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Urmas Kruuse
maaeluminister

Ühistegevuse aeg on käes 

2016. aasta kõige suuremaks küsimuseks toidutootjatele kujuneb see, kuidas kohaneda uue turuolukorraga. 
Järjest tugevamad juured saab alla põllumeeste ühistegevus, mis annab tootjale senisest kindlama positsiooni. 

2015. aastat võib põllumajanduse vaatevinklist julgelt nimetada kriisiaastaks, seda nii Eestis kui ka Euroopas 
laiemalt. Venemaa turu sulgumisest 2014. aastal tekkinud turumuutus on jõudnud täienisti põllumajandus-
toodete turgudele. Euroopa Liidu põllumeeste sissetulekud on kahanenud kriitilise piirini; Euroopa Komisjon 
eraldas kriisiabiks 500 miljonit eurot ja endale jõukohaseid panuseid teevad ka liikmesriigid. Eesti on kümne 
riigi hulgas, kes on toetuse välja maksnud. Samuti lisasime eelarvest piimakarja- ja seakasvatajatele kriisiabiks 
7,6 miljonit eurot. 

Eesti põllumees on reageerinud turuolude muutumisele oma Euroopa kolleegidest kiiremini. See on praegu 
raske, kuid tähendab tulevikus meile suuremat konkurentsivõimet. Meie oleme kohanenud turuolukorraga, 
millega teised alles kohanema peavad hakkama. 

Eesti puhul ei saa minna mööda juulis farmidesse jõudnud sigade Aafrika katkust, mis pani Eesti seakasva-
tussektori väga keerulisse olukorda. Juba mitu aastat on neil olnud suuri probleeme toodangu realiseerimisel; 
seakatkust tingitud ekspordipiirangud vaid komplitseerisid olukorda.  Riik on võtnud olukorda täie tõsidusega 
ja nii oleme suutnud Euroopa Komisjoni veenda ekspordipiirangute leevendamises. Nüüd on täpselt paigas 
piirangute lõpetamise tingimused. 

Vaid teraviljatootjatel olid mõnevõrra kergemad päevad. Viimaste aastate head viljasaagid on maailmaturu 
hinnad küll alla löönud, kuid seda kompenseeris 1,5 miljonit tonni ületanud rekordsaak. Eestist on saanud tubli 
viljaeksportija Lähis-Idasse ulatuva ekspordigeograafiaga. 

2015. aastast jäid küll meelde põllumeeste meeleavaldused meil ja mujal, kuid laiemalt on märkamata jäänud 
põllumeeste üha kindlam liikumine ühistute suunas. Kriisiabi aitab küll kohaneda muutunud oludega, kuid 
tulevik peab seisma kindlamal alusel. Ainult ühiselt tegutsedes saavad põllumehed turujõudu kasvatada, 
lõpptoodangu hinnast õiglasema osa ja peavad järgmistes kriisides paremini vastu. 

Kui teravilja puhul on ühistuline mudel end Eestis juba igati elujõulisena näidanud, siis ilmselt 2016. aasta 
näitab selle katsetamist ka teistes sektorites. Põllumeestele turul õiglasema positsiooni andmiseks avatakse 
tõenäoliselt 2016. aastal ka kauaoodatud investeeringumeede, millega toetatakse ühistulis(t)e tööstus(t)e 
rajamist Eestisse. Ühistulise töötlemise suunas liigub ka kalandussektor, kes teeb tõsiseid ettevalmistusi 
kalakomponentide tehase rajamiseks. 

Ühiselt tuleb leida ka viisid, kuidas meie toidutoodangut senisest tulemuslikumalt uutele turgudele viia. Kui 
riik püüab kaotada ekspordibarjääre olulistele turgudele (nt Hiina), siis ettevõtjal tuleb seal leida oma kaubale 
ostjad. Hea uudis on see, et uutele turgudele minek on ka Euroopa tasandil esmatähtis küsimus. Seepärast on 
Euroopa Liidu põllumeestel uutele turgudele minekuks tänavu kasutada 110 miljonit eurot.  

Eesti põllumees võiks tulla kriisist välja tugeva ja elujõulisena. Selle tarvis tuleb vaid turul seljad kokku panna. 
Võimalused selleks on olemas. 
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Head kolleegid!

Aasta 2015 oli meie ministeeriumile mitmeski mõttes erakorraline. 1. märtsil olid Riigikogu valimised ja 9. 
aprillil andis uus valitsus Riigikogu ees ametivande. Samal päeval olime oma maja suures saalis tunnistajaks 
ajaloolisele hetkele, kui viimane põllumajandusminister Ivari Padar ulatas teatepulga – sõnnikuhargi – üle 
esimesele maaeluministrile Urmas Kruusele. Ligi viis kuud töötasime olukorras, kus Põllumajandusministeeriumi 
juhtis maaeluminister. 1. septembrist 2015 sai aga Põllumajandusministeeriumist lõpuks Maaeluministeerium. 
Nüüd väljendab ka ministeeriumi nimi laiemat tööpõldu, mida on tegelikult läbi aastate juba haritud. 

Aastat 2015 iseloomustades võin tõdeda, et see oli hoogne, tõi meile palju tööd, tõi kaasa nii head kui ka 
halba, paraku! Meie olulisematest tegemistest-tulemustest saab lugeda aastaraamatu lehekülgedelt. Lühidalt 
kokku võttes oleme jätkuvalt aktiivsed nii rahvusvahelises koostöös, teadus- ja arendustegevuses kui ka riiklike 
arengusuundade väljatöötamisel ning rakendamisel. Võitleme sigade Aafrika katkuga ja oleme läbirääkimistelaua 
taga põllumajandustootjate erakorraliste toetuste teemaga. Viime ellu maaelu arengukava ja rakendame uusi 
otsetoetusi. Tähelepanu all on põllumajanduskeskkonna hoidmine ja säilitamine ning kohanemine kliimamuutuste 
mõjudega. Propageerime Eesti toitu ja töötame meie toidule uute turgude avanemise nimel. Selle kõige kõrval 
valmistume Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks 2018. aastal.

2015. aasta jooksul tehtust tooksin eraldi välja kogu meie valdkonda esile tõstva algatuse – üle-eestilise avatud 
talude päeva. See suurejooneline üritus võitis ülekaalukalt ka ministeeriumi aasta teo konkursi. Pika ja põhjaliku 
korraldustöö tulemusena osutus avatud talude päev üle ootuste edukaks: 19. juulil 2015 avas külastajatele 
oma uksed 147 põllumajandusettevõtet ja talu, kus registreeriti kokku ligi 45 000 külastust. Kui avatud talude 
päeva eesmärk oli tutvustada Eesti põllumajandust ja maaelu, Eesti toidu valmimist ja kohalikku toitu ning viia 
omavahel kokku tootjad ja tarbijad, siis võime öelda, et püstitatud eesmärk sai kuhjaga täidetud ning mitmelt 
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poolt tulid ettepanekud muuta see päev traditsiooniks. Avatud talude päev näitas ka meile endile, et koostöö 
maaelu- ja põllumajandusvaldkonna avaliku, era- ning mittetulundussektori vahel võib olla vägagi edukas, kui 
tegutsetakse ühise eesmärgi nimel.

Ministeerium ei saaks oma valitsemisala arendada ise arenemata, organisatsiooni tõhusamaks ja mõjusamaks 
muutmata. Kui Vabariigi Valitsus oli võtnud 2009. aastal suuna riigiasutuste tugiteenuste (eelkõige raamatupi-
damise, personali- ja palgaarvestuse) tsentraliseerimisele, siis 2015. aastal otsustati juba konsolideerida kõigi 
ministeeriumide finants- ja personaliarvestus Riigi Tugiteenuste Keskusesse. Meie ministeeriumil oli 2015. 
aasta alguseks eeltöö tehtud, valitsemisala asutuste raamatupidamine tsentraliseeritud ja ühtne finantstarkvara 
kasutusel ning seega oli võimalik kogu see töö alates 1. novembrist üle anda Riigi Tugiteenuste Keskusele.

2015. aasta lõpus seisime silmitsi personali koondamise vajadusega. Iseenesest ei ole koondamised harv 
nähtus, aga meil tuli sellega tegemist teha tõsiseltvõetavas mahus siiski esimest korda. Üheks koondamise 
ajendiks oli koalitsioonipartnerite kokkulepe koalitsioonilepingut sõlmides, mille kohaselt valitsussektori töö-
kohtade arv peab vähenema kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. Analüüsi ja arutelude tulemusena 
püstitati konkreetsed eesmärgid aastani 2020, mille järgi meie ministeeriumi valitsemisala ülesandeks seati 
riigiteenistujate arvu vähendamine keskmiselt 1,4% aastas. Teine oluline ajend koondamiseks oli vajadus 
käia kaasas tööjõuturul toimuvate muutustega ja proovida saavutada vähemalt keskmine palgatase teiste 
ministeeriumidega võrreldes. Nii juhtkonnas kui ka osakonnajuhatajatega arutades jõudsime arusaamisele, et 
mõistlikum on see viie aasta ülesanne täita korraga ja võimalikult vara. Seetõttu pidimegi aasta lõpus paari-
kümnele inimesele koondamisteate edastama. Teenistujate arvu vähendamise tulemusena saavutatava rahalise 
kokkuhoiu saame aga suunata töötajate ja ametnike palgatõusuks. Koondamisprotsessi läbiviimine oli raske 
meile kõigile. Loomulikult on kõige suuremad kannatajad need kallid inimesed, kellel töösuhe ministeeriumiga 
ära lõppes või lähiajal lõpeb. Ma tänan teid nende aastate ja selle panuse eest, mis te ministeeriumile ja meie 
valitsemisala valdkonnale andnud olete!

Head kolleegid! See aastaraamat räägib suurest tööst, mida oleme koos teiega teinud. Suur tänu teile kõigile 
tööpanuse ja selle hea eest, mis te olete 2015. aastal andnud Eesti inimestele, ministeeriumile, oma kolleegidele 
ja iseendale!

Ants Noot
Maaeluministeeriumi kantsler

Pildid joonistas Valdek Alber
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Maaeluministeerium 
rahvusvahelises koostöös

Koostöö Euroopa Liidu poliitika kujundamisel

Madis Pärtel

Raamdokument „Eesti Euroopa 
Liidu poliitika 2015–2019“
„Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019“ eesmärgiks 
on anda üldine suund meie riigi tegutsemisele Euroopa 
Liidus Vabariigi Valitsuse viie valitsemisaasta jooksul. 
Raamdokument on välispoliitiliseks vasteks valitsuse 
riiklikule tegevusprogrammile, kus on välja toodud 
nii valitsuse üldised poliitilised eesmärgid kui ka 
konkreetsed tegevused nende saavutamiseks. Kaalu 
lisab seekordsele dokumendile fakt, et see on aluseks 
ka Euroopa Liidu sisupoliitika kujundamisele Eesti 
eesistumise ajaks; vähemalt selles ulatuses, kui 
ühel neutraalsel eesistujal üldse on võimalik seda 
kujundada.

Järjekorras neljanda Eesti Euroopa Liidu poliitika 
raamdokumendi koostamine sai alguse aprillis 2015 
Riigikantselei kureerimisel. Meie ministeeriumis 
toimusid arutelud kolmes grupis: põllumajanduse, 
toidu ja taimetervise ning kalanduse teemal (viimases 
koos Keskkonnaministeeriumiga). Kevadel korral-
dasime laiaulatusliku kaasamise, konkreetsemalt 
põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus ning 
kalandusnõukogus. Lisaks analüüsisid koostatud 
teksti ka Eesti Maaülikooli teadlased, kes korraldasid 
põllumajanduse ja kalanduse peatüki välishindamise. 
Vabariigi Valitsus kiitis dokumendi lõppversiooni 
heaks detsembris 2015. 

Raamdokumendis on välja toodud kõikide valitse-
misalade tulevikusuunad. Iga dokument on oma 
ajastu nägu; nii keskendub seekordne rändele, digi-, 
energia- ja julgeolekupoliitikale. Sellest saame vastuse 
näiteks küsimustele, kuidas peaksime Euroopa 
Liidu probleemidega tulevikus tegelema ja millistes 

valdkondades soovime olla eestvedajad.

Maaeluministeeriumi valitsemisala puudutab eelkõige 
põllumajanduse ja kalanduse peatükk. Kui tõsta 
esile meie valitsemisala kõige mahukamad teemad, 
siis tuleks kindlasti mainida Euroopa Liidu ühise 
põllumajanduspoliitika tuleviku (ÜPP 2020+) reformi-
ettepanekut ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
reformiettepanekut, samuti toiduainete tarneahelaga 
seonduvat ning toiduohutust puudutavaid algatusi.

Euroopa Liidu kriisiabi pakett
Euroopa Liidus kujunesid 2015. a teisel poolaastal ehk 
Luksemburgi eesistumise ajal keskseteks teemadeks 
põllumajandustootjatele suunatud 500 miljoni euro 
suuruse toetuspaketi vastuvõtmine ja koolikavade 
eelnõu pikale veninud arutelu lõpetamine.

Pinevad arutelud toetuspaketi üle algasid vahetult 
pärast suvepuhkust, 7. septembril 2015 toimunud 
erakorralisel põllumajandusministrite kohtumisel. 
Nii lühi- kui ka pikaajalisi ning sotsiaalseid meetmeid 
sisaldava paketi võtmeküsimusteks kujunesid sealjuu-
res liikmesriikidele eraldatava ühekordse erakorralise 
toetuse eelarve suurus ja selle jaotuskriteeriumid. 
Venemaa kaubandusembargost enam mõjutatud ja 
sigade Aafrika katkust räsitud Balti riikide jaoks oli 
oluline üldise hinnalanguse taustal teistest liikmes-
riikidest selgelt eristuda. 

Tiheda selgitustööga, kõrgetasemelistel kohtumistel 
ja soodsate asjaolude kokkulangevusel õnnestus 
veenda Euroopa Komisjoni meile sobivate jaotus-
kriteeriumite valikus. Nende põhjal kujunes Eestile 
eraldatud toetussumma üllatavalt suureks: ligikaudu 
7,56 miljonit eurot. Komisjon jättis liikmesriikidele – 
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meile sobivalt – vahendite kasutamisel vabad käed 
ning võimaldas soovi korral eelarvet 100% ulatuses 
kaasrahastada. Eestile oli see teine Euroopa Liidu 
abipakett pärast seda, kui Venemaa 2014. aasta 
augustis kaubandussanktsioonid kehtestas.

Ettevalmistus Eesti eesistumiseks
Eesti eesistumine 2018. aasta esimesel poolaastal 
on muutumas järjest käega katsutavamaks. Spordi-
meeste keeles on maratonijooksuks soojendus tehtud 
ja oleme läbimas distantsi esimesi kilomeetreid. 
Rahulikus tempos, aga kindla sihiga silme ees.

Eesistumise kõige olulisem vara on inimesed. Ini-
mesed, kes eesistumise ette valmistavad ja läbi 
viivad – juhivad töörühmi, organiseerivad üritusi, 
võitlevad eesrindel või kindlustavad tagalat. Ühtviisi 
vajalikud on nad kõik. Mul on hea meel, et juba 
praegu on ministeeriumis ja valitsemisalas kaasatud 
suur hulk inimesi, kes on näidanud üles huvi 2018. 
aasta esimesel poolaastal Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumist ette valmistada ning läbi viia. 

2015. aastal said tehtud paljud ettevalmistustööd. 
Näiteks panime kokku Maaeluministeeriumi eesistu-
mise meeskonna, kes on juba mõne korra kohtunud 
ja kelle kaudu toimub ka infovahetus valitsemisalas 
eesistumisega seotud inimeste vahel. Leidsime ka nii-
öelda salve liikmed ehk ametnikud, kes hakkavad kor-
raldama eesistumise töörühmi juhtide ja asejuhtidena. 
Töörühmi on meie valitsemisalas palju ja nende juhid 
on tähelepanu keskpunktis, seetõttu kannavad salve 
liikmed suurt vastutust; samas annab see positsioon 
neile võimaluse eesistumise ajal pädevusega silma 
paista. Lisaks salve liikmetele oleme kaardistanud 
ka eksperdid, kes hakkavad töörühmades osalema. 
Siinkohal tahaksin rõhutada meie kõigi rolli: juba 
praegu saame alustada ettevalmistust, suheldes 
aktiivselt oma kolleegidega ja luues nii liikmesriikide 
kui ka institutsioonide kontaktisikute võrgustiku, mis 
eesistumise ajal meile toeks oleks. 

2015. aastal kaardistasime ka võimalikud Eestis 
korraldatavad eesistumisega seotud üritused. Kokku 
saime neid Maaeluministeeriumi valitsemisalas 15. 
Nende hulgas on kaks ministrite tasandi üritust, mõned 
peadirektorite tasandi üritused ja mitu ekspertide 
tasandi üritust. Kahtlemata on iga ürituse edukus 
oluline, kuna see kujundab välisriikide külastajate 
arvamust eesistujast – seega peame andma endast 
kõik, et üritused sisu ja korralduse poolest heas 
mõttes silma paistaks.

Oma riiki saavad eesistumise ajal erinevates rollides 
esindada nii ministrid, töörühma juhid kui ka eksperdid. 
Eesti saab kogu selle aja olla tähelepanu keskmes. 
Kasutagem seda aega võimalikult asjalikult, et meie 
eesmärgid saaksid täidetud ja kuvand tuntuks. Jõudu 
meile kõigile selle vankri vedamisel!

2007 jaanuar–juuni Saksamaa
2007 juuli–detsember Portugal
2008 jaanuar–juuni Sloveenia
2008 juuli–detsember Prantsusmaa
2009 jaanuar–juuni Tšehhi
2009 juuli–detsember Rootsi
2010 jaanuar–juuni Hispaania
2010 juuli–detsember Belgia
2011 jaanuar–juuni Ungari
2011 juuli–detsember Poola
2012 jaanuar–juuni Taani
2012 juuli–detsember Küpros
2013 jaanuar–juuni Iirimaa
2013 juuli–detsember Leedu
2014 jaanuar–juuni Kreeka
2014 juuli–detsember Itaalia
2015 jaanuar–juuni Läti
2015 juuli–detsember Luksemburg
2016 jaanuar–juuni Holland
2016 juuli–detsember Slovakkia
2017 jaanuar–juuni Malta
2017 juuli–detsember Suurbritannia
2018 jaanuar–juuni Eesti
2018 juuli–detsember Bulgaaria
2019 jaanuar–juuni Austria
2019 juulist–detsember Rumeenia
2020 jaanuar–juuni Soome

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik
Nõukogu eesistujariik vahetub EL-i liikmesriikide 
hulgas iga 6 kuu tagant. Nende 6 kuu jooksul 
juhatab eesistujariik nõukogus igal tasandil 
toimuvaid koosolekuid ja istungeid. Eesistujariik 
mängib olulist rolli nõukogu töö korraldamisel, eriti 
seadusandlike ja poliitiliste otsuste algatamisel. 
Kehtiv eesistumiste kava kinnitati 1. jaanuaril 2007 
nõukogu otsusega 2007/5/EÜ.

Allikas: http://elik.nlib.ee/pohifakte-euroopa-liidust/
eesistujariigid
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Kristiina Lillestik, Kristi Matt

Arengutest valdkonna rahvus- 
vahelistes organisatsioonides
2015. aasta jääb ajalukku kui mitme märgilise täht-
susega rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise aasta: 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmed 
võtsid vastu 17 eesmärgist ja 169 alaeesmärgist 
koosneva globaalse jätkusuutliku arengu tegevuskava 
ning Pariisis sõlmiti ülemaailmne kliimalepe. Lisaks 
toimus Nairobis X Maailma Kaubandusorganisat-
siooni (WTO) ministrite konverents, kus lepiti kokku 
eksporditoetuste lõpetamises ning kehtestati kitsen-
davad reeglid ekspordikrediidile ja toiduabile. Need 
kolm kokkulepet raamivad lähikümnendi globaalset 
koostööd. 

Kui mainitud globaalse jätkusuutliku arengu tege-
vuskava keskmes on eelkõige vaesuse, nälja ja eba-
võrdsuse vähendamine ning fookuses arengumaad, 
siis üleilmse kliimakokkuleppega soostus enamik 
riike (sealhulgas USA, Hiina ja India) vähendama 
atmosfääri paisatavaid kasvuhoonegaase tasemeni, 
mis võimaldaks hoida maakera keskmise õhutempe-
ratuuri tõusu alla 2 kraadi ning eelistatavalt 1,5 kraadi 
juures võrreldes tööstusajastueelse tasemega. See 

tähendab, et meil tuleb muuta ka seniseid tootmis-
viise ja tarbimismustreid ning leida uuenduslikke 
tehnoloogiaid nii energia tootmiseks kui ka jäätmete 
vähendamiseks ja taaskasutuseks. 

Sissevaatena senistesse poliitikatesse tellis Maaelu-
ministeerium 2015. aastal Majandusliku Koostöö 
ja Arengu Organisatsioonilt (OECD) uuringu, mille 
laiem eesmärk on hinnata põllumajandusvaldkonnas 
innovatsiooni ja struktuurseid muutusi toetavaid polii-
tikasuundi ning anda soovitusi sektori jätkusuutlikuks 
ja produktiivseks arenguks. 

Detsembris 2015 toimunud X WTO ministrite kon-
verentsi keskmes oli põllumajanduse ekspordikon-
kurentsi teema. Arenenud riigid nõustusid kohe 
kaotama ekspordisubsiidiumid; erandina võimalda-
takse arenguriikidele tähtaja pikendamist kuni 2018. 
aastani. Mõningane paindlikkus jäi arenguriikidele ka 
põllumajandustoodete turustamis- ja transpordikulude 
katmiseks kuni aastani 2023. Vaeseimate ja toitu 
importivate riikide jaoks on tähtaeg 2030. aasta. 
Kokkuleppe eesmärk on muu hulgas tagada, et riigid ei 
kasutaks varjatult teisi ekspordi toetamise meetmeid. 
Seetõttu kehtestati piirangud näiteks riigiettevõtetele, 

Globaalse jätkusuutliku arengu nimel

Hetk WTO Nairobi konverentsi avamiselt. Foto: Illar Lemetti
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mis tegelevad põllumajanduskaubandusega, ning 
arenguriikidele suunatud toiduabi programmidele.

Arengukoostööst
Vaadates lähemalt Euroopas toimuvat ja viimasel 
aastal eriti teravaks muutunud pagulaskriisi, on 
Eestile tähtis keskenduda olukorra stabiliseerimisele 
oma naabruspiirkonnas. Lisaks sellele on oluline 
luua uusi arenguvõimalusi ja aidata kaasa oma 
partnerite majanduslikule arengule. 2015. aastal 
töötas Välisministeerium aastateks 2016–2020 välja 
uue arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava, 
mis lähtub ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning 
paneb paika ka Eesti prioriteedid ja tegevused nende 
eesmärkide saavutamiseks. Arvestades põllumajan-
dussektori tähtsust meile olulistes partnerriikides, 
oleme pidanud vajalikuks rõhutada maaelu arengu 
ja maaettevõtluse toetamisega seotud tegevusi. Uue 
arengukava perioodil on plaanis jätkata arengukoos-
töö tulemuslikkuse hindamiseks vajaliku süsteemi 
väljatöötamisega, mis võimaldaks paremini tehtud 
tööd hinnata ja selle tulemusel ressursse suunata.

Osaleme arengukoostöös nii kahepoolselt kui ka 
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Maaelu-
ministeerium toetas 2015. aastal ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) usaldusfondi 
kaudu Moldovat turuinfosüsteemi ülesehitamisel 
projektiga, milles osalesid lisaks Eestile ka Ungari 
eksperdid. Lisaks sellele osalesime Rahvusvahe-
lise Põllumajanduse Arengu Fondi (IFAD) kaudu 
Baltimaade ja Gruusia põllumajandust võrdleva 
uuringu koostamises. Uuring on aluseks IFAD-i ühele 
suuremale projektile aitamaks Gruusia väiketalunikke 
turule sisenemisel.

Kahepoolsete idasuunaliste projektide puhul võib 
2015. aastat pidada üleminekuaastaks, mil meile 
olulistes sihtriikides avaldas jätkuvalt mõju poliitiline 
ebastabiilsus. Samas korraldati selle aasta jooksul 

mitu väiksemat projekti, mille kaudu toetati idapart-
nerite põllumajandussektorit.

Koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega toimusid 
veebruaris Moldova päevad, mille raames tutvustati 
Moldova veine; sügisel aidati Moldova ettevõtjatel 
osaleda Tallinna toidunädalal. 2015. aastal sai 
valmis Ukraina põllumajanduse ja maaelu arengu 
strateegia aastateks 2015–2020, mis on oluliseks 
suuniseks ka Maaeluministeeriumi koostööpro-
jektidele Ukrainaga. Kõige edasijõudnumaks võib 
siinkohal pidada koostööd kalanduse valdkonnas, 
kus tuntakse huvi eelkõige meie saavutuste vastu 
püügiandmete ja -seire elektroonilise süsteemi välja-
töötamisel; Ukraina hinnangul aitaks sarnane süsteem 
neil oluliselt suurendada läbipaistvust kalanduse 
järelevalves. Juuni alguses toimus koostöös Eesti 
Idapartnerluse Keskusega Gruusia väiketalunike 
nädalane õppereis Eestisse, mille raames korraldati 
mitu seminari maaettevõtlusest. Sügisel käis Eestis 
kohalike ametkondade tööga tutvumas grupp Gruusia 
toiduohutuse järelevalvega tegelevaid ametnikke. 

