Sotsiaalkaitseministri 05.02.2019 käskkirja nr 14 „Enim puudust kannatavatele inimestele
toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused“ muutmise käskkirja seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Käskkirjaga tehakse muudatused sotsiaalkaitseministri 05.02.2019 käskkirjaga nr 14 „Enim
puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused“ kinnitatud
toetuse andmise tingimustes (edaspidi TAT).
Muudatustega suurendatakse TAT eelarvet, et pikendada tegevuste perioodi kuni 2023. aasta
lõpuni, korrigeeritakse sellest tulenevalt sihttasemeid ja täpsustatakse rakenduslikke detaile.
Aastatel 2021–2023 rahastatakse TAT tegevusi Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale
reageerimise raames.
1.2. Käskkirja ettevalmistaja
TAT muutmise käskkirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna
peaspetsialist Kertu Põial (kertu.poial@sm.ee, tel 626 9188).
Käskkirja ja seletuskirja juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna
õigusnõunik Piret Eelmets (piret.eelmets@sm.ee, tel 626 9128). Käskkirja on keeletoimetanud
Rahandusministeeriumi ühisosakonna dokumendihaldustalituse keeletoimetaja Virge Tammaru
(virge.tammaru@fin.ee).
1.3. Märkused
Käskkiri ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
2. Sisu
Käskkiri koosneb üheksast punktist.
Punktiga 1 muudetakse TAT punkti 1.5 ja suurendatakse TAT eelarvet. Eelarve suurendamise
aluseks on valitsuskabineti 11. veebruari 2021. a nõupidamisel kinnitatud REACT-EU
rahastamiskava ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2021. a korraldus nr 165 „„Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine”. Eelarve suurendamise eesmärk on tagada
annetatud toiduabi jagamine aastatel 2021–2023.
Punktiga 2 lisatakse TAT punktis 2.2.1 läbivalt sõnale „partnerorganisatsioon“ mitmuse tunnus,
täpsustamaks, et tegevustes osalevaid partnerorganisatsioone võib olla mitu.
Punktiga 3 muudetakse TAT punktis 2.2.1 hankelepingute sõlmimise perioode.
Punktiga 4 kustutatakse TAT punkti 2.2.2 viimane lõik:
„Suuremates linnades kogutud toiduaineid tuleb jagamiseks transportida ka teistesse
maakondadesse. Kogutud toidukaup toimetatakse sealt, kus seda on üle, sinna, kus sellest on
puudu. Edasi tuleb saata ka kiiresti riknev toit (juur- ja puuviljad, liha- ja piimasaadused, munad
jne), tagades selle nõuetekohase säilimise. Partnerorganisatsiooniga sõlmitavas lepingus
kinnitatakse täpsemad tingimused toiduainete laialiveoks üle Eesti.”
Lõigu eesmärk oli tagada punktis 2.2.3 kehtestatud nõue, et jagatav toiduabi peab olema
toidugrupiti ja mahult sarnane üle Eesti. Parima viisi selle nõude täitmiseks saavad toetuse saaja
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ja partnerorganisatsioonid kokku leppida omavahelises koostöös, mistõttu ei kehtestata enam TATs seda, mil moel vajalik toiduabi tagada tuleb.
Punktiga 5 sõnastatakse ümber TAT punkt 2.2.3.
Punkti teise lõigu lõppu lisatakse, et lisaks partnerorganisatsioonile või KOVile võib omavahelisel
kokkuleppel toiduabi sihtkohta toimetada ka mõni muu kogukondlik organisatsioon. Selle
muudatusega toetatakse kohalike tugiorganisatsioonide koostööd.
Kolmandasse lõiku lisatakse lause: „Partnerorganisatsioonidega sõlmitavates lepingutes
kinnitatakse täpsemad nõuded toiduabi mahule ja sisule“. TAT sätestab, et sihtrühmale jagatava
toiduabi maht, sisu ja kättesaadavus peab olema üle Eesti sarnane ja selle nõude täitmine
tagatakse partnerorganisatsiooni(de)ga sõlmitava(te) lepingu(te)ga.
Punktis olevas tabelis pikendatakse TAT tegevuste üldist ajaraami kuni 2023. aasta lõpuni.
Punktiga 6 muudetakse TAT punkti 2.2.4, täpsustades, et tegevuste elluviijaks võib olla mitu
partnerorganisatsiooni.
Punktiga 7 muudetakse TAT punkti 3 ja lisatakse sihtrühma sihttasemed aastateks 2022 ja 2023.
Punktiga 8 muudetaks TAT punkti 5.1 teist lauset ja eemaldades sellest info, et ostetud toiduabi
jagatakse kaks korda aastas. Eeldatavasti jagatakse ostetud toiduabi aastatel 2021–2023 neli
korda aastas.
Punktiga 9 muudetakse TAT lisasid. TAT eelarvele (lisa 1 vorm A) lisatakse planeeritud
eelarvejaotus aastani 2023. Seirearuande vormides (lisa 2 vormid A ja B) lisatakse andmeväljad
kuni aastani 2023. Vormis A uuendatakse sihttaset ja parandatakse aruande pealkirja.
3. Käskkirja vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele
Muudatus on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. Muudatuse koostamisel on arvestatud järgmiste
Euroopa Liidu õigusaktidega:
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim
puudustkannatavate isikute jaoks.
2. Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust
kannatavate isikute jaoks.
3. Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1255/2014, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust
kannatavate isikute jaoks, määrates kindlaks rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannete
sisu, sealhulgas ühiste näitajate loetelu.
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/177, millega muudetakse määrust (EL) nr
223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida COVID-19 puhanguga seotud
kriisile.
4. TAT muudatuste mõjud
Muudatustega suurendatakse TAT eelarvet ja see tagab abivajajatele annetatud toiduabi jagamise
jätkumise 2023. aasta lõpuni.
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5. TAT muudatuste jõustumine
TAT muudatused jõustuvad üldises korras.
6. Kooskõlastamine
Käskkirja eelnõu kooskõlastasid vaikimisi Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium.
Eesti Linnade ja Valdade liit kooskõlastas käskkirja ühe tehnilise märkusega, mida arvestati.
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