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Siiruviiruline aasta

2014. aasta jääb Eesti toidutootjatele pikalt meelde – see oli suurte saakide, kasinate hindade ja 
ebakindlate turgude aasta. Samas oli see aga ka uute lootuste ja sihtide sättimise aasta. 

Kõige pikaajalisemat mõju Eesti põllumajandus- ja toidusektorile avaldab kindlasti mullu augustis 
üleöö Venemaa poolt Euroopa Liidu toidukaupadele kehtestatud sisseveokeeld. Mõju liikmesriikidele 
oli erinev. Raskemini said pihta Venemaaga piirnevate riikide toidutootjad, kelle jaoks on idanaaber 
olnud läbi aegade üks loomulikke turge. Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangul on embargost tulenev 
turumuutuse mõju Eesti põllumajandus- ja toidusektorile ligi 150 miljonit eurot aastas. Samas polnud 
sanktsioonid Eesti jaoks enam väga suureks üllatuseks, sest meie piima- ja kalatoodangu sissevedu 
oli Venemaa hakanud piirama juba 2013. aasta lõpust alates. 

Sanktsioonid on Eesti toidusektorile rasked, kuid oleme suutnud neile asjakohaselt reageerida. Ette-
võtted on teinud ümber oma äriplaane, riik aga on aidanud ettevõtjaid uutele turgudele minemisel. 
Samuti oleme suutnud käivitada Euroopa Liidu toetusmeetmed meie piimatootjatele.

Kriis pole kindlasti möödas ja peame nägema tõsist vaeva, et hoida sanktsioonide mõjud kontrolli all. 
Siin ongi olulised kaks märksõna: uued turud ja põllumajandustootjate tootmispotentsiaali hoidmine.

Uute turgude otsingud Aasia suunal on juba andmas esimesi tulemusi – ettevõtetel on võimalik viia 
piimatooteid Indiasse, esimesed lepingud on tehtud Jaapani ettevõtetega ning oleme tulemuslikult 
tegutsenud Hiina turu avamise suunal. Tootmispotentsiaali hoidmiseks ja sanktsioonide mõju leeven-
damiseks oleme saanud Euroopa Komisjonilt Eesti piimatootjatele eritoetust ligi 6,9 miljonit eurot.

Uutele turgudele ja kodumaise turu arendamisele keskendub ka 2014. aastal ette valmistatud Eesti 
toidu tutvustamis- ja müügiedenduskava aastateks 2015–2020. See sisaldab mitmesuguseid  meetmeid 
Eestis toodetud toidu ausse tõstmiseks. Kava esimene pääsuke lasti lendu suvisel laulupeol „Aja 
puudutus. Puudutuse aeg“, kuhu toidusektor rajas esmakordselt laulupidude 145-aastases ajaloos 
Eesti toidu väljaku. Väga suure tähelepanu osaliseks sai Eesti toit mullu jaanuaris Saksamaal Berliinis, 
kus olime maailma ühe suurima toidumessi Grüne Woche partnermaa. Eesti toit viidi messil ligi poole 
miljoni külastaja ja 5000 ajakirjaniku ette.

2014. aastal said paika uue maaelu arengukava ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi sihid ja 
rajad aastani 2020. Järgmiste aastate jooksul investeerime põllumajanduse ja kalanduse arengusse 
üle kahe miljardi euro. See raha tuleb arukalt investeerida, et oleksime toetusperioodi lõpul praegu-
sest märksa konkurentsivõimelisemad. 

Ja ikkagi, vaadates tagasi aasta õnnestumistele ja raskustele, peab tõdema, et iga mure avab uue 
horisondi. Poolteist aastat tagasi oli Venemaa turg meie toidutoodangule valla. See ei sundinud 
meid pingutama, et leida pikaajalisemaid ja stabiilsemaid turge. Hiina, Jaapani, India jt turud olid 
intellektuaalselt huvitavad mõtted, mitte igapäevase töö siht. Kui meid saadab seal edu, siis pole 
kriisi raisku lastud. 

Ivari Padar
põllumajandusminister
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Head kolleegid!

Põllumajandusministeeriumi aastaraamat annab ülevaatliku pildi meie 2014. aasta 
olulisematest töödest ja tulemustest. Aastat kokku võttes võib öelda, et see oli Põllu-
majandusministeeriumi perele järjekordne töörohke aasta. Samas võime rõõmus-
tada, et mõned olulised pikaajalised tegevused jõudsid tulemusteni – see lubab 
meil minna edasi, püstitada uusi eesmärke ning pingutada nende täitmise nimel.

2014. aastal algas Euroopa Liidu uus seitsmeaastane eelarveperiood. Sellega 
on seotud kogu Eesti jaoks olulised strateegilised kavad – Eesti maaelu arengu-
kava 2014–2020 ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava aasta-
teks 2014–2020. Nende strateegiliste kavade väljatöötamine oli mitmeaastane 
ja paljusid organisatsioone ning huvigruppe kaasav töö, mis Põllumajandus-
ministeeriumi juhtimisel 2014. aastal lõpule viidi. Eesti maaelu arengukava kohaselt 
toetatakse aastatel 2014–2020 Eesti maaelu ja põllumajandust Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist ning Eesti riigieelarvest ligi ühe miljardi euroga. 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava järgi investeeritakse aastatel 
2014–2020 Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 miljonit eurot. 
Põllumajandusministeeriumi ülesanne on luua tingimused ja õiguslikud alused, 
et need toetused saaksid täita oma eesmärgi. See on üks oluline osa meie järg-
nevate aastate tööst.

Põllu- ja kalamajanduse arendamine toimub toidutootmise nimel ja sellega käsi-
käes, et saaksime anda Eestis toodetud põllu- ja kalasaadustele võimalikult kõrget 
lisandväärtust siin, Eestis, ning süüa ise ja eksportida kõrgekvaliteedilisi toidu-
aineid. Tootmise kaasajastamise kõrval on oluline roll Eesti toidu laiemal tutvus-
tamisel ja propageerimisel. Ka selles osas on Põllumajandusministeerium teinud 
2014. aastal märkimisväärset tööd. 

Meie jaoks oli suur väljakutse osalemine partnermaana 2014. aasta jaanuaris 
Berliinis rahvusvahelisel toidu- ja põllumajandusmessil „Internationale Grüne 
Woche 2014“. Sellel suurüritusel partnermaaks olemist valmistati ette alates 
2012. aastast. Kuigi ettevalmistustesse oli kaasatud oli kaasatud mitu riigiasutust, 
organisatsiooni ja ettevõtet, oli kandev roll siiski meie ministeeriumil. Ja võime 
olla uhked, et saime sellega suurepäraselt hakkama. 

Eesti toidu tutvustamiseks oli hea võimalus 2014. aasta juulis peetud XXVI üldlau-
lupeol. Mõte tuua Eesti toit laulupeole sündis koostöös paljude organisatsioonide 
ja ettevõtetega ning Põllumajandusministeeriumi juhtimisel loodigi laulupeo ajaks 
lauluväljakule Eesti toidu väljak. Eesti toit osutus laulupeol üle ootuste populaar-
seks ja andis kindlasti positiivse laengu nii toidu tootjatele, töötlejatele kui ka 
tarbijatele. Varem on öeldud, et eestlased on laulurahvas; pärast suvist laulupidu 
võime aga öelda, et oleme laulu- ja toidurahvas. Rahvusvahelisel areenil Eesti 
toidule positiivse kuvandi loomisele oleme 2014. aastal jõuliselt hoogu andnud.

2014. aasta oli märkimisväärne ka selle poolest, et valitsusasutused läksid üle 
uuele visuaalsele identiteedile. See oli tingitud vajadusest ühtlustada valitsus-
asutuste varasem killustunud visuaalne identiteet. Otsuse ühtlustamise kohta 
tegid ministrid 2012. aasta lõpus ja 2014. aastal asusimegi juba uut identiteeti 
rakendama. Ühtne visuaalne identiteet seob valitsusasutused üheks valitsus-
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„Eesti toit = terve Eesti laps“. Põllumajandusministeeriumi fotokonkursil „Hooaeg 2014: toit ja maaettevõtlus“  
parimaks toidupildiks tunnistatud foto. Autor: Timo Anis.

organisatsiooniks ning väljendab kõikide asutuste ja ametnike ühist eesmärki kodanike teenimisel. Vaevalt 
küll kahtleb keegi selle vajalikkuses, aga ometi on Põllumajandusministeeriumi jaoks harjumatu ja kohati 
raskegi loobuda senistest korporatiivsetest värvidest – rohelisest ja kollasest –, mis sümboliseerivad meie 
tegevusvaldkondadega nii tihedalt seotud protsesse nagu vilja kasvamine ja küpsemine.

Koos uue visuaalse identiteediga võeti valitsusasutustes kasutusele uued, ühtlustatud struktuuri ja välimu-
sega veebilehed. Põllumajandusministeerium läks üle uuele veebilehele ühena esimestest ministeeriumidest 
30. mail 2014. Uue veebilehe rakendamine koos vajaliku sisu väljatöötamisega on väga töömahukas ja uute 
teemade lisamine jätkub ka edaspidi. See on meeskonnatöö, millesse on oma panuse andnud kõik mini s-
teeriumi osakonnad.

Siinkohal ei ole mul võimalik tutvustada ega ära märkida kõike 2014. aastal tehtut, olulisemat ja laiemalt huvi 
pakkuvat saate lugeda sellest aastaraamatust. Illustratsioonidena on ka seekord kasutatud Põllumajandus-
ministeeriumi fotokonkursile esitatud parimaid töid. See näitab, et meie inimesed on avatud ka muule peale 
oma igapäevatöö. Julgustan ja innustan kõiki tegelema harrastuste ja hobidega, olgu selleks sport, muusika, 
kaunid kunstid või midagi sootuks muud.

Head kolleegid! Tänan teid panuse eest, mille olete andnud meie ühiste eesmärkide täitmisel. Soovin kõigile 
head tahet ja järjekindlust igapäevatöös ning julgust ja tarmukust uuteks väljakutseteks.

Ants Noot
Põllumajandusministeeriumi kantsler
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Põllumajandusministeerium  
rahvusvahelises koostöös
Eesti Grüne Woche 2014. aasta partnermaana

Janika Salev Ruve Šank

Berliini rahvusvahelist põllumajandus- ja toidumessi 
Grüne Woche ehk Roheline Nädal peetakse maailma 
suurimaks toidumessiks. Seal saavad kõik huvilised 
asjatundjatest-äriinimestest tavatarbijateni näha ja 
maitsta, mida pakuvad põllumehed ja toidutootjad 
nii Saksamaa liidumaadest kui ka teistest maailma 
riikidest. 

Esimest korda toimus Grüne Woche aastal 1926. 
Rahvusvaheliseks muutus Grüne Woche küll alles 
1960-ndatel, aga 2014. aastal, kui Grüne Woche 
toimus 79. korda, olid oma stendidega esindatud 
juba 60 maa toidutootjad.

Grüne Woche näol on tegu publikumessiga, kus 
omavahel „võistlevad“ parema maine nimel nii 
Saksamaa liidumaad kui ka eri riigid oma välja-
panekutega. Seega pole Grüne Woche tavaline 
ärimess, kus ettevõtjad sõlmivad ärikontakte, vaid 
pigem tarbijamess, kus kujundatakse riigi kuvandit 
ning proovitakse erinevaid maitseid ja hindu lõpp-
tarbija peal.

Lisaks on Grüne Woche ka oluline poliitiline foorum, 
kus kohtuvad toidusektori osaliste kõrged esindajad, 
et päevaprobleeme avalikult arutada. Algselt oli 
tegu Ida-Lääne foorumiga, kuid alates 1990-ndate 
algusest lisandus sellele globaalne mõõde ning   
2014. aastal olid messil kohal juba 84 riigi põllu-
majandusministrid. Selline osalus teeb kadedaks 
isegi suured rahvusvahelised organisatsioonid 
(näiteks FAO), kes nii ulatusliku kohalolekuga väga 
harva saavad kiidelda. 

Alates 2005. aastast valitakse messile igaks 
aastaks ka uus partnermaa. Esimeseks ametlikuks 
partnermaaks oli Tšehhi. Partnermaaks on olnud 
veel Holland (koguni kahel korral), Prantsusmaa, 
Venemaa, Poola ja Rumeenia. Nüüd, 2014. aastal, 
lisandus neile ka Eesti. 

Partnermaa on kogu messi tähelepanu fookuses. 
Mess avatakse tema stendil, mis on tavalisest 
märksa suurem ja esinduslikum. Näiteks Eesti stendi 
pind on 22 messil osaletud aasta jooksul olnud algul 
40 m2 ja hiljem stabiilselt 120 m2 ringis, partner-
maana oli see aga 455 m2. Lisaks on partnermaale 
tagatud laialdane meediakajastus, kuna messil on 
kohal mitu tuhat ajakirjanikku 70 riigist. See annab 
ka nähtava tulemuse – kui Saksa meedia märkab 
Eestit tavaliselt aastas ühe käe sõrmede jagu kordi, 
siis partnermaaks olemise ajal ilmus Eesti kohta üle 
tuhande kajastuse. 

Eesti partnerriigiks olemise eesmärk oligi eelkõige 
tõsta Eesti kui riigi mainet, soodustada toidueks-
porti ning suurendada Saksa turistide huvi Eesti 
vastu. Partnerriigi staatuse läbi kõnetati väga laia 
elanikkonda ja pakuti midagi sobivat erinevatele 
sihtgruppidele pensionäridest lasteni, spetsialisti-
dest töötuteni, akadeemikutest õpilasteni.

Üheks partnermaa ülesandeks on Grüne Woche pidu-
liku avakoosoleku muusikalis-pildiline sisustamine. 
Kõnekoosolekul saab Saksamaa ministri, Euroopa 
Liidu põllumajandusvoliniku ja Saksamaa sektori-
organisatsioonide kõrgete esindajate kõrval sõna ka 
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partnermaa põllumajandusminister. Eesti toonase 
põllu majandusministri Helir-Valdor Seedri kõnet 
kuulati suure tähelepanuga ja tunnustati kõrgelt 
pärastises tagasisides. 

Muusikalis-pildilises osas üllatas Eesti messikülalisi 
virtuaalse maailmaga – meie hankepartner Thors 
Films OÜ oli seadnud esinejate ette läbipaistava 
kardina, millele kuvatud pildi kaudu viidi vaataja 
suurlinna sagina ja rabavaikuse vastasseisu. Zetod, 
Estonian Voices ning metsasarve- ja kitarriduo 
veensid publikut eesti muusika kõrges tasemes. 

Avaürituse finaaliks on partnermaa korraldatud 
vastuvõtt kõigile viiele tuhandele avaürituse küla-
lisele. 2014. aasta vastuvõtul pakuti Eesti Peakok-
kade Ühenduse koostatud kaasaegse Eesti toidu 
hõrgutavat menüüd, mida kandsid ette paarsada 
kelnerit. 

Messi avamine ei möödunud ilma ekstsessideta. 
Avamisüritusele tungisid massilise loomapidamise 
vastased, kes suutsid enne kinnipidamist hüüda oma 
loosungi: „Massiline loomapidamine tuleb peatada!“ 
See väljaastumine polnud suunatud Eesti vastu, vaid 

oli osa Saksamaa-sisesest selleteemalisest diskus-
sioonist ja vastasseisust. 

Eesti tunnuslauseks messil oli Naturlich Estland, mis 
on raskesti tõlgitav, kuna sisaldab rõhuasetust nii 
looduslikkusele kui ka loomulikkusele. Saksamaa 
toiduohutusskandaalidest räsitud rahvas võttis 
puhtuse ja loodusläheduse sõnumi igatahes hästi 
vastu. Sama sõnumit kandis ka Thors Films OÜ 
messi avaürituseks toodetud 15-minutiline lühifilm, 
mis demonstreeris Eesti toidu looduslikku tausta 
läbi nelja aastaaja ega raisanud selleks ainsatki 
sõna. Viiele tuhandele avaürituse külalisele näidatud 
filmi saatis Arvo Pärdi muusika.

Eesti stendi kujundas disainer Marju Liigand. See 
kujutas endast panoraamset vaadet Eesti poolt 
pakutavale ning jagunes erinevateks aladeks – 
kalandus koos kalateatriga, maaturism koos ranna-
kalapüügiga, tüüpiliste toodete pood, mahetoodete 
lett, e-kohvik e-võimaluste ja moodsa eesti disai-
niga, lastele Lottemaa ja sajakohaline restoran kesk-
aegses stiilis. Olde Hansa pakkus oma häid ja tuntud 
keskaegseid roogasid, millest populaarsemad olid 

Lindi lõikamine Grüne Woche avatseremoonial 17. jaanuaril 2014. Vasakult: Messe Berlin GmbH juhatuse esimees  
Dr. Christian Göke, Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Saksamaa LV põllumajandusminister Dr. Hans-Peter 
Friedrich, Berliini linnapea Klaus Wowereit, Saksamaa Talupidajate Liidu president Joachim Rukwied. Foto: Rene Suurkaev.
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toidud põdra- ja karulihast. Karuliha põhjustas ka 
ainukese negatiivse pressikajastuse, kus ajalehe 
Bild-Zeitung avalehel küsiti suures pealkirjas: „Kas 
karusid ikka peab sööma?!“ See tõi kaasa Saksamaa-
poolse täiendava veterinaarkontrolli, mis tuvastas, et 
kõik on korras. Tulemuseks oli suur nõudlus karuliha 
järele ja Tallinnast saadeti teele täiendav lihapartii. 

Messipäevad Eesti stendil olid pühendatud eri 
teemadele. Rukis, piim, kala, marjad ja ulukid, 
mahetooted, e-lahendused ning tootjaorganisat-
sioonid said kõik oma teemapäeva, mis kokku 
andsid korduvkülastajale ülevaatliku pildi kogu 
Eesti toidutööstusest. Enamik teemapäevi korral-
dati koostöös partneritega Saksamaa liidumaa-
dest: rukkipäev koos Baieriga, ulukite ja marjade 
päev koos Saksimaaga, mahetoodete päev koos 
Schleswig-Holsteiniga. 

Eesti partnermaana võõrustas väga kõrgeid küla-
lisi, alates Saksamaa põllumajandusministrist kuni 
Saksa Riigipäeva fraktsioonide juhtideni. Kümne 

päeva jooksul võeti Eesti stendil vastu ligi tuhat 
kõrgetasemelist külalist.

Rahva seas kujunes Eesti stendi üheks magne-
tiks ansambel Curly Strings. Tarvitses neil vaid 
lugu lahti lüüa, kui juba kogunes kokku sadakond 
kuulajat. Ansambel andis ka ühe puupüsti täis kont-
serdi Berliini ainukeses eesti söögikohas, kohvikus 
Jää-äär. 

Kõike Eesti stendil toimuvat vahendas aktiivselt 
Saksa meedia, kellele korraldati iga päev lühike 
teemapõhine pressikonverents koos degusteerimi-
sega. Kümmekond Saksa ajakirjanikku said messiks 
valmistumise käigus ka võimaluse Eestiga kohapeal 
tutvuda ning nad kõik vahendasid saadud muljeid 
Saksa publikule nii messi eel kui ka messi ajal. 

Kümnepäevasele ülesastumisele messil eelnes 
ligi kaheaastane ettevalmistusperiood, kuhu olid 
kaasatud kõik huvigrupid põllumajandustootjatest 
kuni töötlejateni ja kokkade ühendusteni. Stendi 

Eesti maitsed Grüne Wochel: partnermaa vastuvõtt kutsutud külalistele pärast messi ametlikku avamist. Foto: Rene Suurkaev.
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korraldamise konkursi võitis suurte kogemustega 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK). Tege-
vusi stendil juhtis EPKK juhataja Roomet Sõrmus, 
keda võis näha nii kõrgete külalistega kõnelemas, 
leti taga askeldamas kui ka lausa panniga kokka-
missõus süüa tegemas. 

Kokkuvõttes jäid kõik osapooled rahule Eesti esine-
misega partnermaana. Leiti, et ligi miljon eurot, mis 
Eestil messil osalemisele kulus, oli kasutatud sihi-
päraselt ja efektiivselt. Kindlasti aitas partnermaaks 
olemine tõsiselt kaasa Eesti tuntusele ja positiivse 
kuvandi loomisele. Eesti diplomaadid Saksamaa 
Eesti saatkonnast isegi naljatasid, et Eesti tegi 
messi partnermaana ära kahe diplomaadi nelja 
aasta töö. Selliselt loodud positiivne kuvand on 
kindlasti toeks Eesti ettevõtete müügitegevusele. 

	 Eesti oli esimene Grüne Woche partnerriik Balti- 
ja Põhjamaadest.

	 250 000 inimest külastas Eesti stendi.
	 25 000 inimest peatus stendil, et osta Eesti toitu, 

küsida infot või vaadata mõnd etendust.
	 6100 põdralihast grillvorsti ja burgerit sõid 

külastajad Eesti stendil.
	 6000 portsjonit keskaegset toitu müüs Olde 

Hansa külastajatele kümne päeva jooksul.
	 5000 põllumajandus- ja toidusektori võtme isikut 

sõi ja kiitis Eesti Peakokkade Ühenduse valmis-
tatud toitu.

	 4800 inimest ostis koju kaasa Eesti toitu.
	 1300 kajastust ilmus Eesti kohta Saksamaa 

meediaväljaannetes.
	 455 m2 suur oli Eesti stendipind 124 000 m2 

messialal.
	 50 kulinaarset etendust toimus Eesti stendi 

vaateköögis, kus valmisid hõrgutised kohast 
ja räimest.

	 2 korda külastas Eesti stendi Saksamaa põllu-
majandusminister.

Messikülastajad nautimas ansambli Curly Strings kontserti Eesti stendil. Foto: Rene Suurkaev.

Partnerriik Eesti arvudes: 
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Toiduohutus, taimetervis, loomade 
heaolu ja tervishoid
Sigade Aafrika katk jõudis Eestisse

Eesti seakasvatussektor ja jahimehed on jälginud 
ärevalt sigade Aafrika katku (SAK) kiiret levikut 
naaberriikides. Kui 14. juulil 2014 diagnoositi SAK 
metsseal Lätis Valka piirkonnas ja 18. juulil juba 
sealsamas ka kodusigadel, siis oli selge, et on 
ainult aja küsimus, millal haigus jõuab Eestisse. 
8. septembril kinnitatigi laboratoorselt esimene 
SAK-i juhtum surnuna leitud metsseal Valgamaal 
Hummuli vallas Aitsra külas. Detsembri lõpuks oli 
Eestis juba seitse taudistunud ala ja SAK oli diag-
noositud 68 metsseal. Esialgu ei ole viiruse levik 
vähenemise märke näidanud ning kardetavasti tuleb 
seakasvatajatel ja jahimeestel ka 2015. aastal tegut-
seda SAK-i ohu tingimustes. 

