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).
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
Määruse eelnõus täpsustatakse nõudeid e-õppe keskkonnas toimuvast täienduskoolitusest
osavõtjate nimekirja kohta, mida saab edaspidi vormistada ka elektrooniliselt.
Muudatus on vajalik, et hõlbustada e-õppe keskkonnas koolituste korraldamist.
Kehtiva määruse § 3 lõike 7 kohaselt peab toetatava täienduskoolituse puhul igal kalendripäeval
koolitusest osa võtma nõutud arv osalejaid kirjalikult registreeritud osavõtjate nimekirja alusel.
Osaliselt või täielikult elektroonilises keskkonnas toimuva koolituse puhul ei ole igal õppe
kalendripäeval võimalik osavõtjate nimekirjale allkirju koguda ja osalemiste registreerimine
tuleb korraldada elektrooniliselt.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse muutmine ei too endaga kaasa organisatsioonilisi muudatusi avalikus sektoris.
Maaeluministeeriumi haldusalas ei muutu määruse jõustumisel ülesannete 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.
Määruse muutmine on positiivse mõjuga täienduskoolitusel osalejale. Muudatus laiendab
täienduskoolituse õppevormi valikut, võimaldab koolitusi korraldada osaliselt või täielikult eõppe vormis.
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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
Haridus- ja Teadusministeerium ja
infosüsteemis EIS eelnõu märkusteta.

Rahandusministeerium

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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kooskõlastasid

eelnõude