Oluliseks võib pidada eespool mainitud riikide jätkuvat 
huvi Eesti ekspertiisi ja reformikogemuse vastu 
integreerumisel Euroopa Liiduga ning toimunud 
kontaktreiside mõju tulevastele koostööprojektidele. 
Väljakutsena võib nimetada arenguprojektide rahas-
tamise jätkusuutlikkust olukorras, kus valitsussektori 
kulusid kärbitakse ja projektide rahastamiseks tuleb 
leida uusi võimalusi. Sääraste võimalustena näeme 
näiteks Euroopa Komisjoni programmide ja teiste 
Euroopa riikide kaasamist kolmepoolsete projektide 
läbiviimiseks, kus meie eeliseks võib pidada Eesti 
ekspertide EL-i integreerumise kogemust, keeleoskust 
ja idapoolsete riikide kultuurikonteksti head tundmist. 
Mitmepoolne rahastamine tagab sihtriikides ka 
parema koordinatsiooni rahvusvaheliste doonorite 
vahel ja võimaluse suuremate projektide läbiviimiseks. 
Selle eelduseks on omakorda lai kontaktivõrgustik ja 
heade suhete hoidmine teiste Euroopa Liidu riikidega.

WTO ministrite konverentsil Nairobis. Foto: Kristina Uibopuu



11TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Eesti põllumajandus-, toidu- ja 
kalamajandusteaduse ning 
teadmussiirde arengukava
2015. aastal töötas Maaeluministeeriumi teadus- ja 
arendusosakond koostöös teiste osakondadega 
ning põllumajandusteaduste nõukoguga välja stra-
teegilise dokumendi „Eesti põllumajandus-, toidu- ja 
kalamajandusteaduse ning teadmussiirde arengukava 
aastateks 2015–2021“. Esmakordselt on koostatud 
raamdokument, mis annab suunad Maaeluminis-
teeriumi valitsemisala põllumajandus-, toidu- ja 
kalamajandusteaduse arenguks vajalike meetmete 
koordineerimiseks ja planeerimiseks.

Eesti põllumajandus-, toidu- ja kalamajandusteaduse 
ning teadmussiirde arengukava toetab Eesti ja Euroopa 
Liidu üldisi arengusuundi ning neis püstitatud priori-
teete, mis on sätestatud sellistes arengudokumentides 
nagu näiteks Euroopa Liidu majanduskasvu strateegia 
Euroopa 2020 juhtalgatus „Innovatiivne liit“, Eesti 
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” ning 
konkurentsivõime kava „Eesti 2020“.

Arengukava põhieesmärgid
Arengukavas püstitatud seitse peamist eesmärki 
on järgmised.

1. Kompetentne teadustugi ühise põllumajan-
duspoliitika ja kalanduspoliitika kujundamisel ja 
rakendamisel
Selleks et riigi otsused oleksid teaduspõhised, on 
perioodi 2015–2021 rakendusuuringute programm 
varasemast enam suunatud laiemalt ühiskondlikes 
huvides olevate uuringute rahastamisele (näiteks 
riikliku tasandi otsustusprotsessile teadustuge 
pakkuvad uuringud).

2. Kompetentne teadustugi põllumajandus-, 
toidu- ja kalamajandussektorile
Ettevõtlussektori huvides elluviidavate arenduste-
gevuste toetamiseks on loodud võimalused Eesti 
maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 raames, mille 
heaks näiteks on innovatsiooniklastrite toetusmeede 
ning ettevõtete ja teadusasutuste koostööprojektide 
elluviimist toetavad meetmed. Kalandusettevõtete 
tehnoloogilist arengut ja innovatsiooni toetatakse 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–
2020 rakenduskava kahe innovatsioonimeetme kaudu, 
kus projektide elluviimisel on olulisel kohal koostöö 
teadus- ja arendusasutustega.

3. Teadlaskonna kestlikkus
Teadlaskonna kestlikkuse tagamiseks tuleb suu-
rendada noorteadlaste osakaalu teadlaste hulgas. 
Seejuures on vaja jälgida, et Eestis oleks tagatud 
stabiilne järelkasv kõikides teadusvaldkondades.

4. Nüüdisaegne materiaal-tehniline baas ja taristu
Kaasaegne ja tipptasemel teadustaristu (tingimused, 
ressursid ning nendega seotud teenused, mida 
teadlaskond vajab nii teaduse mõjusaks arenda-
miseks Euroopa Liidu tasandil kui ka teadmiste 
ülekandmiseks, vahetamiseks ja säilitamiseks) aitab 
tagada teadlastelt ühiskonnale pakutava teadustoe 
ajakohasust. 

5. Eesti teadlased osalevad rahvusvahelises 
teaduskoostöös
Põllumajandus-, toidu- ja kalandusteadusele on oluline 
senisest enam osaleda rahvusvahelises teaduskoos-
töös, sest erinevates rahvusvahelistes võrgustikes 
osalemine annab teadlastele (laiemalt võttes seeläbi 
ka tootjatele, töötlejatele, nõustajatele) kogemusi ja 
teadmisi, mis on olulised professionaalseks arenguks, 

Teadus- ja arendustegevus
Teadusalane koostöö Eestis ja rahvusvahelisel 
areenil

Külli Kaare, Helena Pärenson
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ning aitab piiratud ressursside tingimustes tagada 
teaduskorralduse ja teadustöö kvaliteeti.

6. Sordi- ja tõuaretus ning kogutud ja ex situ1 
säilitatud põllumajanduskultuuride geneetiline 
ressurss
Sordiaretuse eesmärk on aretada sorte, mis aitaksid 
tagada taimekasvatuse ja põllumajanduse töötleva 
sektori konkurentsivõimet – sellised sordid on laia 
levikupotentsiaaliga, saagikad, kvaliteetsed ja talve-
kindlad. Taimesordid, aretusmaterjal ja rahvaaretised 
on loodud pikaajalise töö tulemusena ning neid tuleb 
säilitada nii bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks 
kui ka inimkonna kultuuripärandi säilitamiseks. 

7. Toimiv teadmussiire, sealhulgas nõustamistee-
nus teadusasutuste ja põllumajandusettevõtjate 
vahel
Teadmussiire peab hõlmama nii põllumajanduse, 
toiduainetööstuse ja metsanduse konkurentsivõime, 
innovatsiooni ja teadmistepõhise majandamise kui 
ka põllumajanduskeskkonnaga seotud teemasid. 
Omandatud teadmised peaksid eelkõige tõhustama 
põllumajanduse, metsa ja põllumajandustoodete 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate ning nende 
töötajate konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnahoidlikkust, panustades 
samal ajal maapiirkondade majanduse jätkusuut- 
likkusesse. Põllumajanduse ja metsanduse areng ning 
uute väljakutsetega toimetulek nõuab pidevat erialast 
tehnilist ja majanduslikku koolitust, et teadmisi ja 
teavet saada ning vahetada (sealhulgas levitada 
parimaid tootmisviise).

Meetmed ja programmid 
arengukava eesmärkide täitmiseks

 Meetmed, mis toetavad koostööd teadmussiirde 
ja teabe ning innovatsiooni vallas, on planeeritud 
perioodi 2014–2020 Eesti maaelu arengukavva. 
Heaks näiteks on siinkohal innovatsiooniklastrite 
meede, mis toetab uuenduslikke lähenemisi ning 
ettevõtete ja teadusasutuste koostööna elluvii-
davaid teadus- ja arendusprojekte. Eesti maaelu 
arengukava 2014–2020 prioriteet 1 „Teadmussiirde 
ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, 
metsanduses ning maapiirkondades“ toetab otseselt 
teadusvaldkonna rolli majanduskeskkonna arenda-
misel. Maapiirkondades innovatsiooni toetamise 
ja teadmistebaasi parandamise toetamine on üks 
käesoleva perioodi MAK-i eesmärke. Aastaks 2020 
on Eestis kavas panustada selleks avaliku sektori 

kogurahastusest vähemalt 3,87%, mis koosneb nii 
Eesti maaelu arengukava, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kui ka riigieelarve vahenditest. 

 Eesti kalanduse strateegia 2014–2020 ees-
märgiks on arendada koostööd teadus-, arendus- ja 
haridusasutuste ning kalandussektori vahel. Selleks 
panustatakse aastaks 2020 Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi toetustest 5,8% meetmetesse „Tead-
laste ja kalurite koostöötoetus“ ning „Teadlaste ja 
vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ eesmärgiga 
luua ühtne võrgustik, mis võimaldaks kalandus- ja 
vesiviljelussektoril saada ajakohast oskusteavet, 
koolitust ja nõuannet sektorite konkurentsivõime 
tõstmiseks ning säästva ja teadmistepõhise majan-
damise kasvuks. Fondi toetustest 5,5% panustatakse 
kalanduse ja vesiviljeluse innovatsioonimeetmetesse 
eesmärgiga suurendada ettevõtete innovatsioonivõi-
mekust ning kõrgema lisandväärtuse saavutamist läbi 
uuenduslike tootmislahenduste ning keskkonna- ja 
energiasäästlike tehnoloogiate rakendamise.

 Riikliku programmi „Põllumajanduslikud 
rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 
2015–2021“ üks põhieesmärk on anda Maaelumi-
nisteeriumile teaduspõhist sisendit õigusloomeks, 
riiklikuks järelevalveks ja poliitika kujundamiseks ning 
muude funktsioonide täitmiseks. Teine põhieesmärk 
on koordineerida ja rahastada rahvusvahelises 
koostöös osalemist. 

 Riiklik programm „Sordiaretusprogramm aas-
tatel 2009–2019“ on suunatud Eesti sordiaretuse 
jätkusuutliku arengu ja olemasolevate sortide säili-
tusaretuse tagamisele. 

 Arengukava „Põllumajanduskultuuride genee-
tilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 
2014–2020“ eesmärk on kaitsta ja säilitada sordilist 
ja liigilist mitmekesisust ning tagada säästev areng 
kooskõlas Eesti keskkonnastrateegiaga aastani 
2030, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga 
ning toidu- ja põllumajanduskultuuride geneetiliste 
ressursside rahvusvahelise lepinguga. 

Rahvusvaheline teaduskoostöö
Maaeluministeeriumi koostatud ja koordineeritud 
riiklikud programmid aitavad saavutada riigile olu-
lisi eesmärke ja luua majanduslikku lisaväärtust, 
toetades teadus- ning arendustegevust riiklikult ja 
rahvusvaheliselt tähtsate küsimuste lahendamiseks. 

Teadus ja tehnoloogia peavad kaasa aitama ühiskonna 

1 Ex situ liigikaitse – liigikaitse meetmed, mida rakendatakse väljaspool liigile omast looduslikku elukeskkonda
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ees seisvate väga suurte probleemide lahendamisele. 
Samas on Euroopa Liidu liikmesriikide suutlikkus 
üksinda mastaapseid probleeme lahendada res-
sursside killustatuse tõttu piiratud. Seetõttu annab 
liikmesriikide programmide ühitamine suurte ühis-
konnaprobleemide ühise lahendamise eesmärgil 
ühiskavandamisele Euroopa teadustöös uue mõõtme. 
Algatusega liitunud riigid töötavad koos ühise visiooni 
ja strateegilise teadustöö kava kohaselt, andes sellega 
olulise panuse teadustöösse, vältides seejuures 
dubleerimist, täites lünki ja luues kriitilist massi. 

Maaeluministeerium osaleb teadusuuringute ühise 
kavandamise algatustes Joint Programming Initiative 
on Agriculture, Food Security and Climate Change 
(FACCE–JPI) partnerina ning on kaasatud ka JPI 
Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) 
ning Joint Programming Initiative on Antimicrobial 
Resistance (JPI AMR) aruteludesse. FACCE–JPI 
raames osaletakse pilootprojektis „Euroopa põllu-
majanduse ja toiduga varustatuse kliimamuutuste 
riskide hindamine“ (MACSUR).

Lisaks liitus Maaeluministeerium Läänemere piirkonna 
teadus- ja arendustegevuse programmiga BONUS 
2011–2017, kus saime juhtkomitee vaatlejaliikmena 
kaasa rääkida 2015. aasta lõpus välja kuulutatud 
taotlusvooru ettevalmistamises. Varem rahastasid 
BONUS-programmi projekte Eesti Teadusagentuur ja 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, ent 2015. aastal 
välja kuulutatud projektivoorus toetab vesiviljeluse 
teadusteemat „Säästev vesiviljelus Läänemeres“ 

(„Sustainable aquaculture in the Baltic Sea“) ka 
Maaeluministeerium. Ühtlasi Maaeluministeerium 
toetab ja soovib panustada uude, BONUS 2 programmi 
aastateks 2018–2023, mis on pühendatud jätkusuut-
likule sinisele majanduskasvule ning hõlmab lisaks 
Läänemerele nüüd ka Põhjamerd.

Riiklike teadusprogrammide integreerimiseks, ühiste 
prioriteetide kujundamiseks ja edendamiseks ning 
ühiste projektikonkursside väljakuulutamiseks on 
algatatud üle-euroopalised teaduskoostöö võrgustikud 
ehk ERA-NET-id. Eesti teadlaste osalemine ERA-NET 
võrgustikes võimaldab saada kogemusi ja uusi 
teadmisi ning aitab rahvusvahelistes uurimisrühmades 
osalemise kaudu arendada seotud teadusvaldkondi 
Eestis. 

Maaeluministeerium osaleb järgmistes ERA-NET 
koostöövõrgustikes:

 Euphresco taimetervise teadusuuringute koordi-
neerijate ja rahastajate võrgustik (Euphresco Network 
for Phytosanitary Research Coordination and Funding) 
on välja kasvanud tänaseks tegevuse lõpetanud ERA-
NET EUPHRESCO teaduskoostöö võrgustikust, kus 
osales ka Eesti. Võrgustiku eesmärk on parandada 
taimetervise teadusuuringute rahastamise koordineeri-
tust ja valdkondlikku koostööd, toetamaks Euroopa 
Taimetervise Organisatsiooni (EPPO) taimetervise 
poliitika rakendamist, valdkonna teadusvõimekuse 
tõstmist ning riikide teadusuuringute eelarvete tõhu-
samat kasutamist uuringuteemade ühise rahastamise 
kaudu. Eestit esindab võrgustikus Maaeluministeerium 
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arengukava
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kui põllumajanduslike uuringute rahastaja. Esimeste 
ühisprojektide rahastamine algab 2016. aastal.

 Teaduskoostöö võrgustiku ERA-NET SUSFOOD 
märksõnadeks on kestlikkus toiduvaldkonnas ja 
toiduga kindlustatus. Ehkki SUSFOOD-i tegevus 
võrgustikuna lõppes 2014. aasta novembris, korraldati 
veel 2014. aastal rahvusvaheline projektikonkurss, kus 
osutus edukaks üks Eesti teadlaste osalusega teadus-
projekt („SUSMEATPRO: Säästvad taimsed lisandid 
tervislikumate lihatoodete saamiseks – ideede 
tõestamine“). 2015. aastal alustati n-ö jätkuvõrgustiku 
ERA-NET Cofund SUSFOOD 2 ettevalmistamist. 

 Teaduskoostöö võrgustiku ERA-NET CORE Organic 
Plus teemadeks on mahetoit ja mahepõllumajandus. 
Võrgustiku eesmärk on koordineerida Euroopa Liidu 
rahvusvahelisi mahepõllumajanduslikku tootmist ja 
toitu käsitlevaid teadusprojekte ning otsida seoseid 
teaduse ja innovatsiooni vahel esmatootmise ning 
toidutöötlemise tehnoloogiate valdkonnas. Projekte 
rahastatakse proportsionaalsuse põhimõttel vastavalt 
edukate projektide arvule ning kolmandiku rahastusest 
annab toetusena Euroopa Komisjon. Praegu rahas-
tatakse kolme Eesti teadlaste osalusega projekti: 
„Mullaviljakuse parandamise meetodid maheviljeluse 
süsteemides“ (FertilCrop), „Agroökoloogiliste vahekul-
tuuride kasutuselevõtmine tootmise tõhustamiseks 
ja mullaomaduste parandamiseks maheköögiviljade 
kasvatamisel“ (SoilVeg) ning „Mis juhtub inimtervisele 
kasulike ja ohtlike ühenditega maheviljeluses kasvata-
tud puu- ja köögiviljade töötlemisel (mooside, mahlade 
ja kuivtoodete valmistamisel)?“ (FaVOR-DeNonDe). 

 ERA-NET C-IPM on Euroopa teadusvõrgustik, 
mille eesmärgiks on rahvusvaheliste partnerite ühine 
integreeritud taimekaitse teadusprojektide koordi-
neerimine ja rahastamine. Integreeritud taimekaitse 
paremaks rakendamiseks on vaja nii teadusprojekte 
kui ka tootjate paremat nõustamist. C-IPM võrgustiku 
eesmärk on valdkonna teadusprojekte koostöös 
paremini ellu viia ning saadud teadmisi laiemalt 
levitada. Projektide planeerimise ja levitamise etap-
pidesse kaasatakse erinevaid huvirühmi, sealhulgas 
nõustajaid ja tootjaid. 2015. aastal toimus võrgustiku 
ühistegevusena projektikonkurss, kus edukaks osu-
tus lausa kaks Eesti teadlaste osalusega projekti: 
IPMBlight 2.0 on pühendatud kartuli lehemädanikule 
ja selle ennetamisele ning IPM4Meligethes teemaks 
on naeri-hiilamardika tõrjemeetodid integreeritud 
taimekaitse rakendamisel. 

 FACCE-JPI ERA-NET Plus „Climate Smart Agricul-
ture: Adaptation of agricultural systems in Europe“ 

keskseks teemaks on toiduga varustatuse kindlus-
tamine kliimamuutuste tingimustes. 2014. aastal 
korraldati ühiskonkurss, kus edu saavutas üks Eesti 
teadlaste osalusega projekt – „Kliimateadlik maavil-
jelus soomuldadel“ (CAOS). 

 ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS teaduskoostöö 
võrgustiku valdkonnaks on kestlik ja vastupidav 
põllumajandus toidu ja toiduks mittekasutatavate 
toodete tootmiseks. 2015. aastal viidi läbi ühiselt 
korraldatud projektikonkurss, kus aga seekord ükski 
Eesti teadlaste osalusega projekt rahastatavate 
projektide sekka ei jõudnud.

 Uue võrgustikuna alustas 2015. aasta lõpus 
tegevust ERA-NET SusAn, mis on suunatud tea-
duskoostööle loomakasvatuse vallas. 2015. aasta 
lõpus tegid võrgustiku partnerriigid ettevalmistusi 
ühise projektikonkursi korraldamiseks. Taotlusvoor 
projektide eeltaotlustele kuulutati välja 2016. aasta 
jaanuari alguses. 

 ERA-NET COFASP võrgustik on suunatud kalan-
duse, vesiviljeluse ja meretoiduga seotud tegevustele. 
Selle üheks peaeesmärgiks on edendada innovatsiooni 
ja tõsta konkurentsivõimet kalanduses, vesiviljelu-
ses ning mereandide töötlemises ja turustamises, 
kohaldades kalavarude majandamisel ettevaatus- 
printsiipi. Teiseks peaeesmärgiks on tõhustada riik-
likke teadusprogramme ja kirjeldada vajalikud seire-, 
info- ja andmejagamissüsteemid; see aitab toetada 
Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika läbivaatamist 
ning tagada selle edukat rakendamist. 2015. aastal 
hakati ette valmistama 2016. aastal korraldatavat 
teadusprojektide konkurssi, kus Maaeluministeerium 
on huvitatud eelkõige mereandide töötlemise vald-
konnas edukaks osutunud Eesti teadlaste osalusega 
projekti toetamisest.

Kokkuvõttes võib 2015. aasta olulisemate tegevus-
tena rahvusvahelises teaduskoostöös välja tuua 
rahvusvaheliste konkursside läbiviimise teadus-
koostöövõrgustikes FACCE SURPLUS ning C-IPM, 
ühiste uurimisteemade kaardistamise taimetervise 
võrgustiku EUPHRESCO raames, aga ka MACSUR-i 
pilootprojekti teise faasi jätkumise. 

2015. aastal alustati ka mitme rahvusvahelisel 
projektikonkursil edukaks osutunud Eesti teadlaste 
osalusega teaduskoostööprojekti elluviimist: kolm 
projekti ERA-NET CORE Organic raames, üks projekt 
ERA-NET Plus on Climate Smart Agriculture raames 
ning üks projekt ERA-NET SUSFOOD raames. 2015. 
aastasse jäi ka Maaeluministeeriumi ühinemine 
ERA-NET COFASP-iga ning BONUS-programmiga. 
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Taudivaba Eesti sai ränga lõpu
Eesti oli kaua aega vaba ohtlikest loomataudidest. 
Viimase 50 aasta jooksul esines farmides üksikuid 
taudipuhanguid, mida oli võimalik kiiresti likvideerida. 
Levinumate taudide eest on olnud võimalik loomi ka 
vaktsineerimisega kaitsta. Avarduv maailm on aga 
toonud meile lähemale ka kauged ja eksootilised 
loomataudid. 

2014. aasta septembris sai tõeks halvim võimalikest 
ohtudest – Eestisse jõudis sigade Aafrika katk. 
Tegu on erakordselt ohtliku, raskesti tõrjutava ja 
ettearvamatu kodu- ja metssigade viirushaigusega, 
mis on väga nakkav, ägedalt kulgev ja kõrge suremu-
sega. Eriti ohtlikuks ja raskesti tõrjutavaks kujuneb 
see loomataud siis, kui viirus hakkab ringlema 
kodu- ja metsseapopulatsiooni vahel; nii võib viirus 
piirkonnas aastaid elus püsida. Taudi tekitaja vastu 
pole seni suudetud luua ka püsivate omadustega 
vaktsiini. Seega saab selle eest kodusigu farmis või 
majapidamises kaitsta vaid ülirangete bioturvalisuse 
nõuete järgimisega ning selle levikule metsas teeb 
lõpu ainult oskuslik jahipidamine. 

Eelmises aastaraamatus oli juttu esimestest sammu-
dest seoses taudiohu tekkega ja esimeste juhtumitega 
metssigadel2. Teisel taudiaastal saame vaadata seni 
toimunule tagasi ja teha sellest järeldusi. 

Kas me olime taudipuhanguks 
valmis?
Olime üldjoontes valmis loomataudi tõrjuma, aga 
praktilist teavet just sigade Aafrika katku tõrjumiseks 
nappis. Teiste riikide kogemusest taudi tõrjel ei olnud 

Toiduohutus, taimetervis, loomade 
heaolu ja tervishoid

Aasta 2015 – katkuaeg Eestis kestab

palju abi, sest tingimused neis olid meie regiooniga 
võrreldes erinevad nii kliima kui ka metssigade 
populatsiooni suuruse ja tiheduse poolest. Kui saabus 
tegutsemise aeg, oli seega pea iga päev uueks välja-
kutseks. Eesti veterinaararstid olid saanud end vormis 
hoida enamasti ainult taudiolukorra simulatsioonide 
ehk läbimängude abil. Viimaste aastate õppetunnid 
tegid nii seakasvatajatest kui ka veterinaaridest 
paremad spetsialistid; kahjuks tuli see kogemus 
kätte väga kalli hinnaga. 

Õiguslikult olid reeglid valmis nii taudi ennetamiseks, 
tõrjeks kui ka taudikahjude hüvitamiseks. Veterinaar- 
ja Toiduamet koostas 2014. aasta alguses tõrjeplaani, 
mille alusel asus ka Euroopa Komisjon rahaliselt 
toetama ennetavaid tegevusi, nagu näiteks seireuu-
ringute tegemine, Veterinaar- ja Toiduameti tehnilise 
võimekuse tagamine, avalikkuse informeerimine 
ohust. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi võimekust 
parandati lisaseadmete ja -töötajatega. Veterinaar- ja 
Toiduamet kohtus jahiorganisatsioonide ja seakasva-
tajatega, et leppida kokku, mida teha, kui taud jõuab 
meie metsadesse. Teadlased olid seisukohal, et meie 
metsades on palju metssigu ja jahipidamisega tuleks 
olla ettevaatlik – viiruse kiire leviku vältimiseks ei 
tohiks loomi liikvele ajada. 

Avalikkust teavitati taudiohust massiteabevahendite 
kaudu. Juulis 2014 avas Põllumajandusministeerium 
teavitustöödeks oma kodulehel eraldi rubriigina 
lehe www.seakatk.ee, mis sisaldab pidevalt uuen-
datavat infot kõigist sigade Aafrika katkuga seotud 
teemadest. Lisaks levitati palju juhendmaterjale nii 
seakasvatajatele, jahimeestele kui ka laiemale ava-
likkusele. Veterinaar- ja Toiduamet avas vihjetelefoni, 

Enno Piisang

2 Ü. Pau, Sigade Aafrika katk jõudis Eestisse. – Põllumajandusministeeriumi aastaraamat 2014. Tallinn: Põllumajandusministee-
rium, 2015, lk 11–12
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et võimalikult operatiivselt saada infot võimalike 
nakatunud loomade kohta. 2014. aasta augustis 
kontrollis amet kõiki seafarme ning fikseeris sigade 
täpse arvu, pidamistingimused ja bioohutusmeetmete 
järgimise seisu, tehes vajadusel ka ettekirjutusi 
olukorra parandamiseks. Kontrolli käigus regist-
reeriti 920 majapidamises kokku üle 380 000 sea. 
Üldjoontes tundus, et loomapidajatele jõudis sõnum 
kohale. Põllumajandusminister tegeles väga aktiivselt 
taudiprobleemide lahendamisega ja aitas viia olulisi 
teemasid ka Euroopa Komisjoni, Vabariigi Valitsuse 
ja Riigikoguni. 