Haiguse olemus
Sigade Aafrika katk on väga nakkav kodu- ja metssi-
gade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, vere-
valumid nahas, verejooksud ja põletikulis-düstroo-
filised muutused siseelundites ning sigade suur 
suremus (kuni 100%). Viirus levib otsesel kontaktil 
haige loomaga või kaudsel teel eritiste, sõiduvahen-
dite, sööda ja seadmete kaudu. Haiguse levitajaks 
võib olla ka inimene riietega, jalanõudega või mõnel 
muul moel. Diagnoos pannakse kliinilise ülevaa-
tuse ja laboratoorse uuringu tulemuste põhjal. Ravi 
SAK-ile ei ole ja kõik püüded vaktsiini välja töötada 
on seni luhtunud. 

Sigade Aafrika katku ei haigestu teised loomaliigid 

Ülle Pau

ega inimesed, kuid nad võivad viirust edasi kanda. 
Taudi jõudmine farmidesse põhjustab seakasvatus-
sektorile ulatuslikku majanduslikku kahju.

Tõrjemeetmed
Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektor on 
kehtestanud keelde ja piiranguid seoses SAK-i 
levikuga naaberriikides juba 2011. aastast ning 
neid nõudeid on kaasajastatud vastavalt olukorra 
muutumisele. Nõuete täitmist kontrollib selleks 
pädevust omav VTA ja neile on antud selleks piisa-
valt õigusi. VTA tegutseb situatsioonplaani ja SAK-i 
tõrje eeskirja järgides ning teeb tihedat koostööd 
Keskkonnaameti, Eesti Jahimeeste Seltsi, Politsei- 
ja Piirivalveameti ning Päästeametiga. 

Kuna SAK levib praegu just metssigade populat-
sioonis, siis on tõrjemeetmete rakendamisel oluline 
roll keskkonnateenistustel ja jahimeestel. Oleme 
kindlalt veendunud, et praeguses olukorras ei tohiks 
metsloomi häirida ega liikvele ajada ning on äärmi-
selt oluline keelustada ulukite ajujaht taudistunud 
aladel. Kõik kütitud ja surnult leitud uluksead tuleb 
laboratoorselt uurida SAK-i suhtes. Taudistunud 
alalt uluksealiha või sellest valmistatud toodete 
lähetamine Euroopa Liidu teistesse liikmesriiki-
desse või sama liikmesriigi territooriumil asuvatesse 
muudesse piirkondadesse on keelatud. 

Taudiohu vähendamiseks on AS Vireen paiguta nud 
taudistunud aladele spetsiaalsed lukustatavad 
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konteinerid surnud metssigade hoidmiseks. Kontei-
nerite tühjendamiseks on käima pandud eraldi 
veoring ja nende sisu viiakse kahjutustamiseks 
AS-i Vireen.

SAK-i leviku tõkestamiseks metssigadelt kodu-
sigadele on võtmeküsimuseks hoolikas bioohutus-
nõuete täitmine. Kohustused loomapidajale 
bio ohutusmeetmete rakendamiseks on ära toodud 
loomatauditõrje seaduses. Sellest tulenevalt tuleb 
farmis kõik tegevused üle vaadata, teha vajalikud 
ümberkorraldused, anda täpsed juhised ja selgitada 
oma töötajatele pidevalt nende meetmete äärmist 
vajalikkust. Loomataudi farmi jõudmise takistamine 
on loomapidaja kätes ning järjekindel bioohutus-
meetmete rakendamine on selleks ainus võimalus. 

Tegevused SAK-ist teavitamisel
2014. aasta kevadest oleme pidanud vajalikuks 
taudiolukorra igapäevast kajastamist elanikkon-
nale meediaväljaannete kaudu. Põllumajandusminis-
teerium on koostöös VTA-ga loonud veebilehekülje 
www.seakatk.ee, kus on selle taudiga seonduvat 
väga põhjalikult kajastatud. Töötab ka seakatku 
info telefon.

Põllumajandusministeeriumi eestvõttel on toimunud 
mitu nõupäeva seakasvatajatele, lihakäitlejatele, 

loomavedajatele ja jahimeestele eesmärgiga tutvus-
tada veel kord SAK-iga seonduvat ning saada 
edasisteks tegevusteks tagasisidet. Piirkondlike 
kriisikomisjonide kokkusaamistel on VTA jaganud 
nõuandeid seakasvatajatele ja loomaarstidele ning 
juhtinud tähelepanu võimalikele meetmetele, mis 
vajaksid farmis suuremat tähelepanu. 

Lõpetuseks
SAK-i likvideerimine metssigade populatsioonis on 
pikaajaline protsess, mis nõuab seakasvatussektori 
ja eri institutsioonide tihedat omavahelist suhtlust ja 
koostööd. Kuna SAK on levinud kõigis Balti riikides 
ja ka Poolas, on koordineeritud tauditõrje korralda-
miseks toimunud mitmed kõrgetasemelised kokku-
saamised. Kokku on lepitud SAK-i tõrje strateegia 
ja rakendatavad meetmed.

SAK-i tõrjega seotud kulutused vajavad märkimis-
väärsel hulgal rahalisi vahendeid. Erakorralisi 
meetmeid rahastavad nii Euroopa Komisjon kui ka 
Vabariigi Valitsus. Euroopa Komisjonile on esitatud 
SAK-i tauditõrje ühiskava eemärgiga saada Euroopa 
Liidult suuremat rahalist toetust. Taudi jõudmisel 
farmi kompenseeritakse loomapidaja kulud vasta-
valt loomatauditõrje seadusele Vabariigi Valitsuse 
reservfondist. 

Murelikud näod seakatku teemalisel nõupidamisel Põllumajandusministeeriumis 5. augustil 2014. Foto: Karin Volmer.
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2014. aasta tõi kaasa väga olulisi muudatusi majan-
duskeskkonnas. Nimelt jõustus 1. juulil majanduste-
gevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS), mis ühelt 
poolt ühtlustas eri valdkondades majandustegevuse 
põhimõtteid ning teiselt poolt aitas luua ettevõtja-
tele keskkonna, mis hõlbustab tegevuslubade taot-
lemist ja majandustegevusteadete esitamist. 

Toiduohutuse valdkonnas tähendas see Veterinaar- 
ja Toiduameti järelevalve infosüsteemi (JVIS)1 
loomist. JVIS on kaasaegne info- ja andmetööt-
luskeskkond ning järelevalveametnike igapäevane 
töövahend. Infosüsteem loob varasemast paremad 
võimalused koguda ja süstematiseerida andmeid 
käitlejatest ja nende tegevusest ning seeläbi nende 
tegevuse üle arvestust pidada ja järelevalvet teha. 

JVIS-i väljatöötamise üks peamisi eesmärke oli luua 
võimalus käitlejatega seotud andmete keskseks 
haldamiseks, nii et ühest kohast saaks tervikliku 
ülevaate nii ühe käitlejaga seonduvast infost kui ka 
kõiki käitlejaid hõlmavast statistikast. Samuti saab 
süsteemi abil menetleda taotlusi ning teha järele-
valvetoiminguid (näiteks hallata järelevalveametnike 
aastaplaane, registreerida järelevalvetoiminguid). 
Infosüsteemi kasutajateks on eeskätt järelevalve-
ametnikud ja käitlejad, keda on hinnanguliselt kokku 
ligi 19 500. 

JVIS-i ühe osana käivitus 1. juulist 2014 riigi toidu ja 
sööda käitlejate register. Selle eelkäijaks oli sööda-
register, mis hõlmas vaid sööda valdkonnas tegutse-
vaid ettevõtjaid. Uus, ka toidu ja toiduga kokkupuu-
tumiseks ettenähtud materjalide ning esemete vald-
konnas tegutsevatele käitlejatele laiendatud register 
võimaldab ühtlustada neis valdkondades tegevusloa ja 

1  https://jvis.agri.ee 

majandustegevusteate esitamise menetlusi. Registri 
teenuste liidestus Põllumajandusministeeriumi kliendi-
portaaliga2 muudab käitlejale vajaliku tegevusloa taot-
lemise ja majandustegevusteate esitamise lihtsamaks 
ning mugavamaks. Kliendiportaali saab siseneda nii 
Põllumajandusministeeriumi kui ka Veterinaar- ja 
Toiduameti kodulehe kaudu. 

Järelevalve infosüsteemi, sh toidu ja sööda käitle-
jate registri rakendamisega kaasnevad kulud olid 
eelkõige seotud infotehnoloogiaga. Varem toiminud 
söödaregistri uuendamiseks ja laiendamiseks tuli 
teha arendustöid, et anda süsteemile vajalik funkt-
sionaalsus ning viia register kooskõlla MsüS-ist tule-
nevate nõuetega. Lisaks tuli register liidestada teiste 
vajalike andmekogudega (äriregister, rahvastiku-
register) ning Põllumajandusministeeriumi kliendi-
portaali ja dokumendihaldussüsteemiga.

Täiendava funktsionaalsuse võimaldamiseks jätka-
takse nii kliendiportaali kui ka JVIS-i edasist arenda-
mist (näiteks on plaanis lisada informatiivsete teadete, 
kontrollaktide ja muude dokumentide käitlejatele 
ja/või järelevalveasutusele edastamise funktsioon). 
Samas neile, kes end arvutimaailmas kindlalt ei tunne, 
säilib endiselt võimalus esitada oma andmeid ja doku-
mente järelevalveasutusele paberil.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi uudne infosüsteem 
võib esmapilgul tunduda mõnevõrra keeruline ja 
käitlejal puudub esmane otsekontakt ametnikuga, 
aitab tänapäevaste infotehnoloogiliste võimalustega 
arvestavate lahenduste loomine muuta ettevõtja 
suhtluse riigiga lihtsamaks ja mugavamaks. 

JVIS-i väljatöötamise infotehnoloogilisest köögi-
poolest loe lk 50–53.

2		http://portaal.agri.ee	

Haidi Kanamäe

2	 http://portaal.agri.ee	

Tiigrihüpe toiduohutuse valdkonnas

1	 https://jvis.agri.ee	
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Seemnemajandusest Eestis

Seemnemajandus on sertifitseeritud seemnete ja 
seemnekartuli tootmine, mille käigus kontrollitakse 
sortide põlvnemist, sordi- ja liigiehtsust, -puhtust 
ning teiste liikide ja umbrohtude esinemist seem-
nepartiis. Sertifitseeritud ehk kvaliteetsed seemned 
on esimene samm ohutu toidu ja sööda tagamiseks. 

Eesti seemnemajandus ulatub aastasse 1924, 
mil praegune Põllumajandusuuringute Keskuse 
seemne laboratoorium astus rahvusvahelise seem-
nete analüüsimise ühingu ISTA liikmeks. ISTA 
on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodigi  
1924. aastal eesmärgiga välja töötada ja arendada 
seemnete analüüsimise meetodeid. 

90 aastat väldanud töö tulemusena võime nentida, 
et 2014. aasta oli põllukultuuride seemnete tootmise 
rekordaasta: seemnetootmiseks kasutatav põllupind 
taastus vahepealsest langusest ning jõudis tagasi 
2004. aasta tasemele, kuid toodetud sertifitseeritud 
seemne kogus ületas 2004. aasta kogust peaaegu 
kolmandiku võrra. Seega on kümne aasta jooksul 
sertifitseeritud põllukultuuride saagikus märkimis-
väärselt tõusnud. 

Sertifitseeritud seemne 
tootmine
2014. aastal tunnustati Eestis 11 266 hektarit 
seemne põldu, mis moodustas 94,4% tunnustamisele 
esitatud põldudest. Kokku esitati tunnustamisele 
121 sorti. 2014. aasta kohta lõplikke näitajaid veel 
pole, sest seemnetootmise majandusaasta lõpeb  
31. juunil. Siiski võib juba praegu öelda, et  
2014. aasta on erakordne aasta, kuna võrreldes  
2013. aastaga suurenes tunnustatud põldude 
pindala 2707 hektari võrra, kusjuures kõige märki-
misväärsemalt kasvas teraviljapõldude pindala. 

Eestis tunnustatud seemnepõllud, ha

2013. aasta 2014. aasta

Teravili 6 325 7 877

Kõrrelised 
heintaimed

1 002 1 222

Liblikõielised 
heintaimed

746 774

Muud liigid 486 1 393

Kõik kokku 8 559 11 266

Sertifitseeritud seemnekartuli 
tootmine
Statistikaameti andmetel on Eestis kartuli kasva-
tamiseks kasutatav pind 2004. aastaga võrreldes 
vähenenud umbes 2,5 korda.  Samal ajal aga on 
seemnekartuli kasvupind suurenenud 2,5 korda 
(2004. aastal 113 ha, 2014. aastal 290,94 ha). Seega 
kui 2004. aastal moodustas seemnekartuli kasvu-
pind ainult 0,7% kogu kartuli kasvupinnast, siis  
2014. aastal oli see juba ligi 5%. 

Kokku sertifitseeriti 2014. aastal 45 kartulisorti. 
Kõige enam toodetakse seemnekartulit Viljandi 
maakonnas.

Seemnemajanduse arengukava 
aastateks 2014–2020
Sertifitseeritud seemnete ja seemnekartuli toot-
mine koosneb mitmest tegevusest. Esmalt viiakse 
läbi põldtunnustamine liigi- ja sordiehtsuse kontrol-
liks, seemnekartuli puhul ka taimehaiguste kontrol-

Kristiina Digryte
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liks. Seejärel võetakse seemne- või seemnekartuli 
proovid ning neid analüüsitakse. Sõltuvalt taime-
liigist tehakse seemnetele järelkontrolliks ka põld-
katsed. Seemnel ja seemnekartulil on nimetatud 
tegevused veidi erinevad – näiteks analüüsitakse 
seemnekartulil eraldi viirushaigusi ja bakterhaigusi. 

2014. aastal töötas Põllumajandusministeerium 
koos sotsiaalpartneritega MTÜ-st Seemneliit, Põllu-
majandus-Kaubanduskojast, Põllumajandusametist, 
Põllumajandusuuringute Keskusest ning mujaltki 
välja Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 
2014–2020. Arengukava allkirjastati 28. oktoobril 
2014. Arengukava hõlmab teravilja-, sööda-, õli- ja 
kiukultuuride seemnete, peedi ja köögiviljakultuu-
ride seemnete ning seemnekartuli tootmist ning 
turustamist. Seemnemajanduse arengukava koosta-
mise tingis vajadus plaanida tegevusi sertifitseeritud 
seemnete ja seemnekartuli kasutamise edendami-
seks ning seemnesektorit sammhaaval parendada. 

Arengukavas on ette nähtud kolm tegevussuunda: 
teadlikkuse tõstmine, seemnete ja seemnekartuli 
sertifitseerimise süsteemi täiustamine ning toot-
mise ja turustamise edendamine. 

Eestis kasutatakse teiste Euroopa Liidu liikmes-
riikidega võrreldes märksa vähem sertifitseeritud 

seemet. Kuna ka põllukultuuride keskmine saagikus 
on Eestis madal, siis võib oletada, et see on vähe-
malt osaliselt tingitud vähesest sertifitseeritud 
seemne kasutamisest. Seetõttu pannakse arengu-
kavas suurt rõhku avalikkuse teadlikkuse tõstmisele. 
Selleks on ette nähtud põllumajandustootjate infor-
meerimise ning nõustamise ja koolituse meetmed. 
Need hõlmavad tegevusi, mis parandavad põllu-
majandustootjatele suunatud info kättesaadavust 
ning sordilehe ja sordikatsetuse teabe levitamist. 
Plaanis on avaldada informatsiooni ka veebilehtedel, 
et lihtsustada selle leidmist, koostada ja avaldada 
ülevaateid sortide katsetuste kohta, töötada välja 
infomaterjale (näiteks tuulekaera tõrjeabinõudest) 
ning teha mitmesuguseid uuringuid.

2014. aastal korraldati uuring „Sortide üldtendent-
side analüüsimine“. Selle käigus analüüsiti hariliku 
odra, suvi- ja talinisu, suvi- ja talirapsi olulisi majan-
duslikke näitajaid. Majanduskatsed näitavad, et  
10 aastaga on Eestis teraviljakultuuride uute sortide 
saagikus tõusnud ligi 20%. Rapsil aga on glükosi-
naadisisaldus vaatlusaluse perioodi vältel langenud 
3% võrra. Juba nende kahe mainitud olulise näitaja 
puhul võib öelda, et iga uus sort on efektiivsem. 
Uuringuga saab lähemalt tutvuda Põllumajandus-
ministeeriumi kodulehel3.

PÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED 2015–2020 

Sertifitseeritud seemne kogused aastatel 1999–2014, tonni
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3	 http://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2014/uuring-2014-sordid-uldtendentsid.pdf	
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Seemnetootmise pind aastatel 1999–2014, ha

Tunnustatud seemnekartuli kasvupind aastatel 2004–2013, ha

Sertifitseeritud seemnekartuli kogus aastatel 2002–2013, tonni
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Puuviljandusest

telt kahel aastal (2010. ja 2012. aastal) kokku 153 
puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjel-
duse koostamise. Koostatud sordikirjeldused on 
kättesaadavad Põllumajandusministeeriumi kodu-
lehel5. Mitu puuvilja- ja marjakultuuride paljundajat 
on kasutanud neid sordi registreerimiseks sordi-
registris. Samuti on puuvilja- ja marjakultuuride 
paljundajatel hea võimalus sordikirjeldustes loet-
letud tunnuste põhjal ise määrata paljundusmaterjali 
sorte või tuvastada paljundusmaterjali sordiehtsust.

Paljundusmaterjali ja viljapuude tootjate ning 
ostjate huvides on see, et oleksid teada turusta-
tava paljundusmaterjali ja istikute sortide nimed 
ning oleks tagatud nende sordiehtsus.

Sordiehtsuse tuvastamine 
puukoolides
Eestis pole seni puuvilja- ja marjakultuuride 
ema taimede kui paljundusmaterjali algmaterjali 
sordiehtsust hinnatud ning seetõttu ei saa olla 
kindel turustatava paljundus- või istutusmaterjali 
sordiehtsuses. Veendumaks, et puukoolides on 
sordiehtne puuvilja- ja marjakultuuride paljundamise 
algmaterjal ning paljundatakse sordiehtsaid istikuid, 
on Põllumajandusministeerium tellinud puuvilja- ja 
marjakultuuride paljundusmaterjali sordiehtsuse 
tuvastamise puukoolides. Tuvastamine on tellitud 
teadlastest koosnevalt ekspertgrupilt, kuna oskused 
selleks on olemas vaid puuviljanduse valdkonna 
ekspertidel ja teadlastel. Ekspertgrupp koosneb 

Merjan Savila

Puuviljanduse valdkonnas on viimastel aastatel läbi 
viidud mitu projekti, et parandada paljundusmaterjali 
tootmise jälgitavust ning tõsta turu usaldusväärsust 
tarbija silmis.

Eestis toodetakse kontrollitud paljundus- ja istu-
tusmaterjali4, mille tootmine on tarnija ehk paljun-
dusmaterjali tootja vastutusel. Puuvilja- ja marja-
kasvatajatele on oluline, et Eestis toodetaks lisaks 
ka sertifitseeritud ehk eliitistikuid, sest uute toot-
misaedade rajamist ja olemasolevate laiendamist 
piirab puukoolide vähene võimekus varustada toot-
jaid sordiehtsate istikute või pookokstega. 

Puuvilja- ja marjakultuuride 
sordikirjeldused
Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali 
turustamise direktiivi (2008/90/EÜ) kohaselt peab 
alates 2012. aasta sügisest turustatav viljapuu- või 
marjaistiku sort olema registreeritud, sordikaitse 
all või tuntud sort. Tuntuks loetakse sellist sorti, 
mida on turustatud läbi aegade (enne 30. septembrit 
2012), kuid sort ei ole olnud ametlikult registree-
ritud, kuna puudus registreerimise nõue ja turus-
tamiseks piisas sellest, et tarnija kandis sordi oma 
nimekirja. Selliseid tuntud sorte oli Eestis palju 
(üle 150 sordi), näiteks õunapuud ’Valge klaarõun’, 
’Liivi kuldrenett’, ploomipuu ’Polli munaploom’ jpt. 

Põllumajandusministeerium otsustas omalt poolt 
tarnijatele kaasa aidata ja tellis valdkonna teaduri-

4	 Kontrollitud	ehk	Conformitas	Agraria	Communitatis	(CAC)	paljundus-	ja	istutusmaterjal	on	sordiehtne	ja	sordipuhas,	 
ette	nähtud	paljundus-	või	istutusmaterjali	või	puuviljade	ja	marjade	tootmiseks,	vastab	kontrollitud	paljundus-	ja	
istutusmaterjali	kategooriale	kehtestatud	nõuetele	ning	on	varustatud	nõuetekohase	tarnija	dokumendiga.	

5	 http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/taimekasvatus/tuntud-sordid
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vähemalt kolmest oma valdkonna eksperdist: 
ühest õuna- ja pirnipuude ehk õunviljaliste, ühest 
kirsi- ja ploomipuude ehk luuviljaliste ning ühest 
marjakultuuride sorte tundvast eksperdist. Ekspert-
grupp külastab kolme aasta jooksul (2013–2015) 
taimetervise registris olevaid puuvilja- ja marja-
kultuuride paljundamisega tegelevaid puukoole üle 
Eesti. Kahe aastaga on eksperdid läbi käinud 40 
puukooli ja tuvastanud puukoolides üksikud eksi-
mused; valdavalt olid need sordinimede vahetusse 
minekud istikutel.

Ekspertgrupi sordiehtsuse tuvastamise töö tule-
muste põhjal moodustub tabel Eesti sordiehtsate 
puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali 
emataimede ja istikute tootjatest aastate lõikes. 
Seda tabelit täiendatakse jooksvalt. Tabeli link on 
leitav nii Eesti Aiandusliidu kui ka Põllumajandusmi-
nisteeriumi veebilehelt. Seda saab kasutada igaüks, 
kes soovib olla kindel viljapuu- või marjaistiku sordi-
ehtsuses. Samuti saab Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (PRIA) tulevikus tabeli põhjal 
kontrollida kohalikku sorti taimede kasvatamise 
toetuse nõuete täitmist.

