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SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse “Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 

“Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine”  

eelnõu juurde 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 alusel “Eesti maaelu arengukava 2014−2020” (edaspidi 

arengukava) tegevuse liigi 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 

parandamiseks” (edaspidi meede 4.1) rakendamiseks. 

 

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse 

parandamise investeeringutoetus” (edaspidi kehtiv määrus) muutmise määrusega (edaspidi 

eelnõu): 

 kehtestatakse, et sõltumata taotlejast ja kavandatavast tegevusest on maksimaalne 

toetuse määr 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;  

 lisatakse eelistus tootmisüksusesse sõnniku säilitamiseks miinimumnõuetest suurema 

mahtuvusega sõnnikuhoidla rajamise eest; 

 lisatakse eelistus sõnnikuhoidla katmise eest; 

 lisatakse tingimus, et kui toetust taotletakse ehitustegevuseks, tuleb investeeringu 

elluviimisega alustada esimese aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist 

(ellu tuleb viia vähemalt 20% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest). See 

tähendab, et arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist tuleb ühe aasta jooksul ellu viia osa, mis 

moodustab vähemalt 20% toetatava ehitustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna 

põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Harry Pässa (625 6527, 

harry.passa@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegid Maaeluministeeriumi 

õigusosakonna nõunik Jaana Lepik (625 6202, jaana.lepik@agri.ee). Keeleliselt toimetas 

eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, 

laura.ojava@agri.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb 10 punktist. 

 

Eelnõu punktides 1 ja 8 muudetakse liisingumaksete abikõlblikkuse maksimaalset tähtaega ja 

investeeringu elluviimist tõendavate dokumentide esitamise maksimaalset tähtaega. Kehtiva 

määruse alusel on liisingumaksed abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb üle viie aasta 

möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12. 

2023. Pärast muudatust on liisingumaksed endiselt abikõlblikud, kui asja omandiõigus läheb 

üle viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid 

muutub kuupäev, mis ajaks peab omandiõigus olenemata viie aasta täitumisest üle minema – 

selleks kuupäevaks on 30.06 2023.  
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted 

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 

nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 65 lõike 2 

kohaselt on kulud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuse saamiseks kõlblikud 

juhul, kui need on tekkinud toetusesaajal ja need on tasutud hiljemalt 31. detsembril 2023. 

Nimetatud lõike teine lause täpsustab, et lisaks on kulud toetuse saamiseks kõlblikud ainult 

juhul, kui makseasutus (s.o PRIA) maksab asjaomase abi tegelikult välja enne 31. detsembrit 

2023. Tagamaks, et PRIA jõuaks programmiperioodi lõppu jäävaid väljamakseid teha enne 

2023. aasta 31. detsembrit, ja võimaldamaks PRIA-le ka kuludokumentide menetlemiseks 

mõistlik aeg, siis tuuakse nii abikõlblikkust tõendavate kuludokumentide esitamise kui ka 

omandiõiguse ülemineku tähtaeg varasemaks. Kehtiva määruse alusel teeb PRIA toetuse 

maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja 

arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste kuludokumentide  saamisest. 

Arvestades nimetatud aega ja võimalikku aega vaidemenetlusteks on vajalik, et asja 

omandiõigus peab olema üle läinud hiljemalt 30. juunil 2023. Samuti peavad kulu abikõlblikust 

tõendavad dokumendid olema PRIAle esitatud hiljemalt 30. juunil 2023. 

 

Muudatus ei puuduta juba toimunud taotlusvoorudes toetuse saajaid (taotlusvoorud I‒V), kuna 

nende taotlusvoorudes toetust saanute tegevuste elluviimise tähtpäev saabub enne 31. 

detsembrit 2023. 

 

Eelnõu punktis 2 sätestatakse, et käesoleva toetuse raames on toetuse maksimaalne suurus 

70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Varasemalt oli võimalik noorel 

ettevõtjal ja tootjarühmal toetust saada kuni 75% abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust 

taotleti niisutussüsteemi ehitamiseks. Muudel juhtudel oli toetuse maksimaalne suurus ka siiani 

niisutusinvesteeringute puhul kuni 70% abikõlblikust kulust. Seni toimunud taotlusvoorudes ei 

ole toetuse taotlejad kasutatud võimalust 75% määraga toetuse taotlemiseks. Arvestades 

asjaolu, et kõrgem toetuse määr soosib üldjuhul toetatavate teenuse hindade kasvu ning soov 

on meetme raames toetada võimalikult paljusid ettevõtjaid, seatakse edaspidi maksimaalseks 

toetuse määraks 70% abikõlbliku kulu maksumusest. 