Taud jäi metsa kauaks
Talvel jätkusid taudistunud loomade leiud, viirust leiti 
ka kütitud metssigadelt. Riik soetas Läti eeskujul 
nakatunud seakorjuste hävitamiseks mobiilse põle-
tusahju Hurikan 1000E. Jahimehed hakkasid mets-
seakorjuseid matma, et vähendada viiruse ringlust 
metsas. Veterinaar- ja Toiduamet tellis jahiseltsidele 
külmkambrid, kus hoida kütitud sigu kuni laborist 
vastuste saamiseni, ning konteinerid nakkusohtliku 
materjali kõrvaldamiseks AS-is Vireen. Mais 2015 
korraldas Päästeameti Lõuna päästekeskus koostöös 
Veterinaar- ja Toiduametiga eriti ohtliku loomataudi 
simulatsioonõppuse, mille käigus harjutati koostööd 
taudikoldes. Sigade Aafrika katku tõrje-eeskirjas 
karmistati bioohutusnõudeid farmidele (kodustap-
mise veterinaarkontroll, väljaspidamine eriloaga ja 
kahekordsete aedadega, desobarjääride, isikutega 
ja veovahenditega seotud nõuded, bioohutuskava 
koostamine ettevõtjatele, vajadusel tarastamine).

Taud püsis metsas, seakasvatajatel oli ka muid mure-
sid ning uued nõuded tundusid nii mõnelegi mõttetud. 
Ometi on bioohutusnõuete täitmine iga loomapidaja 
kohustus. Leedus ja Lätis leiti viirust kodusigadel juba 
taudi leviku esimestel kuudel; Eesti oli juuli alguseks 
juba pea kümme kuud saanud hakkama nii, et taud 
kodusigadele ei levinud – see uinutas. 

Kolm kuud katku farmides
20. juulil 2015 see aga juhtus – labor diagnoosis 
kodusigadel sigade Aafrika katku viiruse, järgmisel 
päeval kinnitas diagnoosi Veterinaar- ja Toiduamet. 
Marjulised olid kodumajapidamises sealauda ukse all 
oma saaki puhastanud ja nii viirus loomani jõudiski. 
See juhtus Valga kandis, kus metsad metssigadest 
juba üsna tühjaks olid jäänud. Kohe järgnesid taudi-
puhangud ka Viljandimaal. Inimeste liikumine metsast 
farmi, farmihoonete puudulik isoleeritus ja muud 
bioohutuse reeglite rikkumised tõid kaasa olukorra, 

kus kolme kuu jooksul leiti katkuviirus 18 farmist 
ja majapidamisest seitsmes maakonnas. Ometi oli 
avalikkust juba enam kui aasta taudiohust pidevalt 
hoiatatud. Tulemuseks oli kokku 22 147 hukatud ja 
hukkunud kodusiga. Inimestel oli sigade hukkamise 
vajadust raske mõista, seda tuli palju selgitada. 

Augustis jõustus uus pakett bioohutusnõudeid 
(täielik sigade väljaspidamise keeld, ooteaja või 
kuumtöötlemise nõue kasutatavale söödale ja alla-
panule, bioohutuskava nõue kõigile seakasvatajatele, 
tarastamine üldnõudena). Veterinaar- ja Toiduamet 
kontrollis augustis-septembris kõiki seapidamiseks 
kasutatavaid ehitisi – kokku 710 ehitist. Kehtivatele 
bioohutusnõuetele vastas neist 208, kus aga peeti 
kokku 80% Eesti sigadest. Seakasvatajate hulk oli 
juba vähenenud ja veel 90 seafarmi omanikud lubasid 
septembri jooksul seakasvatuse lõpetada. 

Seakatku tõrje ei ole mõeldav ilma taudipunktis peeta-
vaid loomi hukkamata ja hävitamata. See on aga raske 
nii veterinaarteenistujatele kui ka loomapidajatele, 
raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Lisaks mõjutas 
veterinaarametnike tõhusat tegutsemist tauditõrjel 
pidev avalikkuse surve, kohati ka mitmesugused 
teemat oma poliitilistel eesmärkidel kasutavad 
huvigrupid. 

Hukatud loomad suudeti enamasti kõrvaldada AS-is 
Vireen, kuid kahel korral ei olnud see füüsiliselt 
võimalik ja appi tuli võtta korjuste matmine. Inimesed 
töötasid võimete piiril ja nii juhtus ka seda, et matmine 
ei toimunud päris korrektselt. Vead said siiski kiiresti 
parandatud ja keskkonnakahju nendega ei kaasnenud. 

Viimane katkujuhtum kodusigadel diagnoositi 21. 
septembril 2015 Võrumaal Varstu vallas. Sellega said 
katkujuhtumid farmides ühtäkki läbi. Taudikollete 
likvideerimise kulud kokku olid ligikaudu 3,2 miljonit 
eurot. Loomapidajad said hukkunud ja hukatud 
loomade eest hüvitist 100% ulatuses, kokku 1,92 
miljonit eurot, kuid majanduslik kahju oli siiski kaugelt 
suurem. Siiani metsades leviv viirus ei lase paljudes 
farmides seakasvatusega jätkata. 

Raske on ka töötleval tööstusel. Taudijuhtumitega 
riigist on üldreeglina keelatud taudiga seotud liiki 
loomi ja neist valmistatud tooteid välja viia. Sigade 
Aafrika katku puhul kasutatakse eri taseme kitsen-
dustega tsoonide kehtestamist, mis avardab pisut 
kauplemisvõimalusi. Euroopa Komisjoni 2014. aastal 
kehtestatud kitsendused jätsid osa seakasvatajaid ja 
lihakäitlejaid siiski raskesse seisu ning maaeluminister 
koos teiste Balti riikide kolleegidega taotles nende 
ülevaatamist, nii et tsoonidest pärit ohutuks tunnis-
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TAUDIOHT!

SISENEMINE

KEELATUD!

TRANSPORT
Transpordi-
vahendite eba-
piisav puhasta-
mine ja desinfi-
tseerimine

METSSIGA
kontakt 
haige kodu- 
või metssea 
või tema 
eritistega

INIMENE
Eksimused 
bioohutus-
nõuete 
täitmisel

SÖÖT
Mets-
sigade 
poolt 
saastatud 
sööt

MUUD TEGURID
Teoreetiline võimalus 
viiruse edasikandu-
miseks teiste looma-
de, hiirte, lindude 
või putukatega

SIGADE AAFRIKA KATK
Kuni 100% surmav ja ülimalt nakkus-
lik kodu- ja metssigade haigus. Iga 
looma pidaja peab rakendama kõiki 
ettenähtud bioohutusmeetmeid, 
et oma loomi taudi eest kaitsta.

RISKID SIGADE NAKATUMISEKS SIGADE AAFRIKA KATKU
BIOOHUTUS FARMIS SIGADE AAFRIKA KATKU VÄLTIMISEKS

Farmi 
territoorium 
peab olema 
tarastatud.

Kütitud metssigade 
või nende liha ja 

–toodete toomine 
farmi on keelatud.

Ära mine metsast tulles 
kohe farmi. Enne loomade 
juurde minekut puhasta ja 

desinfitseeri end.

Välista metsast või 
jahilt tulnud auto 

juurdepääs farmile.

Haljassööda 
toomine farmi 
territooriumile 
on keelatud.

Farmis tuleb 
pidevalt teha 

näriliste ja 
putukate tõrjet.

Farmi sissepääsul 
tuleb pesuruumiga 

(dušš või saun) 
eraldada must ja 

puhas tsoon.

Farmi territooriumi 
sissepääsul peab 
olema desobarjäär.

Farmi 
sissepääsul 
peab olema 
desobarjäär.

Farmi sisenemisel 
ja väljumisel tuleb 
vahetada üleriided, 
jalatsid ning pesta 
ja desinfitseerida 
käed ja jalatsid.

Välista farmi territooriumil 
muu majandustegevus. Kui see 

on vältimatu, tuleb ka sellele 
tegevusele kehtestada asja-
kohased bioohutusnõuded.

Väldi sööda 
saastumist 

transpordil või 
ladustamisel.

Sööt peab olema vähemalt 30 
päeva enne loomadele andmist 
hoiustatud nii, et on välistatud 
mistahes loomade või nakkust 

edasikandvate isikute juurdepääs 
või eelnevalt kuumtöödeldud.

Sigade allapanu peab olema vähemalt 90 
päva enne kasutamist hoiustatud nii, et on 
välistatud mistahes loomade või nakkust 

edasikandvate isikute juurdepääs.

Inventari, sööta 
ja allapanu on 
keelatud viia 
ühest farmist 

teise.

Toidujäätmete 
söötmine sigadele 

on keelatud.

Välista sööda ja 
jäätmeveo autode 
sissepääs farmi 

territooriumile

Bioohutuskava on kirjalik dokument, milles loomapidaja kirjeldab lühidalt loomapidamisega seonduvaid tegevusi (loomakasvatushoones rakendatavad hügieenimeetmed, uute 
loomade sissetoomise ja teise farmi paigutamise reeglid, loomade sissetuleku ja väljamineku registreerimine, puhastamine ja desinfitseerimine, sõnniku ja allapanu äravedu, 
korjuste eemaldamine, külaliste registreerimine, farmi teenindava transpordi liikumine jmt tegevused), nendega seotud riske ja riskide maandamist lähtuvalt taudiohust.

Seakasvataja peab kõigile loomapida-
mises osalevatele inimestele selgitama 
rakendatavaid bioohutus-meetmeid ning 
nõudma nende järgimist kõigilt töötajailt, 
pereliikmeilt ja teenindavalt personalilt (nt 
veterinaar, elektrik).

Seakasvataja peab 
koostama rakendatavate 
bioohutusmeetmete ja 
abinõude kohta bioohutus-
kava ning dokumenteerima 
selle täitmist.

SEAKASVATAJA KOHUSTUSED
Seakatku riskipiirkondades 
(II-III tsoon) tuleb sigade 
oma tarbeks tapmisel 
teavitada sellest loomaarsti, 
kes võtab proovid sigade 
Aafrika katku välistamiseks.

Loomade haiges-
tumisest tuleb 
koheselt teavitada 
loomaarsti või 
kohalikku veteri-
naarkeskust.

Bioohutusnõuded sigade Aafrika katku ennetamiseks ja vältimiseks 
sätestab loomatauditõrje seadus ja põllumajandusministri määrus 
“Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri.“

Loomad ja 
loomakasvatus-
hooned peavad 
olema regist-
reeritud PRIA 
registris.

LISAINFO JA
KONTAKTID WWW.SEAKATK.EE

Veokite puhul 
mitte piirduda 

rataste desoga, 
vaja pihustada 
desoainet ka 
kõrgemale.

Sigade õues-
pidamine on 

keelatud

Farmi territooriumile 
on lubatud vaid 
teenindamiseks 
vajalik transport. Välista kõrvaliste isikute 

ligipääs farmi. Äärmisel 
vajadusel võib lubada 
farmi loomaarsti või 

järelevalveametnikku, 
kes täidab samuti kõiki 

bioohutusnõudeid.

tatud liha ja loomadega saaks kindlatel tingimustel 
edasi kaubelda. 2015. aasta lõpus jõustunud veidi 
leebemad reeglid annavad selleks rohkem võimalusi. 
Kui 2016. aasta suvel õnnestub taudipuhangud 
farmides ära hoida, saab Eesti taotleda kõige ran-
gemate kitsendustega tsooni lõpetamist nendes 
piirkondades, kus 2015. aastal olid taudijuhtumid 
kodusigadel. Tuleb aga tunnistada, et ka siis ei ole 
Eesti seakasvatussektor teiste riikide lihakäitlejatele 
piisavalt usaldusväärne, kuna pole tõenäoline, et taudi 
levik metsades sel aastal peatuks. 

Taud levib metsas edasi
Detsembri alguses diagnoositi sigade Aafrika katku 
Eesti metsades kütitud või surnult leitud metssiga-
delt võetud proovidest 1000. korda. Eestis on 12 
maakonnas kokku 26 taudistunud ala, kust on leitud 
taudi nakatunud metssigu, seetõttu on muudetud 
ka tauditõrje strateegiat. Jahindusnõukogu otsu-
sega suurendati jahiorganisatsioonidele käesoleva, 
2015/2016. jahihooaja metssigade küttimismahtu. 
Küttimissoovitus selleks jahihooajaks on 29 600 
looma, kellest 1. veebruariks 2016 oli kütitud 27 293 
ehk 92% määratud küttimismahust. Jaht on suunatud 
emiste küttimisele, et vähendada karja juurdekasvu 
ja seeläbi populatsiooni tervikuna. Kindlatel tingi-
mustel on lubatud ka ajujaht. Kaasa aitab ka keeld 
1. oktoobrist 30. aprillini Eesti Vabariigi territooriumil 
metssigadele lisasööta anda. Loeme küll ikka ja 
jälle uudistest kahtlusi, kas sellest kõigest on abi. 

Kahtlejatel ei ole aga kahjuks ühtegi alternatiivset 
plaani välja pakkuda. Vähendades karjade omava-
helist kokkupuutumist, takistame viiruse levikut ja 
eeldatavalt viib see taudi hääbumiseni. Seni on oht 
kodusigadele endiselt tõsine. 

Õppetunnid
Praktika on tõe kriteerium. Meie teoreetiline etteval-
mistus põhines teiste riikide praktikal, teadusinfol ja 
rahvusvahelistel kokkulepetel. Reaalsel tauditõrjel 
aga lisandus neile teadmistele palju uusi faktoreid. 

Nüüd teame, et isegi pideva teavitustöö ja selgituste 
jagamisega on raske murda teadmatust ja soovimatust 
ise midagi ette võtta ning muuta inimesi koostööval-
mimaks. Teame, et Eestis on inimesi, kes näevad ka 
sellises olukorras võimalust omakasu taga ajada. 
Teame ka, et võib-olla oleks mõni taudijuht jäänud 
olemata, kui oleksime olnud farmide kontrollimisel veel 
karmimad ja resoluutsemad. Kindlasti vajab lihvimist 
ametkondade koostöö ja kohalike omavalitsuste 
kaasamine. 

Nii ametkonnad kui ka seakasvatajad lähevad 2016. 
aastasse kindlasti kogenumate ja teadlikumatena. 
Teadvustame selgelt, et midagi ei ole möödas – 
piisab väikesest järeleandmisest bioohutuses ja uus 
taudijuhtum on tõsiasi. Eriti ohtlik aeg ootab meid 
jälle juulist septembrini, mil inimesed käivad rohkem 
metsaande kogumas ja võivad tuua farmi kaasa ka 
katkuviiruse. Katkuaeg Eestis kestab.

Maaeluministeeriumis välja töötatud teavitusplakatid
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Eestis toodeti 2015. aastal seemnekartulit 10 maakon-
nas; tootmist ei toimunud Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Saare 
ja Valga maakonnas. Sertifitseeritud seemnekartuli 
toodetavad kogused on viimasel kümnel aastal 
suurenenud, jäädes 2200–3200 tonni piiresse.

Seemnekartuli kasvupind on Eestis viimastel aastatel 
suurenenud (2005. aastal 186,6 hektarit, 2015. aastal 
203,9 hektarit). Samal ajal on Statistikaameti andmetel 
kartuli kasvupind pidevalt vähenenud (2005. aastal 
14 000 hektarit, 2015. aastal 5800 hektarit). Seega 
võib järeldada, et aastate jooksul on paranenud Eestis 
toodetud seemnekartuli kättesaadavus tarbekartuli 
tootjaile. 

Tunnustatud seemnekartuli kasvupind on maakonniti 
väga erinev – näiteks Viljandi maakonnas on see 
kõige suurem (66,8 hektarit), Pärnumaal aga kõige 
väiksem (0,4 hektarit). 

Sortidest on kasvupinna suuruse poolest jätkuvalt 
esikohal „Laura“, talle järgneb „Gala“. Eestis aretatud 
sortide kasvupind on aasta-aastalt vähenenud, 
sestsaadik kui kohalikule turule tulid Euroopa Liidus 
paljundamiseks lubatud kartulisordid. Selle üheks 
põhjuseks võib olla asjaolu, et Eestis aretatud sordid 
on viirustele vastuvõtlikumad.

Igal aastal esitavad sordiesindajad Eestis tunnusta-
miseks uusi sorte; tunnustatud sortide koguarv püsib 
aga järjepidevalt 40 kandis – seega toimub pidev 
sortide vahetus. 2015. aastal tunnustati 42 sordi 
seemnekartulit, sealhulgas kolm uut sorti: „Bernina“, 
„Kiebitz“ ja Eestis aretatud sort „Teele“.

Alates 2010. aastast võib Eestis toota ja turus-
tada säilitussordi seemnekartulit. Säilitussort peab 
olema registreeritud Eesti sordilehes. 2016. aasta 
11. jaanuari seisuga oli Eesti sordilehes selliseid 
kartulisorte kolm: „Jõgeva kollane“, „Väike verev“ ja 
„Endla“. Säilitussordi seemnekartuli tootmine toimub 
tootja vastutusel. Eesti Taimekasvatuse Instituut 
kasvatab ja turustab säilitussordi „Jõgeva kollane“ 

Seemnekartuli tootmine ja selle uuenenud nõuded

seemnekartulit.

2015. aasta suvel, 7. juulil ehk põldtunnustamise 
alguseks jõustusid uuenenud nõuded seemnekartuli 
tootmisele ja turustamisele. Muutusi nõuetes oli mitu. 

 Uuenesid kategooriate lühendid. Kuigi kate-
gooriate ja klasside lühendite kasutamine on Euroopa 
Liidus vabatahtlik, siis teadaolevalt on kõik liikmes-
riigid peale Rootsi Kuningriigi ühiselt kokkulepitud 
lühendid kasutusele võtnud. 

 Lisandus klasse ja põlvkondi. Edaspidi tuleb 
Eestis toodetud seemnekartuli etiketile märkida ka 
selle põlvkond, sest ühe kategooria piires võib toota 
mitu põlvkonda seemnekartulit. Kui seemnekartuli 
partii etiketil ei ole märgitud põlvkonna numbrit, siis 
langeb see seemnekartul automaatselt madalamasse 
kategooriasse. Supereliitseemnekartuli kategooria 
klassi PBTC mikrotaimi või -mugulaid võib paljundada 
ainult ühe põlvkonna. Sertifitseeritud seemnekartuli 
kategoorias lisandus senisele klassile tähistusega A 
veel klass tähistusega B, seega saab sertifitseeritud 
seemnekartuli kategooria kartulit edaspidi paljundada 
ühe asemel kaks aastat.

 Leevenesid nõuded seemnekartuli kva-
liteedile ja viiruste (eelkõige varrepõletiku) 
esinemisele. Eliit- ja sertifitseeritud seemnekartuli 
kategoorias määratakse alates 2015. aasta juulist 
ainult kartuli viirust Y, kuna kartuli viirust A pole 
alates 2005. aastast Eestis esinenud. Kartuli viirust 
A määratakse jätkuvalt supereliitseemnekartuli kate-
goorias ja seire käigus. Sertifitseeritud seemnekartuli 
kategooria klassi A tähistusega seemnekartulist 
määratakse viiruseid üksnes viirustele vastuvõtliku 
sordi korral.

Uute nõuete tutvustamiseks koostasime plakati 
seemnekartuli sertifitseerimisest Eestis. Põllumajan-
dusameti inspektorid jagasid neid plakateid seemne-
kartuli tootjaile põldtunnustamise ajal. Plakatiga saab 
tutvuda Maaeluministeeriumi kodulehel3.

3  http://agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/plakat-2015-seemnekartuli-sertifitseerimine.pdf

Merjan Savila
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„Jõgeva kollane“ Eesti Taimekasvatuse Instituudi põllul 2015. aastal. Foto: Merjan Savila

Sordi esindaja Eestis Sordi säilitaja Sort Kasvupind, 
ha

Osa ja Tervik OÜ Europlant Pfl. „Afra“, “Bellarosa“, „Bernina“*, „Cocordia“, 
„Elfe“, „Finka“, „Jelly“, „Laura“, „Marabel“, 
„Milva“, „Red Sonia“, „Vineta“, „Viviana“

65,9

Talukartul TÜ SaKa-Ragis PGbR „Campina“, „Flavia“, „Princess“, „Red Lady“, 
„Satina“, „Secura“, „Toscana“

50,7

Koorti Kartul OÜ Norika Kartoffelzucht 
GmbH

„Birgit“, „Gala“, „Karlena“, „Kiebitz“*, 
„Merlot“, „Salome“, „Solist“

48,4

AGROTRADE OÜ Agrico „Arielle“, „Bellefleur“, „Esmee“, „Excellency“, 
„Fontane“, „Impala“, „Mariska“

35,9

Eesti Taimekasvatuse 
Instituut

Eesti Taimekasvatuse 
Instituut

„Ando“, „Anti“, „Ants“, „Juku“, „Maret“, 
„Reet“, „Teele“*

2,7

Baltic Agro AS Danespo A/S „Fakse“ 0,2
* uus sort

Seemnekartuli kategooriad

Kategooria Klass Maksimaalselt lubatud põlvkonnad
vana uus

Supereliit M PBTC 1
SE PB 2, 3 või 4

Eliit E1 S 2, 3, 4 või 5
E2 SE 2, 3, 4, 5 või 6
E3 E 2, 3, 4, 5, 6 või 7

Sertifitseeritud A A 8
B 9

2015. aastal tunnustatud sortide seemnekartuli kasvupind (ha)
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Tunnustatud seemnekartuli kasvupind aastatel 2005–2015 (ha)
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Eesmärk
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 üheks 
prioriteediks on parandada teadmussiiret põllumajan-
dussektoris. Seda võimaldab valdkondlike pikaajaliste 
teadmussiirde programmide rakendamine arengukava 
meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames. Program-
mide rahastamiseks saab kasutada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavat maaelu 
arengu toetust. Maaeluministri 28. aprilli 2015. 
aasta määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste 
programmide rakendamise toetus“ kohaselt on 
mahepõllumajandus üks seitsmest toetatavast 
tegevusvaldkonnast. 

Mahepõllumajanduse pikaajaline programm ühendab 
tegevusi, mille eesmärk on edendada mahepõlluma-
jandust. Programmi peamine eesmärk on koondada 
mahepõllumajanduse valdkonna teadmussiirde 
tegevusi ja levitada teadmisi mahepõllumajandusest. 
Programmi rakendamise tulemusel väheneb tegevuste 
kattuvus ning paraneb tegevuste rahastamise ja kom-
petentsi väljaarendamise planeerimine. Programmi 
elluviija kujuneb mahepõllumajanduse teadmussiir-
dekeskuseks, kust saavad tootjatele ning töötlejatele 
tutvustamiseks asjakohaseid teadmisi ja kogemusi 
ka nõustajad. Programmi abisaajate sihtgrupiks on 
mahepõllumajandusega tegelevad tootjad, töötlejad 
ja toitlustajad.

Mahepõllumajanduse pikaajaline programm on 
kavandatud peamiselt Eesti mahepõllumajanduse 
arengukava 2014–2020 eesmärkide saavutamiseks 
ja tegevuste elluviimiseks. Arvesse on võetud ka 
Maaeluministeeriumi valitsemisala arengukava 
2015–2018 ning MAK 2014–2020 meetme 11 „Mahe-
põllumajandus“ eesmärke ja tegevusi.

Et mahesektori vajadused saaksid kaetud, kaasati 
programmikirjelduse koostamisele juba 2015. aasta 
alguses sihtgrupi esindajad: Mahepõllumajanduse 
Koostöökogu 12 liikmesorganisatsiooni, Eesti Põllu-

Mahepõllumajanduse teadmussiirde pikaajaline 
programm

meeste Keskliit, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasva-
tuse Instituut, MTÜ Eesti Kitsekasvatajate Liit, MTÜ 
Maheteravili, TÜ Eesti Aiandustootjad ja paljud teised.

Mahepõllumajanduse büroos valminud programmikir-
jeldus esitati teadmussiirde komisjonile, kelle üheks 
ülesandeks on jälgida teadmussiirde arengut ning 
põllumajandustootjate vajadusi ja keskkonnatead-
likkust, samuti asjakohaste riiklike strateegiadoku-
mentide prioriteete. Komisjoni ettepanekul kehtestas 
maaeluminister 17. juunil 2015 oma käskkirjaga nr 
89 mahepõllumajanduse teadmussiirde pikaajalisele 
programmile esitatavad nõuded ja määras aastani 
2020 programmi toetuse kogusummaks 1 300 000 
eurot.

Mahepõllumajanduse pikaajalise programmi raames 
nähakse ette korraldada koolitusi, esitlus- ja teavi-
tustegevusi ning ettevõtete külastusi ja õpiringe. 
Kuigi programmi raames läbiviidavates tegevustes 
käsitletakse ka mahepõllumajanduse toetuse aspekte, 
siis infopäevad ja algõppe koolitused mahepõlluma-
janduse toetuse taotlejaile korraldatakse Euroopa Liidu 
ühise põllumajanduspoliitika abinõude programmi 
raames. Teistes teadmussiirde pikaajalistes prog-
rammides mahepõllumajandust eraldi ei käsitleta.

Programmi elluviimine
Mahepõllumajanduse pikaajalise programmi kestus 
on kuni seitse aastat. Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Amet (PRIA) valib programmi 
korraldaja avatud hankemenetluse korras. Hankedo-
kumendid valmisid mahepõllumajanduse büroo, 
teadus- ja arendusosakonna ning PRIA koostöös. 
Riigihange „Teadmussiirde pikaajaline programm 
mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas“ oli 
osalemiseks avatud 30. novembrist 2015 kuni 11. 
jaanuarini 2016. Pakkuja pidi pakkumuse esitamisel 
arvestama hanketeatega koos avaldatud tehnilises 
kirjelduses esitatud mahtudega. Hanke tulemusena 

Eve Ader
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edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib PRIA 2016. 
aasta alguses raamlepingu kestusega 48 kuud ja 
maksumusega 720 000 eurot.

