
 

 

 

 

 

 

SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse „Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja 

mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus” 

eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 202 

lõike 1 alusel. 

 

Määrusega kehtestatakse haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja 

mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu (edaspidi mahepõllumajanduslik toit) 

pakkumiseks antava toetuse saamise nõuded, toetuse määr, taotluse menetlemise ja toetuse 

maksmise kord. 

 

Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna 

peaspetsialist Külliki Holtsmann (625 6203; kylliki.holtsmann@agri.ee) ja sama osakonna 

mahepõllumajanduse valdkonna juht Marika Ruberg (625 6537, marika.ruberg@agri.ee). 

Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna nõunik Mari-Liis Kivipõld (625 6283; 

mari-liis.kivipold@agri.ee) ja eelnõu on keeleliselt toimetanud sama osakonna peaspetsialist 

Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu pakkumise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on 

aidata kaasa mahepõllumajandusliku tooraine kasutamisele haridusasutuste toitlustamises. 

Toetus on suunatud koolieelsete lasteasutuste lastele ja üldhariduskoolide õpilastele 

mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks ning aitab osaliselt hüvitada 

mahepõllumajandusliku toidu kõrgema hinnaga seotud lisakulud haridusasutuste pidajatele. 

Lastele mahepõllumajandusliku toidu pakkumine aitab kaasa toidutootmise kestlikkusele ning 

laste teadlikkuse suurendamisele mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust laiemalt. 

 

Haridusstatistika andmebaasi1 2021/2022 õppeaasta andmete põhjal on mahetoidu pakkumise 

toetuse sihtrühma suurus 223 747 last, kellest 30% (66 979 last) on koolieelsetes lasteasutustes 

käivad lapsed ja 70% (156 768 last) on üldhariduskoolide statsionaarse õppe 1.–12. klassi 

õpilased. 

 

Viimastel aastatel on huvi mahetoitlustamise vastu suurenenud. Kui 2019/2020 õppeaastal 

pakuti mahepõllumajanduslikku toitu vaid 17 haridusasutuses, kus käis ligi 3% lasteaia- ja 

koolilastest, siis 2020/2021 õppeaastal pakuti mahepõllumajanduslikku toitu 33 

haridusasutuses, (4% lasteaia- ja koolilastest) ning 2021/2022 õppeaastal juba 45 

haridusasutuses, (6% lasteaia- ja koolilastest).  

 

                                                 
1 www.haridussilm.ee 
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Hetkeseisuga on Põllumajandus- ja Toiduametit (edaspidi PTA) mahetoitlustamisest teavitanud 

52 haridusasutust ning 48-s neist kasutati toidu valmistamisel vähemalt 20% 

mahepõllumajanduslikke koostisosi. 

 

Toetuse andmisega soovitakse 2022. aasta lõpuks kahekordistada mahepõllumajanduslikku 

toitu pakkuvate ja PTAd mahetoitlustamisest teavitanud haridusasutuste arvu. Eesmärk on nelja 

aastaga jõuda tasemele, kus mahetoitu pakutakse vähemalt 25%-le lasteaialastest ja 

üldhariduskoolide õpilastest. Toetuse eduka rakendamise korral võiks 2030. aastaks 

mahepõllumajanduslik toit jõuda kuni 50%-ni Eesti lasteaialastest ja üldhariduskoolide 

õpilastest. 

 

Eelnõu §-s 1 sätestatakse toetatav tegevus. Toetust antakse mahepõllumajandusliku toidu 

pakkumiseks koolieelse lasteasutuse2 lastele ja statsionaarses õppes õppivatele 

üldhariduskoolide 1.–12. klassi õpilastele. Toetust ei anta koduõppel3 olevate õpilaste eest. 

Eraldiseisvate kutseõppeasutuste õpilased on eelarvelistel kaalutlustel toetuse saajate hulgast 

välja jäetud. 

  

Eelnõu §-s 2 sätestatakse toetuse saamise nõuded.  

