustootjate hukkunud põllumajandusloomade kokkuveo osas võib
töövõtja kasutada alltöövõttu. Alltöövõtja vahetamine tuleb eelnevalt
kooskõlastada ministeeriumiga.
Poolte õigused ja kohustused

4.1.

Töövõtja on kohustatud sõlmima ja täitma põllumajandustootjatega lepinguid
nende hukkunud põllumajandusloomade kokkuveo ja kahjutustamise/Hiiumaal
matmise osas (edaspidi kokkuvedu ja kahjutustamine/Hiiumaal matmine koos
nimetatud käitlemine).

4.2.

Punktis 4.1 nimetatud lepingud peavad olema tähtajatud ja eelkõige ei tohi
töövõtja kohustused põllumajandustootjate hukkunud põllumajandusloomade

käitlemise osas nimetatud lepingute järgi sõltuda võimalikest riiklikest
rahaeraldistest edaspidi või nende tegemata jätmisest.
4.3.
Punktides 4.1 ja 4.2 nimetatud kohustuste täitmiseks peab töövõtja ise olema
lepingute sõlmimisel aktiivne osapool ja selgitama põllumajandustootjatele
lepingu poolte ühist huvi.
4.4.
Põllumajandustootjate hukkunud põllumajandusloomade käitlemine toimub
reeglina lepingu alusel, mis on sõlmitud töövõtja ja põllumajandustootja vahel või
erandlikel seaduses ettenähtud juhtudel Veterinaar- ja Toiduameti poolt antud
asendustäitmise korraldusega.
4.5.
Töövõtja on kohustatud mitte võtma põllumajandustootjatelt nendega sõlmitud
lepingute alusel tasu käitlemise eest osas, milles põllumajandustootja kulud on
kaetud selle lepingu alusel ministeeriumi poolt.
4.6.
Punktis 3.1 nimetatud teenuste tariifid (käibemaksuta) on:
4.6.1. käitlemise baastariif põllumajandustootjale on 217,94 eurot/t, baastariif
sisaldab kokkuveo tariifi 61,36 eurot/t ja kahjutustamise/matmise tariifi 156,58
eurot/t.
4.7.
Punktis 4.6 nimetatud tariifidest kohustub ministeerium katma:
4.7.1. mandri Eesti ja Saaremaa põllumajandustootjate kulutused kahjutustamisele
75 protsendi ulatuses (117,44 eurot, millele lisandub käibemaks) ja kokkuveole 90
protsendi ulatuses (55,22 eurot, millele lisandub käibemaks);
4.7.2. Hiiumaa põllumajandustootjatele kohustub ministeerium katma kulutused
matmisele 75% ulatuses (117,44 eurot, millele lisandub käibemaks) ja kokkuveole
100 protsendi ulatuses (61,36 eurot, millele lisandub käibemaks).
4.8.
Punktis 4.7 nimetatud määra ületavas osas on lubatud nõuda tasu
põllumajandustootjatelt, kes kõrvalsaaduste käitlemise teenuse tellivad.
4.9.
Töövõtja ei tohi lepingu kehtivuse ajal kehtestada ega rakendada seoses lepinguga
klientidele muid tasusid ega makseid, välja arvatud pealelaadimise kohta tasu 6.39
eurot, millele lisandub käibemaks, vastuvõtutasu oma transpordi korral 15.36
eurot, millele lisandub käibemaks, lisaks viivised ning leppetrahvid
lepingurikkumiste korral (näiteks põhjendamatud väljakutsed vms).
4.10. Ministeerium kohustub maksma töövõtjale vastavalt tegelikult käideldud
kogustele. Kogused määratakse kindlaks reeglina kaalumise teel või
erandjuhtumitel lepinguliselt, arvestades looma liigist ja mõõtudest ning muudest
asjaoludest sõltuvat eeldatavat kaalu.
4.11. Eraldise ülekandmine vastavalt tegelikele kogustele toimub 5 tööpäeva jooksul
arvates aruande kinnitamisest, kui see osutub nõuetekohaseks.
4.12. Eraldise osa, mis jääb lepingu lõpptähtpäevaks lepingujärgselt kasutamata, peab
töövõtja ühe kuu jooksul tagastama (riigieelarvesse tagasi maksma). Samamoodi
tuleb toimida eraldisega, mille ministeerium tagasi nõuab.
4.13. Ministeerium nõuab eraldise või selle osa tagasi ja töövõtja peab selle tagastama,
kui:
4.13.1. töövõtja on rikkunud lepingut, eelkõige kasutanud eraldist mittesihipäraselt;
4.13.2. töövõtja on esitanud valeandmeid, sealhulgas kui ilmnevad arvestusvead, või ei ole
esitanud aruannet;
4.13.3. leping öeldakse üles või lõpeb ja töövõtjal on eraldis kasutamata ning ta ei ole seda
ise tagastanud;
4.13.4. töövõtja on muul viisil alusetult rikastunud või tekitanud teisele poolele
õigusvastaselt kahju.