Raamlepingus sätestatud tingimuste kohaselt peab 
raamlepingu täitja moodustama programmi nõukogu, 
kelle eesmärgiks on tagada asjakohaste ning vaja-
like tegevuste läbiviimine programmi eesmärkide 
saavutamiseks. Nõukogu ülesandeks on koostada 
ja kinnitada igal aastal tööplaan ning tegevustest 
tulenev eelarve pakkuja poolt pakkumuses esitatud 
ühikhindade alusel. Esimese kalendriaasta tööplaani 
(tegevuskava) koostab tellija ning sellele ei kohaldata 
nõukogu töökorrast tulenevaid tingimusi.

Nelja aasta jooksul tuleb korraldada neli konverentsi 
ning 179 infopäeva või täienduskoolitust, koostada 

11 ja täiendada 20 trükist, avaldada kolm uut ja neli 
täiendatud veebiväljaannet, hallata mahepõlluma-
janduse valdkonda kajastavat portaali, anda kord 
kvartalis võrguväljaandena välja mahepõllumajanduse 
temaatilist perioodilist väljaannet, korraldada kokku 
kuni 16 valdkondliku õpiringi tegevusi, korraldada 
vähemalt 24 esitlust (taime- ja loomakasvatus, 
töötlemine), korraldada vähemalt kümne demokatse 
tutvustus ning viia läbi ettevõtete külastusi Eestis ja 
välisriikides.

Mahepõllumajanduse pikaajalise programmi 
oodatav tulemus: mahetootjate, -töötlejate ja -toitlus-
tajate teadmised ning oskused mahepõllumajanduse 
valdkonnas on suurenenud, nende konkurentsivõime 
on kasvanud ning keskkonnateadlikkus paranenud.
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Parim mahetootja 2015 on Kopra Karjamõis OÜ Valgamaalt ning parimaks mahetooteks valiti MTÜ Liivimaa Lihaveise 
toodetud eelküpsetatud mahe rohumaaveiseribi Agnes. Pildil on MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse liige Katrin Noorkõiv 
(paremal) ja Kopra Karjamõis OÜ juht Jüri Koppel (vasakul) koos maaeluminister Urmas Kruusega pärast autasustamist 
Vabaõhumuuseumis Eesti leiva päeval 6. septembril 2015. Foto: Airi Vetemaa
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Maaelu, põllumajandus, 
toiduainetööstus
Avatud talud tõid linnarahva maale

2015. aastal esmakordselt üle-eestilisena toimunud 
avatud talude päev tõi 19. juulil ligi 150 tallu ja 
põllumajandusettevõttesse ligi 45 000 külastajat. 
Suur huvi maaelu vastu lõi talumehed heas mõttes 
hingetuks. 

Üle-eestilise avatud talude päeva ellukutsumine 
sai alguse mõnest lihtsast tõsiasjast. Esiteks – 
maapiirkonnad tühjenevad ja linnastunud inimestel 
kaob toidu kasvatamise ning maaga igasugune suhe. 
Eesti põllumees on muutunud suurte investeeringute 
toel väga tõhusaks; see tähendab aga seda, et 
järjest vähem inimesi tegeleb põllumajandusega. 
Veel põlvkond tagasi sai igaüks lapsepõlves ehtsat 
maaelu järele proovida. Põllumajandusega tegelevaid 
maavanaemasid ja  -isasid jääb aga järjest vähemaks. 
Tõsijutt, lastel pole varsti enam kuskil võimalik 
lehmagi käega katsuda! Veel üks põlvkond edasi, ning 

põllumajanduse ja maaelu teemad pole ühiskonnas 
enam kõigile arusaadavad. Mõte maale kolimisest 
muutub üha võõramaks, sest puudub igasugune maal 
elamise-olemise kogemus. 

Teine avatud talude päeva ellukutsumise ajend oli 
see, et põllumees peaks oma toodangu lõpphinnast 
rohkem endale saama. Aga põllumees ja tarbija ei 
kipu enam näost näkku kohtuma. Nii ongi põllumehel 
keeruline saada oma toodangu eest õiglast hinda, sest 
olude sunnil pole enam suhtlust lõpptarbijaga – vahele 
jääb hulk vahendajaid. 

Uuring: maaelu nähakse 
positiivsena
Julgust kirjeldatud muredele vastu astuda andis 
teadmine, et keskmine Eesti elanik suhtub maaellu 

Kristo Mäe, Karin Volmer
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ja põllumajandusse hästi. Näiteks 2015. aastal 
Faktum & Ariko tehtud uuring maaelu mainest näitas, 
et 53% küsitletutest pidas maaelu mainet heaks; 
pigem kehvaks hindas mainet 41% ja 7% ei osanud 
hinnangut anda. Põllumajanduse mainet pidas heaks 
65% küsitletutest ja 55% pidas põllumajanduslikku 
ettevõtlust perspektiivikaks tegevusalaks. Ligi kaks 
kolmandikku (62%) arvas, et kiidaks heaks, kui 
mõni lähedane sooviks siduda end maaeluga. Ise 
põllumajandusega seotud küsitletutest soovitaks 
lähedastel end maaeluga siduda koguni 73%. 

Seega näitas uuring soodsat eelsuhtumist; nüüd tuli 
vaid leida praktiline ja kütkestav lahendus, kuidas 
inimesed maale saada. 

Vaja on kogemust, teavitamisest ei 
piisa 
Eestis on läbi aegade tehtud sotsiaalkampaaniaid, mis 
on püüdnud ühel või teisel viisil muuta inimeste käi-
tumist. Neid kampaaniaid on olnud edukaid ja vähem 
edukaid, kuid igaühe kohta neist tekib küsimus, kas sel 
on mõju ja kui kauaks. Iga kommunikatsiooniprojekti 
puhul tuleks ju küsida, mis on selle praktiline tulemus. 

Seepärast otsustasime tavapärase teavituskampaania 
asemel hakata taaslooma maa ja linna vahele side-
meid ning pakkuda inimestele vahetut kokkupuudet 
põllumajandusega – selle mõju lihtsalt kestab kauem. 
Nii sündis mõte tuua inimesed maaelu vaatama ja 
katsuma – korraldada üle-eestiline avatud talude päev. 

Avatud talude päev ei sündinud muidugi tühjale 
kohale. Juba kolm aastat oli Järvamaal toimunud 
Järva Arengu Partnerite ja Lõuna-Järva Koostöö-
kogu eestvõttel maakondlik avatud talude päev, kus 
piirkonna aktiivsemad talud kord aastas huvilisi 
endale külla kutsusid. Järvakad said mõtte omakorda 
Ahvenamaalt. Võtsimegi seega Järvamaa avatud 
talude päevast kinni ja muutsime selle üle-eestiliseks. 
Lisaks Põllumajandusministeeriumile vedasid päeva 
Maamajanduse Infokeskus, Eesti Põllumeeste Keskliit, 
Eestimaa Talupidajate Keskliit, Järva Arengu Partnerid 
ja Lõuna-Järva Koostöökogu. 

Rabavad tulemused
Seadsime eesmärgiks, et piisava mõju saavutami-
seks peaks esimesel üle-eestilisel avatud talude 
päeval osalema vähemalt sada talu ja põllumajandus- 

Avatud talude päeva stardipauk anti Järvamaal Takkasaare talus. Pildil taluperemees Arvo Kuutok (vasakul) tervitamas 
maaeluminister Urmas Kruuset. Foto: Ardo Kaljuvee
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Avatud talude päeva 2015 peakorraldaja oli Karin 
Volmer, ministeeriumi avalike suhete osakonna 
nõunik kuni 31.12.2015.

Avatud talude päeva korraldamist rahastati Eesti 
maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist.

ettevõtet. Rehkendasime, et rahul võiks olla 15 000– 
20 000 külastusega avatud taludesse. 

Koostöös põllumeestega korraldasime ka kuu aega 
kestnud teavituskampaania, mis sõbralikus võtmes 
inimesi taludesse külla kutsus. Kõik avatud talud koos 
tegevusaladega kanti veebikaardile, kust huvilised 
need vaevata leida said. 

Kuid 19. juulil toimunuks polnud me heas mõttes 
siiski valmis. Sõna läks liikvele ning üha uued ja uued 
talud teatasid üksteise võidu osalemisest – kokku 
avasid uksed 147 talu ja põllumajandusettevõtet üle 
Eesti. Külastada sai ettevõtteid alates Eesti suurimast 
piimatootmisest kuni väikese kodumaise siidrivab-
rikuni, Eesti parimaid mahetootjaid, suuri ja väikesi 
looma- ja teraviljakasvatajaid, aiandeid, puuvilja- ja 
marjakasvatajaid, ravim- ja maitsetaimede kasvatajaid, 
väiketöötlejaid ning turismitalusid. Vähemalt ühes 
ettevõttes õnnestus külalistel näha vasika sündi. 

Head mõttes rabatud olid ka põllumehed. Tekkinud 
elevus tõi taludesse ligi 45 000 külalist. Näiteks 
Raplamaal asuvat Kuusemäe talu, Luke Farmimeie-
reid Tartumaal ja Kurgja Talumuuseumi Pärnumaal 
külastas rekordiliselt ligi 1500 inimest, Harjumaal 
asuvat Saidafarmi ja Pärnumaal asuvat Jaanihanso 
siidrivabrikut üle 1000 inimese ning Ida-Virumaal 
asuvat Konju mõisa talu üle 900 huvilise. Saidafarmi 
peremees Juhan Särgava tõdes avatud talude päeva 
õhtupoolikul muheledes, et rehkendas enne perenai-
sega tulijate arvuks ülimalt 200. 

Tugeva traditsiooni algus?
Kõik kommunikatsiooniprojektiga seatud eesmär-
gid said täidetud. Esiteks tugevnes side põllu- ja 
linnamehe vahel ja ühes sellega suurenes usaldus 
kodumaise toidu vastu. Pärast avatud talude päeva 
tuli paljudest taludest teateid, kuidas linlased leidsid 
endale viimaks koha, kust osta talveks kartulit või 
muud head-paremat. 

Nii talude avajate kui ka külaliste huvi üksteise vastu 
oli märkimisväärne – esimesi tuli oodatust poole ja 
teisi kaks korda rohkem. Korraldajad eeldasid, et 
keskmine avatud talude külastaja võiks olla alaealiste 
lastega perekond, sest noorematel põlvkondadel 
kipub tugevam side maaga puuduma. Meie rõõmuks 
andsidki külaliste seas tooni lastega perekonnad. 

Nii osalejate kui ka külaliste tagasiside on andnud 
julgust 2016. aastal avatud talude korraldamisega 
jätkata. On alust kahtlustada, et sellest kujuneb tugev 
traditsioon paljudeks aastateks.

Näeme 24. juulil 2016 avatud talude päeval!

Avatud talude veebikaart
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Eesti maaelu arengukavale (MAK) aastateks 
2014–2020 andis Euroopa Komisjon heakskiidu 13. 
veebruaril 2015. Sellega oli Eesti üks esimesi riike, 
kelle arengukava heaks kiideti. Kokku tuli komisjonil 
menetleda 118 erinevat maaelu arengukava, millest 
esimesed kiideti heaks 12. detsembril 2014 ja viima-
sed 11. detsembril 2015. 

Kuigi Eesti alustas arengukava heakskiitmisega 
umbes samal ajal juba ka selle rakendamisega 
(väikeste põllumajandustootjate arendamise toetuse 
taotlusvoor avati veebruaris 2015 ning aasta jooksul 
jõuti käivitada peaaegu kõik arengukavas ettenähtud 
toetusmeetmed), on just praegu, kui rohelise tule 
on saanud ka kõigi teiste liikmesriikide maaelu 
arengukavad, õige aeg analüüsida, millisena paistab 
Eesti arengukava võrdluses teiste riikidega. Järgnev 
analüüs keskendub enamasti suhtarvude võrdlemisele, 
sest absoluutarvudes ei ole Eesti maaelu arengukava 
mõtet teistega võrrelda – näiteks moodustab Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) sellele 

eraldatud summa (823 341 558 eurot) kõigest 0,83% 
fondi kogueelarvest perioodiks 2014–2020.

Eelarvevahendite jaotus maaelu 
arengu prioriteetide lõikes
Perioodil 2014–2020 on Euroopa Liidu maaelu arengu 
poliitikas kuus prioriteeti, mis omakorda jagunevad 
18 sihtvaldkonnaks; toetusteks ettenähtud vahendeid 
on võimalik jagada neist viie vahel (prioriteet 1 on 
nii-öelda horisontaalne prioriteet, millega on võimalik 
tegeleda läbi teiste prioriteetide; selle jaoks ei ole 
ette nähtud eraldi vahendeid). Vahendite jaotus 
prioriteetide vahel on toodud joonisel 1.

Võib öelda, et võrreldes teiste liikmesriikidega panus-
tab Eesti maaelu arengukava rohkem põllumajandus-
tootjate elujõulisuse ja konkurentsivõime paranda-
misse, toiduahela korraldamisse ja maapiirkondade 
laiema arengu edendamisse ning vähem keskkonna 
säilitamisse ja parandamisse ning ressursitõhususe 
edendamisse.

Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika prioriteedid
1  Teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

2  Põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime parandamine 
kõigis piirkondades ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva majandamise 
edendamine.

3  Toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade 
heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses.

4  Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine.

5  Ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale 
majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- ja metsandussektoris.

6  Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 võrdluses 
teiste liikmesriikide maaelu arengukavadega

Ove Põder



27MAAELU, PÕLLUMAJANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Eesmärkide püstitamine
Igal liikmesriigil tuli oma maaelu arengukava(de)s 
valitud maaelu arengu prioriteetide ja sihtvaldkondade 
kohta püstitada mõõdetavad eesmärgid. Kuna Euroopa 
Liidu maaelu arengu poliitikas on perioodil 2014–2020 
kokku 18 sihtvaldkonda, siis on ruumipuudusel 
alljärgnevalt piirdutud vaid mõne üksiku sihtvaldkonna 
eemärkide kirjeldamisega. 

Prioriteedi 1 üheks eesmärgiks on teadmussiirde 
ja innovatsiooni rahastamise (ehk teadmussiirde ja 
koolituse, nõuandeteenuste ning koostöö meetmete 
kogurahastuse) osakaal arengukava kogueelarves. 
Eesti arengukavas on selleks eesmärgiks 3,9%, 
millega kuulume Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas 
esikümnesse (joonis 2). 

Prioriteedi 2 puhul on üheks eesmärgiks maaelu aren-
gukava toel ümberkorraldamiseks või ajakohastami-

seks investeeringutoetust saanud põllumajanduslike 
majapidamiste osakaal kõigis põllumajanduslikes 
majapidamistes. Eesti arengukavas on selleks ees-
märgiks 4,12%, millega kuulume liikmesriikide hulgas 
16. kohale (joonis 3). Siinjuures tuleb arvestada, et 
võrdluse aluseks on liikmesriikide kõik põllumajandus-
likud majapidamised, mitte ainult turule orienteeritud 
majapidamised. Sellega on seletatav ka eesmärgi 
suhteliselt madal tase enamikus liikmesriikides. Eesti 
arengukava paiknemine selle näitaja võrdluses keskmi-
sest tagapool on seletatav muu hulgas ka asjaoluga, 
et väiksematele, aastas 4000–14 000 eurot müügitulu 
saavatele põllumajanduslikele majapidamistele ei ole 
investeeringutoetust ette nähtud; nende arendamist 
toetatakse läbi spetsiaalse toetusskeemi.

Prioriteedi 4 üheks eesmärgiks on elurikkust ja/või 
maastikke toetavate majandamisviisidega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaas. 
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Joonis 1. Rahaliste vahendite jaotus prioriteetide vahel kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide 
maaelu arengukavade peale kokku (vasakul) ja Eesti maaelu arengukavas (paremal)
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Joonis 2. Teadmussiirde ja innovatsiooni rahastamise osakaal maaelu arengukavades 
liikmesriikide kaupa
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Joonis 3. Ümberkorraldamiseks või ajakohastamiseks investeeringtoetust saavate 
põllumajanduslike majapidamiste osakaal kõigist põllumajanduslikest majapidamistest maaelu 
arengukavades liikmesriikide kaupa

Joonis 4. Elurikkust ja/või maastikke toetavate majandamisviisidega hõlmatava 
põllumajandusmaa osakaal maaelu arengukavades liikmesriikide kaupa
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Eesti arengukavas on selleks eesmärgiks 70,25%, 
millega kuulume liikmesriikide hulgas esikolmikusse 
(joonis 4).

Prioriteedi 5 üheks eesmärgiks on kasvuhoonegaa-
side ja/või ammoniaagi heitkoguseid vähendavate 
majandamisviisidega hõlmatud põllumajandusmaa 
osakaal kogu põllumajandusmaas. Eesti arengukavas 
on selleks eesmärgiks 49,61%, mis on liikmesriikide 

hulgas kõrgeim näitaja (joonis 5).

Prioriteetidele 4 ja 5 seatud eesmärkides on Eesti 
maaelu arengukava väga kõrge koht liikmesriikide 
seas osaliselt tingitud meie keskkonna- ja kliima-
meetme iseloomust – eesmärgiks oli hõlmata ühe, 
suhteliselt universaalse horisontaalse toetusskeemiga 
(keskkonnasõbraliku majandamise toetus) võimalikult 
suur osa kogu põllumajandusmaast. 
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Joonis 5. Kasvuhoonegaaside ja/või ammoniaagi heitkoguseid vähendavate 
majandamisviisidega hõlmatava põllumajandusmaa osakaal maaelu arengukavades 
liikmesriikide kaupa

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013,  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1305

Toetusmeetmete valik ja 
rahastamise osakaalud
Toetusmeetmete valik kirjeldatud prioriteetidega 
tegelemiseks ning vahendite jaotus meetmete vahel 
põhineb iga liikmesriigi olukorral ja vajadustel. Siiski 
on juba Euroopa Liidu maaelu arengu määrusega4 ette 
nähtud mõned kohustuslikud toetusmeetmed ning 
minimaalne rahastamine keskkonna ja kliimamuu-
tustega seotud eesmärkide täitmiseks. Sellisteks 
kohustuslikeks meetmeteks on põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetus ning Leader-meede 
(viimasele tuleb eraldada vähemalt 5% arengukava 
kogueelarvest). Kõigi liikmesriikide maaelu arenguka-
vade eelarvetest kokku moodustavad põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmele eraldatavad vahendid 
16,8% ning Leader-meetmele eraldatavad vahendid 
6,9%. Eesti arengukava eelarves on põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetme osakaal 24,6% ning 
Leaderi osakaal 9,0% – seega on Eestis kohustuslike 
meetmete rahastamise osakaal EL-i keskmisest 
suurem. Keskkonna ja kliimamuutustega seotud 
eesmärkide tarbeks on Eesti maaelu arengukava 
eelarvest ette nähtud 34,2%, mis on samas jällegi 
madalam EL-i keskmisest (51%).

Ülejäänud erinevustest Eesti ja Euroopa Liidu kui 
terviku vahel võiks välja tuua järgmised.

 Kahe olulisema investeeringumeetme (investeerin-
gud materiaalsesse varasse; põllumajandusettevõtete 
ja ettevõtluse areng) rahastamise osakaalud Eesti 
maaelu arengukavas (vastavalt 29,1% ja 12,3% 
arengukava vahenditest) on märgatavalt kõrgemad 

samadest näitajatest Euroopa Liidus tervikuna (22,6% 
ja 7,4%).

 Eesti ei ole valinud keskkonnaalaste kitsendustega 
piirkondade toetust ega põhiteenuste/külade arenda-
mise toetust, millele eraldatud vahendid moodustavad 
vastavalt 16,3% ja 6,7% kogu Euroopa  Liidu maaelu 
arengu toetuste eelarvest.

 Natura-toetuste eelarve osakaal Eesti maaelu 
arengukavas (3,3%) on oluliselt suurem samast 
näitajast Euroopa Liidu tasandil kokku (0,6%); sama 
võib öelda loomade heaolu toetuse kohta (Eesti 
arengukavas 4,1%, liikmesriikide arengukavades 
kokku 1,4%). 

Eesti maaelu arengukava puhul peegeldub mate-
riaalsesse varasse, põllumajandusettevõtete ja 
ettevõtluse arengusse ning teadmussiirdeks ja 
innovatsiooniks ette nähtud rahastuse suhteliselt 
suur osakaal ka prioriteetide 2, 3 ja 6 rahastamise 
suures osakaalus, kuna need kolm meedet on valdavas 
osas programmeeritud just nende prioriteetide alt. 
Keskkonna- ja kliimameetme oluliselt suurem osakaal 
Eesti arengukavas on osaliselt selgitatav asjaoluga, 
et seda meedet kasutatakse alternatiivina mitte- 
valitud keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade 
toetusmeetmele.  

Uute võimaluste kasutamine
Võrreldes programmiperioodiga 2007–2013 sisaldab 
Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika perioodiks 
2014–2020 mitut uut või olulise muudatuse läbi 
teinud elementi ja meedet. 
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 Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP) põl-
lumajanduses – põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästlikkusega tegelevad töörühmad, mis hõlmavad 
põllumajandustootjaid, metsamaa valdajaid, maako-
gukondi, teadlasi, valitsusväliseid organisatsioone, 
nõustajaid, ettevõtjaid ja teisi põllumajandussektoris 
innovatsiooniga seotud osalejaid.

 Riskijuhtimise meetmed – fondid saagi, loomade 
ja taimede kindlustamiseks või hüvitise maksmiseks 
põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingi-
mustest, looma- või taimehaigustest, kahjurite levikust 
või keskkonnajuhtumist tuleneva majandusliku kahju 
eest või hüvitise maksmiseks põllumajandustootjatele 
sissetuleku järsu vähenemise eest.

 Temaatilised allprogrammid – võimalus lülitada 
maaelu arengukavva valdkondlikud allprogrammid, 
et tegeleda liikmesriigi või piirkonna jaoks oluliste 
valdkondade (nt noored põllumajandustootjad, 
väikesed põllumajandusettevõtted, lühikesed tarnea-
helad, maapiirkondade naised, mahepõllumajandus) 
erivajadustega.

 Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) 
rahastamine mitmest fondist (nn multifond-CLLD) –  
võimalus kasutada seni ainult maaelu arengu ja kalan-
duse toetuste jagamisel kasutatud Leader-meetodit 
ka teiste Euroopa Liidu fondide puhul. 

 Rahastamisvahendid – arengukava investeerin-
gumeetmete rakendamise toetamine ka tagastatava 
abina (näiteks laenude või tagatistena) asjakohaste 
fondide kaudu. 

 Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade 
uus toetus – pindalatoetus looduslikust või muust 

eripärast tingitud aladel asuvatele põllumajandustoot-
jatele, mis põhineb nende alade uuel, üleeuroopalistel 
kriteeriumitel põhineval määratlusel.

 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise 
toetus – kuni 15 000 euro suurune toetus väikeste 
põllumajandusettevõtete arendamiseks selleks 
koostatud äriplaanide alusel.

Loetelust viimased kolm ei ole siiski täiesti uued 
elemendid. Rahastamisvahendite kasutamise võima-
lus oli ka perioodil 2007–2013 (Eesti seda maaelu 
arengu toetuste puhul ei kasutanud), ent perioodil 
2014–2020 on oluliselt täiendatud kasutamise 
võimaluse rakendamist käsitlevaid õigusakte. 

Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetuse 
maksmise aluseks on nüüd uus, üleeuroopalistel 
biofüüsikalistel kriteeriumitel põhinev määratlus. Väi-
keste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on 
sisuliselt juba perioodidel 2004–2006 ja 2007–2013 
toetuste valikus olnud elatuspõllumajandusettevõtete 
kohanemise toetuse jätk. 

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti on uute algatustega 
kaasaminekul suhteliselt konservatiivne. Samas on 
programmiperioodi jooksul väliskeskkonna muutus-
test ja võimalikest uutest väljakutsetest tulenevalt 
võimalik arengukava muuta. Rahastamisvahendeid 
kasutavad Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest veel Slovee-
nia, Ungari ja Rumeenia. Tuleb aga silmas pidada, 
et mitmes liikmesriigis on põllumajandustootjate 
ja teiste maaettevõtjate toetamiseks kasutusel 
erinevad riiklikud laenu- ja/või tagatisfondid, samuti 
programmiperioodil 2007–2013 maaelu arengukavade 
vahenditest käivitatud rahastamisvahendid. 

Perioodil 2014–2020 uute või ümber kujundatud elementide/meetmete rakendamine

Liikmesriigid MAK-id kokku Eesti
Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP) 26 89 EI
Riskijuhtimise meetmed 13 15 EI
Temaatilised allprogrammid 4 5 EI
Multifond-CLLD 25 – EI
Rahastamisvahendid 9 15 JAH
Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus 25 93 EI
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 13 39 JAH
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Maaettevõtlus ja selle toetamise võimalused

Kai Kalmann

Maaettevõtluse olukorra ülevaade
2014. aasta seisuga oli majanduslikult aktiivseid ette-
võtteid Eestis kokku 113 765, millest maapiirkonnas5  
tegutses 39 668 ehk 35%. Vaadeldes maaettevõtlust 
ilma Tallinnaga vahetult piirnevate valdadeta6, kus on 
kiire ja jätkuv rahvastiku kasv, madal tööpuudus ning 
kõrged sissetulekud, tegutses maapiirkonnas 2014. 
aasta seisuga 32 135 ettevõtet ehk 28% kõigist Eesti 
ettevõtetest. 