 

Toetust antakse sellise haridusasutuse kohta, kus pakub toitlustust isik, kelle toitlustusettevõte 

vastab mahepõllumajanduse seaduse § 41 nõuetele ja kalendrikuus kasutatakse toidu 

valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. Mahepõllumajanduse 

seaduse § 41 kohaselt esitab isik, kes soovib tegeleda toitlustusettevõttes 

mahepõllumajandusliku toidu või mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu 

valmistamise ja turuleviimisega, PTAle sellekohase teabe koos toiduseaduse alusel 

toitlustusettevõttes toidu käitlemiseks esitatava majandustegevusteate või tegevusloa 

taotlusega. Isik, kes loobub toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu või 

mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamisest ja turuleviimisest, esitab 

PTAle sellekohase teabe 30 tööpäeva jooksul loobumisest arvates. Andmed isikute kohta, kes 

on oma tegevusest PTAd teavitanud, kantakse mahepõllumajanduse registrisse. 

 

Haridusasutusele toitlustust pakkuv isik peab kalendrikuus kasutama toidu valmistamisel 

vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. Mahepõllumajanduslike koostisosade 

protsentuaalne osakaal arvutatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud 

põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal. Toitlustusettevõttes 

mahepõllumajandusliku toidu valmistamise ning mahepõllumajanduslike koostisosade 

kasutamise ja arvestuse pidamise nõuded on reguleeritud mahepõllumajanduse seaduse §-ga 

121 ning toidu valmistamisel kasutatavate mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalse 

osakaalu vahemikud on toodud maaeluministri 21. veebruari 2017. a määruse nr 19 

„Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi 

sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade 

kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded“4 § 4 lõikes 2. Toetuse saamise 

nõudele vastavad kõik kolm nimetatud määruses toodud protsentuaalse osakaalu vahemikku. 

PRIA-t tuleb iga kvartali järel teavitada nendest kalendrikuudest, mil haridusasutusele toidu 

valmistamiseks kasutatavate mahepõllumajanduslike koostisosade osakaal langeb alla 20%. 

                                                 
2 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 1 lõike 1 kohaselt on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu 

ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. 
3 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 23 lõike 1 kohaselt mõistetakse koduõppena väljaspool kooliruume 

korraldatavat õpet. 
4 https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021040  
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Ettevõtteid, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku toitlustamisega, kontrollib 

mahepõllumajanduse seaduse alusel PTA. 

 

Eelnõu §-s 3 sätestatakse toetuse määr. Koolieelse lasteasutuse lapse kohta on toetus 4,90 eurot 

kalendrikuus ja üldhariduskooli õpilase kohta 2,20 eurot kalendrikuus. Toetusega 

kompenseeritakse osaliselt mahetooraine kõrgem hind. Erinevus toetuse määrades tuleneb 

aasta jooksul haridusasutuses viibimise päevade ja toitlustuskordade arvu erinevustest 

lasteaedades ja koolides. 

 

Keskmine lasteaiapäevade arv on 236 päeva aastas ja koolipäevade arv 175 päeva aastas. 

Kuumäära arvestamiseks on vastavad lasteaia- ja koolipäevade arvud jagatud kalendriaasta 

peale võrdselt. See teeb keskmiselt 19,7 lasteaiapäeva ja 14,6 koolipäeva kuus. 

Toitlustuspäevade jagamine ühtlaselt kalendriaasta peale võimaldab toetust maksta stabiilselt 

kolmekuuliste perioodide kaupa neli korda aastas, sõltumata lasteaedade ja koolide 

vaheaegadest. 

 

Toetuse määrades on arvestatud ka haridusasutuses toimuvate toitlustamise kordadega. 

Koolieelsete lasteasutuste lapsi toitlustatakse kolm korda päevas, üldhariduskoolide õpilasi üks 

kord päevas. Sellest tulenevalt on toitlustamise kulu lasteaialapse kohta päevas suurem kui 

koolilapsel. Mahetoidu pakkumisel kompenseeritakse lasteaialapse puhul toitlustamise 

maksumusest 0,25 eurot ja koolilapse puhul 0,15 eurot päevas. 