5.

Töövõtja täiendav arvestuskohustus

5.1.

Töövõtja peab pidama eraldi arvestust kokkuveo ja kahjutustamise teenusega

seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt
põhjendatud arvestuspõhimõtetest. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama
hinnata, kas teenuse hind on mõistlikus vahekorras teenuse väärtusega.

6.

Töövõtja
kohustused
seoses
põhitegevusega
põllumajandustootjate ja teiste isikute ja riigiga

ning

suhetes

6.1.
Töövõtja on kohustatud, eelkõige ka punktis 4.1 nimetatud lepingutes:
6.1.1. hoiduma ebaõiglaste tingimuste kehtestamisest ja teenuse osutamise piiramisest;
6.1.2. sõlmima võrdväärseid kokkuleppeid ning vältima eelistuste tegemist;
6.1.3. mitte seadma lepingu sõlmimise tingimuseks sellega mitteseotud lisakohustuste
võtmist.
6.2.
Töövõtja ei tohi põhjendamatult keelduda teenuse osutamisest.
6.3.
Töövõtja peab tegema koostööd Veterinaar- ja Toiduametiga.
6.4.
Küsimustes, milles lahendus ei selgu käesolevast lepingust või on ebaselge, kuidas
lepinguliselt toimida, peab töövõtja pöörduma ministeeriumi poole juhiste
saamiseks ja ministeerium on kohustatud need juhised andma. Juhised on
töövõtjale täitmiseks kohustuslikud.

7.

Lepingu täitmise aruannete esitamise kord

7.1.
7.2.

Töövõtja peab ministeeriumile eraldise kasutamise kohta aru andma.
Aruanne tuleb esitada iga kalendrikuu (aruandeperiood) kohta järgneva kalendrikuu
20-ks kuupäevaks, kui see päev satub puhkepäevale, siis sellele järgnevaks
tööpäevaks.
7.3. Kui leping lõpeb varem (punkt 10.1), tuleb töövõtjal esitada lõpparuanne
lepingu lõppemise kuule järgneva kuu 20-daks kuupäevaks.
7.4. Aruanne peab sisaldama:
7.4.1. põllumajandustootja nime ja (ja kui on) registrikoodi;
7.4.2. põllumajandustootja hukkunud põllumajandusloomade kogust aruandeperioodil:
7.4.2.1. sellest töövõtja (tema alltöövõtja) poolt kokku veetud;
7.4.2.2. sellest töövõtja kahjutustatud;
7.4.3. asendustäitmise korras põllumajandustootjalt kokkuveetud ja kahjutustatud
hukkunud põllumajandusloomade kogust (märkus: asendustäitmise kulusid ei nõuta
põllumajandustootjalt sisse üldises korras, kuivõrd kokkuveo ja kahjutustamise
kulud kaetakse selle lepingu alusel);
7.4.4. aruandeperioodi eraldisesumma (leitakse: põllumajandustootjate lõikes kokkuveo ja
kahjutustamise osas eraldi).
7.5. Ministeerium on kohustatud aruande 7 tööpäeva jooksul arvates selle saamisest läbi
vaatama ja võib nõuda lisaandmete esitamist või vastava aruande täpsustamist ning
sellisel juhul peab töövõtja esitama asjakohased lisaandmed, sealhulgas vajalikud
dokumendid või täpsustatud aruande.
7.6. Pärast aruande läbivaatamist, vajadusel ka pärast punktis 7.5 nimetatud menetluse
teostamist, otsustab ministeerium aruande heaks kiita, tehes sellele asjakohase
märke.