Ettevõtete paiknemises on peamised piirkondlikud 
erinevused pealinna regiooni ja ülejäänud Eesti vahel. 
2014. aasta andmeil oli kõigist Eesti ettevõtetest 54% 
registreeritud Harjumaale; järgnesid Tartumaa, kus 
asus 11% kõigist Eesti ettevõtetest, Pärnumaa (6%) ja 
Ida-Virumaa (5%). Ülejäänud maakondade osakaal jäi 
alla 5%. Maapiirkonna ettevõtetest oli samuti suurim 
osa registreeritud Harjumaale (27%), järgnesid Tartu-
maa (9%) ja Pärnumaa (8%). Maapiirkonna ettevõtete 
regionaalne jaotus maakonniti on mõnevõrra ühtlasem, 
kui vaadelda maaettevõtete paiknemist ilma Tallinnaga 
vahetult piirnevate valdadeta – 2014. aasta andmeil 
oli sellisel juhul Harjumaale registreeritud ainult 10% 
maaettevõtetest.

2014. aasta seisuga oli Eestis keskmiselt 86 ettevõtet7 

1000 elaniku kohta; maapiirkonnas oli see näitaja 78. 
2013. aastal oli maapiirkonna ettevõtlusaktiivsus 77 
ettevõtet 1000 elaniku kohta. Võttes arvesse ainult 
äriühinguid, oli maapiirkonnas 2014. aasta seisuga 
1000 elaniku kohta 52 äriühingut; 2013. aastal oli 
selleks näitajaks 50 äriühingut. Regionaalselt on 

maapiirkonna ettevõtlusaktiivsus varieeruv, jäädes 
2014. aasta andmeil vahemikku 63 (Ida-Virumaa) 
kuni 103 (Hiiumaa) ettevõtet 1000 elaniku kohta. 
Kui selgitada regionaalset ettevõtlusaktiivsust läbi 
tõmbe8- ja tõuketegurite9, siis võib ühes piirkonnas 
suure ettevõtlusaktiivsuse põhjuseks olla soodne asu-
koht ja võimalused (tõmbetegurid), teises paigas aga 
keeruline sotsiaalmajanduslik olukord (tõuketegur)10.

Maaettevõtluse arengus mängib olulist rolli see, et 
maamajandus ei ole enam pelgalt põllumajandus. Kui 
võtta tegevusalad kokku kolmeks sektoriks (primaar-, 
sekundaar- ja tertsiaarsektor), siis 2000. aastatel on 
olnud trendiks primaarsektoris tegutsevate ettevõtete 
osakaalu märgatav vähenemine. Kogu Eesti ettevõtete 
hulgas langes primaarsektori ettevõtete osakaal 
19%-lt 2001. aastal 11%-ni 2014. aastal. Selle arvelt 
tõusis tertsiaarsektori ettevõtete osakaal, mis 2014. 
aastal jõudis 72%-ni kogu Eesti ettevõtete üldarvust. 
Sama areng on ka oluliseks maaettevõtluse arengut 
kirjeldavaks teguriks, sest vaadeldava perioodi keskel 
ületas tertsiaarsektori ettevõtete arv esimest korda 
primaarsektori ettevõtete arvu. Kui 2001. aastal oli 
primaarsektori ettevõtete osakaal maaettevõtetes 
50% ja tertsiaarsektori osakaal 36%, siis 2007. 
aastal oli primaarsektori osakaal maaettevõtetes 
vähenenud 36%-ni ja tertsiaarsektori osakaal tõusnud 
43%-ni. 2014. aasta seisuga ületas tertsiaarsektori 
osakaal maaettevõtete hulgas poole ettevõtete piiri 
(53%) ja primaarsektori osakaal vähenes 28%-ni, 
seega praegu tähendab maaettevõtlus juba eelkõige 
teenindussektori ettevõtteid.

5 Vallad ja kuni 4000 elanikuga väikelinnad, sh kuni 4000 elanikuga vallasisesed linnad
6 Kiili vald, Viimsi vald, Harku vald, Rae vald, Saue vald, Saku vald – vallad, kus rahvaarv (arvestatud rännet) on viimase 10 aasta 

jooksul kasvanud üle 20%, registreeritud töötus on alla Eesti keskmise ja palgatöötaja kuu keskmine brutotulu on vähemalt 20% 
kõrgem Eesti keskmisest

7 FIE-d ja äriühingud kokku
8 Ettevõtlusega alustamist motiveerivad selliseid tegurid nagu hea äriidee, hea ettevõtluskeskkond, soodne asukoht jms
9 Inimesed n-ö tõugatakse ettevõtlusesse selliste negatiivsete tegurite tõttu nagu näiteks töökaotus, karjääri- ja sissetulekuvõi-

maluste puudumine, rahulolematus
10 Eesti Maaülikooli 2012. a uuring „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“
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Lisaks ettevõtete osakaalu langusele on kahel viimasel 
kümnendil primaarsektoris märgatavalt vähenenud 
ka hõivatute osatähtsus. 2014. aasta seisuga oli 
maa-asulates11 põllumajanduse, jahinduse, metsama-
janduse ja kalanduse valdkonnas hõivatute osatähtsus 
kõigis maa-asulate tegevusalade hõivatutes 10%; 
2007. aastal oli see näitaja 13%, 2000. aastal 21% 
ja 1990. aastate alguses 56%.

Maapiirkondade majanduslik areng sõltub maaette-
võtluses toimuvate muutuste tõttu üha enam kohaliku 
ettevõtluse mitmekesisusest ning olemasolevate 
töökohtade säilimisest ja uute loomisest. Olulis-
teks maamajanduse arendamise võimalusteks on 
põllumajandusliku ettevõtluse arendamise kõrval 
ka kogukonna juhitud kohaliku arengu tugevdamine, 
noorte elukeskkonna parandamine ja nende kaasa-
mine kogukonna tegemistesse ning maaettevõtluse 
mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas, kaasates seejuures senisest enam ka linna-
dest tulevaid investeeringud.

Maaettevõtluse toetamise 
võimalused
Maaeluministeerium toetab maaettevõtluse arengut 
Eesti maaelu arengukava (MAK) meetmete kaudu. 
Põllumajandusliku ettevõtluse arendamiseks oli 
põllumajandustootjatel 2015. aastal võimalik toetust 
taotleda järgmistest maaettevõtluse edendamise 
meetmetest:

 MAK 2007–2013 meede 1.2 „Noorte põllumajan-
dustootjate tegevuse alustamine“, mille üldeesmär-
giks oli hõlbustada noortel põllumajandustootjatel 
tegevuse alustamist ja aidata kaasa põlvkondade 
vahetusele põllumajanduses;

 MAK 2014–2020 meede 4.1 „Investeeringud põl-
lumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“, 
mille üldeesmärgiks on parandada põllumajandusette-
võtete tulemuslikkust ja arendada keskkonnahoidlikku 
põllumajandustootmist;

 MAK 2014–2020 meede 6.3 „Väikeste põlluma-
jandusettevõtete arendamise toetus“, mille üldees-

märgiks on aidata säilitada põllumajandusettevõtete 
struktuuri mitmekesisust.

Toetuse saamiseks neist meetmetest toimus 2015. 
aastal kokku kuus taotlusvooru, sealhulgas erandkor-
ras kaks taotlusvooru ainult seakasvatajatele (sigade 
Aafrika katku levikuga seotud bioohutusnõuete 
täitmiseks ning seakasvatuse lõpetamisel tegevuse 
jätkamiseks muus põllumajanduslikus valdkonnas). 
Kokku esitati toetuse saamiseks 2378 taotlust, millega 
taotleti toetust 173 miljoni euro ulatuses. Heakskiitva 
otsuse on saanud 1283 taotlust toetussummas 69,5 
miljonit eurot. 2015. aasta lõpu seisuga ei ole ühes 
taotlusvoorus toetuse määramise otsused veel tehtud.

Mittepõllumajandusliku maaettevõtluse arendamiseks 
oli nii põllumajandustootjatel kui ka mittepõlluma-
janduslikus valdkonnas tegutsevatel ettevõtjatel 
2015. aastal võimalik toetust taotleda Eesti maaelu 
arengukava 2014–2020 meetmest 6.4 „Investee-
ringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas“. Meetme üldeesmärgiks on mitmekesistada 
ja arendada maaettevõtlust maapiirkonnas (eelkõige 
keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva 
majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete 
töökohtade loomise soodustamiseks. Selle meetme 
raames toimus 2015. aastal üks taotlusvoor, mille 
käigus esitati 354 taotlust kogusummale 27,4 miljonit 
eurot. Mittepõllumajandusliku maaettevõtluse aren-
damiseks anti toetust 187 ettevõtjale kogusummas 
16 miljonit eurot.

Maaeluministeerium jätkab ka järgmistel aastatel 
maaettevõtluse toetamist läbi Eesti maaelu aren-
gukava 2014–2020 meetmete. Lisaks kirjeldatud 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise, 
väikeste põllumajandusettevõtete arendamise ja 
maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise 
toetusmeetmetele avanevad 2016. aastal maaettevõt-
luse edendamiseks ka meede 6.1 „Põllumajandusliku 
tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ ja 
Leader-meetme projektitoetus, millest on võimalik 
piirkondlike kohalike tegevusgruppide kaudu taotleda 
toetust mitmesugusteks tegevusteks.

11 Alevik ja küla
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Ettevõtete arv ja maaettevõtete osakaal aastatel 2007–2014
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Maaettevõtete arv ja osakaal maakonniti 2014. aasta seisuga

Maapiirkond Maaettevõtete 
arv

Maaettevõtete 
arv 

(v.a Tallinnaga 
piirnevad vallad)

Maaettevõtete 
osakaal maaette-
võtete koguarvus

Maaettevõtete 
osakaal maaette-
võtete koguarvus 

(v.a Tallinnaga 
piirnevad vallad)

Maapiirkonnad kokku 39 668 32 135 100% 100%
Harju maakond 10 766 3 233 27% 10%
Hiiu maakond 888 888 2% 3%
Ida-Viru maakond 2 108 2 108 5% 7%
Jõgeva maakond 1 626 1 626 4% 5%
Järva maakond 1 570 1 570 4% 5%
Lääne maakond 1 238 1 238 3% 4%
Lääne-Viru maakond 2 899 2 899 7% 9%
Põlva maakond 2 038 2 038 5% 6%
Pärnu maakond 3 201 3 201 8% 10%
Rapla maakond 2 769 2 769 7% 9%
Saare maakond 1 807 1 807 5% 6%
Tartu maakond 3 554 3 554 9% 11%
Valga maakond 1 338 1 338 3% 4%
Viljandi maakond 2 117 2 117 5% 7%
Võru maakond 1 749 1 749 4% 5%

Algandmed: Statistikaamet
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Euroopa Liidu uuel, aastate 2014–2020 rahastamis-
perioodil antavate otsetoetuste ettevalmistamisel oli 
Eesti jaoks oluliseks tähtajaks 1. august 2014, mil 
teavitasime Euroopa Komisjoni meil rakenduvatest 
otsustest. Enne otsusteni jõudmist tuli teha põhjalikke 
analüüse, korraldada arutelusid ning pidada pikki 
läbirääkimisi nii põllumajandusorganisatsioonide 
esindajatega kui ka Euroopa Komisjoniga. 

Vaatamata uute toetusskeemide ettevalmistamise 
küllaltki piiratud ajalimiidile saime 2015. aasta 
kevadel jõustatud neli riiklikku otsetoetuste määrust, 
mis kehtestavad kaheksa otsetoetuse andmise 
tingimused. Uueks rahastamisperioodiks on tehtud 
muudatusi kogu otsetoetuste süsteemis, tuues kaasa 
nii toetuste põhinõuete täienemise kui ka päris uute 
toetuste rakendamise. 

Varasemast tuttavale ühtsele pindalatoetusele keh-
testati lisaks täiesti uute otsetoetustena kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade (ehk 
rohestamise) toetus, noore põllumajandustootja toe-
tus ja väikepõllumajandustootja toetus. Piimalehma, 
ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuste 
nõuded on osaliselt tuttavad juba eelmisest, aastate 
2007–2013 rahastamisperioodist. 

Uued otsetoetused
Ühtse pindalatoetuse nõuetes oli suurimaks muu-
datuseks aktiivse tootja mõiste kasutuselevõtt ning 
põllumajandusmaal tehtava minimaalse tegevuse 
nõude muutmine toetusõiguslikkuse tingimuseks. 

Alates 2015. aastast tuleb ühtse pindalatoetuse 
taotlemisel järgida kliimat ja keskkonda säästvaid põl-
lumajandustavasid ehk rohestamise nõudeid. Toetust 
taotlevad põllumajandustootjad peavad järgima oma 
toetusõiguslikel hektaritel kolme rohestamise tava:

 põllumajanduskultuuride mitmekesistamine; 

 püsirohumaa säilitamine; 

 ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (ehk 
ökoalade) määratlemine. 

2015. aastal taotles ühtset pindalatoetust ja rohes-
tamise toetust 17 136 põllumajandustootjat. Ühiku-
määraks toetusõigusliku põllumajandusmaa hektari 
kohta kujunes ühtse pindalatoetuse puhul 79,51 eurot 
ning rohestamise toetuse puhul 36,14 eurot. Ühtse 
pindalatoetuse ühikumäär on eelmiste aastatega 
võrreldes küll väiksem, kuid tänu rohestamisele on 
summa hektari kohta siiski sama suur nagu 2014. 
aastal. 

Päris uus toetus uuel rahastamisperioodil on noore 
põllumajandustootja toetus, mille eesmärk on aidata 
noortel põllumajandustootjatel ettevõtlusega alus-
tada. Toetust makstakse alla 40-aastastele isikutele, 
kes asuvad esimest korda tegutsema põllumajandus-
liku majapidamise juhina või on asutanud selle kuni 5 
aastat enne toetuse taotlemist. Toetuse ühikumääraks 
on 25% ühtse pindalatoetuse ühikumäärast. 2015. 
aastal oli selleks määraks 19,87 eurot ning seda 
maksti kuni 39 hektari pealt. Toetust taotles 808 
taotlejat.

Teiseks täiesti uueks otsetoetuseks alates 2015. 
aastast on väikepõllumajandustootja toetus, mida 
said taotleda vaid need, kes taotlesid samal aastal 
ka mõnd muud otsetoetust. Tegu on lihtsustatud 
otsetoetuse kavaga, millega liitudes ei pea taotleja 
täitma nõuetele vastavuse ega rohestamise nõudeid. 
Toetusega oli võimalik liituda 1.–15. augustini 2015. 
aastal. Selleks ajaks teatas PRIA esialgsed toetuse 
ühikumäärad hektari kohta ja põllumajandustootjad 
pidid kohe otsustama, kas nad tahavad kavaga liituda, 
sest seda sai teha vaid 2015. aastal. Väikepõlluma-
jandustootja toetusel ei ole eraldi ühikumäära – toe-
tussumma arvutatakse taotleja kohta, võttes aluseks 
taotletud otsetoetus(t)e ühikumäärad. Toetuse suurus 
taotleja kohta on piiritletud 1250 euroga. Toetust 
ette valmistades arvestasime hinnanguliselt 8000 
taotlejaga, kuid tegelikult taotles toetust vaid 2029 
põllumajandustootjat. 

Lisaks kirjeldatud kahele uuele otsetoetusele hakkasid 
kehtima ka neli tootmiskohustusega seotud toetust. 
Tegu on toetustega, mida rahastatakse Euroopa 

Otsetoetused

Ragni Koitmaa, Veronika Vallner-Kranich
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Liidu otsetoetusteks eraldatud eelarveosast; seda on 
võimalik maksta vaid sektoritele, mis on eriti tähtsad 
majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaga seotud 
põhjustel ning kus esineb teatud raskusi. Raskustes 
olevaks loetakse sektorit juhul, kui on oht tootmise 
lõpetamisele või selle olulisele vähenemisele. 

 Piimalehma kasvatamise otsetoetus on suunatud 
põllumajandustootjatele, kelle karjas on kuni 100 
piimalehma. 

 Ammlehma kasvatamise otsetoetus on suunatud 
väikekarjadele, kus peetakse kuni 25 ammlehma ja 
lehmmullikat, kes on vähemalt kaheksa kuu vanused. 

 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus on suunatud 
karjadele, kus on 10–100 utte või emakitse, kes on 
toetuse taotlemise aasta 27. aprilli seisuga vähemalt 
ühe aasta vanused. 

 Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust 
makstakse taotlejale vähemalt ühe hektari suuruse 
toetusõigusliku põllumajanduskultuuri kasvupinna 
pealt. Toetusõiguslikud on vaid need põllumajan-
duskultuurid, mis on kinnitatud toetuse andmist 
reguleeriva määruse12 lisas. 

Tootmiskohustusega seotud toetuste eelarve 2015. 
aastal oli kokku 4,237 miljonit eurot.

Uute otsetoetuste esimene 
rakendusaasta
Esimene rakendusaasta on tööd juurde toonud 
hulganisti lisandunud uute nõuete näol ka PRIA ins-
pektoritele. Inspektorite töö tulemusena võib esialgu 

kokkuvõtlikult öelda, et otsetoetuste valdkonnas 
on kõige enam rikkumisi tuvastatud minimaalsete 
hooldustööde nõuetest niitmise nõude järgimisel. 
Selle nõude täitmisega oli ka varasematel aastatel 
nõuetele vastavuse heade põllumajandus- ja kesk-
konnatingimuste täitmisel kõige enam rikkumisi. 

Lisaks tuvastas kohapealne kontroll taotlusele 
märgitud põlde, millel põllumajanduslikku tegevust 
tegelikult ei toimunudki. Vähenenud pole probleemid 
ka omandiküsimustega – toetust soovitakse vahel 
saada põllumajandusmaale, mille kasutamiseks 
puudub taotlejal õiguslik alus. 

Rohestamise nõuete täitmisel avastati kõige rohkem 
rikkumisi ökoalade määratlemisel, mis ei vastanud 
oma mõõtmete ja olemuse poolest kuidagi ökoalade 
nõuetele. Näiteks oli ala märgitud sööti jäetuks, 
kuid eest leiti liblikõielised allakülviga. Rohestamise 
üheks nõudeks on (nagu varasematelgi aastatel) 
ka püsirohumaade säilitamine, millega Eestil seni 
probleeme pole olnud. 2015. aastast rakendatud 
uuenenud otsetoetuste süsteemi senised tulemused 
näitavad samas, et püsirohumaade osakaal on Eestis 
vähenemas üle lubatud viie protsendi, mistõttu tuleb 
meil põllumajandustootjate tähelepanu rohkem juhtida 
nende maade säilitamisele. 

Noore põllumajandustootja toetuse puhul oli peami-
seks probleemiks see, et taotleja oli eelneva viie aasta 
jooksul tegelenud põllumajandusega. Loomatoetuste 
(piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise 
otsetoetuse) puhul oli peamiseks probleemiks loo-
made puudumine karjast, kõrvamärkide puudumine 
ning puudused karjaregistri andmetes.

12 Maaeluministri 2015. a 20. aprilli määrus nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise toetus“, https://www.riigiteataja.ee/
akt/122042015030

Tootmiskohustusega seotud toetuste taotlejate arv ja ühikumäär looma kohta  
2015. aastal

Taotlejate arv 2015. aasta ühikumäär 
Piimalehma kasvatamise otsetoetus 1 268 130,8 eurot
Ammlehma kasvatamise otsetoetus 1 168 91,32 eurot
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 772 15,88 eurot
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 159 572,86 eurot
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Otsetoetuste eelarve jagunemine

Ühtse pindalatoetuse ühikumäärade summad aastatel 2010–2015 (eurot)
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Ülemaailmse nõudluse vähenemise ja pakkumise 
suurenemise, samuti Vene Föderatsiooni kehtestatud 
impordipiirangute jätkumise mõjul on Euroopa Liidus 
olukord mõnes loomakasvatussaaduste sektoris – 
eelkõige piima- ja sealihasektoris – püsinud juba 
pikemat aega väga halb. 

Piimasektoris tabas kriis kiiremini ja valusamalt 
juba 2014. aasta teisel poolel piimatoodete suurema 
Venemaale ekspordi osakaaluga riike nagu Balti riigid 
ja Soome. Nende riikide piimatootjate abistamiseks 
eraldati 2014. aasta lõpus Euroopa Liidu eelarvest 
vahendeid erakorraliseks toetuseks (sealhulgas Eestile 
6,87 miljonit eurot). 2015. aasta esimeses pooles 
aga kiirenes piima kokkuostuhindade langus juba 
enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides ning paljude 
piimatootjate jaoks ei katnud kokkuostuhinnad enam 
tootmiseks tehtud kulutusi. 

Sealihasektori olukord halvenes Euroopa Liidus juba 
2014. aasta alguses, kui seni hästi toiminud sealiha 
eksport märgatavalt vähenes  Venemaa eksportturu 
äralangemise tõttu. Sealihasektori eripäraks on 
tsüklilisest tootmisest tulenev aeglane kohanemine 
nõudluse vähenemisega. Seetõttu ulatub turul tekkinud 
kriitiline ületootmine ja pidev hinnasurve tavalisest 
tsüklilisusest ajaliselt kaugemale. 2015. aastal 
süvenes kriitiline olukord veelgi, kui sealiha hind 
langes oluliselt madalamaks viimase viie aasta 
keskmisest, seades paljud seakasvatajad sarnaselt 
piimatootjatega keerulisse olukorda.

Kuna olemasolevate korraliste turukorraldusmeetmete 
rakendamine ning mõned erakorralised sammud ei 
olnud suutnud piima ja sealiha hinnalangust peatada, 
tugevnes järjest liikmesriikide surve Euroopa Komis-
jonile täiendavate erakorraliste abinõude rakendami-
seks. Täiendava abi finantsallikana viidati seejuures 
üksmeelselt 2015. aasta märtsis lõppenud viimasel 
kvoodiaastal piimakvooti ületanud liikmesriikide 
tootjatelt sissenõutavale rekordilisele kvoodiületamise 

Erakorraline toetus piima- ja sealihasektorile  
2015. aastal

tasu summale, mis esialgsete andmete kohaselt 
küündis 818 miljoni euroni. Komisjon kuulutaski 
7. septembril 2015 põllumajanduse ja kalanduse 
nõukogus kriisiolukorra leevendamiseks välja 500 
miljoni euro suuruse erakorralise abipaketi. Olulisim 
osa sellest paketist, kogusummas 420 miljonit eurot, 
eraldati kõikide liikmesriikide loomakasvatussektori 
põllumajandustootjate otseseks rahaliseks abista-
miseks. 

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu mitteamet-
likul kohtumisel 15. septembril 2015 Luksemburgis 
avalikustas komisjon iga liikmesriigi jao tootjate 
abistamiseks mõeldud summast. Sellele eelnes ja 
järgnes liikmesriikide ulatuslik lobitöö abiraha jaotus-
kriteeriumite ja riikide toetussummade suuruste osas. 
Komisjon võttis kindla seisukoha, et toetussummade 
suurused selgitatakse välja 2014/2015. kvoodiaastal 
turustatud piimakoguse ja sigade arvu alusel ning 
võttes proportsionaalselt arvesse piima ja searümpade 
keskmise kokkuostuhinna langust, sõltuvust Vene 
Föderatsiooni turust ning ilmastiku mõju sööda toot-
misele. Abisumma arvestamisel oli 80% osakaaluga 
selgelt kaalukaim tegur piimatoodang, ülejäänud 
komponendid kokku moodustasid 20%. Detailsemaid 
arvutuskäike riikide konkreetsete abisummade 
suuruste leidmise kohta Euroopa Komisjon aga ei 
avaldanud. Eesti toetusesumma suuruseks määrati 
7 561 692 eurot, mis hiljem fikseeriti erakorralise abi 
andmist sätestava komisjoni delegeeritud määruse 
(EL) nr 2015/1853 lisas. Sellist summat võib pidada 
meie jaoks heaks üllatuseks, sest eelinfo põhjal olime 
valmis tagasihoidlikumaks tulemuseks.

Määruse eelnõu arutelu raames põllumajandusturgude 
ühise korralduse ekspertgrupis abisummade suurust ja 
kujunemist enam ei puudutatud – need olid kõrgemal 
poliitilisel tasandil juba ära otsustatud. Ekspertgrupi 
tasandil tõusetusid olulisemate teemadena liikmesriigi 
eelarvest täiendava erakorralise toetuse (nn erakor-

Liina Jürgenson, Kalev Karisalu
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ralise toetuse top-up) maksmise võimaldamine ja 
toetuse maksmise tähtaeg, samuti täpsustati abiraha 
kasutamise tingimusi. 17. septembri ekspertgrupis 
komisjoni poolt esitletud eelnõu esmane versioon top-
up’i maksmise võimalust ei sisaldanud ning toetuse 
väljamaksmise tähtajaks oli seatud 31. detsember 
2015. Top-up’i võimaluse sätestamise tõstatasid 
kümmekond liikmesriiki, sealhulgas Eesti. Mitu 
riiki väljendas ka soovi toetuse maksmise tähtaega 
oluliselt pikendada. Ekspertgrupi aegset ja järgset 
tagasisidet (ka näiteks Eesti alalisest esindusest 
Brüsselis käidi komisjoniga muu hulgas top-up’i 
asjus veel kord rääkimas) arvestades tuli komisjon 
1. oktoobri ekspertgrupis välja määruse eelnõu 
täiendatud versiooniga. Täiendatud eelnõu sisaldas 
top-up’i maksmise võimalust kuni 100% ulatuses 
Eoroopa Liidu toetusrahast ning toetuse maksmise 
tähtaeg oli edasi lükatud esialgu 31. märtsile 2016 
(hiljem pikenes see veelgi, 30. juunile 2016). Komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1853 jõustus 16. 
oktoobril 2015.

