
 
 

Seletuskiri 
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine 

tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega” eelnõu juurde 
 

I. Sissejuhatus 
 
Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine 
tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega” eelnõu (edaspidi eelnõu) on välja töötatud 
lähtudes 1. septembril 2015. a jõustuvast Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest. Nimetatud seadusega muudetakse Vabariigi 
Valitsuse seaduse (edaspidi VVS) § 45 punkti 7 ja § 64 ning seadust täiendati uue §-ga 1074, 
mis sätestab, et ministeeriumi nimi „Põllumajandusministeerium” on 1. septembrist 2015. a 
„Maaeluministeerium”. 
 
Õigusselguse huvides asendatakse osades määrustes ametinimetus „põllumajandusminister” 
sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavalt VVSi § 3 lõikele 2. Samuti tehakse 
teisi tehnilisi täpsustusi nagu näiteks eelnõu §-s 11 asendatakse viide komisjoni määrusele 
(EÜ) nr 564/2003 viitega komisjoni määrusele (EÜ) nr 546/2003. 
 
1. septembril 2015. a jõustuv VVS-i redaktsioon ei ole ise määruse andmise aluseks, vaid 
selleks on eelnõu §-des 1 – 64 nimetatud vastavate määruste kehtestamise aluseks olevates 
seadustes toodud volitusnormid. Määrusega tagatakse muudetavate põllumajandusministri ja 
maaeluministri määruste kooskõla VVS-iga.  
 
Määruse eelnõu koostasid õigusosakonna peaspetsialist Janne Raba (janne.raba@agri.ee, 625 
6147) ja personaliosakonna nõunik Leiti Tulf (leiti.tulf@agri.ee, 625 6177) (eelnõu 6. peatükk 
„Muuseumiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine”, 8. peatükk „Teadus- ja 
arendustegevuse korralduse seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine” ja eelnõu 10. 
peatükk „Vabariigi valitsuse seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine”). Eelnõu 
seletuskirja koostas ja eelnõule juriidilise ekspertiisi tegi õigusosakonna peaspetsialist Janne 
Raba. Keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist Leeni Kohal 
(leeni.kohal@agri.ee, 625 6165). 
 
II. Eelnõu eesmärk ja sisu 
 
Eelnõu eesmärk on viia ministri määrused kooskõlla 1. septembril 2015.a jõustuva VVS-i 
redaktsiooniga. Eelnõu kohaselt asendatakse määrustes ministeeriumi nimi 
„Põllumajandusministeerium” nimega „Maaeluministeerium” ja ametinimetus 
„põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”. 
 
Eelnõu koosneb 65 paragrahvist. 
 



Eelnõu §-des 2, 4, 5, 7, 10, 18, 22, 32 – 34, 44, 45, 47 – 61 ja 63 asendatakse ministeeriumi 
nimi „Põllumajandusministeerium” nimega „Maaeluministeerium” vastavalt VVSi § 45 
punktile 7, §-le 64 ja §-le 1074 ning ametinimetus „põllumajandusminister” asendatakse 
sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavalt VVSi § 3 lõikele 2. 
 
Eelnõu §-des 1, 3, 6, 8, 9, 12 – 17, 19 – 21, 23, 30,  35, 39, 40, 42, 43, 46, 62 ja 64 
asendatakse ministeeriumi nimi „Põllumajandusministeerium” nimega „Maaeluministeerium” 
vastavalt VVSi § 45 punktile 7, §-le 64 ja §-le 1074. 
 
Eelnõu §-s 11 asendatakse ministeeriumi nimi „Põllumajandusministeerium” nimega 
„Maaeluministeerium” vastavalt VVSi § 45 punktile 7, §-le 64 ja §-le 1074 ning viide 
komisjoni määrusele (EÜ) nr 564/2003 asendatakse viitega komisjoni määrusele (EÜ) nr 
546/2003. 
 
Eelnõu §-des 24 – 29, 31, 37 ja 41 asendatakse ametinimetus „põllumajandusminister” 
sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” VVSi § 3 lõike 2 kohaselt. 
 
Eelnõu §-des 36 ja 38 muudetakse määruse pealkirja ja määruses asendatakse ministeeriumi 
nimi „Põllumajandusministeerium” nimega „Maaeluministeerium” vastavalt VVSi § 45 
punktile 7, §-le 64 ja §-le 1074  ning ametinimetus „põllumajandusminister” asendatakse 
sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavalt VVSi § 3 lõike 2. 
 
Eelnõu § 65 näeb ette määruse jõustumisnormi. 
 
 
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 
 
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusaktidega, välja arvatud eelnõu § 11, kus viide 
komisjoni määrusele (EÜ) nr 564/2003 asendatakse viitega komisjoni määrusele (EÜ) nr 
546/2003. 
 
IV. Määruse mõjud 
 
Määruse jõustumisel tagatakse muudetavate määruste kooskõla VVS-i 1. septembri 2015. a 
redaktsiooniga. Seega on määrusega tehtavatel muudatustel korrastav ja õiguslikku 
korrektsust suurendav mõju. Kuna eelnõuga ei kavandata sisulisi muudatusi, ei kaasne 
määruse jõustumisel muid mõjusid. 

V. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 
eeldatavad tulud 
 
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid, st lisaraha riigieelarvest ei planeerita. 
Põllumajandusministeeriumi nime muutmisega Maaeluministeeriumiks kaasnevad kulud 



kaetakse ministeeriumi eelarve vahenditest. Samuti ei kaasne määruse rakendamisel tulusid 
riigieelarvesse. 
 
VI. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. septembril 2015. aastal, samaaegselt 11. juunil 2015. a Riigikogus vastu 
võetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadusega. 
 
VII. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 
 
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks õigusaktide eelnõude elektroonilises infosüsteemis (EIS) 
ministeeriumidele. Sotsiaalministeerium teatas e-posti teel, et kooskõlastab eelnõu 
märkusteta, vaikimisi. Siseministeerium juhtis tähelepanu, et eelnõust puudub 
põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määrus nr 29 „Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020” 
raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise kord”. Kuna teised ministeeriumid ei ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a 
määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglemendi” § 7 lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtajaks 
eelnõu kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, loetakse eelnõu 
Vabariigi Valitsuse reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks vaikimisi.  
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