Koolitused
Kuna paljundusmaterjali tootja vastutab paljun-
datava ja turustatava materjali sordiehtsuse eest, 
siis peavad tal olema selle määramiseks vajalikud 
teadmised. Selle tagamiseks algatas Põllumajan-
dusministeerium puukoolipidajatele ehk paljundus-
materjali tootjatele ja turustajatele ning aiandus-
nõustajatele suunatud koolituse teemal „Eestis 
turustatavate puuvilja- ja marjakultuuride sortide 
määramine“, mille viib läbi Räpina Aianduskool. 
Koolitus korraldatakse kahes osas – esimene osa 
toimus 2014. aasta novembris, teine osa toimub 
2015. aasta suvel. Esimeses osas õpetati nii  teooriat 
ehk seda, milliste tunnuste põhjal sorte määra-
takse, kui ka praktikat ehk seda, kuidas määrata 
sorte raagus okste põhjal. Koolituse teises osas 
õpetatakse sorte määrama taimede kasvufaasis 
ehk lehtede, viljade, marjade jm põhjal.

Kõigi nende projektide läbiviimisel on Põllumajan-
dusministeeriumi usaldusväärne partner olnud Eesti 
Aiandusliit.

Aretis EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuses 2014. aastal. Foto: Merjan Savila
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Heidame põgusa tagasivaate Põllumajandusminis-
teeriumi ametnike panusele Eesti mahepõllumajan-
duse arenguks sobivate tingimuste loomisel.

Nii see algas
Esmakordselt sätestati öko- ehk mahepõllumajanduse 
reguleerimisala ja miinimumnõuded Euroopa Liidus 
1991. aastal nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2092/91. 

Eestis loetakse organiseeritud mahepõllumajan-
dusliku tegevuse alguseks 39 asutajaliikmega Eesti 
Biodünaamika Ühingu (EBÜ) asutamist Pirgu mõisas 
15. veebruaril 1989. EBÜ töötas välja ja võttis 
1990. aastal kasutusele ökopõllumajanduse stan-
dardid ning kaubamärgi ÖKO. Ühing pidas oluliseks 
ökopõllumajanduse laialdast tutvustamist: andis 
välja ajalehte „Elav Maa“, Thuni külvikalendrit ning 
erialaseid trükiseid, koolitas ja nõustas talunikke 
koostöös teiste riikide asjatundjatega. 

Aastatel 1990–1998 kontrolliti tootjaid EBÜ standar-
dite alusel koos Soome ja Rootsi ekspertidega. Sel 
ajal ei antud riigiabi; ökopõllumajandust oli võimalik 
arendada tänu kohalike entusiastide initsiatiivile, 
Soome maa- ja metsamajanduse ministeeriumi rahas-
tatud seitsmeaastasele koostöölepingule, Rootsi ja 
Saksamaa biodünaamika ühingute, ühingu Ökomaa 
Eestimaa ja Šveitsi Schattweidi ökokeskuse abile. 

1990-ndatel loodi mitu maakondlikku (nt Saaremaa 
Biodünaamika Ühing, Läänemaa Ökotalunike Selts) 
ja piirkondlikku ökotootjate organisatsiooni (nt 
Haanjamaa Ökoloogilise Põllumajanduse Ühistu, 
Kagu-Eesti Bios) ning Tartu Ökoinsenerikeskus 
(praegu Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus). 

Organisatsioonide tegevuse koordineerimiseks, 
mahesektori huvide esindamiseks Põllumajandus-
ministeeriumiga suhtlemisel  ja ühiselt mahepõllu-
majanduse hea käekäigu eest seismiseks asutasid 

kaheksa aktiivselt tegutsevat maheorganisatsiooni 
2006. aasta juulis Mahepõllumajanduse Koostöö-
kogu. Koostöökogu, kuhu nüüdseks kuulub 12 orga-
nisatsiooni, on kujunenud Põllumajandusministee-
riumile väga heaks koostööpartneriks, olles esin-
datud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus, 
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seirekomis-
jonis, Eesti maaelu arengukava 2014–2020 etteval-
mistavas juhtkomisjonis ning Eesti mahepõllumajan-
duse arengukava 2014–2020 koostamise töörühmas.

Põllumajandusministeerium 
ökopõllumajanduse 
korraldajana
1994. aastal alustati Põllumajandusministeeriumi 
maamajandusosakonnas ökopõllumajandust regulee-
riva seaduse eelnõu kavandamist. 17. juulil 1997 jõus-
tuski esmakordselt mahepõllumajanduse seadus, mis 
sätestas seni kasutatud „ökoloogilise põllumajanduse“ 
sünonüümina mõiste „mahepõllumajandus“. Seaduse 
eesmärk oli mahepõllumajanduslikult ehk ökoloogili-
selt käideldud toidu kvaliteeti tagava süsteemi riiklik 
korraldamine. Samal aastal kinnitas Vabariigi Valitsus 
riikliku mahemärgi etaloni, väljaandmise tingimused 
ja kasutamise korra. Nii oli alates 1. jaanuarist 1998 
mahetootjatel võimalus tooteid märgistada mahemär-
giga, eristamaks neid teistest toodetest. 

1998. aastal kinnitas põllumajandusminister mahe-
põllumajanduse täpsemad nõuded. Sama aasta 
aprillis moodustati ministri käskkirjaga seitsme-
liikmeline mahepõllumajanduskomisjon, mille päde-
vusse kuulus mahemärgi kasutuslubade väljaand-
mise õiguse taotluste läbivaatamine. 

Alates 1. jaanuarist 1999 andis minister mahetoot-
jate kontrollimise ja mahemärgi kasutuslubade välja-
andmise õiguse mittetulundusühingutele EBÜ ja 

25 aastat mahepõllu majandust Eestis

Eve Ader
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Kagu-Eesti Bios. Järelevalvet nimetatud organisat-
sioonide tegevuse üle tegid Taimetoodangu Inspekt-
sioon (TTI) tootmise valdkonnas ning Veterinaar- 
ja Toiduinspektsioon (alates 2000. a Veterinaar- ja 
Toiduamet, VTA) töötlemise valdkonnas. Selline 
kontrollsüsteem kehtis 2001. aastani.

Ministeerium pidas oluliseks ka mahepõllumajan-
duse arenguprogrammi koostamist. 1999. aasta 
oktoobri lõpus vormistati kaheks kuuks põllumajan-
dusosakonda lepingulisele tööle kaks erialaspetsia-
listi, kelle ülesandeks oli lähtuvalt Eesti võimalikust 
liitumisest Euroopa Liiduga töötada välja mahepõllu-
majanduse arenguprogramm ja ettepanekud selle 
rakendamiseks. 

2000. aastal moodustati põllumajandusministri käsk-
kirjaga 16-liikmeline mahepõllumajanduse valdkonna 
nõuandev komisjon, mille ülesandeks oli koondada 
eri huvigruppide ettepanekud mahepõllumajanduse 
arendamiseks ja tegevuste koordineerimiseks. 

Liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga aastatel 
1998–2002 oli põllumajanduspeatüki asjus oluline 
ühtlustada seadusandlust, viia tootmine vasta-
vusse EL-i nõuetega ja tugevdada administratsiooni  

(sh korrastada järelevalvesüsteemi). Eesti ja 
Euroopa Liidu õigusaktide läbivaatuse ja võrdle-
mise käigus formuleerisid Põllumajandusminis-
teeriumi ametni kud, kaasatud eksperdid ja sektori 
esindajad läbirääkimispositsioonid. Skandinaavia 
nõuabi raames töötas ministeeriumis mahepõllu-
majanduse eksperdina Jens Skau Taanist. 

2000. aastal loodi Põllumajandusministeeriu mis 
keskkonnabüroo, mille vastutusalas oli ka mahe-
põllu majanduse valdkond. Bürool seisis ees suur 
töö mahepõllumajanduse õigusaktide harmoneeri-
miseks EL-i õigusaktidega, sest mahepõllumajan-
duse seadus, selle rakendusaktid ning kontroll-
süsteem vajasid muutmist. Võttes arvesse välis-
ekspertide hinnangut ja nõuandva komisjoni soovi-
tusi, jõustus 2001. aastal uus mahepõllumajanduse 
seadus, millega kehtestati riiklik kontrollsüsteem ja 
loodi mahepõllumajanduse register. Riikliku järe-
levalve õigused (kontroll, tunnustamine) mahe-
põllumajandusliku tootmise üle anti TTI-le (alates  
2010. a Põllumajandusamet, PMA), mahepõlluma-
jandusliku töötlemise ja impordi üle VTA-le ning tööt-
lemise üle jaekaubandus- või toitlustusettevõttes 
Tervisekaitse inspektsioonile.

„Mustikad“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.
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24.–28. septembril 2001 külastas Eestit EL-i 
missioon, mille tulemusel mahepõllumajanduse 
valdkonna valmistumine liitumiseks EL-iga sai 
üldjoontes positiivse hinnangu. 

2004. aastal loodi mahepõllumajanduse paremaks 
korraldamiseks Põllumajandusministeeriumi taime-
tervise osakonnas mahepõllumajanduse büroo, kus 
praegu töötab kolm inimest (aastatel 2005–2007 
neli inimest). Büroo analüüsib mahepõllumajan-
duse olukorda Eestis, töötab välja asjakohased 
arengu kavad ja valdkonda reguleerivate õigusaktide 
eelnõud, osaleb EL-i otsustusprotsessis, korraldab 
ja koordineerib mahevaldkondlikku teavitamist ning 
asjakohast koolitust. Alates 2009. aastast osaleb 
büroo Eesti maaelu arengukava (MAK) mahepõllu-
majandusliku tootmise toetuse meetme ettevalmis-
tamisel, toetuse rakendamisel ning seire- ja hinda-
misprotsessis.

Töö Euroopa Liidu 
õigusaktidega
Alates 1. maist 2004, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga, 
osaleb üks Põllumajandusministeeriumi mahepõllu-
majanduse büroo ametnik Euroopa Komisjoni mahe-
põllumajanduse komitee kohtumistel ning EL-i 
nõukogu mahepõllumajanduse töögrupis. Eesti seisu-
kohtade kujundamisse kaasatakse järelevalveasutusi 
ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindajaid. 

Kuna esimest EL-i mahepõllumajanduse määrust 
(EMÜ) nr 2092/91 oli aastate jooksul palju kordi 
muudetud, oli tekst muutunud raskesti loetavaks ja 
ilmnes vajadus uue määruse väljatöötamiseks. Selle 
tööga alustati 2006. aastal. Järgmisel aastal võttis 
EL-i nõukogu vastu uue määruse (EÜ) nr 834/2007 
ning tunnistas määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks. 
Uue määrusega sätestati selgesõnaliselt mahepõllu-
majanduse põhimõtted ja eesmärgid ning esitati 
ühes dokumendis koos nii tootmise, märgistuse, 
kontrolli kui ka impordi eeskirjad.

2008. aastal võeti nõukogu määruse rakenda miseks 
vastu komisjoni määrused (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) 
nr 1235/2008, millega kehtestati määruse (EÜ)  
nr 834/2007 rakenduseeskirjad mahetootmise, 

märgistamise, kontrolli ning mahetoodete kolman-
datest riikidest importimise korra kohta. Kõiki neid 
EL-i määrusi kohaldati alates 1. jaanuarist 2009.

Olulisemad muudatused viimastel aastatel on 
EL-i uue mahepõllumajanduse logo kasutusele-
võtt, samuti mahepõllumajanduslike vesiviljelus-
loomade, merevetikate ning maheveini tootmise 
eeskirjade kehtestamine ja Euroopa Liidu nõukogu 
uue määruse väljatöötamine. 

Muudatused Eesti õigusaktide 
tulemusel
Kehtiv mahepõllumajanduse seadus jõustus  
1. jaanuaril 2007 (viimane redaktsioon 1. juulil 2013). 
Sellega kehtestati mahepõllumajanduse nõuded, 
mis ei olnud sätestatud EL-i määrustega, sh järele-
valve alused ja ulatus ning isiku vastutus mahepõllu-
majanduse nõuete rikkumise eest.

Alates 1. jaanuarist 2005 võeti kasutusele uus Eesti 
riiklik mahepõllumajandusele viitav märk – ökomärk.

2007. aastal asutati avalik mahepõllumajandusli-
kult toodetud seemne, seemnekartuli ja paljundus-
materjali andmekogu. 

Alates 2009. aastast väljastatakse maheettevõtetele 
mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks 
mahetoodangu müügil. Tõendav dokument on avali-
kult kättesaadav Põllumajandusameti veebilehel6. 

Õigusaktide parema arusaadavuse huvides on 
Põllumajandusministeeriumi rahastusel koostatud 
juhendmaterjalid nõuete selgitamiseks tootjale ja 
väikekäitlejale. 

Riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduse vald-
konnas teevad praegu oma pädevuse piires PMA, 
VTA ning Tarbijakaitseamet.

PMA teeb järelevalvet isikute üle, kes tegelevad 
mahetaimekasvatusega (sh mitteharitavalt alalt 
taimede või seente korjamisega), -loomakasva-
tusega, -mesindusega, -vesiviljelusega, -sööda 
esmatootmisega; oma ettevõttes toodetud töötle-
mata mahetoote pakendamise ja turuleviimisega; 
maheseemne ja -paljundusmaterjali tootmise, ette-
valmistamise ja turuleviimisega.

6	 www.pma.agri.ee
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VTA teeb järelevalvet isikute üle, kes tegelevad 
mahetoidu ettevalmistamisega (sh töötlemisega 
ja toitlustusettevõtetes toodete ettevalmistami-
sega), töödeldud sööda ettevalmistamise ja turu-
leviimisega või mahetoodete ladustamise ja turule-
viimisega (sh importimisega ja pakendamata toote 
turustamisega lõpptarbijale).

Tarbijakaitseamet teeb järelevalvet jaekaubandus-
ettevõtetes toodetel mahepõllumajandusele viitava 
teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise 
ning esitatud teabe õigsuse üle.

Järelevalve parendamisele aitavad kaasa ka iga-
aastased Põhja- ja Baltimaade mahepõllumajanduse 
kontrollorganisatsioonide ja -asutuste nõupidamised, 
kus tavakohaselt antakse lühiülevaade osalevate 
riikide mahepõllumajanduse olukorrast, suundu-
mustest ja viimase aasta põhilistest muudatustest 
ning arutatakse mahetootjate kontrolliga seonduvat. 
2000. aastal osales Eesti esindus esimest korda 
Põhjamaade kontrollorganisatsioonide kokkutulekul 
Ahvenamaal. Alates 2001. aastast toimuvad Põhja- ja 
Baltimaade (varem vaid Põhjamaade) kokkutule kud; 
kahel korral on kokkutulek toimunud Eestis.

Mahepõllumajanduse 
arengukavad
Mahepõllumajanduse arengukavad on koostatud 
aastateks 2007–2013 ja 2014–2020. Mahepõllu-
majanduse büroo ülesanne on täiustada valdkonna 
õigusakte, et luua tingimused arengukava elluviimi-
seks, korraldada arengukavas ettenähtud tegevusi 
ja hinnata eesmärkide saavutamist. 

Eesti mahepõllumajanduse arengukava 2007–2013 
eesmärk oli tugevdada mahepõllumajanduse konku-
rentsivõimet, suurendada kohalike mahetoodete 
turuosa ning tagada kohaliku mahetoidu kättesaa-
davus tarbijale. Büroo tellis arengukava eesmär-
kide saavutamiseks aastatel 2007–2013 kokku 121 
erinevat tööd ja tegevust; neist 64 rahastati MAK-i 
vahenditest ja 57 riigieelarvest. Arengukava eesmär-
kide täitmist hindas ministeerium koos järelevalve-
asutuste ja valdkonna esindajatega perioodi jooksul 
neli korda, kaks korda arengukava täiendati. 

Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020 ette-
valmistav 30-liikmeline nõuandva õigusega töörühm 
moodustati 2013. aasta augustis. Arengukava koos-

tamine ja koordineerimine toimus ministeeriumi 
toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekants-
leri juhtimisel. Viie järgneva kuu jooksul peeti kokku 
10 koosolekut ja viis ümarlauda, kuhu kutsuti lisaks 
töörühma liikmetele ka mahetootjaid, ametnikke 
ja muid asjatundjaid. Arengukava 2014–2020 ja 
selle rakendusplaan kinnitati põllumajandusministri 
käskkirjaga 27. juunil 2014. Arengukava eesmärk 
on parandada mahepõllumajanduse konkurentsi-
võimet ja suurendada kohaliku mahetoidu tarbimist. 
Uues arengukavas on senisest enam pandud rõhku 
mahetöötlemise ja -turustamise ning ühistegevuse 
arendamisele. Aastaks 2020 on seatud näiteks järg-
mised eesmärgid: viiendik Eesti tarbijatest tarbib 
regulaarselt mahetooteid; mahetoitu pakutakse 30% 
lasteasutustes. 

Mahepõllumajandusliku 
tootmise toetamine
Alates 2000. aastast makstakse Eestis mahetootja-
tele hektaripõhist toetust ühtviisi nii mahepõlluma-
janduslikule tootmisele üleminekuperioodil oleva kui 
ka üleminekuperioodi läbinud maa kohta. Toetuse 
põhimõtteks oli ja on kompenseerida mahetootmise 
omapärast tingitud lisakulud ning saamata jäänud 
tulu. Aastatel 2000–2003 maksti toetust riigieel-
arvest. Pärast liitumist EL-iga sai toetuse aluseks 
MAK-i põllumajandusliku keskkonnatoetuse meede. 

Meetme väljatöötamise periood oli väga pingeline, 
kuna samaaegselt meetme väljatöötamisega tuli 
toetuse saamiseks ette valmistada ka nõuete järgi-
mise kontrollsüsteem ja toetusega kaasneva mõju 
hindamise põhimõtted. Selleks tehti tihedalt koos-
tööd põllumajandusnõustajate ja erialaorganisat-
sioonidega. 

Toetusmäärad on olenenud kasvatatavast kultuu-
rist ja mahepõllumajanduslikult peetavatest looma-
dest. Alates 2009. aastast on toetust võimalik saada 
karjatatavate loomade, kodulindude, sigade, küüli-
kute ja mesilaste mahepidamise eest. Mahetootjad 
saavad toetust taotleda ka MAK-i teistest meetme-
test (mõnes meetmes annab mahetootmine taotluse 
hindamisel ka lisapunkte). Suur abi on olnud alates 
2005. aastast rakendunud riiklikust turuarendustoe-
tusest, mille abil on kaheksa organisatsiooni viinud 
ellu 67 projekti, sh mitmed mahetoidu tutvustuskam-
paaniad, osalemised messidel ja laatadel, õppereisid 
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teistesse riikidesse, koolitused Eestis jm. Toetuse 
taotlemise süsteemi on aasta-aastalt muudetud 
lootuses, et see ergutab senisest enam mahepõllu-
majanduse arengut.

Tunnustame parimaid
Mahetoidu tootmisse silmapaistvalt panustanud 
mahetootjate ja -töötlejate tunnustamiseks 
toimuvad alates 2010. aastast Põllumajandusmi-
nisteeriumi tellimusel ja rahastusel aasta parima 
mahetootja ja parima mahetoote konkursid. 

Parimateks mahetootjateks on tunnistatud: Arvo 
Veidenberg, Pajumäe talu (2010); Jaan ja Anne 
Kiider, Riido talu (2011); Tiia ja Arvo Klein, Tarvastu 
Saariku talu (2012); Margus Lille, Kiltsimäe talu 
(2013); Martin Repinski, R Capital OÜ (2014). 

Parimad mahetooted: AS-i Saidafarm Saida valge 
juust (2010); FIE Katrin Seppa-Silmere kamaga šoko-
laadikreem (2011); OÜ Kaks Meistrit kitsepiimast toor-
juust soolvees (2012); Tammejuure talu kanepiõli 
(2013); Urvaste Külade Seltsi Urvaste kama (2014).

Teavitustöö
Põllumajandusministeerium on pannud suurt rõhku 
koolitustele, sh välislektorite kaasamisele. Kooli-

tuste peamine sihtgrupp on olnud mahetootjad, kuid 
koolitusi on korraldatud ka töötlemise, toitlustamise, 
turustuse, järelevalve ja muudel teemadel. Kui 1999. 
aastal toimus 23 õppepäeva, siis viimastel aastatel 
on Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja rahas-
tusel toimunud aastas keskmiselt 100 koolituspäeva. 

Esimene mahepõllumajanduse käsiraamat „Mahe-
põllumajanduse alused“ ilmus aastal 2001. Aastatel 
2001–2014 on Põllumajandusministeeriumi toetusel 
välja antud 75 väiksemahulist trükist erinevatel 
taime- ja loomakasvatuse teemadel. Alates 2007. 
aastast on igal aastal ilmunud eesti- ja ingliskeelne 
lühiülevaade mahepõllumajanduse olukorrast Eestis.

Kokkuvõte
Eesti mahepõllumajanduse ajalugu lühidalt kokku 
võttes tuleb märkida, et kui 1994. aastal oli 31 
 talunikku (s.o ligi pooled ökotootjatest) saanud 
ÖKO-märgi kasutamise õiguse, siis 2014. aasta 
lõpus oli mahepõllumajanduse registris 1542 ette-
võtet; mahepõllumajanduslikku maad vastavalt 2000 
hektarit ja 158 071 hektarit (osakaal põllumajandus-
maast vastavalt 0,2% ja 16%). 

Aastate jooksul on maheettevõtte keskmine 
suu rus kasvanud üle kolme korra: 1994. aastal 
oli see 33 hekta rit, 2014. aastal juba 103 hektarit. 

2014. aastal parimaks mahetootjaks tunnistatud R Capital OÜ juht Martin Repinski (paremal) koos põllumajandusminister 
Ivari Padariga pärast parimate mahetootjate autasustamist Vabaõhumuuseumis Eesti leiva päeval 12. septembril 2014.  
Foto: Tõnu Laas.
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Üle 1000 hektari suuruseid ettevõtteid oli 2014. 
aastal 10. Suurem osa mahetootjatest oli 1990-
ndatel koondunud Lõuna-Eestisse ning Saare ja 
Lääne maakonda, 2001. aastal tegeleti mahepõllu-
majandusega juba kõikides maakondades. Märga-
tavalt on kasvanud loomapidamise osatähtsus. Kui  
2002. aastal oli mahetootjate hulgas loomapidajaid 
vaid 25%, siis 2014. a oli neid juba 63%. 