 

Eelnõu §-s 4 sätestatakse toetuse taotlemise kord.  

 

Toetuse saamiseks esitab haridusasutuse pidaja PRIAle 1.–31. augustini elektrooniliselt PRIA 

e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, millega taotleb toetust enda hallatavate §-s 2 sätestatud 

nõuetele vastavate haridusasutuste kohta. Toetuse taotluse esitab haridusasutuse pidaja enda 

hallatava haridusasutuse eest. Kuna toetust antakse nii koolieelse lasteasutuse lastele kui 

üldhariduskooli õpilastele mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks, sõltumata 

haridusasutuse omandivormist, siis võivad toetust taotleda munitsipaal- ja eralasteaedade 

pidajad ning munitsipaal-, riigi- ja erakoolide pidajad. 

 

Haridusasutuse pidaja saab esitada ühe taotluse kõigi enda hallatavate haridusasutuste kohta, 

mille toitlustaja on isik, kes kasutab kalendrikuus toidu valmistamiseks vähemalt 20% 

mahepõllumajanduslikke koostisosi ning kes on oma tegevusest PTAd teavitanud. Pärast 

esmakordse taotluse esitamist esitab taotleja, kes jätkuvalt soovib toetust saada, taotluse 

esmakordse esitamise kalendriaastale järgneval igal kalendriaastal 1.–31. augustini PRIAle  

elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu sellekohase kinnituse. Kinnitus luuakse igal 

taotlusperioodil e-PRIAs automaatselt taotleja andmete põhjal toetuse saamise nõuetele 

vastavate haridusasutuste kohta. Taotlejal on võimalik kõikide taotlusperioodide kohta esitatud 

taotlustega e-PRIAs tutvuda. 

 

Taotlus sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid, 

milleks on esitaja nimi, taotluse selgelt sõnastatud sisu, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja 

allkiri ning haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud 

kontaktandmed. Lisaks sisaldab taotlus taotleja isiku- või registrikoodi. 

 

Muul ajal, kui ajavahemikul 1.–31. august, võib taotluse esitada, kui pärast selle tähtaja jooksul 

esitatud nõuetekohaste taotluste rahuldamist on selle kalendriaasta kohta toetuse andmiseks 



ettenähtud eelarves kasutamata vahendeid. Neid vahendeid jaotatakse jooksva taotlemise 

kaudu, ehk taotlusi saab „kes ees, see mees“ põhimõttel esitada seni, kuni seda võimaldavad 

eelnimetatud rahalised vahendid ning nende lõppemisel peatatakse taotluste vastuvõtmine ja 

PRIA teavitab sellest taotlejaid oma veebilehel.  

 

Toetusest loobumiseks esitab taotleja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu 

toetusest loobumise taotluse. Toetuse maksmine lõpetatakse nimetatud taotluse esitamise 

kalendrikuust arvates, ehk kalendrikuu toetusõiguslikkust arvestatakse terve kuu kaupa ning 

poolikuid kuid ei arvestata. Näiteks kui toetusest loobumise taotlus esitatakse 15. mail, siis 

maikuu eest enam toetust ei maksta.  

 

Eelnõu §-s 5 sätestatakse taotluse kontrollimise kord. PRIA kontrollib taotluses esitatud 

andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele. Taotleja teeb PRIAle teatavaks 

kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud. PTA, kes kontrollib 

mahepõllumajandusliku toitlustamisega tegelevaid ettevõtteid mahepõllumajanduse seaduse 

alusel, esitab PRIAle toetuse andmise otsuse tegemiseks vajalikud andmed, mille ta on saanud 

seaduses sätestatud ülesannete täitmise käigus. 