 

Eelnõu punktidega 3 (määruse eelnõu § 22 lõige 5), 4 (määruse eelnõu § 23 lõike 4 punkt 8) 

ja 10 lisatakse eelistus põllumajandustootjale, kes võtab kohustuse investeerida 

sõnnikuhoidlasse, eesmärgiga mahutada tootmisüksuse sõnnikuhoidlates vähemalt 12 kuu 

sõnniku kogus. Muudatuse eesmärk on motiveerida taotlejaid rajama oma tootmisüksusesse 

sõnniku mahutamise võimalus, mis ületab veeseaduses sätestatud miinimumnõudeid.  

 

Eelnõu punktis 10 kehtestatakse määruse lisad 3–6 uues sõnastuses.  

Hindamiskriteeriumis “Taotleja teeb investeeringu sõnnikuhoidla ehitamiseks“ lisatakse uus 

alamkriteerium nendele põllumajandustootjatele, kes kavandavad teha investeeringu 

mahutamaks tootmisüksuses peetavate loomade vähemalt 12 kuu sõnniku koguse. Arvesse 

tuleb võtta nii taotleja taotluse esitamisel ajal peetavad loomad, kelle arv tehakse kindlaks 

põllumajandusloomade registri andmete alusel kui ka rajamisel olevasse 

loomakasvatushoonesse kavandatud loomakohtade arv. Kavandatud loomakohtade arvu 

avaldamine vähemalt 12 kuu sõnniku koguse arvestamiseks on vajalik, kuna lisanduvatelt 

loomadelt saadava sõnniku koguse tõttu võivad tootmisüksuse sõnnikuhoidlad mahutada 
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vähem kui 12 kuu sõnniku koguse. Muudatuse ajendiks oli 2017. aasta erakordselt vihmane 

sügis, mis tõi teravalt esile, et sõnnikuhoidlate mahutavus ei ole piisav, kui sõnnikuhoidlaid ei 

ole võimalik ettenähtud ajal tühjendada. Lisaks selgub Maaülikooli poolt 2018. aastal koostatud 

aruandest “Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste 

analüüsi koostamine”, et oluline osa väiketootjatest ladustab kuni kaheksa kuu sõnnikut laudas, 

lauda kõrval, aunas või sõnnikuhoidlas (44% vastanutest) ning veerand väiketootjatest (26%) 

ladustab sõnnikut enne selle tarvitamist 12 kuud ning veel väiksem osa veelgi kauem ehk 18 

kuud ja enam. Nimetatud aruandes tehakse järeldus, et praktikas peaks väiketootja 

sõnnikuhoidla mahutama vähemalt 12 kuu sõnniku koguse. Samuti kinnitas 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel OÜ Consultare poolt läbiviidud uuring 

“Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur” (Tartu, 2017), et 

klastris 300‒500 loomühikut on sõnnikuhoidlate maht piisav 42%-l ettevõtetest ning klastris 

500+ loomühikut on enamusel ettevõtetel küll olemas keskkonnakompleksluba, mille raames 

kontrollitakse ka sõnnikuhoidlate mahu piisavust, kuid kogutud andmete põhjal võib 

sõnnikuhoidlate mahutavusega olla probleeme kolmandikul ettevõtetest. Nimetatud uuringu 

järeldustes on välja toodud, et suurte piimafarmide puhul tuleb pöörata tähelepanu 

sõnnikuhoidlate piisava mahu tagamisele ja vajadusel tahesõnnikuhoidlate rekonstrueerimisele.  

 

Üldjuhul toimub tootmisüksuse sõnnikuhoidlate mahu määratlemine põllumajandusloomade 

registris oleva loomade arvu alusel. Kuna põllumajandusloomade register kodulindude arvu 

kohta andmeid ei sisalda, kuid sisaldab munakanade korral teavet munakanade pidamiseks 

ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala 

maksimumvõimsus kohta, siis munakanade korral määratletakse sõnnikuhoidla maht 

maksimumvõimsuse alusel. Kuna põllumajandusloomade registris ei ole andmeid ka muude 

kodulindude kohta, siis nende puhul tuleb toetuse taotlusel esitada loomakasvatusehitises olev 

kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakohtade arv. Dokumendiks või asjakohaseks 

tõendiks, mis sisaldab teavet loomakohtade arvu kohta, võib olla ehitusprojekti põhiprojekti 

seletuskiri, akt, tõend, luba jms dokument.  

