PÕLLUMAJANDUSE NÕUKOJA ISTUNGI PROTOKOLL nr.3

Toimumise aeg ja koht: 21.02.2017.a. kell 12.30-18.30, Maaelu Edendamise Sihtasutus
(MES), Oru 21, Viljandis
Juhataja: Urmas Laht
Protokollija: Ave Haamer
Osavõtjad: Urmas Laht, Juhan Särgava, Kalle Hamburg, Raul Rosenberg, Raul Soodla, Indrek
Klammer, Ave Haamer.
Külalised: Taimo Staalfeldt(Maaeluministeerium), Rando Värnik (Eesti Maaülikool)
Urmas Laht teeb ettepaneku, lisada Nõukoja järgmiste koosolekute päevakorrapunktidele
kohapeal algatatud/muud päevakorrapunktid, mis on Nõukoja arvates olulised ja
kiireloomulised. Kõik nõukoja liikmed on ettepanekuga nõus.
OTSUS: Teha Maaeluministrile päevakorrapunktide alusel järgnevad ettepanekud:
1. Riigimaade staatus ja kasutamine.
a) Luua Maaeluministeeriumi ja MESi osalusega äriühing või sihtasutus
Maaeluministeeriumi haldusalas oleva 5122 ha maa haldamiseks. Nõukoja ettepanek
on kasutada antud maad sissemaksena loodavasse MESi juurde uue
äriühingu/sihtasutuse algkapitaliks. Taoline skeem annaks loodavale
äriühingule/sihtasutusele parema võimekuse tulevikus tehingute sõlmimiseks,
tagamiseks, jne. Äriühingu/sihtasutuse loomise protsessi peaks kiirendama, et
sekkuda riigimaade müügitehingutesse võimalikult kiiresti. Ehedaks näiteks Eesti
Taimekasvatuse Instituudi maadega toimuv Jõgeval. Peame suutma garanteerida, et
väärtuslik põllumaa jääks Eesti põllumehe kätte, mitte ei läheks üle kinnisvarafirmade
või välismaiste fondidele;
b) Eelnevast punktist lähtuvalt peab Maaeluministeerium sekkuma Eesti
Taimekasvatuse Instituudi rendimaade müüki ja võtma kindla seisukoha, et need
maad jääksid ka edaspidi Instituudi valdusesse. Eesti Taimekasvatuse Instituudi
katsed on Eesti riigile teravilja ja õlikultuuride kasvatamise osas tuleviku suunas
äärmiselt olulised.
Samal seisukohal on Nõukoda ka Tartu Agro ja Tori maade osas - need maad peaksid
jääma loodava äriühingu/sihtasutuse haldusesse.
c) Riik peaks kaaluma eraomandis olevate maade eelisostuõigust. Näiteks tuleks
arvestada Soome ja Leedu kogemusi.
2. Ühistegevus.
a) Tunnustatud tootjarühma meetme ülesehitus (tingimused, põhimõtted, tasuvus) ja
finantseerimine kriitilise pilguga üle vaadata. Kas meede on oma eesmärki täitnud?
Kui palju on antud meetmega loodud lisandväärtust?
b) MAK 2014-2021 meetmest 4.2.2 (Keskmise suurusega ettevõtjate ja
suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise
investeeringutoetus) eraldada tööstustele 50% ja ühistulistele tööstustele, kelle

liikmed on esmatootjad, 50% meetme rahadest. Selline jaotus võimaldaks luua
esmatootjate toodangule lisandväärtust ja tugevdaks ühistulist tegevust.
3. Muud käsitletud teemad
a) Tööjõud - Seoses tööjõuvajadusega Eesti põllumajandussektoris ja Ukraina jätkuva
kriisiga võimaldada Eestisse tuua tööjõudu Ukrainast. Töötasuks tuleks arvestada
eelmise aasta Eesti mediaanpalk, mida saab Eestis 50% töötavast elanikkonnast.
Võimaldada tuua tööjõud sisse minimaalselt 5 aastaks. Eestis rakendataks
põllumajanduses maailma tasemel tehnoloogiaid tööliste väljaõpe on kulukas ja
lühem periood ei annaks loodetud tulemusi.
b) Maa ost – Riigile kuuluva maa müügi piiramiseks, maade hõivamise probleemi
lahendamiseks luua Maaeluministeeriumi juurde vastav töögrupp, kes antud
probleemiga tegeleks. Näiteks saaks võtta, Leedu ja Soome riigi seadusandlust ja
kogemusi.
c) Ühtne andmebaas – Luua ühtne andmebaas põllumajandusettevõtetelt saadava
info jaoks. Praegune killustatud ja mittesüsteemne info kogumine erinevate
organisatsioonide poolt suurendab põllumajandusettevõtete halduskoormust ja ei
oma ühtset eesmärki ega tulemust. Antud loodavast andmebaasist oleks võimalik
erinevat informatsiooni saada ka nt. Ülikoolidel. Nõukoda otsustab antud teema
juurde naasta käesoleva aasta sügisel/talvel ja kaasata arutelusse ka
Maaeluministeeriumi ja Maaülikooli esindajad.
d) Katuseorganisatsioonide rahastamine – Soovitame kaaluda
põllumajandusorganisatsioonide Brüsseli esindaja rahastamist läbi Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoja. Rahastuse saamiseks peaks rahastamisleping
kajastama järgmisi punkte:
- Enne, kui Eesti esindaja Brüsselisse sõidab, peab olema teada töögrupi
päevakord, et läbi arutada teemad, mis arutlusele tulevad ja anda meie
esindajale kaasa kindel ja selge nägemus Eesti põllumeeste,
Maaeluministeeriumi ja teiste organisatsioonide (näiteks VTA ) seisukohad
arutusele tulevatest küsimustest.
- Kõik Brüsselist tulnud info peab olema kättesaadav kõigile, mitte ainult
Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmetele. Seda põhjusel, et esindaja on
rahastatud riigi eelarvest.
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