Kuna põllumajandussektori olukord oli pikalt raske 
püsinud, oli Vabariigi Valitsus juba septembris 
riigieelarve läbirääkimistel langetanud põhimõttelise 
otsuse loomakasvatussektori tootjate erakorraliseks 
toetamiseks 7,6 miljoni euroga, millest 3 miljonit 
eurot plaaniti välja maksta veel sama aasta jooksul, 
juhul kui komisjon peaks Euroopa Liidu erakorralise 
toetuse riigisiseseks top-up’i maksmiseks loa andma. 
Kuna see luba komisjoni delegeeritud määruses 
(EL) nr 2015/1853 sätestatigi, siis 23. oktoobri 
2015 valitsuskabineti istungil kiideti 2015. aasta 
riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 
ühe punktina heaks põllumajandussektori raske 
olukorra leevendamiseks Euroopa Liidu erakorralisele 
toetussummale täiendavalt 3 miljoni euro ulatuses 
riikliku lisatoetuse eraldamine. 2016. aasta riigieelarve 
seaduse eelnõus aga, mis kiideti heaks Vabariigi 
Valitsuse poolt 28. septembri 2015 erakorralisel 
istungil, eraldati Maaeluministeeriumile Euroopa Liidu 
erakorralise toetuse riigisiseseks lisatoetuseks 4,6 
miljonit eurot, millest otse piimatootjate toetamiseks 
otsustas minister suunata 4 miljonit.

Abiraha kasutamisel jäeti komisjoni määruses liik-
mesriigile küllaltki vabad käed. Oluline oli vaid, et 
kogu toetuse mõju jõuaks täies ulatuses raskustes 
loomakasvatussektorite tootjateni ning et riikliku 
täiendava toetuse maksmisel tuleb lähtuda samadest 
kriteeriumitest nagu Euroopa Liidu eelarvest tuleva 
toetussumma maksmisel. Eestis erakorraliselt toe-
tatavaid loomakasvatussektoreid ning toetussumma 

jagunemist sektorite vahel arutati põllumajandus-
sektori esindajatega Maaeluministeeriumis 29. sep-
tembril 2015 toimunud kohtumisel ning 1. oktoobril 
2015 põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus. 
Kohtumistel leidsid kõik osalejad, et just piima- ja 
sealihatootjad on pikalt kestnud turukriisi tõttu enim 
kahju saanud ning vajaksid seega enim abi. Osalejad 
jõudsid üksmeelele, et erakorraline abi tuleks jaotada 
sektorite vahel vastavalt sektorites loodud väärtuse 
suhtele 75% piimasektorile ja 25% sealihasektorile. 
2015. aastal makstava loomakasvatussektori põllu-
majandustootja erakorraliseks toetuseks ettenähtud 
vahendite jaotuse sätestas maaeluminister 10. 
detsembril 2015 oma käskkirjaga – piimatootjatele  
7 921 269 eurot ning sealihatootjatele 2 640 423 eurot. 

Erakorralise toetuse andmise kriteeriumite väljatöö-
tamisel lähtuti piimasektori puhul eelkõige maksmise 
kiirusest ja lihtsusest, et raskes olukorras tootjad 
saaksid abi võimalikult ruttu. Lihtsaim viis seda 
teha oli Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registri alusel –  
toetust maksti kõigile piimatootjale, kes pidasid 
registri andmetel 15. septembri 2015. aasta seisuga 
vähemalt üht piimatõugu lehma. 15. septembri 
seis võeti aluseks seetõttu, et just sellel päeval 
avalikustas komisjon toetuspaketi sisu, sealhulgas 
liikmesriikide toetussummade suurused. Ühtlasi tagas 
see objektiivsel alusel kõigile piimatootjatele võrdse 
kohtlemise ning vähendas riske hilisemateks võimali-
keks registriandmete muutmiseks piimatootjate poolt. 
2014. aasta lõpus Eesti piimasektori abistamiseks 
eraldatud ja 2015. aasta veebruaris tootjatele välja 
makstud Euroopa Liidu erakorralise toetuse jagamisel 
aluseks võetud tootjate tegelikult turustatud piimako-
guste arvestamine oleks olnud komplitseeritud, sest 
piima kvoodisüsteemi rakendamine ning turustatud 
piima kohta tootjapõhiselt andmete kogumine lõppes 
31. märtsil 2015. Varasemad kvoodiandmed aga ei 
kajastanuks enam turustamise aktuaalsemat seisu –  
mitu piimatootjat oli vahepeal tegevuse lõpetanud 
või tootmist oluliselt vähendanud või suurendanud, 
samuti nõudnuks täiendavat aega ja ressurssi pärimise 
või ettevõtlusvormi muutumise tõttu vahepeal oma 
nime muutnud tootjate kindlakstegemine.

Esialgsete andmete kohaselt oli põllumajandusloo-
made registris 15. septembri 2015. aasta seisuga 
registreeritud 2213 vähemalt üht piimatõugu lehma 
pidavat piimatootjat, kellel oli kokku 92 767 piimatõugu 
lehma.

Sealihatootjatele erakorralise toetuse andmise kritee-
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riumite väljatöötamisel lähtuti sarnaselt piimasektorile 
võimalusest toetada keerulises olukorras olevat 
sektorit võimalikult kiiresti. Seega anti abi 15. sep-
tembri seisuga sigu pidanud ja põllumajandusloomade 
registrisse sigade arvu teatanud seakasvatajale. 
Erakorralise toetuse üheks eesmärgiks oli aidata 
turuhäiretega toime tulla ning tootmist jätkata, 
vältides samas turu- ja konkurentsimoonutusi. Kuivõrd 
2015. aasta juuli lõpust alates diagnoositi sigade 
Aafrika katku juhtumeid ka kodusigadel ning neis 
farmides hukatud loomade väärtus kompenseeriti, 
siis erakorralise toetuse jagamisest need farmid 
välistati. Erakorralist toetust ei antud ka Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse kaudu seakasvatajatele 
suunatud toetust saanutele. 

Lisaks seakasvatuse üldisele keerulisele olukorrale 
oli sigade Aafrika katku leviku tõttu seakasvatajaid, 
kelle senist turul tegutsemist piirati teistest enam. 
Nendeks olid rangeimasse kitsendustega tsooni ehk 

III tsooni jäänud sealihatootjad. Seega diferentseeriti 
sealihatootja erakorralist toetust, makstes III tsoonis 
peetud sigade kohta kõrgemat ühikumäära ning 
väljaspool III tsooni peetud emiste kohta madalamat 
määra. 2015. aasta lõpus maksti erakorralist toetust 
106 seakasvatajale 87 517 sea ja 18 773 emise kohta.

Eestis erakorralise toetuse andmist sätestav maaelu-
ministri määrus „Loomakasvatussektori põlluma-
jandustootja erakorraline toetus“ võeti vastu 30. 
novembril 2015. PRIA peadirektor kehtestas 15. 
detsembril 2015 oma käskkirjaga järgmised, veel 
enne 2015. aasta lõppu välja makstava loomakasva-
tussektori põllumajandustootja erakorralise toetuse 
ühikumäärad: piimatõugu lehm 85,65 eurot; siga 27,24 
eurot; emis 13,62 eurot. 

2016. aastasse jäänud erakorralise toetuse osa (4 
miljonit eurot) makstakse maaeluministri ülalmainitud 
määruse põhjal välja hiljemalt 30. juuniks 2016. 

Mitmekesine loodus, kaunid maastikud, kohalikud 
tõud ja sordid, viljakas muld, puhas vesi ja õhk on 
avalikud hüved, mis on ühiskonnas kõrgelt hinnas ja 
mida põllumajanduspoliitika olulisel määral mõjutab. 
Kuna ka põllumajandussektor püüdleb majandusliku 
tõhususe ja parema konkurentsivõime poole, ei 
tooda selles tegutsevad ettevõtted piisaval hulgal 
avalikke hüvesid, kui nad kaasnevate kulutuste eest 
hüvitist ei saa. Põllumajanduse ja maaeluga seotud 
looduskeskkonna ja põllumajandusmaade paremat 
kasutust ja hoidu on Eestil olnud võimalik Euroopa 
Liiduga ühinemisest saadik suunata maaelupoliitika 
kaudu rakendatavate toetusmeetmetega. 

2015. aasta alguses kinnitas Euroopa Komisjon 

Põllumajanduskeskkonna hoidmise võimalused 
maaelupoliitikas

Eesti maaelu arengukava rahastamisperioodiks 
2014–2020, mille valdkondlikud meetmed täidavad 
kuue prioriteedi eesmärke. Põllumajanduse ja met-
sanduse ökosüsteemide säilitamise ja parandami-
sega seotud prioriteeti panustab suurima eelarvega 
põllumajanduslik keskkonnatoetus. Selle toetusega 
hüvitatakse taotlejale õigusaktidega määratletust 
keskkonnasõbralikumate, kuid samas kulukamate 
tegevustega kaasnevad kulud või saamata jäänud 
tulu kas osaliselt või täielikult. Põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse taotlejad võtavad kohustuse 
järgida toetusega seotud nõudeid vähemalt viis 
aastat – nii tagatakse tegevuste järjepidevus ja 
suurem keskkonnamõju. 

Madli Karjatse, Katrin Rannik
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Põllumajandusuuringute Keskuse tehtud põlluma-
jandusliku keskkonnatoetuse hindamise tulemused 
on näidanud, et senised toetused on hea keskkon-
naseisundi säilimisele kaasa aidanud või olukorda 
mõnes aspektis parandanud. Seega oli mitme seni 
rakendatud meetmetega mõttekas jätkata, tehes 
neis enne vajalikke muudatusi ja täiendusi. Eestis 
varasematel rahastamisperioodidel rakendatud 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmed olid 
pigem laiapõhjalised ja suurt osa põllumajandusmaad 
hõlmavad (näiteks keskkonnasõbraliku majandamise 
toetus) ega olnud otseselt suunatud spetsiifilisemate 
keskkonnaküsimuste lahendamiseks (näiteks mingi 
piirkonna mulla- või veekeskkonna kaitseks või 
keskkonnasõbraliku aianduse viljelemiseks). Lisaks 
põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmetele 
panustavad keskkonnakaitseliste eesmärkide saa-
vutamisse ka teised seni rakendatud ning jätkuvad 
toetused, nagu näiteks mahepõllumajanduse, Natura 
2000 põllumajandusmaa ja erametsa ning loomade 
heaolu toetused. 

Keskkonna seisukohast tuleb uut põllumajandus-
keskkonna toetuste paketti käsitleda tervikuna, mis 
hõlmab endas üldist toetust (keskkonnasõbraliku 
majandamise toetus, mis on suunatud eelkõige 
keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutusele-
võtule ja keskkonnateadlikkuse suurendamisele) ning 
spetsiifiliste probleemide lahendamiseks mõeldud 
toetusi (piirkondlik mullakaitse toetus, piirkondlik 
veekaitse toetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus, 
kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus, ohustatud 
tõugu looma pidamise toetus, poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetus).

Seitsmest põllumajanduslikust keskkonnatoetusest 
rakendati 2015. aastal kuut; piirkondlik veekaitse 
toetus on kavas avada 2017. aastal.

Keskkonnasõbraliku majandamise 
toetus
Toetuse eesmärk on soodustada keskkonnasõbra-
like majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat 
rakendamist põllumajanduses, et kaitsta mulda ja 
vett ning parandada nende seisundit, suurendada 
elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta 
põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. 

Põllumajandusuuringute Keskuse hindamine on 
näidanud, et toetus on seni suurendanud liblikõieliste 
kasvatamist. See aitab osaliselt kompenseerida 
taimede lämmastikuvajadust, vähendades läm-
mastikväetiste kasutamist ja sellest tulenevat riski 

veekeskkonnale. Mullaproovide analüüside tulemuste 
kasutamine, väetusplaani koostamine ja kohus-
tuslikud koolitused on suunanud tootjaid väetiste 
tasakaalustatud kasutamisele ning suurendanud 
mulla viljakust. Põllumaa talvel taimedega kaetuna 
hoidmine on aidanud vähendada mullast toitainete 
leostumist ja mulla erosiooni. Taimekaitsevahendite 
teadlikuma kasutamise tulemusi keskkonna keemilise 
koormuse vähenemise, vee kvaliteedi paranemise 
ja selle kaudu ka elurikkuse vähenemise peatamise 
tagamiseks võib püsihindamise tulemustel hinnata 
samuti suhteliselt heaks. Taimekaitsevahendite 
kasutamist aitavad vähendada nii viljavaheldus, mis 
piirab taimekahjustajate levikut, umbrohuseemnete 
ja haigustekitajate suhtes kontrollitud seemnete 
kasutamine, glüfosaadi kasutamise keeld taimede 
kasvuperioodil, põlluservaribad kui ka keskkonna-
teadlikkuse tõstmiseks korraldatavad koolitused. 

Bioloogilise mitmekesisuse uuringud on näidanud 
keskkonnasõbraliku majandamise toetusega aladel 
olukorra paranemist kimalaste seire põhjal ning 
stabiilsena püsimist põllulindude seire põhjal. Alates 
2015. aastast on toetuse taotlejatel võimalus jätta 
osa püsirohumaadest üle aasta niitmata, mis loob 
põllulindudele rohkem sobivaid elu-, toidu- ja varje-
paiku, ning saada lisatoetust mesilastele korjealade 
rajamiseks. 

2015. aastal taotleti keskkonnasõbraliku majandamise 
toetust umbes 440 800 hektarile, mis moodustab 
ligikaudu 2/3 kogu Eesti põllumaast. Mesilaste 
korjealade rajamise lisatoetust taotleti esimesel 
aastal aga vaid 75 hektarile. 

Piirkondliku mullakaitse toetus
Toetuse eesmärgiks on tagada erodeeritud ja turvas-
muldade jätkusuutlik kasutamine ning muldade deg-
radatsiooni minimeerimine. Lisaks aitab toetus kaasa 
kasvuhoonegaaside emissiooni ja mullaerosiooni 
piiramisele, toitainete leostumise vähendamisele 
ning orgaanilise aine säilimisele mullas. 

Turvasmuldadega põllumajandusmaade harimisel 
turvas laguneb ja mineraliseerub – seda tuleks 
vältida või vähendada; soodustada tuleks turbaalade 
viimist püsirohumaade alla. Samuti tuleks vältida 
mullaerosiooni, mis mõjutab oluliselt mullaviljakust 
ning on üheks olulisemaks toitainete väljakannet 
põhjustavaks protsessiks. 

Piirkondlikku mullakaitse toetust saavad taotleda 
ainult keskkonnasõbraliku majandamise toetuse 
saajad kui aktiivsemad keskkonnahoidlikud põllu-
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majandustootjad, kuna just nende kasutuses olevate 
turvas- ja erodeeritud muldadega alade puhul on oht, 
et rohumaad võetakse kasutusse haritava maana. 
Toetatakse senise maakasutuse jätkamist (rohumaa, 
viljapuu- ja marjaaiad) ning haritava maana kasutusel 
olnud turvas- ja erodeeritud muldadega alade rohumaa 
alla viimist, leidmaks neile aladele alternatiivseid, 
mulda säästvaid kasutusvõimalusi (loomakasvatus 
ja karjatamine, mesilaste pidamine, viljapuu- ja 
marjakasvatus või muu sarnane tegevus). 

2015. aastal taotles piirkondlikku mullakaitse toetust 
171 taotlejat ligikaudu 9000 hektarile.

Keskkonnasõbraliku aianduse 
toetus
Toetuse üldeesmärgiks on soodustada keskkonna-
sõbralikumate praktikate rakendamist aianduskul-
tuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks 
on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, 
tagada tarbijale tervislikum toit, vähendada toitainete 
leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus. 

Tegu on mahepõllumajandusest pisut leebemate 
nõuetega toetusega, mille taotlejad peavad järgima 
näiteks järgnevaid nõudeid: kohustuslik koolitusel 
osalemine, glüfosaadi kasutamise keeld, mullaproo-
vide tulemuste kasutamine, multši kasutamine ja 
reavahede hooldamine, bioloogilise mitmekesisuse 
elementide kasutamine puuvilja- ja marjaaedades. 

2015. aastal taotles keskkonnasõbraliku aianduse 
alategevuste toetusi 61 taotlejat üle 900 hektarile. 

Kohalikku sorti taimede 
kasvatamise toetus
Toetuse eesmärk on geneetiliste ressursside säili-
tamine, mis on tähtis mitte ainult bioloogilisest ja 
kultuurilisest, vaid ka majanduslikust seisukohast, 
kuna mitmekesiste tunnustega heterogeensed popu-
latsioonid kannavad endas omadusi, mida saab 
edukalt kasutada ka kultuursortide aretamisel. 

Alates 2015. aastast saab toetust taotleda selliste 
põllukultuuride kasvatamiseks nagu näiteks talirukis 
„Sangaste“, põlduba „Jõgeva“, põldhernes „Mehis“, 
kartul „Ando“ ja valge ristik „Jõgeva 4“. Lisaks 
toetatakse kohalike vanade puuvilja- ja marjasortide 
kasvatamist, mis on meie kultuuripärand ning mis 
enamasti ei oma ärilist väärtust ega paku huvi 
suurtootjatele, kuna need ei suuda oma saagikuselt 
võistelda uuemate sortidega, kuid mis on tõestanud 

oma sobivust Eesti kliimaoludesse. Selliste sortide 
toetamisega tagatakse nende säilimine ja sordirikkus, 
millega kantakse edasi paikkondlikku traditsiooni 
ning mitmekesistatakse oluliselt Eesti toidu valikut. 

2015. aastal taotles kohalikku sorti taimede toetust 
26 taotlejat enam kui 500 hektarile. 

Ohustatud tõugu looma pidamise 
toetus
Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja genee-
tilise mitmekesisuse seisukohast oluliste ja ohustatud 
kohalike tõugude säilitamine ning aidata kaasa seniste 
säilitus-aretuskarjade püsimisele ja uute tekkele. 
Toetatakse ohustatud Eesti maatõugu veise, Eesti 
hobuse, Eesti raskeveohobuse ja Tori tõugu hobuse 
ning Eesti vuti pidamist. FAO klassifikatsiooni põhjal 
kuuluvad Eesti maatõugu veis, Eesti hobune ja Tori 
hobuse universaalsuuna populatsioon ohustatud 
ja säilitatavate tõugude kategooriasse ning Eesti 
raskeveohobune kriitilises seisukorras olevate tõugude 
kategooriasse. Maatõugu veiste pidamisel on saadav 
tulu oluliselt väiksem kui produktiivtõugudelt saadav 
tulu ning tõusiseseks aretus- ja säilitustööks vajalik 
jõudluskontrollis osalemine on loomapidaja jaoks 
lisatöö ja -kulu. Eesti vutt on siiani ainuke Eestis 
aretatud linnutõug ja toetus aitab kaasa selle tõu 
säilimisele. 

2015. aastal taotles ligi 500 taotlejat toetust 660 
Eesti maatõugu veise, 230 Eesti raskeveohobuse, 
1488 Eesti ja 340 Tori tõugu hobuse ning ligi 11 000 
Eesti vuti pidamiseks.

Poollooduslike koosluste 
hooldamise toetus
Toetuse eesmärk on parandada poollooduslike koos-
luste ja nendega seotud liikide seisundit, hooldamise 
kvaliteeti, suurendada põllumajandusloomade abil 
hooldatavate poollooduslike koosluste osakaalu, 
parandada liikide seisundit, suurendada hooldatavate 
alade pindala ning säilitada ja suurendada elurikkust 
ja maastikulist mitmekesisust. 

Poollooduslikud kooslused on olulised loodusliku 
mitmekesisuse säilitamisel; neil esineb tavapära-
sest oluliselt enam haruldasi taime- ja loomaliike. 
Suur liigirikkus (kuni 74 taimeliiki ruutmeetri kohta) 
on omane eeskätt puisniitudele ja loopealsetele. 
Ranna- ja luhaniidud on seevastu olulised rändlindude 
peatus- ja toitumiskohad ning kurvitsaliste elupaigad. 
Euroopa Liidu 2013. aastal tehtud hindamise järgi ei 



43MAAELU, PÕLLUMAJANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

ole Eestis poollooduslikke kooslusi piisavalt hästi 
majandatud. Tänu mitmesugustele pindalatoetustele 
hakati poollooduslikke kooslusi eelmisel kümnendil 
aga tasapisi varasemast enam hooldama. 

2015. aastal taotles poollooduslike koosluste hool-
damise toetust 704 taotlejat ligi 22 700 hektari 
hooldamiseks. 

Nõuetele vastavus
Põllumajanduskeskkonna hoiu eesmärkide täitmisele 
aitab kaasa ka Euroopa Liidu ühise põllumajandus-
poliitika osaks olev nõuetele vastavuse süsteem, 

millega tagatakse, et täies mahus saavad toetusi 
vaid need toetuste taotlejad, kes järgivad maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõu-
deid ja õigusaktidega kehtestatud keskkonnakaitse, 
tervishoiu, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu 
valdkonna nõudeid.

2015. aasta oktoobris korraldas Euroopa Komisjon 
liikmesriikides uuringu, mille tulemuste järgi hindab 
keskmiselt 82% Eesti elanikest (Euroopa Liidu kesk-
mine 87%) nõuetele vastavuse süsteemi rakendamist 
ja toetuste sidumist õigusaktidest tulenevate nõuete 
järgimisega õigustatuks. 

Võitluses kliimamuutustega oli 2015 oluline aasta 
nii globaalses, Euroopa Liidu kui ka Eesti kontekstis. 
Jätkus töö 2014. aastal sõlmitud Euroopa Liidu klii-
mapaketiga ning valmistati ette EL-i õhusaasteainete 
vähendamise raamistikku. Eestis valmistati ette 
arengudokumendid nii kliimamuutuste leevendamise 
kui ka nendega kohanemise valdkondades. Keskseks 
sündmuseks oli sel aastal aga Pariisi kliimakokkuleppe 
sõlmimine.

ÜRO Pariisi kliimakonverents toimus 30. novembrist 
kuni 12. detsembrini 2015. Konverentsi juhatasid oma 
kõnedega sisse 147 riigipead ning 12. detsembril 
kiitsid leppe heaks 196 riigi esindajad. Nõnda suure 
esinduse tõttu võib Pariisi kliimakonverentsi pidada 
kõigi aegade üheks suurimaks diplomaatiliseks 
sündmuseks. 

Sõlmitud leppe pikaajaline eesmärk on hoida Maa 
keskmise õhutemperatuuri tõus alla kahe kraadi 
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega, kuid 

Kliimamuutustega seonduvast

teha kõik selleks, et see ei tõuseks enam kui 1,5 
kraadi võrra. Selle ambitsioonika eesmärgi täitmiseks 
vajaliku intensiivsuse ja järjepidevuse saavutamiseks 
lepiti kokku, et kohustuste täitmise seis vaadatakse 
iga viie aasta tagant üle ning tehakse vajalikud 
otsused. Samuti otsustati, et kõik riigid peavad andma 
aru oma kasvuhoonegaaside aastastest heitkogustest 
ning arenenud riigid toetavad arengumaid saastamist 
vähendavate tehnoloogiate kasutuselevõtul aastaks 
2025 vähemalt 100 miljardi dollari ulatuses.

Põllumajanduse vallas olid kliimakonverentsi raa-
mes aset leidnud üritustel peamisteks teemadeks 
muldade süsinikuvaru suurendamine, ringmajandus 
ja kliimamuutustega kohanemine. Mulla süsiniku-
varu suurendamise alal oli keskseks sündmuseks 
Prantsusmaa sellekohane algatus, mida toetas ka 
Eesti. Süsinikku leidub pinnasesse ladestununa 
kaks-kolm korda enam kui atmosfääris; selle koguse 
marginaalnegi suurendamine annaks olulise panuse 

Martti Mandel
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kliimamuutustega võitlemisel. Teisalt tähendaks 
muldade suurem süsinikusisaldus ka kõrgemat 
viljakust ja suuremat saaki. Seega on muldade süsi-
nikuvaru suurendamine lisaks sõnniku anaeroobsele 
kääritamisele üks väheseid tõhusaid lahendusi, mis 
võimaldab kliimamuutusi leevendada, ohustamata 
seejuures toiduga varustatust. 

Pariisi kliimakonverentsil mitme riigi ja rahvusvahelise 
organisatsiooni allkirjastatud deklaratsioon Prantsus-
maa algatuse toetamiseks hõlmab nelja komponenti. 
Esiteks peavad allakirjutanud vajalikuks tugevdada 
poliitikasuundi ja meetmeid, millega soodustatakse 
süsinikuvaru suurendamist põllumaade muldades. 
Teiseks soovitakse käivitada asjakohaseid teadus-
programme ning kolmandaks toetada põllumeeste 
ja laiema ühiskonna osalust uuenduslike lahenduste 
loomisel ja rakendamisel. Neljandaks peetakse 
vajalikuks edukate projektide, uuringute ja praktikate 
tulemuste jagamist, luues selleks ühise platvormi. 
Seega järgneb üsna üldsõnalisele deklaratsioonile 
mitu konkreetset tegevust.

Euroopa Liidu kliimapoliitika on enamiku maailma 
piirkondadega võrreldes oluliselt ambitsioonikam, 
mistõttu selle otsene mõju Eestile on suurem kui 
globaalsetel kokkulepetel. 2014. aasta lõpus võeti 
vastu EL 2030 kliimapakett, millega soovitakse 
vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heidet 
1990. aasta tasemega võrreldes 40%. Heitmekauban-
dusevälistes sektorites, kuhu kuulub ka põllumajandus, 
soovitakse heidet vähendada 30% võrreldes 2005. 
aasta tasemega. Põllumajanduse puhul rõhutatakse 
kliimapaketis, et tegu on väiksema kliimamuutuste 
leevendamise potentsiaaliga sektoriga ning vaja 
on tagada kooskõla toiduga varustatuse ja kliima-
muutuste leevendamise eesmärkide vahel. Samuti 
töötatakse välja poliitika maakasutuse, maaka-
sutuse muutuse ja metsanduse sektori (LULUCF) 
lisamise kohta kliimapaketi raamistikku. Ühe ideena 
on arutatud põllumajanduse ja LULUCF-i sektorite 
liitmist kasvuhoonegaaside aruandluses. EL 2030 
kliimapaketi rakendamise edasised ettepanekud ja 
õigusaktid koostab Euroopa Komisjon lähiaastatel, 
suures mahus juba 2016. aastal. Nende hulgas on ka 
heitmekaubanduseväliste sektorite kohustuse jaotus 
liikmesriikide vahel. 

