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29. aprill 
Minister 
Mart Järvik 
asub ametisse.
Start maratoniks 
on antud.



4. mai
Minister austab ja väärtustab 
Eesti rahvuslikku toidukultuuri. 
Vana-Võromaa maitsete aasta avamine.



Eesti maaelu ja põllumajanduse 
huvide eest Euroopas! 

Minister on osalenud 
Euroopa Liidu 
põllumajandus- ja 
kalandusnõukogu
(AGRIFISH) istungitel 
kokku viis korda:

‐ 14.05
‐ 04.06
‐ 18.06
‐ 21.06
‐ 16.07



7. mai
Peretalud on maaelu ja eestluse edasikestmise alus. 
Kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliiduga.



10. mai
Maaeluminister kohtus PRIA esindajatega ja tutvus 
PRIA tööga.



14. mai
Uue valitsuse eesmärk: 
nõuded lihtsamaks ja halduskoormus väiksemaks! 

Minister 
tühistas heksli 
koristamise 
nõude.



14. mai
Minister algatas Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
strateegia koostamise, mille eesmärk 
on muuta maapiirkonnad elujõulisemaks.



Taimekaitse peab käima käsikäes 
inimeste ja mesilaste tervisega.

14. mail

uuendati 

taimekaitse-

vahendite 

säästva 

kasutamise 

tegevuskava. 



16. mai 
Visiit Hiina – Eesti põllumajanduse 
digiarengute tutvustamine, 
turgude avamine meie toidukaupadele.



17. mai
Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 
põllumajandus- ja kaubanduskoostöö foorum.
Kohtumine Hiina põllumajandusministri Han Changfuga.



22. mai
Kohtumine Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskojaga – koostöö kaardistamine 
maaelu ja maaettevõtluse edendamiseks.



24.–26. mai
Minister kohtus Eesti ja Euroopa noortalunike 
esindajatega. Noored on maaelu tulevik, 
on veendunud nii minister Mart Järvik 
kui ka CEJA president Jannes Maes. 



28. mai
Kohtumine 
Hiina suursaadiku 
Li Chaoga 
kaubandus- ja 
majanduskoostöö 
arendamiseks.



28. mai 
Minister algatas eelnõu, 
et lõpetada kütuse värvimine ja väärkasutus.



Minister muutis noortalunike toetuse taotlemise 
reeglid selgemaks ja täpsemaks.



29. mai
Minister külastas Veterinaar- ja Toiduametit



30. mai
Minister algatas 
väiketöötlejatele 
kehtivate 
nõuete 
lihtsustamise –
loakohustuse 
lõpetamise.
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1. juuni
Piimapäev Imaveres. Ministri sõnul 
on piimandus Eesti põllumajanduse au ja uhkus.



Bio- ja ringmajandus on maaelu tulevik. 

2.–4. juunil

arutleti 

Rumeenias 

biomajanduse 

teemal.



14. juuni 
Käivitati põllumajanduskindlustustoetuse skeem. 
Minister rõhutab tootmisriskide maandamise vajadust. 



14. juuni 
Minister külastas Põllumajandusametit, kus tutvus lähemalt 
ameti valdkondade ja teenustega.



18. juuni
Kohtumine Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku 
Phil Hoganiga, et nõuda otsetoetuste võrdsustamist 
ja kaitsta Eesti põllumeeste huve.



19. juuni
Kohtumine Soome ministri Jari Leppäga AGRIFISHil, 
et edendada naabritevahelist koostööd.



19. juuni
Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine 
Hiina Tolliameti aseministri Zhang Jiweniga.



20. juuni
Kohtumine Saksamaa Liitvabariigi 
parlamendi põllumajanduskomisjoni esindajatega, 
et arendada kahe riigi koostööd.



21. juuni
Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu 
põllumajandusministrite kohtumine. 
Toiduprobleemid tuleb lahendada kõigil mandritel kohapeal. 



23. juuni
Minister kohtus Ukraina 
asepõllumajandusministri Olena Kovaliovaga, 
et anda uus hingamine kahe riigi koostööle.



Kohtumine lihaveisekasvatajatega. 
Tõuveiste ekspordil on suur potentsiaal. 



23. juuni
Koostöölepe Kasahstani Vabariigiga.

Minister allkirjastas 

koostööleppe Kasahstani 

asepõllumajandusministri 

Gulmira Isajevaga.

Tänaseks on tõuveiste 

eksport alanud. 



24. juuni
Kohtumine Alžeeria, Egiptuse 
ja Tuneesia kolleegidega.

Minister kohtus Alžeeria, 

Egiptuse ja Tuneesia kolleegidega 

kaubavahetuse ja koostöö arendamiseks.

Alžeeria ministri 
Chérif Omariga 

allkirjastati vastastikuse 
mõistmise memorandum.



25. juuni

Kohtumine 
Filipiinide 
põllumajandus-
ministri Emmanuel 
F. Piñoliga, et 
suurendada 
põllumajandus-
toodete 
kaubavahetust.



28. juuni

Kohtumine 
Moldova 
suursaadiku 
Inga Ionesiga
koostöö 
edendamiseks.



Eestimaa vajab haritud noori!

Parimate maamajanduse eriala lõpetajate tänamine 28. juunil.



Käivitati toiduseaduse muutmine. 

Väiksema 

tootmismahuga 

ettevõtetele 

luuakse paremad 

tingimused.



11. juuli
Eesti mesindusprogramm 2020–2022 on heaks kiidetud. 
Alustati mesilasperede toetuse maksmisega. 



Minister algatas erakorralise auditi 
toiduohutuse tagamise süsteemi 
korrastamiseks. Pressikonverents.



18. juuli
Kontrollkäik Balti jaama turule kodumaise kauba 
kaitseks ja päritolumaa võltsimise lõpetamiseks. 

Foto: Sven Arbet



10. juuli

Minister kaasas 
suunamudija 
kukk Porthose 
avatud talude päeva 
kajastamisse. 



Põllumajandusteadus ja innovatsioon on arengu võti! 

12. juulil arutas 

minister uusi 

arengusuundi

Eesti 

Taimekasvatuse 

Instituudis.



Lapsed väärivad parimat!

Minister algatas 

lasteasutuste 

ülemineku 

mahetoidule. 



Maaeluminister väärtustab maaelu.

26.–28. juulil toimus Eesti külade XIII maapäev 

Põlvamaal Räpina Aianduskoolis. 



Avatud talude päevaga soovime 
äratada noortes peredes huvi maaelu vastu.

Viies avatud talude päev toimus pühapäeval, 21. juulil.



Kogemuste vahetus põhjanaabritega. 



Aitäh kõigile 
alanud tegusa 
koostöö eest 
ja edukat 
saagikoristust 
põllumeestele!