 

Eelnõu §-s 6 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise alused. PRIA teeb §-s 5 

sätestatud kontrolli tulemusi arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 

tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Taotluse esitamise tähtpäev on § 4 lõike 

1 kohaselt 31. august, seega teeb PRIA toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 

tööpäeva jooksul pärast 31. augustit. Muu kui § 4 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul toetust 

taotlenud taotleja puhul teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 

tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. 

 

PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 

seaduse §-s 14 sätestatud alustel, mille kohaselt võib PRIA jätta taotluse rahuldamata, kui 

taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid, mõjutab taotluse menetlemist pettuse või 

ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, ei vasta toetuse saamiseks sätestatud nõuetele, on 

eelmisel aastal sama liiki toetust taotledes teadlikult esitanud valeandmeid või taotlejalt on 

nõutud eelmisel aastal makstud sama liiki toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse. Ka 

juhul, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves puuduvad vahendid toetuse maksmiseks, jätab 

PRIA taotluse rahuldamata. 

 

Kui ajavahemikul 1.–31. augustini esitatud nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületab 

toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahendeid, vähendab PRIA §-s 3 sätestatud toetuse 

määrasid sellises ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks 

maksimaalsel võimalikul määral. Eelarvevahendite puuduse korral ei saa § 4 lõike 3 kohaselt 

taotlusi esitada muul ajal kui ajavahemikul 1.–31. august.  

 

Eelnõu §-s 7 sätestatakse toetuse maksmise tähtajad ning kord. Toetust makstakse kuni neli 

korda kalendriaastas iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul. 

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades §-s 3 sätestatud toetuse määrasid, 

haridusasutuse laste arvu ja nende kalendrikuude arvu kvartalis, mille jooksul haridusasutus 

vastas toetuse saamise nõuetele. Toetuse arvutamisel võetakse arvesse taotlusperioodi jäävate 

kuude 1. kuupäeva seisuga kõige suurem laste arv taotlusperioodi jooksul. Haridusasutus on 

toetusõiguslik, kui selle toitlustaja vastab määruse §-s 2 sätestatud nõuetele. Toetust antakse 

taotlusperioodi nende kalendrikuude eest, mille jooksul haridusasutuse toitlustaja kasutas toidu 



valmistamisel vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi vastavalt määruse § 2 

punktile 2. 

 

Muu kui § 4 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul, ehk muul ajavahemikul kui 1.–31. augustini 

toetust taotlenud taotleja puhul antakse toetust taotluse rahuldamise kalendrikuust arvates. 

Määruse § 7 lg 3 kehtib ainult nende taotlejate kohta, kes esitavad taotluse muul ajal kui 

põhivoorus augustis. Ehk kui toetust taotletakse muul ajal kui augustis, siis esimese 

toetusõigusliku kuuna, mille eest toetust makstakse, läheb arvesse see kalendrikuu, mil taotlus 

rahuldati. Seejuures on oluline, et § 4 lõige 3 ja § 7 lõige 3 reguleerivad toetuse taotlemist ja 

maksmist nö tavapärasel aastal, kuid mitte 2022. aastal, mis on erandlik aasta ja mida 

reguleeritakse eraldi rakendussättega §-s 8.  

 

Kui toidu valmistamiseks kasutatud mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalne 

osakaal langeb kalendrikuus alla 20 protsendi, teavitab taotleja PRIAt sellest 10 tööpäeva 

jooksul asjaomase kvartali lõppemisest arvates. Ehk 10 tööpäeva jooksul pärast kvartali 

lõppemist teavitab taotleja PRIAt kõigist nendest lõppenud kvartali hulka jäävatest 

kalendrikuudest, mil eelnimetatud osakaal langes alla 20 protsendi. 

 

Lõikes 5 sätestatakse, et maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 42 lõikes 1 

sätestatud juhul, ehk kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et abi taotleja (haridusasutuse 

pidaja) on teadlikult esitanud valeandmeid, ei ole täitnud abi väljamaksmise aluseks olevaid 

nõudeid, on saanud abi alusetult muul viisil või ei ole kasutanud abi sihipäraselt, nõuab PRIA 

haridusasutuse pidajalt toetuse täielikult või osaliselt tagasi. 