Paralleelselt kliimapaketiga on Euroopa Liit uuen-
damas ka nn puhta õhu paketti aastani 2030, mis 
sisaldab õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähenda-
mise direktiivi. See hõlmab õhusaasteaineid, mida ei 
loeta kasvuhoonegaasideks; neist on põllumajanduse 

kontekstis olulisim ammoniaak, mis tekib peamiselt 
sõnnikukäitlusest ja mineraalväetiste kasutamisest. 
Direktiiviga kehtestatakse liikmesriikidele nende 
saasteainete heite vähendamise kohustused aastani 
2030. 2012. aastal uuendatud Göteborgi protokolliga 
võttis Eesti endale kohustuse vähendada aastaks 
2020 ammoniaagi heidet 1% võrreldes 2005. aasta 
tasemega. Göteborgi protokollis sätestatud vähen-
damise kohustused võetakse direktiivi eelnõusse 
automaatselt üle, kuid läbirääkimised käivad 2030. 
aasta kohustuste üle. 2015. aasta lõpus toimunud EL-i 
keskkonnaministrite nõukogu istungil lepiti kokku uue 
direktiivi eelnõus, milles leevendati ammoniaagiheite 
vähendamise kohustusi võrreldes eelnõu esialgse 
versiooniga. Eesti kohustuseks määrati seal – sar-
naselt 2020. aastaga – vähendada heidet 2030. 
aastaks 1% võrreldes 2005. aastaga ehk kui eelnõu 
praegune tekst jääb lõplikuks, siis Eesti ajavahemikul 
2020–2030 täiendavalt heidet vähendama ei pea. 
Samas läbirääkimised direktiivi sisu üle jätkuvad ning 
eelnõu lõplik tekst valmib tõenäoliselt 2016. aastal. 

Eestis hakati  2014. aastal koostama kaht kliima-
muutustega seotud arengudokumenti – kliimapolii-
tika põhialuseid aastani 2050 ning kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030. 
Kliimapoliitika põhialuste koostamise eesmärgiks 
on kujundada ja riiklikul tasemel kokku leppida Eesti 
pikaajaline kliimapoliitika visioon, poliitikasuunised 
ja kasvuhoonegaaside vähendamise sihttasemed 
aastani 2050. Aastal 2015 töötasid eri valdkondade, 
sealhulgas põllumajanduse töögrupid, mis koostasid 
oma valdkonnas suunised kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks ja süsiniku sidumiseks. 

Põllumajanduse töögrupi eesmärgiks oli koostada 
poliitikasuunised, mis võimaldaksid vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, kuid ei tooks kaasa ohtu 
toiduga varustatusele ega põllumajandussektori kon-
kurentsivõime langust. Sellisteks lahendusteks oleksid 
töögrupi hinnangul muldade süsinikuvaru suurenda-
mine, keskkonna- ja kliimasõbralike viljelusviiside ja  
-tavade edendamine, turvasmuldade harimise oluline 
vähendamine, põllumajandusmaa tõhus ja keskkon-
nasõbralik majandamine, taimeväetiste kasutamise 
tõhusamaks muutmine, mineraalväetiste asendamine 
orgaaniliste väetiste ja biosöega, bioenergia tootmise 
suurendamine, sektoris tootlikkuse tõstmine ning 
selleks vajalik teadus- ja arengustegevus. 

Suuniste mõjuhinnangu aruande põhjal tähendaks 
nende poliitikasuundade ja meetmete rakendamine 
sektori kasvuhoonegaaside heite kasvu olulist aeg-
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lustumist võrreldes praeguse olukorra jätkumisega. 
Kui võtta arvesse, et osa meetmete mõju avaldub 
kasvuhoonegaaside inventuuris muude sektorite 
all (bioenergia energiasektori all ning muldade 
süsinikuvaru LULUCF-i all), siis kogumis võimaldavad 
need meetmed kasvuhoonegaaside heidet praeguse 
tasemega võrreldes vähendada, kuigi põllumajandus-
toodang prognooside kohaselt kasvab. 

Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava 
aastani 2030 käsitleb eelkõige kliimamuutuste 
põhjustatud riskide maandamist ning nii ühiskonna kui 

ka keskkonna kliimamuutusteks valmisoleku ja neile 
vastupanu võime suurendamist. 2015. aasta lõpuks 
valmisid arengukava koostamiseks tellitud uuringud. 
Põllumajanduse uuringud tegi Eesti Maaülikool, kes 
pakkus välja näiteks järgmised meetmed: maaparan-
dussüsteemi kaasajastamine, põllumajandustoodangu 
mitmekesistamine, kahjude kindlustamise süsteemi 
väljatöötamine, päästevõimekuse tõstmine, taimekait-
sestrateegiate ja bioohutusmeetmete väljatöötamine 
ning palju muud. Nende uuringute põhjal hakatakse 
2016. aastal arengukava koostama. 

Eesti põllumajanduse tekitatavate kasvuhoonegaaside heite stsenaariumid aastani 2050

Lühendid: 
KPP – kliimapoliitika põhialused aastani 2050
KHG – kasvuhoonegaasid
BAU – business as usual ehk praeguse olukorra jätkumine

Allikas: „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“, põllumajanduse suuniste mõjude hindamise analüüs  
(http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0) 
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2015. aasta septembris tähistati Maaeluministeeriumi 
eestvõttel esmakordselt Eesti toidu kuud, et aasta 
kõige saagirikkama kuu jooksul pöörata rohkem 
tähelepanu kohalikele maitsetele ning väärtustada 
head Eesti toitu ja kohaliku toidu tegijaid. 

Eesti toidu kuu juhtmõtteks sai „Ma armastan Eesti 
toitu“. Toidukuud tähistati üle Eesti väiksemates 
ja suuremates linnades ning asulates toimuvate 
toidufestivalide ja laatadega; kõikjal oli sündmuste 
keskmes hea Eesti toit. Üle Eesti toimus rohkem kui 
30 üritust, lisaks olid eripakkumistega tulnud välja ka 
paljud toitlustusettevõtted. Toimus nii mõne kindla 
tooraine auks korraldatud laatu kui ka mitu päeva 
kestnud festivale, kus oli esindatud lai valik kohalikke 
tooteid. Nende seas torkas silma hulk eri kantides 
peetud üritusi, mis olid pühendatud samadele toiduai-
netele ja aiasaadustele; see annab tunnistust, et need 
toorained on leidnud tee eestlaste südamesse. Näiteks 
oli mitu üritust pühendatud seentele, õuntele, leivale ja 
hoidiste valmistamise traditsiooni säilitamisele. Kõige 
populaarsemateks üritusteks kujunesid Paunvere 
laat (u 20 000 külastajat), Saaremaa toidufestival (u  
15 000 külastajat), Põllumajandusmuuseumi temaatili-
sed haridusprogrammid ja üritused (u 5000 külastajat), 
Olustvere hoidiste mess (u 4000 külastajat) ning 
silmufestival Narva-Jõesuus (u 4000 külastajat). 

Eesti toidu kuud tähistas üle 100 
toitlustuskoha
Toidukultuuri arendamisel on restoranidel trende suu-
nav roll ja kohaliku tooraine väärtustamine restoranides 
aitab kaasa ka selle väärtustamisele koduköökides. 
Seetõttu tõstis septembris kohaliku tooraine oma 
menüüs esikohale üle 100 söögikoha (sealhulgas 40 
tipprestorani ja ligi 70 maaturismiettevõtet). 

Eesti toidu kuu vältel toimus restoranides ja toidu-
kohtades ka neli temaatilist programmi. Programm 
„Armastusega tehtud Eesti toit“ algatati koostöös 
Eesti Restoranide Liiduga ning selle raames töötasid 
34 tipprestorani peakokad välja Eesti toidu kuu eriroa, 
saades inspiratsiooni kohalikust toorainest. Restora-

Esimese Eesti toidu kuu tähistamine

nide road lähtusid samuti Eesti toidu kuu juhtmõttest 
„Ma armastan Eesti toitu“ – nii võis leida menüüdest 
peakokkade väga põnevaid tõlgendusi teemadel 
„Ma armastan Eesti vürtsikilu“, „Ma armastan Eesti 
punapeeti“, „Ma armastan Eesti kitsejuustu“, „Ma 
armastan Eesti metskitseliha“. 

Lisaks restoranidele tähistasid Eesti toidu kuud ka 
ligi 70 maaturismiettevõtet. Koostöös MTÜ-ga Eesti 
Maaturism sündis algatus „Südamega tehtud Eesti 
maitsed“, mille raames panid ligi 70 maaturismi-
ettevõtet ja söögikohta üle Eesti kokku kohalikust 
toorainest valmistatud ja kohalikel traditsioonidel 
põhinevaid eripakkumisi, mida serveeriti vaid toidukuu 
vältel. Nii oli huvilistel võimalus avastada Eestimaa 
eri paiku läbi kohaliku toidukultuuri.

Programmi „Eesti maitsed“ raames toimus lisaks veel 
kaks eriprogrammi, mis seadsid Eesti toidu kuu vältel 
aukohale kohaliku tooraine. Nii pakkusid kümme 
tipprestorani oma menüüs roogi, mille komponen-
tideks olid Eestis kasvatatud mahetoiduained. Igal 
restoranil oli mahetootjast partner, kelle toodangut 
roogade valmistamisel kasutati. Ühel enda valitud 
päeval septembris läks iga restoran oma partnerist 
tootjale külla ning restorani kokk tegi toorainetest 
süüa seal, kus neid kasvatatakse. Talud olid sellel 
päeval avatud külalistele. 

Samuti pöörati toidukuu jooksul kõrgendatud tähe-
lepanu kohalikule lihaveiselihale – 15 tipprestorani 
võtsid Eesti toidu kuu vältel menüüsse kaks rooga 
Eestis kasvatatud veiseliha erinevatest lõigetest. Žürii 
hindas kõiki veiseliharoogi ja hindamise tulemusena 
kuulutati välja veiselihameister 2015, kelleks sai 
Kristo Malm restoranist Leib Resto & Aed. Veiseliha-
meistri valimine oli jätkuks eelmisel aastal toimunud 
veiselihakuule. 

Eesti toidu kuu jõudis ka Pariisi, 
Helsingisse ja Berliini
Toidukuu tähistamine ei jäänud aga pelgalt Eesti 
piiridesse. Septembri vältel tutvustati Eesti toitu 

Kadi Raudsepp
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13 https://hansabiomarkt.de

ka kolmes Euroopa pealinnas – Pariisis, Helsingis 
ja Berliinis. 5.–12. septembril tutvustati Eesti toitu 
Pariisis disaininädala raames hüpikpoe ja näituse 
vormis. Üritus toimus Louvre’i lähedal asuvas kohvikus 
Anticafé, kus toit ja disain seoti üheks tervikuks, 
et Eestit nii prantslastele kui ka rahvusvahelisele 
publikule näidata. Ühiseks märksõnaks nii Eesti disaini 
kui ka toidu puhul oli looduslähedus. 

17. septembril tähistas oma V sünnipäeva Eesti 
Maja Helsingis. Pidupäeva raames toimus avatud 
uste päev, kus tutvustati Eesti Majas tegutsevate 
organisatsioonide ettevõtmisi. Kohal olid ka Eesti toitu 
pakkuvad ettevõtted (Auxner OÜ, Balti Veski AS, Eesti 
Pagar AS, Liivimaa Lihaveis MTÜ, Mahetark OÜ, Nord 
Garlic OÜ, RemedyWay OÜ, Rõngu Mahl AS, Saaremaa 
Lihatööstus OÜ, Saidafarm OÜ, Tarplani Kaubanduse 
OÜ, Tigeris OÜ), kes muutsid Eesti Maja galerii toidu 
minimessiks, kust sai ka head-paremat kaasa osta. 
Suurt rõõmu valmistab asjaolu, et mitu ettevõtet 
said kontakte ka edasiseks võimalikuks koostööks. 

22. septembril leidis aga Berliinis Eesti suursaatkon-
nas aset meie kohalikku toitu tutvustav üritus. Selle 
korraldas ettevõte, kes avas Saksamaal Eesti väike-
tootjate toodangut pakkuva e-poe Hansa Biomarkt13 
ning tutvustas huvilistele Eesti toodetest valmistatud 
toite. Üritust külastasid nii Saksamaa parlamendi 
kui ka valitsuse liikmed, Berliini TV, paljud toidust ja 
reisimisest kirjutavad ajakirjanikud, baltisaksa kogu-

konna esindajad, Eesti sõbrad ja Berliini eestlaskond. 
Külastajate huvi pakutud toodete vastu oli väga suur 
ja tagasiside väga hea.

Lisaks Pariisile, Helsingile ja Berliinile lisas Eesti 
toidu kuule rahvusvahelist mõõdet ka esmakordselt 
Eestis toimunud rahvusvaheline toiduprofessionaalide 
ärifoorum SAUCE, mis tõi Eestisse toidumaailma 
tipptegijaid Austraaliast, Itaaliast, Venemaalt, Rootsist 
ning mitmelt poolt mujalt.

Kokku üle 65 000 külastaja
Esimest Eesti toidu kuud võib pidada õnnestunud 
ettevõtmiseks, kuna toidukuul osalenute tagasiside 
on olnud hea ning osalejad on näidanud üles huvi, 
et Eesti toidu kuu tähistamisest saaks iga-aastane 
traditsioon. Publiku huvi toiduürituste vastu kinnitab 
asjaolu, et Eesti toidu kuu programmi kuulunud 
sündmustel osales kokku üle 65 000 inimese. Lisaks 
kinnitasid mitme toidukuu programmis olnud ürituse 
korraldajad, et Eesti toidu kuu väljakuulutamine ja 
sellest teavitamine aitas neil oma üritusi tõhusamalt 
tutvustada. Loodetavasti kujuneb Eesti toidu kuust 
järjepidev traditsioon, millega teavad arvestada 
nii kohalikud elanikud, kohaliku toidu tegijad kui 
ka toidusündmuste eestvedajad ning millest on 
edaspidi võimalik kutsuda osa saama ka väliskülalisi 
lähematest ja kaugematest riikidest.

Esimene Eesti toidu kuu avati Viimsi Vabaõhumuuseumis 5. septembril traditsioonilise võiteoga. Foto: Birgit Püve
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Kalamajandus

Teadus- ja arendustegevuse toetamine Euroopa 
Kalandusfondist 2007–2014 ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist 2014–2020

Eve Külmallik

Rahvusvahelisest teaduskoostööst, sealhulgas 
kalandusvaldkonna teaduskoostööst loe peatükist 
„Teadus- ja arendustegevus“. Järgnevalt räägime 
täpsemalt kalanduse valdkonnas tehtavast.

Perioodi 2007–2014 toetused
Riigisiseselt toetati kalandusvaldkonna teadus- ja 
arendustegevust perioodil 2007–2014 peamiselt 
Euroopa Kalandusfondist (EKF). Sellel perioodil 
määrati kindlaks kalanduses olulised teadus- ja 
arendussuunad kolmes laiemas valdkonnas: keskkond, 
haridus ja teadus ning innovatsioon14. 

Keskkonna valdkonnas peeti oluliseks kalavarude loo-
dusliku taastootmisvõime parendamist, röövlindude 
ja imetajatega otseste kokkupuudete vähendamist 
(hülgekindlad püünised, hülgepeletid) ning töön-
duskala varude hindamise metoodika täiustamist.

Haridus- ja teadusalal planeeriti tegevusi nii kalandu-
sega seotud erialade arendamiseks ja täiustamiseks 
kutse- ja kõrghariduse tasemel kui ka elanikkonna 
teadlikkuse tõstmiseks ja kalanduse populariseeri-
miseks; samuti projekte, uuringuid ja toiminguid, mis 
on suunatud ühtse kalandusalaste teadusandmete 
keskkonna loomisele ja täiustamisele ning teadus- ja 
arendustegevuseks vajaliku infrastruktuuri välja- 
arendamisele. 

Innovatsiooni valdkonnas planeeriti tegevusi selek-
tiivsemate püügivahendite ja püügiviiside ning uuen-
duslike kalakäitlemis- ja vesiviljelustehnoloogiate, 
kalavarude haldamis- ja hindamismetoodikate ning 
püügikorraldussüsteemide katsetamiseks.

Eelnimetatud arendussuundi toetati läbi järgmiste 
EKF-i meetmete: 

3.1 „Ühistegevused“ (tegevus „Muud ühistegevused“); 

3.2 „Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arenda-
mine“;

3.5 „Katseprojektid“.

2015. aastal viidi nende meetmete raames lõpule 
palju erinevaid teadus- ja arendusprojekte. Nende 
seast tasuks esile tuua kaht olulisemat projekti, mille 
raames arendati välja taristu kalandusega seotud 
erialade õpetamiseks.

Järvamaa Kutsehariduskeskus rajas kalakasvatuse 
õppe- ja katsebaasi õppekava „Kalakasvataja“ neljanda 
taseme kutseõppe esmaõppeks. Nüüd viiakse ühes 
hoones läbi nii teooria- kui ka praktikatunnid, järgides 
tänapäevase kutseõppe põhimõtteid. Selleks reno-
veeriti olemasolev täienduskoolituse maja Säreveres, 
mille esimesele korrusele rajati kalakasvanduse ja kala 
esmatöötlemise ruumid, teisele korrusele õppeklassid 
ja labor. Loodud õppe- ja katsebaasis on võimalik läbi 
viia õppekava kõiki mooduleid.

Kui Järvamaal loodud õppe- ja katsebaasiga toeta-
takse kalakasvatuse kutseõpet, siis Tallinna Tehnika-
ülikooli Eesti Mereakadeemia rajatud praktikaruumid 
on loodud rakenduskõrghariduse õppekava „Kalanduse 
tehnoloogiate majandamine ja juhtimine“ järgi õppi-
vate tudengite õpetamiseks ning ka täiendusõppeks. 

Kalanduse praktikaruumide renoveerimise käigus 
ehitati kalanduse tehnoloogiate kompleks, mis 

14 Teadus- ja rakendusuuringud, arendustegevus ja innovatsioon kalanduses (sh vesiviljeluses) ehk „Ühishuvimeetmete 
visioonipaber“
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Järvamaa Kutsehariduskeskuse kalakasvatuse praktikaruum. Foto: Valev Väljaots

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia kalapüüniste labor. Foto: Eve Külmallik

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kalakasvatuse õppe- ja katsebaas Säreveres. Foto: Valev Väljaots
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koosneb kolmest uuest ja kaasaegselt varustatud 
laborist: kalakvaliteedi, ihtüoloogia ja ökoloogia labor; 
kalatehnoloogia labor; kalapüüniste labor.

Kalakvaliteedi, ihtüoloogia ja ökoloogia labor varus-
tati sisseseadega, millega on võimalik tundma 
õppida kala bioloogiat ja kudesid, analüüsida nii 
veekeskkonda kui ka kalade elupaika ning viia läbi 
kalakvaliteedi analüüse. Kalatehnoloogia labor 
varustati sisseseadega, mille abil on võimalik praktikas 
läbi teha kalakäitlemise tehnoloogia põhiprotsesse 
ja töötlemise tehnoloogiaid, keskendudes eelkõige 
Eesti kohalikule toorainele (kilu, räim, ahven, haug jt) 
ja imporditud toorainele, mida Eesti kalatööstuses 
kõige rohkem töödeldakse (lõhe). Kalapüüniste labor 
varustati sisseseadega, mille abil on võimalik tundma 
õppida mitmesuguseid kalapüüniste materjale, nende 
ehitust ja projekteerimist.

Selline terviklik laborite kompleks, mis hõlmab kala 
uurimist püügist kuni tooteni ja võimaldab teha 
vajalikke kvaliteedianalüüse, on unikaalne tervik, mille 
järele on kalandussektor tundnud suurt vajadust.

Üheks mahukamaks projektiks meetme 3.1 „Muud 
ühistegevused“ alt oli Tartu Ülikooli Eesti Mereins-
tituudi kalanduse teabekeskuse loomine Pärnusse. 
Kalanduse teabekeskuse eesmärgiks oli luua ühtne 
võrgustik, mis võimaldaks kalandussektoril (kalapüük, 
vesiviljelus, kala töötlemine ja turustamine) saada 
ajakohast oskusteavet, koolitust ja nõuannet selleks, 
et soodustada kalandussektori konkurentsivõimet 
ning sektori säästva ja teadmistepõhise majandamise 
kasvu. 2011. aastal alustanud projekt oli edukas. Kuna 
kalanduse teabekeskuse tegevustega sooviti jätkata 
ka perioodil 2016–2022, ühendades nende tegevusega 
Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku 
büroo, oli otstarbekas toetada eraldi projektina 
teabekeskuse ruumide renoveerimist. Teabekeskuse 
renoveeritud maja avati 2015. aasta alguses.

Perioodi 2014–2020 toetused
Riigisisene kalandusliku teadus- ja arendustegevuse 
toetamine jätkub perioodil 2014–2020 Euroopa Meren-
dus- ja Kalandusfondist (EMKF). Meetmete „Tead-
laste ja kalurite koostöötoetus“ ning „Teadlaste ja 
vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ abil jätkatakse 
kalanduse teabekeskuse tegevust. Teabekeskuse 
peamisteks ülesanneteks on soodustada teadus- ja 
arendusasutuste, kalandussektori ja vesiviljelussektori 
ettevõtjate, neid koondavate organisatsioonide ning 
riigiasutuste koostööd, levitada kalandus- ja vesivil-
jelusteavet (sealhulgas oskusteavet ja häid tavasid) 

ning korraldada kalandussektori ja vesiviljelussektori 
ettevõtjate majandustegevusega seonduvaid koolitusi, 
uuringuid ja katseprojekte.

Kalandus- ja vesiviljelusettevõtete innovatsioonivõi-
mekust ja kõrgema lisandväärtuse saavutamist läbi 
uuenduslike tootmislahenduste ning keskkonna- ja 
energiasäästlike tehnoloogiate rakendamise loodame 
saavutada koostöös teadus- ja arendusasutustega, 
rakendades innovatsioonimeetmeid nii kalapüügi-, 
kalatöötlemis- kui ka vesiviljelussektoris. 

Rannakalanduses on võimalik toetada uuenduslikke 
kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamisega 
seotud projekte, samuti erinevaid arendus- ja koos-
tööprojekte meetmete „Kalanduspiirkonna kohaliku 
arengu strateegia rakendamine“ ning „Koostöötoetus“ 
raames. Nende puhul saavad kalanduspiirkondade 
kohalikud algatusrühmad rakendada kohaliku arengu 
strateegiat. 

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse 
teabekeskus Pärnus. Foto: Toomas Armulik
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Valitsemisala organisatsiooni 
arendus

Muudatused tugiteenuste valdkonnas ehk 
raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse 
ümberkorraldamisest

Astra Tiks

Aastal 2015 toimusid olulised muutused Maaelu-
ministeeriumi valitsemisala finants- ning palga- ja 
personaliarvestuses.

Ajaloost: tsentraliseerimised 
aastatel 2008–2014
Varasemaid sündmusi meelde tuletades tuleb märkida, 
et 2009. aasta detsembris toimunud valitsuskabineti 
nõupidamisel otsustati 2013. aasta lõpuks viia kõik 
riigiasutused üle ühisele finantstarkvarale, võtta 
võimalikult suures ulatuses kasutusele e-arved 
ja muud e-dokumendid, minna üle veebipõhisele 
aruandlussüsteemile ning liidestada asutuste põhi-
tegevuse infosüsteemid ühtse finants-, personali- ja 
palgaarvestuse infosüsteemiga SAP.

Põllumajandusminister oli oma valitsemisalas sel-
lesisulisi otsuseid langetanud juba oluliselt varem. 
1. jaanuarist 2008 tsentraliseeriti ministeeriumisse 
endised 13 maaparandusbürood ning Maaparanduse 
Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo raamatupida-
mine. Protsess jätkus ja 1. aprillist 2010 tsentraliseeriti 
Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas Eesti Põl-
lumajandusmuuseumi, C. R. Jakobsoni Talumuuseumi 
ja Eesti Piimandusmuuseumi raamatupidamine. Seega 
omas ministeerium 2010. aasta teiseks poolaastaks 
juba 17 asutuse raamatupidamise tsentraliseerimise 
kogemust, olles kogu seda protsessi juhtinud ja 
süsteemi üles ehitanud iseseisvalt.

Edaspidised tegevused viidi läbi juba koostöös 
Rahandusministeeriumiga, kelle ülesandeks oli 

koordineerida finants-, palga- ja personaliarvestuse 
tsentraliseerimist riigiasutustes.