Esimesed mahetöötlejad olid 1990-ndatel AS Saida-
farm (piimatooted), OÜ Restu Põld (teraviljatooted) 
ja Salu-Jaani Talu (teraviljatooted). 2014. aastal oli 
mahepõllumajanduse registris 221 mahetoodete 
ettevalmistamisega tegelevat isikut. Turule tuleb 

pidevalt uusi häid mahetooteid. Ehkki turustusvõi-
malused järjest laienevad ja tarbijate huvi suureneb, 
müüakse mahetöötlejate vähesuse tõttu siiski suur 
osa kodumaistest mahesaadustest (suurem osa 
piimast ja lihast) tavatööstuste tooraineks. 

2001. aastal toimus esmakordselt maheherne 
ja -rüpsi väljavedu Taani. Praegu  müüakse Eesti 
mahetoodangut (teravili, liha-, piima-, puuvilja- ja 
marjatooted) järjest enam ka teistesse EL-i riiki-
desse. Suur osa turul olevast mahetoodangust on 
sisse toodud teistest Euroopa riikidest. Kodumaiste 
mahetoodete hinnanguline jaemüügi käive oli TNS 
Emori uuringu andmetel 2011. aastal 6,0 miljonit 
eurot ja 2012. aastal 8,3 miljonit eurot. 

Eesti Biodünaamika 
Ühingu kaubamärk ÖKO  

1990. aastast

Eesti riiklik mahemärk  
aastatel 1998–2006

Eesti riiklik ökomärk  
alates 2007. aastast

Euroopa Liidu mahepõllu-
majanduse logo, alates  

1. juulist 2010 kohustuslik 
pakendatud mahetoodetel 

„Küüslaugud“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.
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Maaelu, põllumajandus,  
toiduainetööstus
Väärtuslik põllu majandusmaa

Eesti on põllumajandusmaaga hästi varustatud, mis 
tagab eestimaalaste toidulaua kaetuse nii praegu kui 
ka tulevikus. Sellest hoolimata on koos teiste riiki-
dega ühises põllumajanduspoliitikas osaledes asja-
kohane vaadelda üldiseid maakasutusega seotud 
arenguid ja tendentse ning Eesti osa ja võimalusi 
nendes protsessides.

Selleks, et 2050. aastal maailma rahvastik ära 
toita, tuleks uuringute kohaselt toota praegu-
sega võrreldes 50–70% rohkem toitu. Kui siiani on 
kasvavat nõudlust toiduainete järele rahuldatud 
täiendava põllumajandusmaa kasutuselevõtu ja 
põllumajanduse tootlikkuse kasvuga, siis põlluma-
jandusmaa laiendamise võimalused on  nüüdseks 
valdavalt ammendunud. Seega muutub järjest oluli-
semaks küsimus, kui hästi käiakse ümber põllu-
majandusmaa kui peamise toidutootmise ressursiga.

Ajavahemikul 2005–2013 on Eestis elamumaa pind 
suurenenud 60 540 hektarilt 81 400 hektarini ehk 
koguni ühe kolmandiku võrra. Samal aja vahemikul 
on tootmismaa pind suurenenud 18 200 hekta-
rilt 25 530 hektarini ehk samuti rohkem kui ühe 
kolmandiku võrra. Ärimaa üldpindala on suure-
nenud viimase kaheksa aasta jooksul rohkem kui 
50% võrra (4800 hektarilt 7600 hektarini). Kasu-
tatava põllumajandusmaa pindala on aga viimase 
kahekümne aasta jooksul vähenenud 1,37 miljonilt 
hektarilt väiksemaks kui miljon hektarit. 

Kirjeldatu on kinnituseks, et põllumajandusmaast on 
saanud või saamas hindamatu väärtus, mille mullad 
on taastumatu ressurss. Ilma äärmise vajaduseta ei 

tohiks põllumajandusmaad katta ehitiste, rajatiste 
ega asfaldiga. 

2014. aastal tegime Põllumajandusministeeriumis 
algust põllumajandusmaa kaitset puudutavate 
õigus aktide põhjaliku ülevaatusega ning rakendata-
vate meetmete väljatöötamisega.

Miks on üldse vaja 
põllumajandus maa kasutust 
reguleerida?
Seni on maakasutusega seotud teemasid eri õigus-
aktides käsitletud erinevalt, lähtudes ühe või teise 
konkreetse valdkonna vajadustest ja spetsiifikast. 
Meenutagem, et kuni 2015. aasta alguseni kehtinud 
n-ö vana planeerimisseadus nägi ette erinevate 
planeeringute puhul üksnes väärtuslike põllumaade 
määratlemise. Samas ettekujutus sellest, milline 
maa ikkagi on väärtuslik põllumajandusmaa, ning 
põhimõtted, mille alusel seda otsust teha, on igas 
maakonnas ja kohalikus omavalitsuses isemoodi ning 
kohati puuduvad üldse. Üheselt mõistetava regulat-
siooni hädavajalikkust on tõdenud nii maavalitsused, 
kes on asunud koostama uusi maakonnaplaneerin-
guid, kui ka kohalikud omavalitsused, kes on üldpla-
neeringutega kujundamas perspektiivseid lahendusi 
maakasutuse juhtotstarbe määratlemiseks. 

Eelkõige on aga vaja põllumajandusmaa väärtus-
tada seaduse tasemel, et luua riiklikud abinõud 
toidulaua katmiseks mitte ainult praeguseks 
ajaks, vaid ka tulevikuks. Teisisõnu: väärtusliku 

Helve Hunt
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põllu majandusmaa õiguslike aluste kehtestamise 
eesmärk on tagada selle maa põllumajanduslik 
kasutus ja vältida nende alade siht- või kasutus-
otstarbe muutmist ilma mõjusid analüüsimata. 

Väärtusliku põllumajandusmaa 
õiguslikud alused sätestatakse 
maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduses
Väljatöötamisel oleva eelnõu kohaselt on väär-
tuslik põllumajandusmaa haritav maa ja looduslik 
rohumaa, mille tootlikkuse hindepunkt ehk boni-
teet on Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmise 
boniteediga võrdne või sellest suurem. Maakonnas, 
mille põllumajandusmaa kaalutud keskmine boni-
teet on Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmi-
sest boniteedist madalam, on väärtuslik see põllu-
majandusmaa, mille boniteet on maakonna põllu-
majandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist 
suurem või sellega võrdne. Lisaks eelnimetatud 
põllumajandusmaadele võib kohalik omavalitsus 
määrata väärtuslikuks ka teisi maid.

Boniteet ja põllumajandusmaa 
massiivide kaart
Informatsiooni väärtusliku põllumajandusmaa kohta 
(sh boniteet) kajastatakse väärtusliku põllumajan-
dusmaa massiivide kaardil (kaart hakkab paiknema 
Maa-ameti geoportaalis7 mullakaardi alamkihina). 

Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Maa-
ametiga on teinud suuri pingutusi mullakaardi uuen-
damiseks ning maade boniteediandmete kaasajasta-
miseks. Siinjuures on asjakohane märkida, et korri-
geeritavate mullastiku- ja boniteediandmete puhul 
on tegu keskmiselt enam kui kolmekümne aasta 
taguste mõõtmisandmetega. Põllumajandusameti 
ametnikud inventeerisid aga kõige kriitilisemates 
pinnastes (peenliivad ja sügavad turbad) olevate 
maaparandussüsteemide seisundit, andes sisendi 
perspektiivboniteedi andmete korrigeerimisvajaduse 
kohta. Just võimalikult täpsed mullastikku ja boni-
teeti kajastavad andmed on Põllumajandusuurin-
gute Keskusele aluseks ja eelduseks neid andmeid 
sisaldava põllumajandusmaade massiivide kaardi 

koostamisel. Selle kaardi loomisega loodame saada 
ammendava ja ülevaatliku pildi kogu põllumajandus-
maast, mis arvestaks sujuvalt aja jooksul toimunud 
muutusi. 

Nõuded väärtuslikule 
põllumajandusmaale
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seaduse eelnõus nähakse ette, et väärtuslikku 
põllumajandus maad tuleb kasutada põllumajan-
duslikuks tegevuseks; selleks loetakse põlluma-
jandustoodete tootmine, põllumajandusloomade 
pidamine või maa hoidmine karjatamiseks või hari-
miseks sobilikus seisukorras. Viimane tähendab 
selliste meetodite ja agrotehniliste võtete kasuta-
mist, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatus-
liku leviku ja võimaldavad maa ilma lisakulusid tege-
mata järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks 
tege vuseks kasutusele võtta.

Mõjuvatel põhjustel ja lühiajaliselt võib väärtus-
likku põllumajandusmaad ka kasutusest välja jätta 
või kasutada mittepõllumajanduslikuks tegevuseks. 
Sellest tuleks eelnõu kohaselt aga teavitada Põlluma-
jandusametit, kes hakkab tegema väärtusliku põllu-
majandusmaa kasutamise nõuete üle järelevalvet.

Lisaks näeb eelnõu ette, et väärtuslikule põllumajan-
dusmaale üldjuhul ehitada ei või. Kui ehitus on aga 
möödapääsmatu ja avalikust huvist kantuna põhjen-
datud, võib seda teha üksnes maa asukoha järgse 
maavanema loal ja juhul, kui ehitise või rajatise 
rajamine ei halvenda põllumajandusmaa massiivi 
seniseid kasutustingimusi. Rajades väärtuslikule 
põllumaale ehitist või rajatist, mis mõjutab mitme 
kohaliku omavalitsuse ruumilist arengut, tuleb 
eelnõu kohaselt luba küsida põllumajandusministrilt. 
Väljatöötamisel on ka n-ö loavabad erandid üksikute 
maakodude ning põllumajanduslike tootmishoonete 
ja -rajatiste rajamiseks. 

Oma põllumajandusmaad väärtustada ja kaitsta 
saame vaid koostöös: ühelt poolt riik tasakaalustatud 
õigusaktide väljatöötamisega ja teiselt poolt põllu-
mehed maa sihtotstarbelise, keskkonnasäästliku ja 
hoolika kasutamisega. Eespool kirjeldatud põhimõtted 
loodame seaduse vormi valada 2015. aasta jooksul. 

7	 http://geoportaal.maaamet.ee/	



27

„Viljapõld“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.

Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014–2020

Kadri Rand

Eesti taasiseseisvumisest saati on teraviljakasvatus 
läbinud mitmeid olulisi muudatusi. Neist uusim 
leidis aset Euroopa Liiduga liitumisel aastal 2004, 
kui Eesti teraviljakasvatajast sai mitte ainult Eesti 
rahva toiduga varustaja, vaid ka osaline maailmaturul. 

Euroopa Liidu liikmeks saamisega on teraviljakas-
vatuses toimunud hüppeline areng, mille edukus 
ei sõltu ainult ettevõtte soetatud tehnikast ning 
kasutatavatest väetistest ja taimekaitsevahendi-
test. Väga tähtis on arvestada ka põllumaa eripäraga, 
saaki ja selle kvaliteeti mõjutavate ilmastikuoludega 
ning konkreetse põllukultuuri ja sordi vajadustega. 
See on eelduseks asjatundlikule sordivalikule ning 
sobivate tehnoloogiate valikule ja õigeaegsele raken-
damisele, mis omakorda loob ettevõttele võimaluse 
olla oma tegevuses edukas.

Teraviljasektori arengukava hakati Põllumajandus-
ministeeriumi eestvedamisel koostama 2013. aasta 
sügisel. Sellesse kaasati Eesti Maaülikooli, Põllu-
majandusuuringute Keskuse, Eesti Taimekasva-
tuse Instituudi, Eesti Põllumajandus-Kaubandus-
koja, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste 
Keskliidu, Eesti Rukki Seltsi, Eesti Leivaliidu, Eesti 
Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Seemneliidu ja vald-
konna ühistute ning ettevõtete esindajad.

Natuke üle aasta koos käinud töörühma töö päädis 
2014. aasta 16. oktoobril, mil põllumajandusminister 
allkirjastas Eesti teraviljasektori arengukava aasta-
teks 2014–2020. Tegu on esimese teraviljasektorit 
hõlmava arengukavaga, milles pandi Eesti teravilja-
sektori (sh õlikultuuride ja kaunviljade) hetkeseisu 
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analüüsi alusel paika sektori edasiseks arenguks 
ja püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud 
meetmed ning tegevused.

Arengukavas sõnastatud visiooni kohaselt on Eesti 
teraviljasektor 2020. aastal jätkusuutlik, konkurent-
sivõimeline ja lisandväärtust andev. Sektoris kasuta-
takse laialdaselt uuenduslikke tehnoloogiaid, millega 
tagatakse efektiivne tootmine ja töötlemine, ning 
ekspordi kaudu luuakse eeldused Eestis kasvatatud 
teravilja tuntusele ja tunnustatusele mujal maailmas. 
Kõrgelt kvalifitseeritud Eesti tootja hoiab põlluma-
jandusmaad viljakana ja majandab keskkonnasõbra-
likult, säilitades seeläbi põllumajandusmaa väärtuse.

Sektori peamised probleemid, mis kaardistati tera-
viljasektori arengukava töörühma kohtumistel, on 
järgmised.
1. Eesti teravilja ja rapsi saagikus on jätkuvalt üks 

madalamaid Euroopa Liidus. Põllumajandus-
tootmisel on suured tootmiskulud, mis väikese 
saagitaseme juures ületavad realiseerimishinda; 
seetõttu ei jätku paljudel põllumajandustoot-
jatel piisavalt vahendeid vajalike investeerin-
gute tegemiseks.

2. Teravilja ja rapsi kvaliteet on olenevalt aastast 
muutlik ja paiguti madal. Koristatud vilja kvali-
teedinäitajaid riiklikul tasemel igal aastal ei 
koguta, mistõttu puudub ka terviklik ülevaade 
Eestis kasvatatava teravilja ja rapsi kvaliteedist.

3. Teravilja ja rapsi töötlemisel antakse toodetele 
vähe lisandväärtust (ka mahetoodete puhul, 
mille järele nõudlus järjest kasvab). Seetõttu 
eksporditakse kohapealseks töötlemiseks ja 
ka bioenergia tootmiseks vajalik tooraine, kuigi 
seda võiks Eestist välja viia juba hoopis väärin-
datud kujul.

4. Eesti teravili ja raps ei ole Euroopa ja maailma 
turul veel piisavalt tuntust kogunud, mistõttu on 
kohalikel tootjatel ühisturu tingimustes raskem 
konkureerida. 

5. Põllumajandussektoris on probleemiks tööjõu 
vananemine, oskustööliste ja kõrgteadmis-
tega konsulentide vähesus ning nõuandetee-
nuse kallidus. Innovaatilise põllumajandustea-
duse tagamiseks on vaja jätkata kaasaegse 
 materiaal-tehnilise baasi arendamist ning 
rahvusvahelise põllumajandusteaduse integ-
reerimist Eesti teadustöösse.

Teravilja ja rapsi saak ning saagikused aastatel 2004–2020
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Arengukava koostamisel keskendutigi kirjeldatud 
probleemide kaardistamisele ja neile lahenduste 
otsimisele. Peamiseks eesmärgiks sai teravilja 
tootmise mahu suurendamine, tõstes saagikuse  
2020. aastaks ligemale 1,5 miljonile tonnile. Selle 
tulemusena oleks võimalik kahekordistada ka 
eksporti. Siinjuures on aga oluline müüa Eestist 
välja just kõrge lisandväärtusega teraviljatooteid. 
Töödeldud toodete osakaal teravilja ja rapsi ekspor-
dist peaks moodustama 2020. aastaks vähemalt 
30%. Arengukavaga püstitatud eesmärkide täit-
misel peaks 2020. aastaks Eesti teravilja kesk-
mine saagikus tõusma 4,5 tonnini ja rapsi saagikus  
2,5 tonnini hektari kohta. Saagikuse tõusu toetava 
faktorina võib näha ka jätkuvat taliviljade kasvupin-
dade suurendamist, mis omakorda loob eeldused 
saagikuse tõusule, seda eriti talirapsi puhul.

Eesmärkide täitmiseks on arengukava raames ette 
nähtud mitmesuguseid meetmeid ja tegevusi. Neist 
vääriksid esiletõstmist teadus- ja arendusasutuste 
ning põllumajandustootjate vahelise koostöö ja 
nõuandetegevuse edendamine, Eesti oludesse sobi-
vate sortide ja liikide valik, sertifitseeritud seemne 
kasutamise suurendamine ja sordilise mitmekesi-
suse tagamine, tootmise ja töötlemise efektiivsuse 
tõstmiseks investeeringute tegemine, ühistegevuse 
soodustamine ja innovaatiliste lahenduste raken-
damine. Selleks, et 2020. aastal saaksime kinni-
tada seatud eesmärkide täitmist ja panna paika 
uusi arengusihte, tuleb teraviljasektoris jätkata nii 
horisontaalset kui ka vertikaalset koostööd. Eesti 
teraviljasektori ühtsete eesmärkide täitmisel on iga 
üksiklüli panus äärmiselt oluline. 

Kommunikatsioonis kasvab otsesuhtluse roll

Karin Volmer

Uus maaelu arengukava (MAK) nõuab enda kõrvale 
kommunikatsioonistrateegiat, millest hakkab 
juhinduma korraldusasutuse, makseagentuuri 
ning maaeluvõrgustiku kommunikatsioon MAK-i 
perioodil 2014–2020. Töötav kommunikatsiooni-
strateegia saab sündida siis, kui teame, millist prob-
leemi hakkame sellega lahendama, millised on selle 
tagamaad ja soovitud tulemused. 

Alustasime MAK-i kommunikatsioonistrateegia koos-
tamise protsessi 2014. aasta kevadel, kui istusime 
maha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ameti (PRIA) ning Maamajanduse Infokeskuse 
(MMIK) kommunikatsiooniinimestega ja seadsime 
lähteülesande, kaardistasime olemasolevate mater-
jalide põhjal olukorra ning tegime SWOT-analüüsi. 
Aluseks olid iga-aastased seirearuanded, meedia-
monitooring ning 2012. aastal korraldatud kommu-
nikatsiooniuuringud ministeeriumis ja PRIA-s. 

Uuringud strateegia aluseks ja 
mõõdupuuks
Septembriks valmis uuringukava, mille järgi tuli läbi 
viia fookusgrupiintervjuud sektori esindajatega ja 
tellida avaliku arvamuse uuring. Viimane neist annab 
meile lähtepositsiooni kommunikatsioonistrateegia 
tulemuslikkuse edaspidiseks mõõtmiseks (selged 
mõõdetavad indikaatorid), fookusgrupiintervjuud aga 
annavad olulise sisendi tegevuste planeeri miseks. 

Fookusgrupiintervjuu on struktureeritud küsitlus-
kava alusel toimuv vestluslik grupiintervjuu. 
Kvalitatiivse uurimismeetodina võimaldab see 
minna teemasse süvitsi ja saada sellega detailne 
kirjeldus uuritavast nähtusest. Et meil ametnikena 
õigu poolest ei ole täit ettekujutust, kuidas potent-
siaalsed toetuste taotlejad infot tarbivad (nt millised 
on nende harjumused info otsimisel, millised on 
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infovaja dused ja miks), oli kvalitatiivne uuring grupi-
intervjuude näol kahtlemata suurepärane valik. 

Ettevalmistused koos 
allasutustega
Meie plaanis oli kuus intervjuugruppi, igaühes neist 
kuni kaheksa inimest (v.a PRIA nõukoja grupp, kus 
osalejaid oli rohkem): Põhja-Eesti põllumajandus-
tootjad, Lõuna-Eesti põllumajandustootjad, maaelu 
mitmekesistajad ja Leader, konsulendid, keskkonna-
toetuste sihtgrupp ning PRIA nõukoda. Valimi 
koostamisel olid abiks PRIA statistikud, kes võtsid 
andmebaasist välja juhusliku valimi. Sealjuures 
jälgisime siiski, et tootjate intervjuugruppides oleks 
esindatud erineva taustaga tootjad (taimekasvatus, 
piimatootmine, lihasektor; mahetootja, noortalunik, 
suurtootja, väiketootja). 

Lõpptulemusena viisime läbi viis grupiintervjuud, 
mis toimusid Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Jänedal. 
Kahjuks pidime ära jätma keskkonnatoetuste siht-
grupiga plaanitud intervjuu, sest vaatamata suur-
tele pingutustele ei õnnestunud sinna leida osale-
jaid. Kuivõrd aga teistes gruppides olid keskkonna-
toetuse saajad samuti esindatud, pidasime piisavaks 
ka viie grupi tulemusi. 

Uuringu küsimustik valmis koostöös avalike suhete 
osakonna, maaelu arengu osakonna, PRIA ja MMIK 
kolleegidega ning keskendus neljale teemale: 
	 kuidas sihtgrupid on maaelu arengukava 

toetuste kohta infot saanud; 
	 vajadused ja võimalused toetustest teavitamisel; 
	 intervjueeritavate arusaam põllumajanduse ja 

maaelu kuvandist avalikkuses; 
	 vajadused ja võimalused põllumajanduse ja 

maaelu kuvandi kujundamisel. 

Suurem rõhk otsesuhtlusele
Intervjuudest saaks küll kirjutada korraliku diplo-
mitöö sotsiaalteadustes, kuid järgnevalt toon lühi-
dalt välja peamised tulemused. Info tarbimise harju-
mused on ootuspäraselt väga erinevad – on nii neid, 
kes uurivad ise eelnõude infosüsteemi, kui ka neid, 
kes ootavad, et toetuse tingimused neile isiklikult 
kätte toimetataks; ühiseks nimetajaks on aga inter-
vjueeritavate hinnangul PRIA veebileht ning PRIA ja 
MMIK infokirjad. 

Veebi roll on kindlasti suurenemas, rõhuga veebis 
pakutavatele otsesuhtluse võimalustele nagu info-
kirjad, sotsiaalmeedia, otseteavitused läbi e-PRIA, 
online-konsultatsioonid (nt Skype, jututoad) jpm. 
Võimalusi on palju ja kindlasti vähendavad need 
traditsioonilise meedia ning trükiste rolli toetus-
test teavitamisel. 