 

Sõnnikuhoidla 12 kuu mahtuvus arvutatakse põllumajandusministri 14. juuli 2014. a määruse 

nr 71 “Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu 

arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise 

koefitsiendid” lisa 8 alusel. See tähendab, et sõnnikuhoidla suuruse määratlemisel eeldatakse, 

et tootmisüksuses peetavaid loomi peetakse pidevalt siseruumides sõltumata sellest, kas loomi 

tegelikult karjatakse väljas või mitte (s.o karjatamisperioodiga ei arvestata). Sõnnikuhoidla 

mahutavuse leidmiseks on võimalik kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutus poolt avaldatud 

sõnnikuhoidlate mahu arvutamise kalkulaatorit: 

https://www.pikk.ee/valdkonnad/keskkond/sonniku-naitajate-kalkulaator/#.Wiagd2cUky8. 

 

Tootmisüksuseks loetakse ettevõtet tervikuna või selle terviklikuks üksuseks olevat osa, mis 

moodustub ühest või mitmest loomkasvatusehitisest, kus peetakse ühte või mitut liiki loomi. 

Sõnnikuhoidla, mille kohta toetust taotletakse, peab olema selles tootmisüksuses peetavate 

loomade sõnnikukäitlusega otseselt liituv ja tehniliselt või logistiliselt seotud. Tootmisüksuses 

olevate loomkasvatusehitiste omavaheline kaugus ei ole üheselt määratud, kuid arvestama peab 

toetuse taotleja senise toomistegevusega ja sõnnikukäitlusega. Kavandatav sõnnikuhoidla võib 

asuda ka tootmisüksusest kaugemal, kui seda tingib kasutuses oleva haritava maa kaugus 

toomisüksusest. Näiteks võib olla otstarbekas vedada loomadelt saadav sõnnik põldude lähedal 

asuvasse sõnnikuhoidlasse. 

 

https://www.pikk.ee/valdkonnad/keskkond/sonniku-naitajate-kalkulaator/#.Wiagd2cUky8
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Eelnõu lisades 3‒6 täiendatakse hindamiskriteeriumit “Taotleja, kellel on keskkonnanõuete või 

loomade heaolu nõuete täitmise kohustus, või taotleja, kes on mahetootja” selliselt, et 

hindepunktide andmisel arvestatakse mahetootmist puudutava tingimuse täitmist ka 

tootjarühma liikmete alusel. See tähendab, et tunnustatud mahetootja tingimuse täitmise eest 

saab hindepunkte ka sel juhul kui tootjarühma kõik liikmed omavad mahetootja tunnustust.  

Selle muudatusega ühtlustatakse tootjarühmale hindepunktide andmine võrreldes teiste sarnaste 

hindamiskriteeriumitega (keskkonnasõbraliku majandamise või loomade heaolutoetus).  

 

Lisaks täpsustatakse lisas 3 hindamiskriteeriumi “Taotleja tegeleb maatõugu piimaveiste 

kasvatamisega” sõnastust. Muudatuse kohaselt saab hindepunkte taotleja, kes peab taotlemise 

tähtpäevale vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga põllumajandusloomade registri 

andmetel vähemalt kuut maatõugu piimalehma või kelle maatõugu piimalehmade osakaal 

moodustab enam kui 50,00% kõigist tema peetavatest piimalehmadest. Muudatus täpsustab, et 

hindepunkte saavad vaid need põllumajandustootjad, kes peavad põllumajandusloomade 

registri andmetel maatõugu piimalehmi, mitte maatõugu pulle, pullikuid, vasikaid ja lehmikuid. 

Kuna tegevusvaldkond “Piimatootmine“ on suunatud eeskätt piimatootjatele, siis võimaldab 

määruse muudatus täpsemini suunata toetust nendele põllumajandustootjatele, kes tegelevad 

maatõugu veistelt saadava piima tootmisega. 