 

Eelnõu §-s 8 sätestatakse rakendussäte, mille kohaselt antakse 2022. aastal toetust teise, 

kolmanda ja neljanda kvartali kohta. Nende kvartalite kohta toetuse saamiseks esitatakse taotlus 

hiljemalt 30. septembril 2022 ning teise ja kolmanda kvartali kohta makstakse toetust hiljemalt 

31. oktoobril 2022. Neljanda kvartali kohta makstakse toetust tavapärases korras, ehk § 7 lõike 

1 kohaselt kvartalile järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul, st 2023. aasta jaanuaris. 

 

Eelnõu §-ga 9 muudetakse maaeluministri 13. jaanuari 2022. a määrust nr 1 „2022. aastal 

maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused”. Muudatusega lisatakse 

haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava 

toidu pakkumise toetus 2022. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavate 

toetuste hulka. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Toetust ei käsitata riigiabina, kuna see on 

suunatud koolieelsete lasteasutuste lastele ja üldhariduskoolide õpilastele 

mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks. Toetusega hüvitatakse mahepõllumajandusliku 

toidu kõrgema hinnaga seotud lisakulud haridusasutuste pidajatele. Toetuse saajad ei saa 

turueelist ning toetusega ei  moonutata konkurentsi ega kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel.  

 

4. Määruse mõjud 

 

Määruse eelnõuga kehtestatakse haridusasutustes mahepõllumajandusliku toidu pakkumise 

toetuse andmise tingimused ja kord. 

 



Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa mahepõllumajandusliku tooraine kasutamisele 

haridusasutuste toitlustamises. Toetus on suunatud koolieelsete lasteasutuste lastele ja 

üldhariduskoolide õpilastele mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks ning aitab osaliselt 

hüvitada mahepõllumajandusliku toidu pakkumise lisakulud haridusasutuste pidajatele. Toetus 

on suunatud kõikidele Eesti lasteaedadele ja üldhariduskoolidele, sõltumata nende 

omandivormist. Toetusõiguslikkuse tingimuseks on mahepõllumajandusliku toidu pakkumine 

haridusasutuse toitlustaja poolt, kes on sellest PTAd teavitanud ja kasutab toidu valmistamisel 

vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. 

 

Lastele mahepõllumajandusliku toidu pakkumine aitab kaasa toidutootmise kestlikkusele ning 

laste teadlikkuse suurendamisele mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust laiemalt. 

Mahepõllumajanduses ehk ökoloogilises põllumajanduses pööratakse suurt tähelepanu 

keskkonnahoiule ja ökoloogilisele tasakaalule. Taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel, 

toitlustamisel ja turustamisel kehtivad mahepõllumajanduses ranged reeglid. 

Mahetaimekasvatuses ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega tehislikke 

taimekaitsevahendeid. Muld hoitakse viljakana kohalikesse oludesse sobivate liblikõielisi 

sisaldavate külvikordade kasutamisega ning orgaaniliste väetistega. Maheloomakasvatuses 

tagatakse loomade heaolu: nad peavad saama viibida õues, süüa mahesööta ja rahuldada oma 

loomuomaseid vajadusi. Mahetöötlemisel säilitatakse toit võimalikult naturaalsena, kusjuures 

on lubatud kasutada vaid piiratud valikus loodusliku päritoluga lisaaineid. Geneetiliselt 

muundatud organisme, nendest või nende abil valmistatud tooteid mahepõllumajanduses ei 

kasutata. Kõige selle tulemuseks on kestlikum toidutootmine, puhtam keskkond ja suurem 

elurikkus. Seega kaasnevad mahepõllumajanduse laienemisega positiivsed mõjud nii elu- kui 

looduskeskkonnale.  