Täpne sihtimine sõnumite ja 
kanalitega
E-lahenduste puhul takerdub kommunikatsioon  
vähemalt praegu veel ka digitaalse kirjaoskamatuse 
taha. Näiteks konsulentide intervjuugrupis osalenute 
kogemuse põhjal ei ole keskmiselt viiendikul taot-
lejatest e-posti aadressi või oskust e-lahendustega 
toime tulla, sh valida korralik e-posti teenuse pakkuja.

Ajakirjanduse rolli hinnati gruppides vähenevaks 
toetuste tingimustest teavitamisel, kasvavaks aga 
laiemale avalikkusele tervikpildi loomisel ja edulugu-
dest rääkimisel. Üldiselt saab aga rääkida kommu-
nikatsiooni kohandamisest vastavalt sellele, millise 
sihtgrupini on vaja jõuda – üha olulisem on täpne 
sihtimine nii sõnumite kui ka kanalite valikul. 

Tervikpilt ja detailid
Olulisim on teavitusega luua MAK-i kohta selge 
tervikpilt, et oleks ühtselt arusaadav, mida soovime 
saavutada ja miks. Võimalusel võiks tervikpilt olla 
esitatud ka visuaalselt, sest pikad tekstimassiivid ei 
köida tähelepanu. Kui fookuses on detailide asemel 
eesmärgid, on MAK ka avalikkusele arusaadavam. 

Tervikpildi peale saab ehitada detailid, milles riigilt 
oodatakse lihtsust ja kiirust. Tuleb pingutada, et 
toetuse nõuded saaksid selgeks võimalikult vara – 
tootjate hinnangul on selleks optimaalne aeg pool 
aastat. Õigusaktid ja juhised peaksid olema võimali-
kult lihtsad ja arusaadavad. „Ma ei taha näpuga järge 
ajada ühest määrusest teise,“ võttis üks vastaja 
hästi kokku peamise ajakulu nõuetega tutvumisel. 

Suurem rõhk tulemustele
Oluline punkt, mis intervjuugruppides esile kerkis, on 
teemade rõhuasetus – ka tootjate enda hinnangul 
võiks avalikkuses olla toetustest suurem rõhk nende 
tulemustel ja edulugudel. 
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Kõige paremini räägivadki põllumehed ise, nt: „Seda 
toetuse juttu on natuke liiga palju, kuigi see on ka 
oluline.“ / „Toetuste kohta on spetsiifiline asi, /…/ sest 
põllumehi on 3% ja ülejäänuid see ei huvita. Pigem 
personaalne ja selle informatsiooniga nii palju kui 
e-maili aadresse on, võiks listi mööda laiali minna.“ 

Kohalikule toidule avatud uksed
Kõigis intervjuugruppides tõid osalejad viimase 
teemana välja, et põllumajanduse ja maaelu maine 
kujundamisel tuleb ka ise avatum olla. Kui ühelt 
poolt on tootjatele probleemiks, et neid nähakse 
justkui „toetuse saajaid, mitte tootjaid“, siis teisalt 
leiti, et linnainimese teadmised toidu päritolust 
ja maaelust üldiselt on pigem väikesed. „Et linna-
inimene teaks, kes teda toidab ja maastikud korras 
hoiab“, tehti kõigis gruppides ettepanek korraldada 
Järvamaa eeskujul üle kogu Eesti avatud talude 

päevi. Selline üritus võimaldaks kokku tuua tootjad 
ja tarbijad ning soodustada kohaliku toidu tarbimist 
läbi otsekontaktide loomise. 

Lõpetuseks
Lähemalt saab fookusgrupiintervjuude tulemustest 
lugeda MAK-i kommunikatsioonistrateegiast, mille 
avaldame pärast selle kinnitamist ministeeriumi 
kodulehel. Muide, viisime uuringu algusest lõpuni 
läbi ministeeriumi ja allasutuste nõu ja jõuga –  
alates uuringu kavandamisest ja osalejate kohale-
kutsumisest kuni intervjueerimise, transkribeerimise 
ja tulemuste analüüsimiseni. Nii said uurijad kõige 
vahetuma kontakti sihtgrupiga ja võimaluse kõiki 
huvipakkuvaid vastuseid kohe täpsustada. Sektori 
panus kommunikatsioonistrateegia valmimisse on 
olnud väga oluline. 

Otsetoetuste teavitusüritustest

Mai TalvikTriin Kraav

Ministeerium korraldas 2014. aastal 18. novemb-
rist 17. detsembrini üheksas maakonnas kokku  
10 avalikku infopäeva, kus tutvustati perioodil 2015–
2020 makstavate põllumajanduslike otsetoetuste ja 
maaelu arengu toetuste liike ja nõudeid. Infopäe-
vadel osales kokku ligi 1700 huvilist. Põllumajandus-
like otsetoetustega seonduvat esitlesid infopäevadel 
selle artikli autorid. 

Mida pakkusime põllumajan-
dustootjatele, nõustajatele ja 
teistele huvilistele?
Seekord ei rääkinud me eriti konkreetsetest toetus-
summadest. Otsetoetusteks mõeldud rahade jaotus 
selgus juba 2013. a detsembriks ning sellest teavita-
sime toetuste sihtrühmi kohe. 2014. a jooksul töötati 

aga välja ka otsetoetuste rakendamise määrused 
ja Eesti tegi oma otsused rakendatavate toetuste 
suhtes teatavaks 1. augustiks. 

Uuel finantsperioodil toimuvad muutused kogu otse-
toetuste süsteemis, tuues kaasa toetuste põhinõuete 
täienemise. Varasemast tuttavale ühtsele pindalatoe-
tusele kehtestatakse lisaks veel ka mitu uut toetusliiki, 
mistõttu sõltuvad konkreetsed toetuse ühikumäärad 
nüüdsest põllumajandustootjate otsustest edasise 
suhtes (näiteks sellest, kui mitu noort alustavat põllu-
majandustootjat tuleb toetust taotlema või kui mitu 
väikese maakasutusega põllumajandustootjat seob 
ennast väiketootjate toetusega). Infopäevadel taht-
sime seega anda edasi pigem teadmisi otsetoetuste 
uue süsteemi toetusliikidest, suurematest uuendus-
test ja põhinõuetest, sealhulgas ka uuena rakenduvast 
rohestamise toetusest. 
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Mai Talvik tutvustamas toetuste tingimusi infopäeval Pärnus 24. novembril 2014. Foto: Karin Volmer.

Uue süsteemi selgitamiseks koostasime infopäe-
vadeks enam kui 70 slaidiga ettekande, mille esita-
misele kulus üle kahe tunni. Kuigi uuenduste põhi-
jooni oli ka varem põllumajandustootjatele erinevatel 
kokkusaamistel tutvustatud, sisaldas uus esitlus 
täiendusena Euroopa Komisjonile 1. augustiks 2014 
esitatud otsuseid ja komisjoni koostatud töödoku-
mentides ilmnenud täpsustusi. Ettekande materjalid, 
videosalvestised ning korduma kippunud küsimuste 
vastused on kättesaadavad Põllumajandusminis-
teeriumi kodulehel8.

Ülevaatega põllumajanduslike otsetoetuste 
süsteemis 2015. aastal toimuvatest muutustest 
soovisime edastada selleks hetkeks meieni jõudnud 
info võimalikult laiale auditooriumile, et kõik põllu-
majandusliku tegevusega tegelevad isikud saaksid 
kaaluda, mis suunas oma ettevõtet arendada, ning 
selle põhjal otsustada, milliseid toetusi alates 2015. 
aastast taotleda.

Kuidas meid vastu võeti?
Maakondade lõikes oli saali kogunenud kuulajas-
kond väga erinev. Suur saalitäis rahvast oli igal 
korral kümnest täiesti kordumatu iseloomuga. Oli 

tõsiselt kaasa mõtlevat auditooriumi. Oli pahaselt 
nurisevat auditooriumi. Oli senises töös esinenud 
praktilisi puudujääke esile toovat auditooriumi. Oli 
süüdistavat auditooriumi. Oli mõistvat ja arusaavat 
auditooriumi. Kuigi üldjuhul oli tegu asjalike küsi-
muste ja aruteludega, leidus ka üksikuid kiuslikult 
soleerivaid, ilmselt oma praktiliste probleemidega 
kimpu jäänud sõnavõtjaid.

Küllaltki keeruline oli selgitada meie väiksema 
maakasutusega põllumajandustootjatele, kes 
metsade vahel põldu harivad, Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoe-
tuste tugevamat sidumist keskkonna säästmise ja 
elurikkuse säilitamise nõuetega. 

Hulgaliselt esitati küsimusi, millest nähtus, et 
kuulajates tekitasid enam huvi kaks teemat: rohes-
tamisega seonduv ökoloogilise kasutuseesmär-
giga alade määratlemine ning meie soov suunata 
põllumajandus maad aktiivsesse kasutamisse, 
piirates püsirohumaadel hekseldamist. 

Võimalusi nii paljude osavõtjatega üritustel käia 
esineb harva. Meie jaoks olid need päevad täis 
kohtumisi huvitavate inimeste ja ettepanekutega, 
aga samas ka õppetunde ja raskusi.

8	 http://www.agri.ee/et/pollumajandustoetuste-infopaevad-2015-otsetoetused-ja-uus-maaelu-arengukava		
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PÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED

Ühtne pindalatoetus Põllumajandustootmisega seotud toetus *

Puu- ja köögivilja kasvatamise toetus *

Ammlehma kasvatamise toetus *

Piimalehma kasvatamise toetus *

Ute ja kitse kasvatamise toetus *

Kliimat ja keskkonda säästvate  
põllumajandustavade toetus (rohestamine)

Noore põllumajandustootja toetus

Väikepõllumajandustootjate toetus

* Euroopa Komisjoni heakskiidul

Mida me õppisime?
Infopäevadelt saime palju teadmisi praktilistest 
probleemidest, mis uue otsetoetuste süsteemi 
rakendamisel tootjate ette kerkivad. Ikka ja jälle 
tekkis vajadus Euroopa Liidu määrusi üle lugeda ja 
esitatud küsimustele vastuseid otsida. Paljude küsi-
mustega, millele me kohe vastust anda ei osanud, 
jätkub töö veel pikka aega. Lubadus vastused avali-
kustada kohustab meid.

Suund edasiseks
Põllumajandusministeerium kaasab otsetoetuste 
rakendamisele põllumajandusorganisatsioonide 
esindajaid läbi põllumajanduse ja maaelu arengu 
nõukogu. Kindlasti on aga ka edaspidi väga oodatud 
kõigi põllumajandustootjate tähelepanekud ja 
märkused. Soovime jõuda igaüheni neist, sest põllu-
majandustootjate töö on ääretult oluline.

Põllumajandusminister Ivari Padar esinemas infopäeval 
Kuressaares 20. novembril 2014. Foto: Karin Volmer.
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Eesti toit laulupeol
2014. aasta suvel, XXVI üldlaulupeo „Aja Puudutus. 
Puudutuse aeg“ raames avati Põllumajandusminis-
teeriumi eestvõttel Tallinna Lauluväljakul esimest 
korda Eesti toidu väljak. 

Idee luua laulupeole Eesti toidule pühendatud 
väljak sündis 2014. aasta jaanuaris Põllumajandus-
ministeeriumi juurde moodustatud töögrupis, kuhu 
kuulusid Eesti toidusektori organisatsioonide ning 
mitme riigiasutuse esindajad. Laulupeo raames 
korraldatud Eesti toidu väljak oli 2014. aasta lõpuks 
valminud Eesti toidu tutvustamise ja müügieden-
duse kava „Eesti toit 2015–2020“ pilootprojekt. Selle 
eesmärk oli väärtustada ja populariseerida Eesti 
toitu ning näidata nii kohalikele elanikele kui ka 
väliskülalistele, et Eestis osatakse toota ja valmis-
tada väga head toitu ning et hea Eesti toit peaks 
kuuluma iga meie olulise kultuurisündmuse juurde. 

Eesti toidu väljaku projekt sai teoks eelkõige tänu 
heale koostööle Eesti Laulu- ja Tantsupeo Siht-
asutusega ja toidusektori esindusorganisatsiooni-
dega, kes kõik andsid uue algatuse õnnestumiseks 
väga olulise panuse. Projekti oli kaasatud kaheksa 
suuremat ja väiksemat organisatsiooni: Eesti Põllu-
majandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse 
Liit, Eesti Peakokkade Ühendus, Eesti Aiandusliit, 
MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, MTÜ Peipsimaa Kogu-
konnaköök, MTÜ Kohalik Toit ning MTÜ Saaremaa 
Turundusühing. 

Eesti toidu väljaku kontseptsiooni loomisel oli meie 
juhtmõtteks anda külastajatele tervikpilt Eesti 
toidust. Teisisõnu tahtsime, et külastaja saaks 
osa nii väikeste kui ka suurte tootjate ja töötlejate 

toodangust, et esindatud oleks nii talutoit kui ka 
restoranimenüü, et maitsta saaks Eesti eri piirkon-
dade roogasid ja et see kõik oleks laulupeo külas-
tajale mugavalt ning kenasti serveeritud. Väljakul 
pakutu peegeldas meie kliimat, ajalugu ning toidu 
valmistamise viise, mida oleme põlvest põlve päran-
danud, aga samas ka aegade möödudes alatasa 
veidi muutnud ja uuendanud. Seetõttu oli ka Eesti 
toidu väljaku juhtlauseks „Eesti toit – ajast puudu-
tatud ja ajaga kaasas“.

Väljakul pakutu tõestas nii kohalikele kui ka välis-
külalistele, et Eesti toit on maitsev, värske ja huvitav, 
ning igal külastajal oli võimalus leida endale meele-
pärast suupoolist. Kolmes suures väljakule püsti-
tatud toidutelgis pakuti huvilistele väga mitme-
külgset toiduvalikut. 

Eesti Peakokkade Ühenduse koordineeritud telgis 
sai proovida Eesti eri piirkondade retseptidest inspi-
reeritud roogasid. Kokad olid jaotanud Eesti tinglikult 
kolmeks piirkonnaks: Lääne-Eesti ja saared, Kesk- ja 
Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti ja Virumaa. Menüüst võis 
leida näiteks mulgiputru suitsulihaga, suitsuahvenat 
tomati-kurgisalatiga, suitsutatud lammast, lesta, 
suitsutatud veisepõske ning haugikooke. 

Eesti Toiduainetööstuse Liidu telgis sai väljaku 
külastaja mekkida nii kohukesi kui ka jogurtit, kohu-
piima, jäätist, pannkooke moosiga, kama, pirukaid, 
astelpajunektarit ning isegi kamašašlõkki. 

Kolmandas telgis pakkusid külalistele Eesti toitu 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Aiandus-
liit, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, MTÜ Peipsimaa Kogu-
konnaköök, MTÜ Kohalik Toit ning MTÜ Saaremaa 
Turundusühing. Valikus oli nii värsket hapukurki kui 
ka maasikaid, suitsuvutte, lihaveisesteike, metssea-

Kadi Raudsepp

Eesti toidu tutvustamisest ja Eesti toidu väljakust
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lihast grillvorste ja karbonaadi, põdrasinki, kiluvõi-
leibu ja kartulisalatit, pirukaid, kooke ja karaskit. 

Nagu öeldud, oli valik väga mitmekülgne ning andis 
laulupeolistele võimaluse kogeda uusi ja põnevaid 
Eesti maitseid, sisaldades samas ka vanu häid klas-
sikuid. Loodetavasti inspireeris Eesti toidu väljaku 
projekt toitlustajaid pakkuma nii laulupeol kui ka 
teistel olulistel sündmustel rohkem Eesti toitu ja 
seda ka põnevalt serveerima. Publiku suur huvi 
lubab oletada, et nii eestlased ise kui ka meie välis-
külalised oleksid sellest väga huvitatud. 

Eesti toidu kuvandi loomine
Eesti toidu väljaku korraldamine laulupeol oli osa 
pikemaajalisest plaanist, mis valmis toidusektori 
organisatsioonide kaasabil 2014. aasta detsembris –  
Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava 

„Eesti toit 2015–2020“. Dokumendi koostamisse 
andis olulise panuse Põllumajandusministeeriumi 

juurde moodustatud töörühm, kuhu kuulusid esin-
dajad Põllumajandusministeeriumist, Kultuuriminis-
teeriumist, Välisministeeriumist, Haridus- ja Teadus-
ministeeriumist, Eesti Toiduainetööstuse Liidust, 
Eesti Piimaliidust, Eesti Peakokkade Ühendusest, 
Tervise Arengu Instituudist, Eesti Kaupmeeste 
Liidust, MTÜ-st Maitsev Lõuna-Eesti, Eesti Hotel-
lide ja Restoranide Liidust, Eesti Põllu majandus-
Kaubanduskojast, MTÜ-st Eesti Maa turism, Riigi-
kogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühmast, Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutusest, Eesti Põllu-
meeste Keskliidust, Eestimaa Talupidajate Kesk-
liidust ning Eesti Kalaliidust.

Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kavaga 
seadsid Põllumajandusministeerium, teised kavaga 
seotud riigiasutused ja toidusektori esindajad endale 
eesmärgiks panustada lähiaastatel koos süsteem-
selt Eesti toidu positiivse kuvandi loomisse ja Eesti 
toidu populariseerimisse nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti toidu väljak laulupeol. Foto: Kristo Mäe.
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Selleks et erinevad tegevused kannaksid samu sõnu-
meid ja lähtuksid ühisest kontseptsioonist, sõnastati 
Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kavas 
Eesti toitu iseloomustavad põhiväärtused:
	 neli aastaaega, mis väljenduvad ka meie toidu-

laual;
	 Eesti eri toidupiirkonnad, millest igaühel oma 

nägu;
	 põhjamaine kliima, metsaanni- ja ulukirikkad 

metsad, kalarikkad veekogud, viljakad põllud 
ning liigirikkad rohumaad, mis võimaldavad 
toota kvaliteetset teravilja, piima ja liha;

	 nutikad põllumajandustootjad, -töötlejad ja 
kokad, kes panustavad toodete väärindamisse, 
ning teadlikud ja nutikad tarbijad, kes oskavad 
toidult palju nõuda – seega ka väga kvaliteetne 
toit;

	 traditsioon süüa mitu korda päevas sooja toitu 
ja oskus ise toitu valmistada. 

Seega on Põllumajandusministeeriumil, teistel 
kavaga seotud riigiasutustel ja Eesti toidusek-
tori esindajatel lähiaastatel ees oluline ülesanne – 
töötada selle nimel, et viia ülaltoodud sõnumid nii 
Eesti kui ka välismaa tarbijateni, ning kujundada 
Eesti toidu positiivset kuvandit.

Põllumajandusminister Ivari Padar (vasakul) tutvustamas Eesti toidu väljakut laulupidu külastavatele välisajakirjanikele. 
Põllumajandusministri tervituskõnet tõlgib välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank. Foto: Kristo Mäe.



37

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raken-
duskava aastateks 2014–2020 esitati Euroopa 
Komisjonile kinnitamiseks 15. oktoobril 2014. aastal. 
Rakenduskava järgi investeeritakse Eesti kalandusse 
ja rannapiirkondade arengusse 129,6 miljonit eurot.

EMKF on fond, mis on mõeldud Euroopa Liidu mere-
majanduse ja kalandussektori poliitika elluviimi-
seks aastatel 2014–2020. See on üks viiest Euroopa 
struktuuritoetuste ja investeeringute fondist, mis 
täiendavad üksteist ja püüavad edendada majan-
duskasvu ning töökohtade taastumist Euroopas.

Eesti panustab EMKF-i rakendamisel kõigisse 
Euroopa Liidu prioriteetidesse, milleks on kalan-
duse ja vesiviljeluse arendamine, ühtse kalandus-
poliitika elluviimise soodustamine, tööhõive ja ühte-
kuuluvuse suurendamine, turustamise ja töötlemise 
edendamine ning integreeritud merenduspoliitika 
elluviimine.

Kalapüük
Kalapüügile suunatud meetmed võib liigitada 
nelja rühma: investeeringutoetused, innovatsiooni-
meetmed, keskkonnaalased meetmed ning teadlaste 
ja kalurite partnerluse meede. 

Kalapüügi edendamise valdkonnas panustatakse 
perioodil 2014–2020 suuremas mahus keskkon-
naalastesse tegevustesse. Näiteks rakendatakse 
meetmeid, mis aitavad vähendada soovimatut kaas-
püüki ja edendada keskkonnasäästlikku kalapüüki; 

samuti suunatakse ressursse koelmu- ja elupaikade 
taastamiseks kunstkoelmute abil. 

Ettevõtete tootearendusliku ja tehnoloogilise võime-
kuse parandamiseks toetatakse nende koostööd 
teadus- ja arendusasutustega läbi innovatsiooni-
meetme. Tähelepanu pööratakse ka teadmussiir-
dele ning teaduse, ettevõtjate ja neid ühendavate 
lülide võrgustumisele; selle üks oluline eesmärk on 
edendada nõudeid järgivat kalanduskultuuri, tõstes 
teadlikkust nii kalandussektoris kui ka laiema avalik-
kuse hulgas.

Vesiviljelus
Kalapüügile sarnaselt võib vesiviljeluse edenda-
misele suunatud meetmed jagada nelja rühma: 
investeeringutoetused, innovatsioonimeetmed, 
keskkonna alased meetmed ning inimkapitali ja 
suhtevõrgustike edendamise meede.

Vesiviljeluse meetmete valik tuleneb Eesti vesi-
viljeluse mitmeaastasest riiklikust tegevuskavast 
aastateks 2014–2020. Perioodi peamine prioriteet 
on arendada juba rajatud tootmiste konkurentsi-
võimet ja investeerida turul edukate ettevõtete 
laiendustesse. Tootlikke investeeringuid on kavas 
toetada läbi finantsinstrumendi. Erinevalt perioodist 
2007–2013 toetatakse vesiviljeluses uuel perioodil 
ka inimkapitali ja suhtevõrgustike edendamist. 