 

Eelnõu punktidega 3 (määruse eelnõu § 22 lõige 6), 4 (§ 23 lõike 4 punkt 9), 5 (määruse eelnõu 

§ 25 lõiked 23 ja 24) ja 10 lisatakse eelistus põllumajandustootjale, kes võtab kohustuse katta 

oma sõnnikuhoidla jäiga või elastse kattega katusega. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2284, 14. detsember 2016, mis käsitleb 

teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 

2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ, seatakse aastateks 2020 ja 2030 

Euroopa Liidu liikmesriikidele teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud 

kohustused võrreldes 2005. aasta tasemega. Eestile on direktiiviga seatud kohustustest üheks 

suuremaks väljakutseks ammoniaagi (edaspidi NH3) heitkoguste vähendamise eesmärgi 

saavutamine. Nimelt tuleb aastateks 2020 ja 2030 NH3 heidet vähendada 1%, seejuures on 

võrreldes 2005. aasta tasemega (võrdlusaasta) loomade arv oluliselt kasvanud, mistõttu on NH3 

heitkogused kasvutrendis. Nimetatud heide tekib peamiselt põllumajandussektoris (2016. aastal 

oli sektori osakaal kogu NH3 heitest 88,6%), millest tulenevalt on oluline just selles sektoris 

toetada NH3 heitme vähendamist soodustavaid tegevusi. Üheks oluliseks meetmeks NH3 heitme 

vähendamisel on sõnnikuhoidlate katmine.  

 

NH3 heitkoguste vähendamise seisukohalt loetakse efektiivseks sõnnikuhoidla katmine kas 

jäiga või elastse kattega (betoon/telk katus). Jäigaks materjaliks võib olla betoon, metall (teras), 

fiiberklaas jms, nii lame- kui koonusja katusena.  

Hoidla katmise juures on NH3 heitkoguste vähendamise seisukohast oluline minimeerida 

õhuvahetuse maht, kuid seejuures tuleb järgida ohutusreegleid, vältimaks süttivate gaaside 

akumulatsiooni, nagu näiteks metaan. See tähendab, et tuleb tagada piisav õhuvahetus. 

Olemasolevate hoidlate katmine võib osutuda tehniliselt keeruliseks (sõltuvalt sellest, kas 

olemasolev ehitis suudab kanda katuse lisamisega kaasnevat raskust) ja nõuda majanduslikult 

suuri kulutusi. Seetõttu on uute hoidlate rajamisel oluline arvestada NH3 heitkoguste 

vähendamist (näiteks sõnnikuhoidla katmine). Seega on oluline eelistada t neid investeeringuid, 

mis panustavad NH3 heitkoguste vähendamisesse. 

 

Toetuse taotlemisel esitab taotleja koos avaldusega sõnnikuhoidla katmise väljavõtte 

põhiprojekti joonistest koos seletuskirjaga, mis sisaldab teavet õhuvahetuse mahu kohta ning 

võimalusel hinnangut sõnnikuhoidla katmise mõjust NH3 emissiooni vähendamiseks. 
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Selleks, et teha kindlaks, kas kavandav sõnnikuhoidla katmine vähendab NH3 heidet, 

sätestatakse eelnõu punktiga 5, et PRIA edastab peale taotluste esitamise tähtpäeva 

Keskkonnametile sõnnikuhoidla põhiprojekti koos seletuskirjaga. Keskkonnaamet annab 30 

kalendripäeva jooksul arvamuse, kas sõnnikuhoidla katmise tulemusena NH3 emissiooni 

väheneb.  

 

Eelnõu punktid 6, 7 ja 9 sätestavad, et toetuse saajal tuleb § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 10 ning 

§ 4 lõike 2 punktides 1‒3, 6‒8 ja 11 nimetatud tegevuste abikõlblikust maksumusest 

(ehitustegevused) esimese aasta lõpuks teostada osa, mille maksumus moodustab vähemalt 

20% kogu taotluse ehitustegevusega seonduva toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. 

Tähtaja arvestus algab PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Muudatuse eesmärk 

on kohustada toetuse saajaid kavandatud tegevuste elluviimisega alustama võimalikult ruttu 

pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist, et tagada investeeringu tähtaegne elluviimine. 

Lisaks võimaldab muudatus paremini planeerida Euroopa Liidu ja riigieelarveliste vahendite 

kasutust, kuna võimaldab kiiremini määratleda toetuse saajad, kes tõenäoliselt ei suuda 

kavandatud investeeringuid ellu viia. Muudatus puudutab vaid ehitustegevust, kuna võrreldes 

mobiilsete masinate ja seadmete soetamiseks tehtavate investeeringutega, on investeering 

ehitustegevusse mahukam ja pikemaajalist kavandamist nõudev. Esimese nelja taotlusvooru 

raames on esimese aasta jooksul pärast toetuse määramise otsust ellu viidud ehitamisega seotud 

investeeringuid ligi poole võrra vähem, võrreldes kõigi taotlusvoorude toetatavate tegevuste 

keskmise näitajaga. 