 

Eestis oli 2021. aastal 229 400 ha mahepõllumajandusmaad, mis moodustas kogu Eesti 

põllumajandusmaast ligikaudu 23%. Lisaks oli kontrollitud looduslikke korjealasid 445 512 ha. 

Võrreldes sellele eelnenud aastaga suurenes mahepõllumajandusmaa 5587 hektari võrra ehk 

2,5%. Mahetootmisega tegelevaid põllumajandusettevõtjad oli 2021. aastal 2043, võrreldes 

eelmise aastaga vähenes nende arv 7 võrra ehk 0,3%. Mahepõllumajandusettevõtted on 

aastatega järjest suuremaks kasvanud – 2021. aastal oli keskmises 

mahepõllumajandusettevõttes ligikaudu 112 ha mahepõllumajandusmaad. Igal aastal suureneb 

ka nende ettevõtete arv, kus tegeletakse mahetooraine väärindamisega. 2021. aastal tegeles 

mahepõllumajandusliku toidu töötlemise ja sööda tootmisega kokku 210 ettevõtjat. 

Tootegruppidest toodeti enim puu- ja köögiviljatooteid ning jooke, sh mahlu, nektareid, 

mahlajooke jms. Toodeti ka tera- ja kaunviljatooteid, pagari-, pasta- ja kondiitritooteid, liha- ja 

piimatooteid, teesid ning õlisid. 

 

Toetuse rakendamine aitab kaasa kohaliku mahepõllumajandussektori arengule, suurendades 

mahepõllumajandusliku toodangu turunõudlust. Mahepõllumajanduslikku toitu pakkuvad 

haridusasutused tagavad stabiilse ja kasvava nõudluse kohalike mahepõllumajandussaaduste 

järele. Seetõttu luuakse tootjatele suurem kindlustunne mahetootmisega jätkamiseks või sellega 

alustamiseks. Kuna haridusasutused paiknevad üle Eesti, võiks toetuse rakendamine soodustada 

mahepõllumajandusega tegelemist võrdselt kõikides piirkondades. 

 

Toetuse taotlejateks ja saajateks on haridusasutuste pidajad, kelleks enamasti on kohalikud 

omavalitsused. Kuna toetuse taotlemine toimub eeltäidetud andmete põhjal PRIA e-teenuse 

keskkonna kaudu, ei tõuse toetuse rakendamisega kohalike omavalitsuste halduskoormus.  

 



Määruse kehtestamine ei too endaga kaasa organisatsioonilisi muudatusi avalikus sektoris ega 

oma mõju välissuhetele. 

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse 

rakendamise eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamiseks vajalikke menetlustoiminguid teeb PRIA. Toetuse rakendamine toob 

esimesel aastal PRIAle kaasa väheses ulatuses töökoormuse tõusu ja lisarahastuse vajaduse 

(26 500 eurot) vajalike IT-lahenduste väljatöötamisel. Edaspidi ei kaasne määruse 

rakendamisega lisategevusi ega suurene töökoormus. 

 

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused on ette nähtud 2022. aasta riigieelarve seaduse § 

1 lõikes 2 Maaeluministeeriumi valitsemisala põllumajanduse, toidu ja maaelu kuludes. 

Toetuse eelarve 2022. aastal on 673 500 eurot. 

 

Määruse rakendamine ei too kaasa tulusid riigieelarvesse. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras.  

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile 

ning Haridus- ja Teadusministeeriumile. Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastas eelnõu 

märkusteta, Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkusega, millega on arvestatud. 

Eelnõu saadeti e-posti teel arvamuse avaldamiseks PRIAle ja PTAle ning teadmiseks Eesti 

Linnade ja Valdade Liidule. 

Erialaorganisatsioonidest avaldasid arvamust Eesti Linnade ja Valdade Liit, 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu ning Vinni Vallavalitsus. Tehtud ettepanekutega arvestati 

osaliselt. 

Esitatud märkuste kohta on koostatud märkustega arvestamise ja arvestamata jätmise tabel. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Gorban 

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler  

kantsleri ülesannetes 

 

 