Eesti vesiviljelust iseloomustab suur killustatus 
mitmete väikesemahuliste toodete ja toomisviiside 

Kalamajandus
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 
aastateks 2014–2020

Reili Kivilo
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vahel, mille tõttu esineb sektoris usaldamatust ja 
huvide lahknevust. Arengu soodustamiseks tuleb 
kaasata teadlasi ja tuua sektorisse erialaste tead-
mistega spetsialiste, kes omakorda avaldaksid mõju 
elukestvale õppele ning aitaksid muuta tehnoloogi-
liste lahenduste rakendamiseks vajaliku oskusteabe 
laiemalt kättesaadavaks. Selle eesmärgi saavuta-
miseks on kavas kasutada juba toimivat Kalanduse 
Teabekeskust.

Ühine kalanduspoliitika
Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamist 
toetatakse fondi vahenditest esmakordselt; siiani 
rahastati andmete kogumist ning kontrolli ja järele-
valvet otse Euroopa Komisjonist. Andmete kogumise 
ja õigeaegse esitamise kohustus tuleneb Euroopa 
Liidu õigusaktidest; Eesti on seadnud endale 
eesmärgiks muuta see töö sujuvamaks. Näiteks 
on plaanis leida võimalused asendada järjepide-
valt käsitsi tehtav andmetöötlus infotehnoloogiliste 
lahendustega ning siduda omavahel eraldiseisvad 
andmebaasid. See parandaks info liikumist ning 
vähendaks inimfaktorist tekkida võivaid eksimusi, 
mis aitaks vältida ka liigset administratiivkoormust.

Tööhõive ja territoriaalne 
ühtekuuluvus
Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurenda-
mine ehk perioodist 2007–2013 tuttavaks saanud 

rannapiirkondade meede jätkub, kuid teise nimetuse 
all: perioodil 2014–2020 nimetatakse rannapiirkondi 
kalanduse kohalikeks algatusrühmadeks. 

Kalanduse kohalike algatusrühmade koos- ja 
ühistöö tegevuste edendamisele ning jätkamisele 
suunab Eesti riigisiseselt 21% fondi finantsvahen-
ditest. Piirkondade edasised arenguvajadused on 
seotud eelkõige töötlemise, turustamise ja mitme-
kesistamise arendamise jätkamisega ning peamiste 
lossimiskohtade (sadamate) kaasajastamisega; 
see tagab jätkusuutliku arengu tulevikuks ja aitab 
lõpuni viia sektori struktuursed muudatused. Samuti 
peab Eesti oluliseks edendada uuenduslike ideede 
ja lahenduste elluviimist, mis hõlmab uute tehno-
loogiate kasutuselevõttu ja alternatiivenergia kasu-
tamise soodustamist; eesmärk on tõhustada toot-
misprotsesse ja suurendada keskkonnasäästlikkust 
ning energiatõhusust.

Töötlemine ja turustamine
Töötlemise ja turustamise soodustamisele suuna-
takse tähelepanu selleks, et suurendada ettevõtete 
tootearenduslikku ja tehnoloogilist võimekust ning 
koostööd teadus- ja arendusasutustega. Selle tule-
musena saaks parendada tooteid ja protsesse, aga 
ka leida uusi turge ja vähendada sõltuvust idaturust. 
Sarnaselt vesiviljelusega on siingi plaanis toetada 
tootlikke investeeringuid läbi finantsinstru mendi. 
Uuendusena turustamise ja töötlemise vallas 

 20% Kalapüük

 14% Vesiviljelus

 11% Ühine kalanduspoliitika

 21% Rannapiirkonnad

 25% Töötlemine ja turustamine

 3% Integreeritud merenduspoliitika

 6% Tehniline abi 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite jaotus aastateks 2014–2020



39

antakse aastatel 2014–2020 EMKF-ist ladus-
tamisabi ning toetatakse tootjaorganisatsioonide 
tootmis- ja turustamiskavasid.

Integreeritud merenduspoliitika
Integreeritud merenduspoliitika rakendamise 
soodustamine on täiesti uus valdkond, mis on 
liidetud kalandusega. Integreeritud merendus-
poliitikal on kolm peamist eesmärki: 

	 täiustada seire- ja jälgimissüsteeme ehk luua 
integreeritud mereseire infosüsteem;

	 integreerida teadusasutuste merekeskkonna 
uuringutest saadavat teavet ning teha koostööd 
andmete kogumisel;

	 arendada sektoris hõivatuid ja laiemat ava likkust 
ning tõsta teadlikkust merekeskkonna kaitse ja 
majandamise nõuetest ja nende järgimise vaja-
dusest.

„Siiakalad“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.
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Rahastamisvahendid
Selleks et poliitikaeesmärkide saavutamiseks kind-
laks tehtud vajadusi kõige sobivamal viisil katta, 
on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest 
võimalik abi anda toetustena, auhindadena, tagas-
tatava abina, rahastamisvahenditena või nende 
kombinatsioonina. Neist viisidest on üha tähtsa-
maks muutumas just rahastamisvahendid (s.o 
omakapitali- või kvaasiomakapitali investeeringud, 
laenud, tagatised või muud riskijagamisvahendid), 
sest need võimendavad Euroopa struktuuri- ja inves-
teerimisfondide mõju (kuna nende puhul on võimalik 
kombineerida eri liiki avalikke ja erasektori vahen-
deid) ning muudavad ringlusefekti tõttu abi andmise 
pikemas perspektiivis jätkusuutlikumaks. Lisaks 
sellele laiendab rahastamisvahendite kasutamine 
ka kasusaajate ringi ning vähendab nii konkurentsi-
moonutust kui ka vahendite ebaefektiivse kasuta-
mise riski. 

Rahastamisvahendeid hakati Euroopa struktuuri-
fondide puhul rakendama juba perioodil 1994–1999, 
kuid hoo sai see praktika sisse perioodil 2007–2013. 
Perioodist 2007–2013 pärineb ka Põllumajandusmi-
nisteeriumi esimene kogemus rahastamis vahendi 
rakendamisel Euroopa investeerimisfondist. Euroopa 
Kalandusfondi vahenditest anti laenu vesiviljelu-
sega tegelevatele ettevõtjatele. Rahastamis vahendi 

rakendaja oli Maaelu Edendamise Sihtasutus, laenu-
fondi suurus oli 4 miljonit eurot, laenu maksimaalne 
suurus 500 000 eurot (kuid mitte suurem kui krediidi- 
või finantseerimisasutuse väljastatav laenusumma) 
ning laenuperioodi pikkus üldjuhul 5–10 aastat (kuid 
mitte rohkem kui 15 aastat).

Varasematel perioodidel kehtisid rahastamis-
vahendite rakendamisel Euroopa struktuurifondidest 
piirangud sõltuvalt sektorist, kasusaajast, projekti 
tüübist ja tegevuse liigist. Perioodil 2014–2020 neid 
piiranguid aga enam ei ole ja toetust võib rahasta-
misvahendina anda kõigist viiest Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondist: Euroopa Regionaalarengu 
Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Ühtekuuluvus-
fondist, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ja 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

Rahastamisvahendeid kasutatakse selliste inves-
teeringute toetamiseks, mida peetakse rahaliselt 
elujõuliseks, kuid mis ei leia turult piisavaid rahas-
tamisallikaid. Rakendatavad rahastamisvahendid 
ei tohi tõrjuda välja erasektorist tulevat rahasta-
mist. Eesmärk on kooskõlas programmi eesmär-
kidega rahuldada konkreetsed turuvajadused ning 
reageerida turutõrgetele ja ebasoodsatele investeeri-
misolukordadele kulutõhusal viisil. Otsus rahastada 
abimeetmeid rahastamisvahenditena peab seega 
põhinema eelhindamise käigus leitud tõenditele 
turutõrgetest ja ebasoodsatest investeerimisolu-

Rahastamisvahendid
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 
rakenduskava ning Eesti maaelu arengukava  
2014–2020 rahastamisvahendi eelhindamine

Merle Saaliste
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kordadest ning lähtuma avaliku sektori investeeri-
misvajaduste hinnangulisest tasemest ja ulatusest. 

Rahastamisvahendi 
eelhindamise korraldus ja 
metoodika
Kuna kogemus, mille me saime rahastamisvahendi 
rakendamisel Euroopa Kalandusfondi vahenditest 
perioodil 2007–2013, oli positiivne ja huvi laenu 
taotlemise vastu suur, kavatseme perioodil 2014–
2020 jätkata rahastamisvahendite rakendamisega 
ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendi-
test. Lisaks on uuendusena kavas rakendada rahas-
tamisvahendeid ka Euroopa Maaelu Arengu Põllu-
majandusfondi raames. Eelhindamise läbiviimine oli 
kohustuslik eeldus mõlema fondi puhul ja seega viidi 
läbi üks, mõlemat valdkonda kattev eelhindamine.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 
rakenduskava ning Eesti maaelu arengukava  
2014–2020 raames rakendatava rahastamisva-
hendi eelhindamisel lähtuti Euroopa Liidu nõuetest,  

juhistest ja kriteeriumidest. Hindamise viis läbi Ernst 
& Young Baltic AS. Eelhindamine algas detsembris 
2013 ja aruanne koostati 18. juuniks 2014. a kogu-
tud teabe põhja.

Rahastamisvahendi eelhindamise käigus analüüsiti 
rahastamisvahendi võimalikke rakendusvaldkondi, 
turutõrkeid ja sihtgruppe ning esitati ettepanekud 
rahastamisvahendite kujundamiseks ja rakenda-
miseks ning kavandati investeerimisstrateegia.

Rahastamisvahendite siht- ja huvirühmadena käsit-
leti põllumajanduse, kalanduse, toiduainetööstuse, 
joogitootmise ja põllumajandussaaduste hulgi-
müügi ettevõtteid, muid mittepõllumajanduslikke 
maapiirkonna ettevõtteid, tootjaorganisatsioone, 
maa parandusühistuid ja sadamaid. Iga sihtgruppi 
analüüsiti lähtuvalt nende eripärast. Sihtgruppi-
dega viidi läbi veebiküsitlused ja telefoniintervjuud. 
Täiendavalt kohtuti finantsasutuste esindajatega, 
et saada ülevaade valdkonnale suunatud finants-
pakkumisest, ning analüüsiti sihtrühmade ettevõt-
jate äriregistrist kättesaadavaid majandusnäitajaid. 

„Vutimunad“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.
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Eelhindamise tulemused
Eelhindamisel tuvastati, et turutõrkeid esines kõigis 
uuritud sihtrühmades, kuid nende põhjused olid 
erinevad. Kõige sarnasemad olid põllumajanduse, 
kalanduse, toiduainetööstuse, joogitootmise ja põllu-
majandussaaduste hulgimüügi ettevõtete sihtrühm 
ja muude mittepõllumajanduslike maapiirkonna ette-
võtete sihtrühm. Nende mõlema puhul selgus, et üle 

poole ettevõtjatest olid kogenud probleeme pangast 
laenu saamisel, sest krediidiasutused hindavad taga-
tisi põhjendamatult ebapiisavaks, turul pakutavad 
täiendavad tagatised on liiga kallid, laenuintressid 
on liiga kõrged, majandusnäitajad ei ole piisavalt 
head ja tagasimakseperioodid on liiga lühikesed. 

Samuti tunnistas üle poole vastajatest, et nende 
ettevõtte areng takerdus, sest neil ei õnnestunud 
vajalikuks investeeringuks raha saada. Pangast 
laenu saamine on eriti raske alustavatel ning 
väikestel ettevõtetel. Muude mittepõllumajanduslike 
maapiirkonna ettevõtete puhul tuli esile ka tõsiasi, 
et neil on keeruline saada rahastust riskantsema-
tele projektidele.  Erineva juriidilise vormi või tege-
vusalaga ettevõtete esile toodud probleemides ei 
esinenud tähelepanuväärseid erinevusi. 

Enamik vastanutest väitis, et nad vajavad järgneval 
viiel aastal investeeringuteks täiendavaid vahendeid. 
Investeerida sooviti ehitistesse ja rajatistesse, masi-
natesse ja seadmetesse, maa ostu (peamiselt põllu-
majandusettevõtete puhul) ja tootearendusse. Ligi 
pooled vajavad täiendavaid vahendeid kuni 50 000 
eurot, kuid mida suurem on ettevõte, seda suurem 
on ka investeeringuvajadus. 

Telefoniintervjuudel osalenud hindasid pangalae-
nude kättesaadavust pigem halvaks (pangad ei 
ole huvitatud väikelaenude andmisest, laenutin-
gimused on liiga koormavad). Pangalaenu mitte-
saamisel kasutati teiste ettevõtjate laenu või laenu 
võttis pangast omanik eraisikuna. Sageli on muude 
mittepõllumajanduslike maapiirkonna ettevõtete 
grupi esindajatel pangalaenu saamisel täiendavaks 
takistuseks vähene põhivara ja tagasihoidlik käive, 
mis sõltub maapiirkonna kohalikust tarbimisest.

Telefoniintervjuudel osalenutest oli enamik huvi-
tatud finantsinstrumentidest. Subsideeritud finants-
instrumenti nähti alternatiivina toetustele. Eriti tunti 
huvi subsideeritud investeerimislaenu vastu ja seda 
vajati ka toetuse saamisel lisaks.

Tootjaorganisatsioonid (s.o põllumajanduse ja kalan-
duse valdkonna ühistud), kes tegelevad peamiselt 
liikmete toodangu hulgimüügiga, omasid vähe või 
üldse mitte põhivara, kuid eelnevate gruppidega 
võrreldes oli nende investeerimisvajadus märga-
tavalt suurem (pooltel üle miljoni euro ja mõnel 

„Kuldne, kuldne“. Põllumajandusministeeriumi 
fotokonkursil „Hooaeg 2014: toit ja maaettevõtlus“ 
äramärgitud töö. Autor: Illar Lemetti.
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üksikul alla 250 tuhande euro). 95% vajab tege-
vuse hooajalisuse tõttu käibekapitalilaenu, 30% 
on kasutanud investeerimislaenu, pooled vajavad 
laenu võtmisel täiendavaid tagatisi. Tagatiste turu-
hinda peeti samas liiga kalliks. Ühe probleemina 
laenude saamisel mainiti ka seda, et pangad ei tunne 
ühistulise vormi olemust. Pangast laenu saamist 
pidasid problemaatiliseks pooled ühistutest; 26% 
tunnistas, et ühistu arengut on takistanud rahastuse 
mitteleidmine. Investeerida (peamiselt põhivarasse, 
sh töötlemise arendamiseks) kavatseb tulevikus 
90% ühistutest, kes vajavad ka täiendavat rahas-
tust. Rahastamisvahendite vastu näitas huvi üles 
95% ühistutest. Mitmed ühistud näitasid üles huvi 
omakapitaliinvesteeringute vastu.

Maaparandusühistute puhul selgus, et kuna enamik 
neist on mittetulundusühingud (MTÜ-d), siis 
puuduvad neil rahavood ja seega nad üldjuhul ei 
sobi rahastamisvahendite sihtrühmaks. Ilma toetus-
teta ei ole neil võimalik investeeringuid teha ja laenu 
vajavad nad peaasjalikult vaid toetuste sildfinant-
seerimiseks, mis ei ole aga rahastamisvahendite 
puhul lubatud. Pangast laenu saamisel on prob-
leemiks tagatiste puudus ja nõrgad majandusnäi-
tajad. Investeeringuvajadus on erinev: vastanuist 
50% puhul jäi see alla 10 000 euro ja 25% puhul 
alla 50 000 euro; 10% vajas investeeringuteks üle 
miljoni euro. Huvi tundsid rahastamisvahendite 
vastu pooled maaparandusühistud.

Sadamate analüüs näitas, et keskmine Eesti sadam ei 
genereeri piisavalt tulusid, et ise oma investeeringuva-
jadust rahuldada või laenukoormust tasuda; tegelikult 
ei sobi neile siis ka finantsinstrumendid. Pooled küsit-
letud sadamatest olid investeeringute tegemisel kasu-
tanud toetusi. Laenu vajatakse nii sadama hooldus- ja 
renoveerimistöödeks kui ka sadama tugifunktsioo-
nide ülesehitamiseks. Tagatis ei ole probleemiks, sest 
põhivara on palju, kuid rahavood on liiga väikesed 
ülalpeetava põhivara suhtes. Pangast laenu saamise 
probleemidena nimetati veel ka seda, et pangad ei 
tunne kalanduse valdkonda. Ligi 90% vastanud sada-
matest vajaks järgneval viiel aastal investeeringuteks 
täiendavaid rahalisi vahendeid (välja toodud summad 
jäid miljoni euro piiresse). Rahastamisvahendite vastu 

tundis huvi 56% küsitletud sadamatest. Rahastamis-
vahendid sobiks aga peaasjalikult neile vähestele 
sadamatele, kelle muu tegevus loob sadama halda-
mise kõrval piisavalt kasumit.

Pakkumise analüüsi tulemusel selgus, et pankadel 
on huvi põllumajandus- ja kalandusvaldkonna laenu-
portfelli kasvatamiseks. Turul pakutavaid tagatisinst-
rumente pidasid kalliks aga ka pangad, kes väitsid, 
et kui tagatis oleks odavam, siis langetaksid ka 
nemad oma laenuintressi ja laenusaaja jaoks oleks 
nii tegemist topeltefektiga. Pankade arvates on 
laenude väljastamisel probleemiks see, et raske on 
määrata tagatiseks oleva maa hinda; samuti oleks 
vaja tõsta ettevõtjate finantsteadlikkust. Laenutaot-
luse läbivaatamisel pööratakse lisaks ettevõtte seni-
sele tegevusele tähelepanu ka projekti elluviivatele 
füüsilistele isikutele. Potentsiaali näevad pangad 
aga ühistute moodustamises ja propageerimises. 
Pankade arvates esineb turutõrkeid vaid alustavate 
ja mikroettevõtete puhul (kesine finantsteadlikkus, 
omavahendite ja tagatiste puudumine). Pangad eelis-
tavad anda suuri laene; mikrolaene turul pakutakse, 
kuid kõrge intressiga. Omakapitaliinvesteeringute 
pakkujaid turul ei tuvastatud.

Uuringu tulemusena leiti, et rahastamisvahendit ei 
ole vaja rakendada mobiilsete masinate ja seadmete 
puhul, sest liisingud on kättesaadavad ja soodsad.

Eelhindaja soovitused 
rahastamisvahendite 
rakendamiseks
Lähtuvalt uuringu tulemustest soovitas eelhindaja 
rakendada Eesti maaelu arengukava ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava raames 
mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu, pikaajalist 
investeerimislaenu, tagatisi ja EMKF-i raames lisaks 
ka omakapitaliinvesteeringuid. Soovitused on kokku-
võtvalt toodud tabelis. Ministeerium kavatseb rahas-
tamisvahendid 2015. aastal soovitustest lähtuvalt 
välja töötada ning neid samast aastast ka rakendada.

Rahastamisvahendi eelhindamise aruandega saab 
põhjalikumalt tutvuda Põllumajandusministeeriumi 
kodulehel9.

9	 www.agri.ee/et/mak-emkf-2014-2020-rahastamisvahendi-eelhindamine	
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Nr Instrument Sihtrühm Sihtotstarve Suurus Periood Tingimused Prioriteet

MAK-i 2014–2020 potentsiaalsete rahastamisvahendite investeerimisstrateegia

1. Mikro-  
ja väike-
ettevõtete 
kasvulaen

Maapiirkonna põllu-
majanduslikud ja mitte-
põllumajanduslikud 
mikro- ja väikeette-
võtted, sh alustavad 
ettevõtted (kuni 2 
aastat tegevuse alusta-
misest) ja noored põllu-
majandustootjad ehk 
noortalunikud

Mikrofinantsee-
ring ettevõtte 
arendamise 
investeeringu-
teks 

Kuni 100 000 € Kuni 5 aastat Turutingimustel 
kaaslaenamine või 
otselaen;  
alustavatele 
ettevõtetele ja 
noortalunikele 
subsideeritud 
intress ja vajadusel 
maksepuhkuse 
võimalus

2

2. Pikaajaline 
investeeri-
mislaen

Maapiirkonna põllu-
majanduslikud ja  
mittepõllumajandus-
likud VKE-d

Tootjaorganisatsioonid 
(TO)

Investeeringud 
suuremahu-
lisematesse 
äri plaanidesse, 
mis soodus-
tavad struktuur-
seid muutuseid 
ning ettevõtte 
kasvu ja arengut

500 000–2 mln €, 
tootjaorganisatsiooni-
dele kuni 6 mln €

5–10 aastat, 
TO-dele  
vajadusel kuni 
15 aastat

Turutingimustel 
kaaslaenamine, 
tootjaorganisat-
sioonidele subsi-
deeritud intressiga

3

3. Tagatised Maapiirkonna põlluma-
janduslikud ja mitte-
põllumajanduslikud 
mikroettevõtted, sh 
alustavad ettevõtted 
(kuni 2 aastat tegevuse 
alustamisest) ja noored 
põllumajandustootjad 
ehk noortalunikud

Tootjaorganisatsioonid

Sihtrühmade 
krediidiasutuste 
laenude  
garanteerimine 
tagatisega

Maksimaalselt 80% 
laenusummast

Kuni 10 aastat Keskmine intress 
2,5%; tootja-
organisatsioonidele, 
alustavatele  
ettevõtetele ja 
noortalunikele 
intress 1,5%

1

EMKF-i 2014–2020 potentsiaalsete rahastamisvahendite investeerimisstrateegia

1. Mikro-  
ja väike-
ettevõtete 
kasvulaen

Kalanduse valdkonna 
mikro- ja väike-
ettevõtted

Mikrofinantsee-
ring ettevõtte 
arendamise 
investeeringu-
teks

Kuni 100 000 € Kuni 5 aastat Turutingimustel 
kaaslaenamine või 
otselaen

4

2. Pikaajaline 
investeeri-
mislaen

Kalanduse valdkonna 
väikse- ja keskmise 
suurusega kasvu-
ettevõtted

Tootjaorganisatsioonid

Investeeringud 
suuremahulise-
mate äriplaanide 
elluviimiseks, 
mis soodus-
tavad struktuur-
seid muutuseid 
ning ettevõtte 
kasvu ja arengut

500 000 – 2 mln €, 
tootjaorganisatsiooni-
dele kuni 6 mln €

5–10 aastat Turutingimustel 
kaaslaenamine, 
tootjaorganisat-
sioonidele  
subsideeritud 
intressiga

1

3. Tagatised Kalanduse valdkonna 
kasvuettevõtted

Tootjaorganisatsioonid

Sihtrühmade 
krediidiasutuste 
laenude garan-
teerimine taga-
tisega

Maksimaalselt 80% 
laenusummast

Kuni 10 aastat Keskmine intress 
2,5%, tootjaorga-
nisatsioonidele 
subsideeritud 
intress (1,5%)

3

4. Oma - 
kapitali- 
investee-
ringud

Kasvupotentsiaaliga 
kalanduse valdkonna 
VKE-d

Pikaajalised 
investeeringud 
struktuursete 
muutuste ja 
suuremahuliste 
äriplaanide 
rahastamiseks

> 2 mln € Kuni 10 aastat Pole kohalduv 2

Tabel 1. Potentsiaalsete rahastamisvahendite investeerimisstrateegia
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Teadus- ja arendustegevus
Programm “Põllumajanduskultuuride geneetilise  
ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2014–2020“

2014. aastal algas riikliku programmi „Põlluma-
janduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja 
säilitamine“ kolmas programmperiood. Programmis 
sätestatakse põllumajanduskultuuride geneetilise 
ressursi kogumise ja säilitamise eesmärgid ning 
olulisemad tegevused nende täitmiseks.