 

Tabel: Makstud toetuse osakaal kogu määratud toetussummast esimese aasta lõpuks 

Taotlusvoor Makstud toetuse osakaal kogu määratud toetussummast esimese aasta lõpuks 

Ehitamisega seotud tegevused Kõik määratud tegevused 

I voor 17% 34% 

II voor 39% 37% 

III voor 14% 27% 

IV voor 9% 17% 

Keskmine 15% 29% 

Algandmed: PRIA 

 

Meetme 4.1 taotlusvoorus I‒IV määratud toetusest loobunutest moodustavad toetuse saajad, 

kes on toetust saanud ehitustegevuseks ligi 60% ning nende poolt kasutamata jäänud 

toetusumma ligi 70% kogu loobutud toetussummast. Kokku on I‒IV taotlusvoorus olnud seitse 

toetuse saajat, kes on loobunud toetuse elluviimisest. Neile määrati toetust kokku 1,9 miljonit 

eurot. 

 

Nimetatud nõude täitmise tõendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle ühe aasta jooksul arvates 

PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest maksetaotluse koos investeeringu tegemist 

tõendavate dokumentidega.  

 

Kohustus teha 20% investeeringu mahust on komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 

tähenduses muu kohustus, mis tähendab, et selle rikkumise korral on võimalik PRIAl 

sanktsioonina vähendada määratud toetust osaliselt või täielikult. 

 

Kohustus teha ehitustegevuste korral esimese aasta lõpuks vähemalt 20% investeeringu mahust 

ei kohaldata enne 2018. aastat taotluse esitanud (I‒IV taotlusvoor) toetuse saajate suhtes.  
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3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 

1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 320–469), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (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)ning komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 

osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses 

kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste 

toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73).  

 

Eelnimetatud Euroopa Liidu õigusaktidega saab tutvuda internetis Euroopa Liidu õigusaktide 

andmebaasis aadressil http://europa.eu.int/eur-lex. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Määrus toob kaasa positiivsed mõjud nii keskkonna kui ka majanduslikul tasandil. 

 

Määruse muudatus võimaldab läbi tegevuste elluviimise esimesele osale tähtaja seadmise, 

tagada MAK 2014‒2020 eelarvevahendite tõhusamat kasutust. 

 

Määruse muudatus, mis kehtestab täiendavad eelistused nendele põllumajandustootjatele, kes 

võtavad kohutuse investeerida sõnnikuhoidlasse ning mahutada tootmisüksuse loomade 

vähemalt 12 kuu sõnniku kogus, vähendab ilmastikust tulenevat riski ümbritsevale 

keskkonnale. 

 

Määrus muudatus, mis kehtestab täiendava eelistuse sõnnikuhoidla katmisele, vähendab NH3 

heitme emissiooni. 

 

Muudatus aitab kaasa EAFRD toetusraha ja Eesti kaasfinantseeringuna antava toetusraharaha 

eesmärgipärasele ja täielikule kasutamisele.  

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Põllumajandusettevõtjate investeeringutoetust rahastatakse 85% ulatuses EAFRD-st ning 15% 

ulatuses Eesti riigi riigieelarvest. Arengukava meetme 4.1 kogueelarve on 143 miljonit eurot, 

millest Euroopa Liidu osa on 85% (121,55 miljonit eurot) ja Eesti riigi kaasfinantseering 15% 

(21,45 miljonit eurot). Kokku on meetme 4.1 raames toimunud viis taotlusvooru, mille jooksul 

on määratud kokku 118,9 miljonit eurot toetust (81% kogu eelarvest). Määruse muudatus ei too 

kaasa täiendavaid kulusid või tulusid. 

 

 

 

http://europa.eu.int/eur-lex
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6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja 

Rahandusministeeriumile 

 

Eelnõu esitati arvamuse andmiseks PRIAle, kes ei esitanud eelnõu kohta lisaettepanekuid.  

 

Keskkonnaministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega. Märkuste kohta on koostatud tabel 

ning eelnõus on tehtud asjakohased täiendused. 

 

Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Kuna 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a 

määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtaja jooksul 

eelnõu kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, loetakse eelnõu 

nimetatud määruse § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Illar Lemetti 

Kantsler 