8.

Lepingu muutmise tingimused ja kord

8.1.

Lepingut võib reeglina muuta poolte kokkuleppel.

8.2.

Lepinguliselt võib juhiseid küsida ja anda ka e-postiga ning seda ei loeta lepingu
muutmiseks.

9.

Vastutus ja vastutust välistavad asjaolud

9.1.

9.3.

Kui üks pool rikub oma kohustust, on teisel poolel õigus kasutada tema suhtes kõiki
lepingu või võlaõigusseaduse järgi kohaseid õiguskaitsevahendeid.
Seaduses nimetatud õiguskaitsevahenditest loevad pooled kohaseks need
õiguskaitsevahendid, mida seaduse järgi võib kasutada töövõtulepingu rikkumise
korral.
Kohustuse rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduses sätestatud alustel.

10.

Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg, lepingu lõpetamise tingimused ja kord

9.2.

10.1. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni 31. detsembrini 2013. a või
päevani, mil 2013. aasta riigieelarve seaduse jaos 8, liigiga 20, konto 450, COFOG´i
kood 05 "Antud sihtotstarbelised toetused" eraldis (754 157 eurot) on lepingujärgselt
ära kasutatud, olenevalt kumb tähtpäev saabub varem. Viimatinimetatud viisil lõpeb
ministeeriumipoolne maksekohustus, kuid töövõtja peab siiski jätkama lepinguliselt
teenuste osutamist põllumajandustootjatele kuni 2013. a lõpuni.
10.2. Kohustused, mis tulenevad lepingust (nt aruandluskohustus) või mis tekkisid lepingu
täitmisel, lõppevad ettenähtud ajal kohase täitmisega.
10.3. Mõlemad pooled võivad lepingu ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, kui ühe
poole lepingurikkumine on niivõrd oluline, et lepingu jätkamist ei saa teiselt poolelt
oodata või seda tingib mõni objektiivne asjaolu, mille tõttu ei saa lepingut edasi
täita. Ülesütlemise teatis peab olema tehtud kirjalikult ja leping loetakse üles
öelduks, kui üks pool on ülesütlemise teatise teinud ja päevast, mil teine pool on
selle kätte saanud.
10.4. Punktis 10.3 sätestatud korras võib lepingu üles öelda ka lepingu objektina
nimetatud kohustuste lõikes osaliselt.
10.5. Lepingu ennetähtaegse erakorralise ülesütlemise korral (punktid 10.3 ja 10.4) on
töövõtjal õigus vaid sellele eraldise osale, mille ta on lepingu kohaselt ära kasutanud
kuni ülesütlemise päevani ja mille osas ta on võtnud kohustuse kolmanda isiku ees,
millest ei saa enam taganeda või mida ei saa üles öelda.

11.

Eraldise saaja kohustuste täitmise kontrollimine

11.1. Töövõtja kohustuste täitmist, sealhulgas aruandluse õigsust, eraldise saamise
tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja
mõjusust võivad kontrollida ministeeriumi toiduohutuse osakonna ametnikud.
11.2. Aruannete heakskiitmise õigus on ministeeriumi toiduohutuse ja teaduse ning
arenduse asekantsleril.

12.

Lepingu sõlmimise aeg ja koht

12.1

Leping jõustub selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt. Leping on allkirjastatud
digitaalselt.

13.

Lepingupoolte esindajad

13.1. Lepingu täitmisega seotud küsimustes esindab ministeeriumi toiduohutuse ja teaduse
ning arenduse asekantsler, kes on ka pädev andma juhiseid lepingu täitmisega seotud
küsimustes.

Poolte andmed:
Ministeerium
Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja
välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes
Registrikood: 70000734
Aadress: Lai tn 39 // Lai tn 41,
15056 Tallinn
Telefon: 625 6103
Faks: 625 6200

AS Vireen
Rait Persidski
Juhatuse liige

Registrikood: 10787656
Aadress: Ebavere küla; VäikeMaarja vald, 46209 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8333
Faks: 327 8330
Raha saaja asutus on: AS Vireen
Pank: SEB
Konto nr: 10220018815015

Poolte allkirjad:
(allkirjastatud digitaalselt)
Olavi Petron

(allkirjastatud digitaalselt)
Rait Persidski