Taimekasvatust mõjutavad nii ilmastik kui ka paljud 
taimehaigused ja -kahjurid. Seetõttu tuleb säilitada 
erinevaid liike ja sorte, et hävimisel (nt halbade 
kasvutingimuste või ohtlike taime haiguste tõttu) 
oleks neid võimalik säilitatavatest varudest taastada.

Sordiaretuse seisukohalt on oluline koguda loodu-
sest ning koduaedadest väärtuslikke liike, kohalikke 
sorte ja rahvaaretisi. Samuti on vaja kaasaegse 
tehnoloogia abiga uurida sorte, mida põllumajan-
duslikus tootmises praegu enam ei kasutata, sest 
sobivuse korral saab neid taas kasutusele võtta 
(näiteks nišikultuuridena spetsiifilistel eesmärkidel, 
nn nišitoodete tootmiseks).

Neist vajadustest lähtuvalt on programmi eesmärk 
koguda põllumajanduskultuuride geneetilist 
ressurssi ja hoiustada seda pikaajaliselt geeni-
pangas või aed- ja põldkollektsioonides, et tagada 
kultuuride eluvõime säilimine. Olulisteks tegevus-
teks programmi raames on kultuuride uurimine, 
hindamine ja kirjeldamine, dokumenteerimine, 
paljundamine ning säilikute kasutamise tagamine. 

Säilitamiseks on mitu võimalust. Ex-situ säilitamine 
tähendab bioloogilise mitmekesisuse komponen-
tide kaitset väljaspool nende looduslikku elupaika. 

Ex-situ säilitamine toimub geenipangas seemnetena 
(nt teraviljade puhul). In vitro säilitamine toimub 
laboritingimustes kunstlikul toitealusel (nt kartuli-
taimede puhul). Marja- ja puuviljakultuure säilita-
takse kollektsioonaedades.

Programmi täitjad ja nende peamised tegevusvald-
konnad:

	 Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) – tera- 
ja kaunviljade, heintaimede, köögiviljade ning 
tehniliste ja õlikultuuride seemnete säilitamine 
geenipangas; kartuli ja aiakultuuride säilitamine 
in vitro meetodil;

	 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkon-
nainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskus – 
puuvilja- ja marjakultuuride säilitamine põld-
kollektsioonides;

	 Tartu Ülikooli Botaanikaaed – ravim-, maitse- ja 
ilutaimede säilitamine kollektsioonaias;

	 Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia insti-
tuut – säilikute molekulaarne analüüs.

Programmi täitmise eest vastutab Põllumajandus-
ministeerium.

Programmi täitmisest  
2014. aastal
Programmi eelmiste perioodide jooksul (aastatel 
2002–2013) koguti ja säilitati ligikaudu 5000 säilikut 
ning enam kui pooli neist on uuritud põldkatsetes ja 
laborites. Koostöös Põhjamaade geneetilise ressursi 

Külli Kaare
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keskusega koostati internetipõhine andmebaas 
SESTO. Lisaks osaleti Euroopa koostöö programmis 
ECPGR ning mitmes Euroopa Liidu geneetiliste 
ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja 
kasutamise programmi projektis.

Programmi uue perioodi esimesel, 2014. aastal 
keskenduti mitmele uuele tegevusele. Kohalike 
sortide ja rahvaaretiste säilitamiseks ning põhjaliku-
maks uurimiseks toimus ETKI geenipanga juhtimisel 
ja koostöös Eesti Maaülikooliga, MTÜ-ga Maadjas 
ja Läti geneetilise ressursi keskusega Peipsi-äärse 
sibula kogumine, kirjeldamine ning hindamine põld- 
ja laborkatsetes.

Eesti päritolu ilutaimede sordiaretuse uurimiseks 
koguti Tartu Ülikooli botaanikaaias pikaajaliselt 
andmeid elulõngade, rooside, sirelite, liiliate ja teiste 
ilutaimesortide ning nende aretajate kohta. Tule-
must esitleti 2014. aasta lõpus põhjalikul näitusel. 

ETKI biotehnoloogia osakonnas korraldatud kartuli-
päeval tutvustati nii Eesti päritolu kui ka välismai-
seid kartulisorte. Lisaks näitustele ja õppepäevadele 
tutvustatakse geneetilise ressursi programmi ka 
artiklite ja materjalide avaldamisega. 

Rahvusvaheline koostöö
Kuna põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi 
säilitamise ülesanne tuleneb Eesti Vabariigi võetud 
rahvusvahelisest kohustusest, siis lisandusid 
pro grammi eest vastutavatele asutustele 2014. 
aastal ka mitmed rahvusvaheliste kokkulepete täit-
misega ja koostööga seotud tegevused.

FAO rahvusvaheline geneetilise ressursi komisjon 
kinnitas 2013. aastal uued rahvusvahelised geeni-
panga standardid10, mille rakendamiseks Eestis on 
vaja täiendada meie geenipanga infosüsteemi ja 
asjaajamiskorda. Sellest lähtuvalt tuleb täiendada ka 
geenipanga geneetiliste ressursside säilitamisega 
kaasnevaid tööprotsesse ning tagada varusäilikute 
olemasolu.

Programmi täitvad asutused osalevad Euroopa 
taimede geneetiliste ressursside koostööpro-

grammis ECPGR alates 1999. aastast; 2014. aastal 
esindas selle juhtkomitees ja töögruppides Eestit 
12 spetsialisti. 2014. aastal osalesid spetsialistid 
aktiivsemalt erinevate töögruppide kohtumistel, kus 
arutelu varajases etapis esitati Eesti seisukohti ja 
ettepanekuid.

Programmi täitmisel kasutatakse andmete doku-
menteerimiseks Põhja- ja Baltimaade geenipanga 
andmehaldussüsteemi SESTO ning Euroopa geeni-
pankade veebipõhist kataloogi EURISCO.

ETKI geenipank osales 2014. aastal EURISCO uue 
platvormi ettevalmistamisel ja koostamisel. Järje-
pidevalt täiendati andmekogude struktuuri ja lisati 
uusi andmeid säilikute kohta. Dokumenteeritud 
teabe kättesaadavuse tagamiseks tuleb andme-
kogude struktuuri kohandada vastavalt taime liikide 
eripärale.

Edasised plaanid
Programmi raames jätkatakse põllumajanduskultuu-
ride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamisega 
seotud tegevuste tutvustamist laiemale elanikkon-
nale. Selleks on plaanis avaldada publikatsioone, 
korraldada seminare ja õppepäevi. Vajalik on ka 
tagada kogutud ja säilitatud taimesortide, aretus-
materjalide ja rahvaaretiste laialdasem kasutamine 
ning kättesaadavaks tegemine teadus- ja õppetööks, 
sordiaretuseks, majandustegevuseks.

Enam tähelepanu tuleb pöörata globaalse kliima-
muutuse ja toiduga varustatuse rakenduslikele uuri-
mustele. Ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks tuleb 
jätkuvalt avalikkust teavitada põllumajanduskultuu-
ride geneetiliste ressursside säilitamise olulisusest. 

Programmi „Põllumajanduskultuuride geneeti-
lise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 
2014–2020“ täitmise hindamiseks on moodus-
tatud komisjon, kes koostab kord aastas aruande 
programmi tulemuslikkuse kohta. Lõpparuande 
programmi täitmise kohta peab komisjon esitama 
aastal 2021.

10	geenipanga	standardid	kinnitas	FAO	geneetilise	ressursi	komisjon	oma	14.	sessioonil	(koosolekul)	2013.	a.	
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2014. aasta möödus Põllumajandusministeeriumis 
mitme väga tähtsa õigusloomelise algatuse valgu-
ses. Aasta esimeses pooles töötati välja majandus-
haldusõiguse ja korrakaitseõiguse reformi lõpule-
viimiseks vajalike õigusaktide eelnõusid, aasta 
teises pooles aga valmistati ette eelarveperioo-
dil 2014–2020 Euroopa Liidu kaasrahastatavate 
toetuste andmiseks vajalike õigusaktide eelnõu-
sid. Tegu oli algatustega, mis puudutasid paljusid 
valdkondi ja mis nõudsid seetõttu kaalukaid panu-
seid mitmelt osakonnalt. Muidugi ei saa seejuures 
unustada, et mainitud suuremate algatuste kõrval 
tuli teha muudki tööd ning koostada paljude teiste 
õigusaktide eelnõusid.

2014. aastal töötati Põllumajandusministeeriumis 
välja seitsme seaduse eelnõud; neist võiks esile 
tuua Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse ning kalandusturu korralda-
mise seaduse. Nimetatud seitsmele seaduseelnõule 
lisandub veel kümne Põllumajandusministeeriumi 
valdkonna seaduse muutmine majandustegevuse 
seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse 
muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadu-
sega; need kümme seadusemuudatust valmistati 
ette koostöös Justiitsministeeriumiga. 

Põllumajandusministeeriumi õigusosakond osales 
2014. aastal ka mitmes kohtuvaidluses – vastusta-
jana kahes haldusasjas ja kaasatud isikuna üheteist-

kümnes haldusasjas; neis kõigis tehti 2014. aasta 
jooksul lahendid, mis 2014. aastal ka jõustusid. See, 
et kohtud kaasasid Põllumajandusministeeriumi 
haldusasjadesse, mis on seotud ministeeriumi valit-
semisala asutuste tegevusega, on kindlasti posi-
tiivne, sest annab kohtule lisaks rakendaja vaate-
nurgale ka poliitikakujundaja vaatenurga. Märkimata 
ei saa jätta, et 2014. aastal esitas Eesti Euroopa 
Kohtusse hagi Euroopa Komisjoni vastu, mis sisu-
liselt valmistati ette Põllumajandusministeeriumi 
ja Välisministeeriumi koostöös. 

Lisaks seaduseelnõudele koostati  ministeeriumis 
2014. aastal 14 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu. 
Põllumajandusminister kehtestas 122 määrust ning 
mõistagi töötati ka need välja Põllumajandus-
ministeeriumis. 

Korrakaitseseadus ning 
majandustegevuse seadustiku 
üldosa seadus
2014. aasta 1. juulil jõustusid korrakaitseseadus 
ning majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, 
millega jõudis lõpule mitmeid aastaid kestnud töö 
majandushaldusõiguse ja korrakaitseõiguse refor-
mimiseks. Korrakaitseseadusega korrastati ja 
 ühtlustati seni eri seadustes erinevalt reguleeritud 
järelevalve teostamise alused ja kord. Majanduste-
gevuse seadustiku üldosa seadusega korrastati ja 

Valitsemisala organisatsiooni 
arendus
Õigusloome ja -vaidlused 2014. aastal

Marika Kairjak Geir Veski
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ühtlustati majandustegevusega seotud küsimusi, sh 
tegevuslubade andmist, majandustegevuse keela-
mist jms. Mõlemad seadused on tihedas kokkupuutes 
Põllumajandusministeeriumi tegevusvaldkondadega.

Mõistetavalt vajavad põhjalikud ümberkorraldused 
seaduse rakendajate koolitamist, kuid kahjuks jäi 
keskselt korraldatud koolitusprogramm sel korral 
suhteliselt napiks. Seetõttu korraldas õigusosakond 
enne nende mahukate ja põhimõttelisi ümberkor-
raldusi tegevate seaduste jõustumist valitsemisala 
järelevalveasutustes teabepäevad, kus tutvustati 
mõlemat seadust ametnikele, kes neid igapäevaselt 
rakendama peavad. Teabepäevadele anti üldiselt 
positiivset tagasisidet ning on võimalik, et õigus-
osakond korraldab midagi sarnast ka tulevikus.

Ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus ja 
kalandusturu korraldamise 
seadus
2014. aasta novembris võttis Riigikogu vastu nii 
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raken-
damise seaduse kui ka kalandusturu korralda-
mise seaduse. Mõlemad seadused jõustusid 2015. 
aasta 1. jaanuaril ning on aluseks Euroopa Liidu 
kaas rahastatavate toetuste andmisele Eestis põllu-
majanduse ja kalamajanduse valdkonnas eelarve-
perioodil 2014–2020. Kalandusturu korraldamise 
seadus sätestab lisaks ka kalamajandusliku riigiabi 
andmise alused.

Võiks küsida, miks võeti eelarveperioodi 2014–
2020 puudutavad seadused vastu alles 2014. aasta 
lõpus. Peamiseks põhjuseks oli nende Euroopa Liidu 
määruste vastuvõtmise viibimine, mille rakendami-
seks need seadused välja töötati. Kui viibib alus-
normi vastuvõtmine, viibib paratamatult ka alus-
normi rakendamiseks vajaliku normi vastuvõtmine. 
Teisalt hõlmab iga seaduseelnõu väljatöötamine 
arvukalt arutelusid ja vaidlusi nii ministeeriumis, 
ministeeriumide vahel kui ka Riigikogus. Vähe 
on neid seaduseelnõusid, mis saavad seaduseks 
loetud päevade jooksul, ning tegelikult ei tohikski 
see eesmärgiks olla.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raken-
damise seaduse eelnõu ning kalandusturu korral-
damise seaduse eelnõu väljatöötamisel seati 
üheks eesmärgiks ka nende seaduste ühtlustamine. 
Loomulikult ei ole võimalik kõike ühtlustada, sest 
tegemist on eri valdkondadega ning ka Euroopa 
Liidu alusmäärused on osalt erinevad, kuid võrreldes 
varem kehtinud seadustega teatav ühtlustamine 
kahtlemata toimus. Kui eelmisel eelarveperioodil 
(aastatel 2007–2013) oli täiesti erinevalt regulee-
ritud näiteks toetuste andmine kogukonna juhitud 
kohalikuks arenguks (nn Leader-lähenemine), siis 
2015. aastal jõustunud seadused reguleerivad seda 
ühtemoodi.

Kui eelmisel eelarveperioodil tegutsesid Leader-
lähenemise kohalikud tegevusgrupid haldusorgani 
rollis, siis enam ei ole projektitaotluste hindamine ja 
rahastamise või mitterahastamise üle otsustamine 
enam haldusotsuse tegemine ning Põllu majanduse 
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ei sõlmi 
tegevusgruppidega ka halduslepinguid. Uue lähe-
nemise kohaselt hindavad kohalikud tegevusgrupid 
küll projektitaotlusi, ent lõpliku siduva otsuse taot-
luste rahastamise või mitterahastamise kohta teeb 
PRIA. Sellist lähenemist rakendati kalanduses juba 
eelmisel eelarveperioodil ja sel eelarveperioodil seda 
jätkatakse.

Ühe olulise uuendusena võib esile tuua, et edaspidi 
võib põllumajandusminister teha kohustuslikuks nii 
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raken-
damise seaduse kui ka kalandusturu korraldamise 
seaduse alusel antavate toetuste taotlemise üksnes 
elektrooniliselt e-teenuste keskkonna kaudu. Kui 
mõne meetme puhul selline kohustus kehtestatakse, 
siis tähendab see seda, et vastu võetakse üksnes 
e-teenuse keskkonna (nt e-PRIA11, kliendiportaal12 

jms) kaudu esitatud taotlused ning paberil või 
e-posti teel esitatud taotlused jäetakse läbi vaata-
mata. Kahtlemata tõstatab selline lähenemine nii 
mõnegi küsimuse, kuid jääb loota, et seda võimalust 
rakendatakse mõistlikult. 

Märkimist väärib ka võrdlushindade kataloogi 
süsteemi aluste sätestamine Euroopa Liidu ühise 

11		http://www.pria.ee/et/ePRIA	
12		http://portaal.agri.ee/	
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põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses. 
Tegemist on ühe meetodiga maaelu arengu inves-
teeringutoetuste kulutuste mõistlikkuse hinda-
miseks. Kui võrdlushindade kataloogi kasutamine 
on toetuse andmise tingimustes ette nähtud, saab 
toetust taotleda üksnes sellise asja ostmiseks, mis 
on kantud nimetatud kataloogi, ning toetuse suuruse 
arvutamiseks on taotlemise ajal kataloogis asja-
kohase objekti kohta toodud piirhind. Seni raken-
datud kolme hinnapakkumuse süsteem ei pruugi 
praktikas alati tagada kulutuste mõistlikkust, sest 
kõik kolm hinnapakkumust võivad mõistlikust turu-
hinnast hälbida. Tulevik peab näitama, kas võrdlus-
hindade kataloogi süsteem ennast õigustab ning 
kas selle kohaldamisala oleks mõttekas laiendada.

Lisaks eelnimetatule sisaldavad mõlemad seadused 
võrreldes varasemaga veel mitmeid täiendusi ja 
täpsustusi, kuid siinjuures ei ole otstarbekas neid 
kõiki ükshaaval esile tuua. Kel huvi, võib alati minna 
Riigi Teataja veebilehele13 ning tutvuda põhjaliku-
malt nende ja miks mitte ka teiste õigusaktidega. 

Kokkuvõte
Tagasi vaadates võib tõdeda, et 2014. aasta oli Põllu-
majandusministeeriumis õigusloome poolest üsna 
pingeline. See töö ei saanud Põllumajandusministee-
riumis aga 2014. aastaga otsa, vaid jätkub rõhuase-
tusega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seaduse ning kalandusturu korralda-
mise seaduse rakendusaktide väljatöötamisele. 

„Sinine-must-valge“. Põllumajandusministeeriumi fotokonkursil „Hooaeg 2014: toit ja maaettevõtlus“ kolleegide lemmikuks 
tunnistatud foto. Autor: Julia Viguro. 

13	https://www.riigiteataja.ee	
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Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve infosüsteem 
alustas tööd – tulemused ja õppetunnid

Jana Liba Enno Veikesaar

Aastal 2013 oli Veterinaar- ja Toiduametil (VTA) 
käigus üks järelevalvetegevust toetav infosüsteem. 
Süsteem oli loodud mitu aastat varem ning selle 
funktsionaalsus ei rahuldanud tänapäeva vajadusi, 
kuna automatiseeris ainult osa vajalikest tööprot-
sessidest, mitte tervet kliendi ja ametniku vahelist 
ahelat. Nüüdseks aga on selle asemele loodud kaas-
aegsel tarkvaral põhinev ja suuremaid võimalusi 
pakkuv ühtne järelevalve infosüsteem JVIS.

JVIS-i võimalused ja ülesehitus
JVIS-i peamine ülesanne on võimaldada hallata ühest 
kohast kõiki toidu ja sööda valdkonnas tegutsevate 
käitlejatega seotud andmeid. See annab ametni-
kele kätte nii kõiki valdkonna käitlejaid hõlmava 
statistika kui ka tervikliku ülevaate iga käitlejaga 
seotud informatsioonist. Peale selle täidab loodud 
infosüsteem veterinaararstide registri ülesannet –  
süsteemis registreeritakse taotluste alusel kõik riigis 
töötavad veterinaararstid.

Skeem andmete liikumisest järelevalve infosüs-
teemis JVIS on toodud joonisel lk 53. Nagu pildilt 
näha, on süsteemi näol tegu üpris keeruliste prot-
sesside kogumiga. 2014. aasta lõpu seisuga on veel 
arendamisel JVIS-i ühendus Veterinaar- ja Toidula-
boratooriumi laboriinfosüsteemiga. Valmis saades 
annab ühendus võimaluse saata analüüsiandmeid 
digitaalselt, vähendades käsitsi tehtavat tööd.

Ametite teenuste viimisel elektroonsesse kana-
lisse mängib tähtsat rolli Põllumajandusminis-
teeriumi kliendiportaal. See kujutab endast kohta, 
kus klient saab keskselt suhelda Põllumajandusmi-
nisteeriumi valitsemisala asutustega. Kliendipor-

taalis saab klient elektrooniliselt esitada mitme-
suguste tegevuslubade taotlusi, vahetada asutusega 
teateid, vaadata enda kohta väljastatud otsuseid 
ning tutvuda järelevalvemenetluste tulemustega.

Mõlemad süsteemid, nii JVIS kui ka kliendiportaal, 
on ühendatud kolmandaga – dokumendihaldussüs-
teemiga. Selline lahendus võimaldab automaatselt 
salvestada kõik JVIS-i ja kliendiportaalis liikuvad 
dokumendid dokumendihaldussüsteemi. Kõik 
e-teenused on kättesaadavad ka portaalist eesti.ee.

Projekti eeldused, riskid ja 
õppetunnid
Arendusprojektide kõige keerulisem osa on riskide 
hindamine ja nende juhtimine. Oma kogemustele 
tuginedes võime öelda, et riskide maandamiseks 
peab tellijal enne projekti alustamist olema paigas 
arusaam sellest, missugune peaks olema looda-
vate ja olemas olevate infosüsteemide kooslus, 
kuidas need peaksid omavahel suhtlema, millises 
järjekorras need tuleks luua ning milline võiks olla 
tööde arvatav hind ja ajagraafik. Lisaks sellele peab 
olema ühtlustatud tehnoloogiline platvorm, millele 
uued infosüsteemid luuakse. 

Enne arendustööde alustamist tuleb ka võimali-
kult suures mahus konsolideerida ja optimeerida 
protsessid, mida infosüsteemi abil on kavas auto-
matiseerida. Ministeeriumi puhul tuleb seda teha 
nii ministeeriumis endas kui ka terves haldusalas. 
Selline lähenemine aitab hoida uusi infosüsteeme 
võimalikult lihtsa ja loogilisena. Samuti võimaldab 
see hoida kokku riigi raha, kuna mida keerukamad 
on infosüsteemid, seda kulukam on nende edasi-
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arendamine. Kõigi nende teemadega on meie info-
tehnoloogia osakond viimaste aastate jooksul ka 
põhjalikult tegelenud.

Üheks väga keeruliseks tööks osutub arendusprojek-
tides tihtilugu andmete ülekandmine vanast süstee-
mist uude. Sageli meenutab see püüdu mahutada 
kahemõõtmelist kolmnurka ringi asemel kolmemõõt-
melise palli sisse – dimensioonid on täiesti erinevad 
ja ülesanne on lausa kaelamurdev. Eriti rasked on 
juhud, kus uues ja vanas süsteemis on andmete 
struktureerimiseks kasutatud erinevat arhitektuurset 
lähenemist. Just selliseks kujunes seis ka JVIS-iga. 
Arvasime, et saame andmed vanast süsteemist otse 
uude üle kanda, kuid nende struktuuri ja kvaliteeti 
lähemalt uurides sai selgeks, et see töö pole sugugi 
lihtne. Lõpuks tuli teha raske otsus kanda andmed 
üle käsitsi – kõik enam kui 10 000 kliendi andmed 
koos seotud infoga tuli kanda Exceli tabelisse, kust 
need kanti omakorda üle uude kliendibaasi.

Kõvaks pähkliks on sageli ka uue infosüsteemi ühen-
damine väliste süsteemidega. See töö on eriti raske 
siis, kui süsteemid peavad omavahel vahetama suuri 
infokoguseid. Kujundlikult võib seda võrrelda pika 
silla ehitamisega üle jõe: üks ehitaja hakkab pihta 
ühelt kaldalt, teine teiselt, ning plaanis on otsad jõe 
keskel kokku saada. Mõlemad pooled arvavad, et on 
üksteisele andnud kogu vajaliku info, et see nii ka 
läheks; kui aga sillaotsad üksteisega täpselt kokku 
ei saa, siis on mure enam kui suur. Midagi sarnast 
võib juhtuda ka süsteemide liidestamisel, kui tellija 
ja arendaja ei saa üksteisest üheselt aru või ei jaga 
omavahel vajalikku infot. Säärase vea parandamine 
läheb aga väga palju maksma. Sel puhul on suureks 
abiks, kui leidub inimesi, kel on kogemusi sarnaste 
probleemide lahendamisega ning kes on valmis ka 
head nõu andma. Meil vedas – JVIS-i puhul hoidis 
kõige suurema krahhi ära Evi Hõbemäe ministee-
riumi haldusosakonnast, kellel on põhjalikud tead-
mised kogu haldusala dokumendihaldussüsteemist. 
Infosüsteemide ühendamisel kliendiportaali, doku-
mendihaldussüsteemi ja JVIS-i omavahelisse toime-
ahelasse saime seega õppetunni, et edu võtmeks on 
kõigi osapoolte asjalik ja toimiv suhtlus. 

Hea meeskond viib sihile
Arendusprojektis võime hallata riske ja kommunikat-
siooni, luua kodukordi ja panna paika tähtaegu. Kui 

meil aga ei ole meeskonda, kes seda kõike järgiks 
ja reaalselt tööd teeks, ei ole sellel kõigel vähimatki 
tähtsust. Projekti kõige suuremaks varaks on alati 
andekatest ja loomingulistest inimestest koosnev 
meeskond, keda võiks võrrelda lausa kunstnikega. 
Tavakunstnikust erinevad nad selle poolest, et teis-
tega koos suudavad nad luua – nagu on öelnud 
Steve Jobs – „midagi eriti suurepärast või isegi 
natukene enamat“. Aga midagi suurepärast on 
võimalik saavutada ainult suurepäraste inimeste, 
mitte vahenditega.

Kokkuvõte
Lõpetuseks toome projektist saadud kogemuste 
varal välja mõned punktid, millega arvestamine aitab 
riske maandada ning probleeme juba eos vältida.

	 Suhtlus projekti liikmete vahel peab olema sujuv 
ja info peab liikuma.

	 Kõigil projekti osalistel peab olema ühtne ja 
selge arusaam töö lõppeesmärgist.

	 Oluline on pöörata tähelepanu järelevalvele – 
usalda, aga kontrolli.

	 Testida, testida ja veel kord testida – kõik peab 
töötama nii, nagu vaja.

	 Vigadest tuleb õppida ja edasi minna, mitte 
tööga nende taha takerduda.

	 Tuleb osata eristada olulist ebaolulisest ning 
sellele ka keskenduda.

	 Mida mastaapsem on projekti lähteülesanne, 
seda suuremad on riskid.

	 Lahendada tuleb tegelikke probleeme, mitte 
näilisi probleeme.

Arendaja arvamus projektist
AS Helmesele, ministeeriumi arenduspartnerile 
oli järelevalve infosüsteemi väljatöötamisel suuri-
maks väljakutseks projekti skoobi haldamine. 
Minis teeriumi ja arendaja ühine eesmärk oli luua 
süsteem, mis rahuldaks kasutajate vajadusi ning 
muudaks nende igapäevatöö lihtsamaks ja tõhusa-
maks. Süsteemi kvaliteedi tagamiseks ning tähtae-
gadest ja eelarvest kinnipidamiseks tuli aga kohati 
teha loodavas funktsionaalsuses ka teatud komp-
romisse. Tarkvaraarendusprojektide puhul juhtub 
tihti ka seda, et süsteemi lõpptarbija vajadused 
ja ootused erinevad oluliselt sellest, mis tellija  
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lähteülesandes paika pani. Sobivate ja kasutajaid 
rahuldavate lahenduste väljatöötamine on seega 
lausa omaette kunst. Projektile tagasi vaadates 
saab öelda, et tänu ministeeriumi esindajate ning 
arendaja analüütikute heale koostööle valmisid 
lõpuks head ja asjalikud lahendused.

Järgnev nimekiri kirjeldab arendaja jaoks olulisi 
aspekte, millele kogu projekti vältel rõhku pandi 
ning mida võib nimetada ka projekti eduteguriteks.
	 Tugev süsteemianalüüs ja lahenduste visuali-

seerimine (lahenduste läbivaatamine koos klien-
diga graafilise prototüübi peal enne arendamist).

	 Tihe ja korrapärane kliendisuhtlus (projekti-
rühma koosolekud, analüüsikoosolekud erine-
vate äripoole töörühmadega, tootedemod, 
jooksev suhtlus e-posti, telefoni ja Skype’i 
kaudu).

	 Kiire tagasiside saamine realiseeritud funktsio-
naalsusele. Selle tagamiseks tehti arendustöid 
lühikeste kahenädalaste iteratsioonidena ehk 
sprintidena. Iga sprindi lõpus demonstreeriti 
kliendile sprindi jooksul valminud funktsionaal-
sust, koguti tagasisidet ning lahendati vahepeal 
tekkinud küsimusi.

Ian Nelis, AS Helmes: „Teatud väljakutseks oli ka 
efektiivse kommunikatsioonimudeli väljatöötamine. 
Klient oli arendaja jaoks uus ning erinevaid osapooli, 
kellega infot vahetada, oli võrdlemisi palju (Põllu-
majandusministeerium, VTA, liidestatavate süstee-
mide arendajad jt). Kindlate reeglite paikapanemine 
(suhtluskanalid, korralised koosolekud, töögrupid) 
ning tihe suhtlus äripoole esindajatega aitas maan-
dada mitmeid riske. Suhtluse ning arendusgraafikute 
koordineerimine erinevate arenduspartnerite vahel 
on kindlasti üks võtmeaspekt, millele edasistes 
projektides tähelepanu pöörata.“

„Seitsmes kitsetall“. Autor: Triin Viljasaar, Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014.
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Põllumajandusministeeriumi 
personal
Meie inimesed

Keskmine Põllumajandusministeeriumis töötaja 
on 2014. aasta 31. detsembri seisuga naissoost 
ametnik, 40 aastat ja 9 kuud vana, magistrikraadiga 

või magistrikraadile vastava kvalifikatsiooniga (või 
magistrikraadi omandamas) ning ministeeriumis 
töötanud 9 aastat.

Põllumajandusministeeriumi ametnike ja töötajate arv aastatel 2007–2014 
(31. detsembri seisuga)
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 1% doktorikraad 3

 24% magistrikraad 72

 22% magistrikraadile vastav kvalifikatsioon 67

 30% bakalaureusekraad 91

 8% rakenduskõrgharidus 24

 6% keskeriharidus 16

 2% kutsekeskharidus 5

 7% üldkeskharidus 22

Põllumajandusministeeriumi isikkoosseisu hariduslik struktuur  
(seisuga 31. detsember 2014)

Põllumajandusministeeriumi ametnike ja töötajate asutuse staaž aastatel 2007–2014  
(31. detsembri seisuga)
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Tunnustused
Põllumajandusvaldkonnas tegutsevad Eesti Vabariigi teenetemärkide kavalerid 2014. aastal:
Mati Koppel – Valgetähe IV klassi teenetemärk
Jaak Läänemets – Valgetähe IV klassi teenetemärk
Andi Saagpakk – Valgetähe IV klassi teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi teenetemärkide kavalerid 2014. aastal:
Mart Timmi – kuldne teenetemärk
Aado Kuhlap – hõbedane teenetemärk
Urve Laidvee – hõbedane teenetemärk
Heino Lõiveke – hõbedane teenetemärk
Martin Repinski – hõbedane teenetemärk
Mati Tuvi – hõbedane teenetemärk

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tunnustused:
Ilmar Teevet – 2013. aasta parim piimakarjakasvataja
Jane Mättik – 2013. aasta parim lihaveisekarjakasvataja

Teenetemärkide kavalerid ja parimad karjakasvatajad Põllumajandusministeeriumis Eesti Vabariigi 96. aastapäevale 
pühendatud aktusel 25. veebruaril 2014 (vasakult): Heino Lõiveke, Jane Mättik, Urve Laidvee, Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
juhatuse esimees Raul Rosenberg, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Aado Kuhlap, Andi Saagpakk, Mart Timmi, 
Martin Repinski, Ilmar Teevet. Foto: Rene Suurkaev.
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Meie endi poolt tunnustatud kolleegid:
AASTA KOLLEEG 2014 – Viktoria Bobõljova

AASTA UUS TEGIJA 2014 – Toomas Lepplaan

AASTA TEGU 2014 – Eesti toidu väljak laulupeol

Osakondade pärlid 2014:
avalike suhete osakond – Kaisa Väärtnõu

eurokoordinatsiooni osakond – Mihkel Kärg

finantsosakond – Mariina Rätsep

haldusosakond – Mari Hõbemäe

infotehnoloogia osakond – Käärt Kaljuvee

kalamajandusosakond – Epp Meremaa

kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva  
tööstuse osakond – Aleksander Vukkert

maaelu arengu osakond – Elar Neito

personaliosakond – Ülle Vajak

põllumajandusturu korraldamise osakond –  
Kalev Karisalu

siseauditi osakond – Margit Krieger

strateegiaosakond – Helen Raun

taimetervise osakond – Merjan Savila

teadus- ja arendusosakond – Kaire Kasearu

toiduohutuse osakond – Ingrid Vesmes

välissuhete osakond – Malle Klaassen

õigusosakond – Laura Ojava

Põllumajandusministeeriumi fotokonkursi 
„Hooaeg 2014: toit ja maaettevõtlus“ võitjad:
Põllumajandusministeeriumi aasta fotograaf 2014 –  
Triin Viljasaar, kes esitas konkursile fotoseeria 

„Viljapead“, „Küüslaugud“, „Vutimunad“, „Siiakalad“, 
„Mustikad“.

Parim toidupilt – „Eesti toit = terve Eesti laps“, autor 
Timo Anis.

Kolleegide lemmik – „Sinine-must-valge“, autor 
Julia Viguro.
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Sellised me oleme

Vasakult: (istuvad) toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja  välissuhete 
asekantsler Olavi Petron, põllumajandusminister Ivari Padar, kantsler Ants Noot, põllumajandus- ja maaelupoliitika 
asekantsler Illar Lemetti; (seisavad) ministri nõunik Elis Tootsman, kantsleri vanemabi Viive Kupits, ministeeriumi nõunik 
Jaanus Kuusler, ministri nõunik Karl Kirt, ministeeriumi nõunik Rein Rautits, asekantsleri vanemabi Liina Stranberg-Plaado, 
asekantsleri vanemabi Viktoria Bobõljova, kantsleri vanemabi asendaja Kairi Andresson.

Pildilt puudub kantsleri vanemabi Indrek Grusdam.
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.

Vasakult: toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler  
Olavi Petron, põllumajandusminister Ivari Padar, kantsler Ants Noot, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti.

Pildistatud 22. jaanuaril 2015.

Põllumajandusministeeriumi juhtkond
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Siseauditi osakond

Maaelu arengu osakond

Vasakult: Mari Pajussaar, osakonnajuhataja Margit Krieger, Triin Viljasaar, Urmas Mets, osakonnajuhataja asetäitja  
Krista Jakobson, Marika Adler.

Pildistatud 22. jaanuaril 2015.

Vasakult: (istuvad) maaparanduse ja maakasutuse büroo juhataja Mati Tõnismäe, Tõnu Taat, Rainer Raidmets, osakonna-
juhataja Marko Gorban, Vahur Vider, Tanel Tang, Harry Pässa; (seisavad) Helju Hubel, kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo 
juhataja Anneli Kimmel, Kaidi Jakobson, Madli Karjatse, Krisela Uussaar, maaettevõtluse büroo juhataja asendaja Elar Neito, 
Eve Salumaa, Ove Põder, Helve Hunt, Reena Osolin, Reelika Päädam, Virge Harzia, Sille Rähn, põllumajanduskeskkonna büroo 
juhataja Katrin Rannik, Vivia Aunapuu-Lents.

Pildilt puuduvad: Timo Anis, Kristine Hindriks, Olev Krist, Merje Põlma, Merle Saaliste, Sille Teiter.
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.
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Põllumajandusturu korraldamise osakond 

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond

Vasakult: (istuvad) Martti Mandel, Reno Paju, Ahto Tilk, Kalev Karisalu, osakonnajuhataja asetäitja ülesannetes Erkki Miller; 
(seisavad) Marii Maiste, Kadri Rand, Veronika Vallner-Kranich, Urve Valdmaa, osakonnajuhataja Mai Talvik, Ragni Raiste, 
Helena Vaher, loomakasvatussaaduste büroo juhataja Liina Jürgenson, Eveli Naaris.

Pildilt puuduvad: põllumajanduse otsetoetuste büroo juhataja Triin Kraav, põllumajanduse tulupoliitika büroo juhataja  
Liisa Kähr, Toomas Lepplaan, Katre Kirt.
Pildistatud 5. veebruaril 2015.

Vasakult: (istuvad) Mariann Roos, Janeli Tikk, Helen Sõber, kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo juhataja  
Meeli Lindsaar, osakonnajuhataja asetäitja Kadi Raudsepp, Taisi Tuulik; (seisavad) osakonnajuhataja Taavi Kand,  
Martin Pretke, Jaanus Joasoo, turu arendamise büroo juhataja Aleksander Vukkert, Kalle Nõlvak, Marje Mäger, Joosep Lukk.

Pildilt puuduvad: Kerli Nõges, Eve Paju.
Pildistatud 26. jaanuaril 2015.
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Toiduohutuse osakond   

Vasakult: (istuvad) Kairi Ringo, Annika Leis, toiduhügieeni büroo juhataja Ingrid Vesmes, osakonnajuhataja Martin Minjajev, 
Britt Purdelo, Eve Paju, Anneli Tuvike; (seisavad) Piret Priisalu, Külli Suurvarik, loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse 
büroo juhataja Sirje Jalakas, Piret Aasmäe, Kairi Hüüdma, Eva Peegel, Katrin Lõhmus, Siret Dreyersdorff, Sille Vahter,  
Ülle Pau, Eda Ernes, Elsa Peipman, osakonnajuhataja asetäitja Pille Tammemägi, toidujärelevalve büroo juhataja Maia Radin, 
Külli Johanson.

Pildilt puuduvad: loomatervise büroo juhataja Enno Piisang, Allan Aleksašin, Gerlin Järvela, Moonika Kaeramaa, Haidi Kanamäe.
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.

Taimetervise osakond

Vasakult: (istuvad) Vahur Mõttus, taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep, Julia Viguro, Merjan Savila; (seisavad) Eve Ader, 
mahepõllumajanduse büroo juhataja Marika Ruberg, osakonnajuhataja Sigmar Suu, Helis Varik, Olga Lavrentjeva.

Pildilt puuduvad: taimse materjali büroo juhataja Kristiina Digryte, Margot Pomerants, Renata Tsaturjan, Madis Võikar.
Pildistatud 26. jaanuaril 2015.
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Teadus- ja arendusosakond

Kalamajandusosakond

Vasakult: Helena Pärenson, Liina Kaljula, osakonnajuhataja Külli Kaare, Kaire Kasearu, Hanna Kreen, Maarja Kuldjärv.

Pildilt puudub Maarja Malm.
Pildistatud 5. veebruaril 2015.

Vasakult: (istuvad) Ilona Miller, Lydia Puhm, Maarja Purik, osakonnajuhataja Ain Soome, Lya Mägi, Eduard Koitmaa,  
Liis Reinma; (seisavad) Epp Meremaa, kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing,  
turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Hannes Ulmas, kalanduse arengu büroo juhataja asendaja Juhani Papp,  
Merle Vesiloo, Reili Kivilo, Sandra Suviste, Kristi Ilves.

Pildilt puuduvad: osakonnajuhataja asetäitja Merje Frey, Indrek Ambos, Eda Aps, Irina Belova, Leo Bergström, Kaidi Kaljula, 
Marilin Koppel, Tamara Kõllamets, Eve Külmallik, Margus Ljubimov, Kaie Nuut, Andres Oper, Katri Spirka, Merilen Sõrmus, 
Peeter Tõnismäe, Aili Pära.
Pildistatud 26. jaanuaril 2015.
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 Välissuhete osakond

Vasakult: Kristiina Lillestik, Kai Kasenurm, osakonnajuhataja asetäitja Kristi Matt, osakonnajuhataja Ruve Šank, Janika Salev, 
Galina Jevgrafova, Malle Klaassen.

Pildilt puuduvad välisesindustes töötavad Siim Tiidemann (FAO ja IFAD-i juures Roomas), Kristina Uibopuu (ÜRO juures 
Genfis), Tiina Vares (OECD juures Pariisis). 
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.

Eurokoordinatsiooni osakond

Vasakult: Mihkel Kärg, Liisa Vipp, Liisi Lees, osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes Madis Pärtel.

Pildilt puuduvad Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures töötavad talituse direktor Peeter Seestrand,  
nõunikud Liina Grünberg, Svetlana Jankovenko ja Tarvo Järve.
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.
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Haldusosakond   

Infotehnoloogia osakond

Vasakult: (istuvad) Olavi Otsa, Ave Uibo, Imbi Mäeste, osakonnajuhataja Taimo Staalfeldt, osakonnajuhataja asetäitja  
Riina Velleste, Tiia Juhanson, Kaja Roosipuu, (seisavad) Ivika Vutt, Kätlin Kalajärv, Pavel Elhi, Krista Talvar, Tõnu Tammearu, 
Mari Hõbemäe, asjaajamis- ja teenindusbüroo juhataja Lilian Tude, Külli Vanaselja, Kaupo Kontkar, Urve Steinfeld,  
riigivara haldamise büroo juhataja Helje Veer, Jaana Tulk, Evi Hõbemäe.

Pildistatud 5. veebruaril 2015.

Vasakult: (istuvad) Meelis Viht, osakonnajuhataja Enno Veikesaar, osakonnajuhataja asetäitja Liilia Kristal, infrastruktuuri-
büroo juhataja Reimo Roosileht, Käärt Kaljuvee, Madis Moora; (seisavad) Janek Solodin, Pavel Poljakov, Alar Kess,  
Kaspar Väärtnõu, Marti Dobrus, Kaire Toom.

Pildilt puuduvad: Marek Eller, Natalia Kuznetsova, Margus Treier.
Pildistatud 22. jaanuaril 2015.
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Personaliosakond

Vasakult: (istuvad) osakonnajuhataja asetäitja Tiina Uulma, personali- ja palgaarvestuse büroo juhataja Mare Ranna, 
osakonna juhataja Urve Anter, Ülle Vajak, Leiti Tulf; (seisavad) Sirje Vrager, Ellen Kuusik, Katrin Pajunurm, Tiina Kahar,  
Irina Lepp, Hilja Pihl.

Pildilt puudub Helle-Mare Kurtmann.
Pildistatud 5. veebruaril 2015.

Finantsosakond 

Vasakult: (istuvad) Kadri Veertee, Merlin Lumiste, Elo Rüütel, osakonnajuhataja Astra Tiks, Eve-Helve Sune, välisvahendite 
büroo juhataja Marika Aro, Evelin Ratassepp; (seisavad) Merle Kadak, Ülle Päiv, Helda Paatsi, osakonnajuhataja asetäitja  
Inda Vaht, Reet Vatsk, Anne Baumeister, Reet Pukk, Mairi Kärner, Mariina Rätsep, Maie Sau.

Pildilt puuduvad: Katri Martinson, Vladislava Uring.
Pildistatud 5. veebruaril 2015.
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Strateegiaosakond    

Õigusosakond 

Vasakult: Karin Putnik, Karmen Limmer, Sirli Kalbus, osakonnajuhataja Helen Raun.

Pildistatud 26. jaanuaril 2015.

Vasakult: (istuvad) Christel Ilves, Geir Veski, Arvo-Mart Elvisto, Gregori Palm, osakonnajuhataja asetäitja Ingrid Raidme,  
Leeni Kohal; (seisavad) Maarika Öövel, Janne Raba, Marion Saarna, Diana Rammul, Laura Ojava, Jaana Lepik,  
Mari-Liis Kivipõld, osakonnajuhataja Marika Kairjak, Karina Torop, Margit Rum, Elis-Ketter Heinaru, Raili Sillart, Riina Kurm, 
Helen Palginõmm.

Pildilt puudub Pille Eller.
Pildistatud 26. jaanuaril 2015.
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Avalike suhete osakond

Vasakult: Eva Lehtla, Karin Volmer, osakonnajuhataja Kristo Mäe, Merike Koov, Kaisa Väärtnõu.

Pildistatud 26. jaanuaril 2015.
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