Põllumajandusameti ja Põllumajandusuuringute 
Keskuse raamatupidamine, palga- ja personaliarvestus 
tsentraliseeriti 1. märtsil 2011. Sama aasta 1. mail 
tsentraliseeriti Maamajanduse Infokeskuse ning 
Eesti Maaviljeluse Instituudi raamatupidamine ja 
personaliarvestus. Veterinaar- ja Toiduametis ning 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis tsentraliseeriti 
need valdkonnad 1. oktoobril 2011 ning Jõgeva 
Sordiaretuse Instituudis 1. jaanuaril 2012. Kõik 
nimetatud seitse asutust kasutasid eri tarkvara, seega 
tuli kasutusele võtta uus, ühine majandustarkvara. 
Ostuarvete menetlemiseks võeti igas liitunud asutuses 
kasutusele ka eArvekeskuse keskkond. 

eArvekeskuse kasutuselevõtt võimaldas asutusel 
töödelda arvet kohapeal kuluridade viisi ja lisada 
vastavad dimensioonid nõnda, nagu asutusel kuluar-
vestuseks just vaja oli. Arved kinnitati eArvekeskuse 
keskkonnas selleks õiguse saanud töötajate poolt 
ning suunati lõpuks asutust teenindavale ministee-
riumi finantsosakonna spetsialistile, kes kontrollis 
andmeid ja suunas arved SAP-i. Asutustele, kelle 
raamatupidamine ja personaliarvestus oli tsentra-
liseeritud, tehti veebikeskkonnas Business Object 
(BO) kättesaadavaks nii finants-, personali- kui ka 
palgaarvestuse aruanded, mis on ka praegu kasutusel 
ja sisaldavad infot eri juhtimistasandite jaoks ehk siis 
on kasutatavad asutuse, valitsemisala või üleriigiliste 
aruannetena.
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Ühtekokku oli 2012. aasta esimeseks poolaastaks 
tsentraliseeritud 24 asutuse finantsarvestus. Algse 
ajakava kohaselt oleks pidanud ka Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ning Jõud-
luskontrolli Keskuse tugiteenuste tsentraliseerimise 
tähtaeg olema 1. jaanuar 2012, kuid 2011. aasta 
teisel poolaastal otsustasime ajakavas muudatuse 
teha. Nende asutuste raamatupidamise ja personali-
arvestuse tsentraliseerimise uueks tähajaks seadsime 
2014. aasta 1. jaanuari. 

Rahandusministeeriumi eestvedamisel analüüsiti 
SAP-i keskkonda. Sinna üle toodud asutuste analüüs 
näitas, et asutustes oli rakendatud ainult neile omaseid 
arvestusobjekte, mis ei võimaldanud saada vajalikku 
finants- ja juhtimisinfot kõrgematel juhtimistasanditel, 
sealhulgas riigi tasandil. Probleemi lahendamiseks ja 
tugiteenuste konsolideerimise projekti jätkamiseks 
hakati finants- ja personaliaruandluses kasutatavaid 
arvestusobjekte standardiseerima. Tugiteenuste 
projekti raames uusi asutusi kasutuses olevasse 
vanasse SAP-i keskkonda juurde ei toodud. See oli 
ka üheks peamiseks põhjuseks, miks PRIA raama-
tupidamine tsentraliseeriti ministeeriumisse alles 
1. jaanuaril 2015. Seoses Jõudluskontrolli Keskuse 
tegevuse lõpetamisega ja samal ajal Eesti Põlluma-
jandusloomade Jõudluskontrolli AS-i asutamisega 
ei toimunudki Jõudluskontrolli Keskuse finants-, 
palga- ja personaliarvestuse tsentraliseerimist. 
Siinkohal tuleb märkida, et PRIA kui makseasutuse 
puhul jäi toetuste väljamaksmise funktsioon asutusse 
ja väljamaksete raamatupidamisinfo tuuakse SAP-i 
keskkonna koondkannetega. 

1. jaanuar 2015 oli ka omamoodi verstapost: lõpule 
jõudis 2008. aastal alguse saanud raamatupidamise  
tsentraliseerimise protsess, mille käigus konsolideeriti 
ministeeriumisse ühtekokku 25 asutuse finantsarves-
tus. Kuna vahepealsel ajal oli aga mitu valitsemisala 
asutust omavahel ühendatud, siis peeti 2015. aastal 
ministeeriumis tegelikult lisaks ministeeriumile 
endale veel 10 asutuse raamatupidamist ja perso-
naliarvestust.

Iseteenindusportaali rakendamine
Töö tõhusamaks korraldamiseks tuli 2015. aastal 
kasutusele võtta riigitöötaja iseteenindusportaal ning 
uued protsessid praktikasse juurutada.

Riigitöötaja iseteenindusportaal on veebikeskkond 
infovahetuseks asutuste ja neid teenindavate valitse-
misala kesksete teenindusüksuste vahel. Infovahetus 
rajaneb iseteeninduse põhimõttel, mis tähendab 

seda, et töötaja sisestab teda puudutava arvestuseks 
vajaliku info portaalis, kust see pärast asutuse asja-
ajamiskorra kohast menetlust jõuab otse SAP-i. 2015. 
aasta esimesel poolaastal rakendati puhkuste moodul 
ja aasta teisel poolel võeti kasutusele lähetuste ja 
varade moodulid. Kogu valitsemisala silmas pidades 
oli see oluline muutus eelkõige mooduleid kasutama 
hakanud töötajatele ja ametnikele. 

Tugiteenuste konsolideerimine 
Riigi Tugiteenuste Keskusesse
Vabariigi Valitsus otsustas 2015. aasta 28. mail 
toimunud kabinetiistungil konsolideerida kõigi 
ministeeriumide finants- ja personaliarvestuse Riigi 
Tugiteenuste Keskusesse (RTK). Otsuse alusel lepiti 
keskuse  ja ministeeriumide vahel kokku teenuste 
ülevõtmise ajakava, mille kohaselt liituvad minis-
teeriumide arvestusüksused keskusega hiljemalt 1. 
aprilliks 2017. 

Kõigi Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuste 
raamatupidamine oli 2015. aasta alguseks juba 
tsentraliseeritud ja samast ajast oli kogu valitsemisala 
viidud üle majandustarkvara SAP uuele versioonile. 
Kuna täielikult tsentraliseeritud valitsemisala finants- 
arvestuse ülevõtmine oli RTK-le vägagi meelepärane, 
siis võttiski keskus esmajärjekorras üle Maaeluminis-
teeriumi ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisalade 
finants- ning palga- ja personaliarvestuse.

Alates 1. novembrist 2015 peetaksegi seega Maaelu-
ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asu-
tuste raamatupidamist ja personaliarvestust Riigi 
Tugiteenuste Keskuses. Seoses üleviimisega lahkus 
ministeeriumist 15 inimest, kellest kaks jäid pensionile 
ja ülejäänud jätkasid tööd RTK-s.

Tugiteenuste konsolideerimise projekti eesmärgiks on 
olnud vähendada raamatupidajate arvu riigisektoris 
ning kahandada olulisel määral raamatupidamise 
funktsiooni täitmiseks vajalikke tegevuskulusid.

Lõpetuseks
Juba 2011. aasta tulemuste põhjal võis järeldada, 
et eesmärgiks seatud näitajad on liialt optimistlikud 
ja täiel määral ei täitu. Maaeluministeeriumi valitse-
misalas on mitu asutust, kus enne tsentraliseerimist 
töötas üks finantsvaldkonna spetsialist, kes koostas 
ka asutuse eelarve. Sellisel juhul koondamisi ei 
toimunud ja ka tegevuskulud jäid siis pigem samale 
tasemele. Tuleb ka märkida, et finantsarvestuse 
konsolideerimisega Riigi Tugiteenuste Keskusesse 
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Siseauditi kvaliteedi tagamine ja täiustamine – 
kellele ja miks? 

on asutused saanud pigem andmesisestusteenuse; 
kogu raamatupidamisvaldkonna kompetents peab 
siiski asutuses endas olema, kuna algdokumentide 
konteerimine, kaasa arvatud erinevate vajalike 
dimensioonide lisamine, tuleb asutusel ikkagi ise 
teha.

Aasta 2015 oli Maaeluministeeriumi finants- ja perso- 
naliosakonnale väga töine muutuste aeg. Raamatupi- 
damise ja personaliarvestuse üleandmisega Riigi Tugi- 
teenuste Keskusele lõppes ka aastaid kestnud 
valitsemisemisala finantsarvestuse konsolideerimise 
protsess.

Margit Krieger, Triin Viljasaar

„Endast parima andmisest ei piisa; pead teadma, mida 
tuleb teha, ning siis andma endast parima.“ 
W. Edwards Deming

Siseauditi eesmärk
Maaeluministeeriumi siseauditi üksuse eesmärk on 
anda juhtkonnale kindlust, et riskijuhtimis-, kontrolli- ja 
valitsemisprotsessid nii ministeeriumis kui ka tema 
valitsemisala asutustes toimivad mõjusalt ning 
tagavad organisatsiooni eesmärkide saavutamise.

Euroopa Liidu vahendite asjus on siseauditi osakonna 
ülesanne anda Euroopa Komisjonile kindlustunne, et 
vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt ning kulud 
on olnud nõuetekohased ja õiguspärased. 

Sellest tulenevalt täidab siseauditi osakond Euroopa 
Liidu vahendite kasutamise ja nõuete täitmise kont-
rollimisel järgmisi ülesandeid:

 toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise ja loo-
made heaolu valdkonnas mitmeaastase kontrollikava 
(määrus 882/200415) kohaste auditite tegemine ja 
Euroopa Komisjonile aruandluse koostamine;

 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi pädeva asutuse 
ülesannete täitmine, sealhulgas makseagentuuri 
akrediteerimine ja perioodiline seire selle üle, kas 
makseagentuur vastab jätkuvalt akrediteerimistin-
gimustele;

 Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007–2013 
auditeerimisasutus;

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 
2014–2020 auditeerimisasutus.

Osakonna igapäevast tööd ehk siseauditi kutsetege-
vust reguleerivad: 

 audiitortegevuse seadus, mis määrab nõuded 
siseauditite ja nõuandvate tööde tegemiseks ning 
siseaudiitori kutsetasemele ja täiendusõppele;

 siseauditeerimise standardid, milles on sätestatud 
reeglid siseauditi üksuse juhtimiseks, kvaliteedi 
tagamiseks, tööde tegemiseks ja aruandluse koos-
tamiseks.

Selleks et pakkuda nii juhtkonnale kui ka Euroopa 
Komisjonile põhjendatud kindlustunnet, peame 
tagama enda tehtud auditite ja nõuandvate tööde 
kõrge kvaliteedi. 

Siseauditi kvaliteedi tagamine
Siseauditi üksuse eesmärkide saavutamiseks peab 
üksuse juht välja töötama ja rakendama kvaliteedi 
tagamise ja täiustamise programmi (ehk kvalitee-
diprogrammi)16.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004, 29. aprill 2004, ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja 
toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks

16 Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2012. a määrus nr 79 „Täidesaatva riigivõimu asutuse siseauditeerimise üldeeskiri“, § 8 lg 2
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Kvaliteediprogrammi raamistik eeldab, et kvaliteet 
on siseauditi üksuse tegevustesse sisse ehitatud 
(ega seisa sellest eraldi) ning hõlmab kogu üksust. 
Sellest raamistikust tulenevalt on siseauditi üksusel 
kolm eraldiseisvat ülesannet või tegevust: valitsemine, 
kutsetegevus ja teabe edastamine.

Kvaliteediprogrammi tunnused:

 hõlmab kõiki siseauditi üksuse tahke;

 võimaldab hinnata vastavust siseauditeerimise 
definitsioonile, eetikakoodeksile ja standarditele;

 võimaldab hinnata siseauditi üksuse töö tõhusust 
ja mõjusust;

 aitab kindlaks teha tegevuse täiustamise võima-
lusi17.

Kvaliteediprogramm peab sisaldama nii sise- kui ka 
välishindamisi. Kvaliteediprogrammi eesmärgiks on anda 
tippjuhtkonnale ja kõrgemale juhtorganile põhjendatud 
kindlus, et siseauditi üksus vastab nii õigusaktidest kui 
ka siseauditeerimise standardist ja eetikakoodeksist 
tulenevatele nõuetele ning tegutseb tulemuslikult.

17 „IPPF tegevusjuhend – kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm“. IPPF, märts 2012

Allikas: „IPPF tegevusjuhend – kvaliteedi tagamise ja täiustamise programm“. IPPF, märts 2012

Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi raamistik

Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi valdkonnapõhine ülesehitus

Siseauditi üksus

Valitsemine
Siseauditi üksuse 
põhimäärus 
Rahvusvahelised kutse-
tegevuse raampõhimõtted
Õigusaktid
Sõltumatus ja erapooletus
Riskijuhtimine
Ressursside tagamine

Kutsetegevus
Rollid ja kohustused
Riskipõhine auditi tööplaan
Auditite tegemine
Teiste audititeenuste 
osutajate tööd ja neile 
tuginemine
Asjatundlikkus ja nõutav 
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Teabe edastamine
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Välised kvaliteedihindamised
Siseauditeerimise üldeeskirja kohaselt tuli täide-
saatva riigivõimu asutustes korraldada siseauditi 
üksuse väline kvaliteedihindamine hiljemalt 2014. 
aasta lõpuks18. 2015. a lõpu seisuga on Rahandus-
ministeeriumi kodulehel oleva info põhjal väline 
kvaliteedihindamine tehtud 11 ministeeriumist viiele 
ja neist kaks on saanud kinnituse, et nende tegevus 
on üldises vastavuses siseauditeerimise definitsiooni, 
standardite ja eetikakoodeksiga. Need kaks ministee-
riumi on Maaeluministeerium ja Siseministeerium.

Maaeluministeeriumi siseauditi osakond on seni 
läbinud kolm välishindamist: 

 2008. a – hindajaks AS PriceWaterhouseCoopers 
Advisors;

 2010. a – hindajaks Rahandusministeeriumi 
finantskontrolli osakond;

 2015. a – hindajaks Rahandusministeeriumi 
finantskontrolli osakond.

Viimased kaks välist kvaliteedihindamist on kinni-
tanud, et meie siseauditi osakonna ning Euroopa 
Kalandusfondi 2007–2013 auditeerimisasutuse 
tegevus on vastavuses siseaudiitori kutsetegevuse 
standarditega ning me võime jätkuvalt kasutada 
aruannetes fraasi „Audit on läbi viidud vastavuses 
siseaudiitori kutsetegevuse standarditega“.

Kvaliteediprogrammi lisaväärtus
IIAFR-i (The Institute of Internal Auditors Research 
Foundation) 2012. aastal tehtud uuringus „The Value 
of Quality Assurance and Improvement Programs“ 
on välja toodud kolm olulisemat aspekti, kuidas 
kvaliteediprogrammi rakendamine organisatsioonile 
lisaväärtust loob: 

 kasvatab juhtkonna teadlikkust riskidest (ligikaudu 
80% vastanutest);

 võimaldab juhtimisotsuste tegemiseks paremat 
informatsiooni (70% vastanutest);

 toetab organisatsiooni strateegia rakendamist 
(65% vastanutest).

Sama uuring toob välja, et suurim kasu kvaliteediprog-
rammi rakendamisest siseauditi üksusele väljendub 
järgmises:

 kriitiliste parandamist vajavate valdkondade ja 
tegevuste tuvastamine (83% vastanutest);

 kriitiliste protsesside dokumenteerimine ja hin-
damine (76% vastanutest);

 siseaudiitorite professionaalsuse ja tööks vajalike 
oskuste suurendamine (75% vastanutest).

Kuigi Eestis analoogseid uuringuid tehtud ei ole, saab 
sarnaseid jooni välja tuua ka ministeeriumi ja tema 
valitsemisala kontekstis.

 Ministeeriumi ja tema valitsemisala olulisemad 
valdkonnad on audititega kaetud. Euroopa Komisjonile 
esitatakse hinnang Euroopa Põllumajanduse Tagatis-
fondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 
ning Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamise 
kohta, mis hõlmab juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
toimimist ning fondide rahaliste vahendite õiget ja 
sihipärast kasutamist. Samuti tagatakse toiduohutuse, 
taimetervise ning loomatervise ja loomade heaolu 
valdkonna auditite koordineerimine ja riiklikust 
auditisüsteemist ülevaate andmine Eesti integree-
ritud mitmeaastases kontrollikavas ja selle kohta 
koostatavas aruandluses. 

 Auditi tulemuste kohaselt kuulus 2014. a aruan-
deaastal rakendamisele 83 soovitust, millest rakendati 
48. Enamik soovitusi tehti toiduohutuse, loomatervise 
ja loomade heaolu kontrollisüsteemi parandamiseks. 
Soovituste rakendamise määr on olnud 2013. a 76%, 
2014. a 58% ja 2015. a 66%. Täpsustuseks tuleb lisada, 
et 2015. a rakendamata soovitustest on enamik kas 
rakendamisel või osaliselt rakendatud.

 Audiitorite professionaalsuse tagamiseks ja 
arendamiseks on igal aastal planeeritud tegevused 
ministeeriumi koolitusplaanis. Keskmiselt on siseau-
diitori koolitustele panustatud viimasel kolmel aastal 
(2013–2015) vastavalt 66, 32 ja 39 akadeemilist tundi 
ühe töötaja kohta. Lisaks oleme teinud koostööd ja 
vahetanud kogemusi Iirimaa, Saksamaa, Horvaatia 
ja Euroopa Komisjoni audiitoritega.

Kokkuvõtteks saab märkida, et kvaliteediprogrammi 
rakendamine tagab siseauditi üksuse tulemuslikkuse, 
pakkudes juhtkonnale ja välisvahendite asjus ka 
Euroopa Komisjonile kindlust Maaeluministeeriumi 
ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi 
toimimise kohta ning tehes vajadusel ettepanekuid 
selle parandamiseks.

18 Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2012. a määrus nr 79 „Täidesaatva riigivõimu asutuse siseauditeerimise üldeeskiri“, § 15 lg 4
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Maaeluministeeriumi personal

Meie inimesed
Keskmine Maaeluministeeriumi teenistuja 2015. aasta 
31. detsembri seisuga oli naissoost ametnik, ligi 41 
aastat vana, magistrikraadiga või magistrikraadile 

19 Kuni 31. augustini 2015 Põllumajandusministeerium, alates 1. septembrist 2015 Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumi ametnike ja töötajate arv aastatel 2007–2015  
(31. detsembri seisuga)

vastava kvalifikatsiooniga (või magistrikraadi oman-
damas) ning ministeeriumis19 töötanud 9 aastat ja 
10 kuud.

Märkus: kuni 2014 (k.a) – Põllumajandusministeerium, 2015 – Maaeluministeerium

Märkus: kuni 2014 (k.a) – Põllumajandusministeerium, 2015 – Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumi ametnike ja töötajate keskmine vanus aastatel 2007–2015  
(31. detsembri seisuga)
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Maaeluministeeriumi isikkoosseisu hariduslik struktuur (seisuga 31. detsember 2015)

Maaeluministeeriumi ametnike ja töötajate asutuse staaž aastatel 2007–2015  
(31. detsembri seisuga)

Märkus: kuni 2014 (k.a) – Põllumajandusministeerium, 2015 – Maaeluministeerium
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Tunnustused

Riikliku teenetemärgi kavaler 2015. aastal:
Marika Kairjak – Valgetähe IV klassi teenetemärk

Põllumajandusministeeriumi teenetemärkide kavalerid 2015. aastal:
Mai Talvik – kuldne teenetemärk
Ülo Niisuke – kuldne teenetemärk
Ants Aaman – hõbedane teenetemärk
Kalju Hülg – hõbedane teenetemärk
Peeter Loim – hõbedane teenetemärk
Liia Lust – hõbedane teenetemärk
Are Selge – hõbedane teenetemärk
Aide Tsahkna – hõbedane teenetemärk
Genadi Vassiljev – hõbedane teenetemärk
Mika Petri Vehmanen – hõbedane teenetemärk

Teenetemärkide kavalerid ja parimad karjakasvatajad Põllumajandusministeeriumis Eesti Vabariigi  
97. aastapäevale pühendatud aktusel 23. veebruaril 2015 (vasakult): Mai Talvik, Aide Tsahkna, Mika Petri Vehmanen, 
põllumajandusminister Ivari Padar, Ants Aaman, Reet Pikkmets, Targo Pikkmets, Liia Lust, Peeter Loim, Kalju Hülg, 
Genadi Vassiljev, Heli Sadam. Foto: Rene Suurkaev
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Maaelu Edendamise Sihtasutuse tunnustused:
Heli Sadam – 2014. aasta parim piimakarjakasvataja
Reet ja Targo Pikkmets – 2014. aasta parimad lihaveisekarjakasvatajad

Meie endi poolt tunnustatud kolleegid:
aasta kolleeg 2015 – Lilian Tude
aasta uus tegija 2015 – Stella Vogt
aasta tegu 2015 – avatud talude päev, meeskonna vedaja Karin Volmer

Osakondade pärlid 2015:
avalike suhete osakond – Eva Lehtla
eurokoordinatsiooni osakond – Liisi Lees
finantsosakond – Merlin Lumiste
haldusosakond – Olavi Otsa
infotehnoloogia osakond – Liilia Kristal
kalamajandusosakond – Liis Reinma
kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond – Janeli Tikk
maaelu arengu osakond – Merle Saaliste
personaliosakond – Leiti Tulf
põllumajandusturu korraldamise osakond – Triin Kraav
siseauditi osakond – Marika Adler
strateegiaosakond – Karin Putnik
taimetervise osakond – Anette Sepp
teadus- ja arendusosakond – Helena Pärenson
toiduohutuse osakond – Kairi Ringo
välissuhete osakond – Kristiina Lillestik  
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Sellised me oleme
Fotod: Toomas Volmer

Vasakult: kantsler Ants Noot, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, maaeluminister Urmas 
Kruuse, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar 
Lemetti
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Esireas (vasakult): kantsleri vanemabi Viive Kupits, ministri nõunik Evelin Oras, ministri nõunik Kairi Loomet, kantsleri 
vanemabi Evelin Green, asekantsleri vanemabi Liina Stranberg-Plaado, asekantsleri vanemabi Viktoria Bobõljova
Tagareas (vasakult): põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti, kantsler Ants Noot, maaeluminister 
Urmas Kruuse, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse 
asekantsler Toomas Kevvai, kantsleri vanemabi Indrek Grusdam, ministeeriumi nõunik Rein Rautits
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Maaeluministeeriumi juhtkond
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Esireas (vasakult): Alar Ilbis, Mari Pajussaar, osakonnajuhataja Margit Krieger, osakonnajuhataja asetäitja Krista 
Jakobson 
Tagareas (vasakult): Urmas Mets, Triin Viljasaar
Pildilt puudub Marika Adler
Pildistatud 21. jaanuaril 2016

Siseauditi osakond

Maaelu arengu osakond

Esireas (vasakult): Helju Hubel, Madli Karjatse, Kaidi Jakobson, põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Katrin Rannik, 
osakonnajuhataja Marko Gorban, Eve Salumaa, Kai Kalmann, Kristine Hindriks
Keskmises reas (vasakult): Stella Vogt, Virge Harzia, Vahur Vider, Reena Osolin, Tõnu Taat, Rainer Raidmets, 
maaparanduse ja maakasutuse büroo juhataja Mati Tõnismäe, Merle Saaliste, Eike Lepmets, Merje Põlma
Tagareas (vasakult): Ove Põder, maaettevõtluse büroo juhataja asendaja Elar Neito, Tanel Tang, Timo Anis, Harry Pässa
Pildilt puuduvad: Helve Hunt, kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel, Olev Krist, Reelika 
Päädam, Sille Teiter
Pildistatud 13. jaanuaril 2016
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Esireas (vasakult): Veronika Vallner-Kranich, loomakasvatussaaduste büroo juhataja Liina Jürgenson, osakonnajuhataja 
Mai Talvik, Ragni Koitmaa, Peegi Kaibald, Kadri Rand, Helena Vaher, Ragne Lokk, Urve Valdmaa
Tagareas (vasakult): Kalev Karisalu, põllumajanduse otsetoetuste büroo juhataja Reno Paju, taimekasvatussaaduste 
büroo juhataja osakonnajuhataja asetäitja ülesannetes Erkki Miller, Martti Mandel, Toomas Lepplaan, Ahto Tilk
Pildilt puudub Katre Kirt
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Põllumajandusturu korraldamise osakond

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond

Esireas (vasakult): Eveli Naaris, osakonnajuhataja asetäitja Kadi Raudsepp, Helen Sõber, Marje Mäger, Marie Allikmaa
Tagareas (vasakult): Joosep Lukk, osakonnajuhataja Taavi Kand, Janeli Tikk, kaubanduse ja alkoholi turukorralduse 
büroo juhataja Meeli Lindsaar
Pildilt puuduvad: Jaanus Joasoo, Kerli Nõges, Mariann Roos, turu arendamise büroo juhataja Aleksander Vukkert
Pildistatud 22. jaanuaril 2016
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Esireas (vasakult): Julia Viguro, osakonnajuhataja Sigmar Suu, Vahur Mõttus, Merjan Savila, Marika Ruberg
Tagareas (vasakult): Martin Kukk, Eve Ader, Madis Võikar
Pildilt puuduvad: Kristiina Digryte, Evelin Hillep, Renata Tsaturjan, Olga Lavrentjeva, Anette Sepp
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Toiduohutuse osakond

Esireas (vasakult): Kairi Hüüdma, Külli Suurvarik, Eva Peegel, toidu üldnõuete büroo juhataja Anneli Tuvike, Siret 
Dreyersdorff, Britt Purdelo, Anneli Haugas, Ülle Pau, Kairi Ringo, Maria Liisa Luur
Keskmises reas (vasakult): loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo juhataja Sirje Jalakas, Katrin Lõhmus, 
toiduhügieeni büroo juhataja Ingrid Vesmes, Elsa Peipman, toidujärelevalve büroo juhataja Maia Radin, Piret Aasmäe, 
Külli Johanson, Piret Priisalu, Eda Ernes, osakonnajuhataja asetäitja Pille Tammemägi, Sille Vahter
Tagareas (vasakult): Allan Aleksašin, osakonnajuhataja Martin Minjajev, loomatervise büroo juhataja Enno Piisang
Pildilt puuduvad: Annika Leis, Siret Surva
Pildistatud 21. jaanuaril 2016

Taimetervise osakond
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Esireas (vasakult): Merle Vesiloo, Epp Meremaa, Maarja Purik, osakonnajuhataja Ain Soome, osakonnajuhataja asetäitja 
Merje Frey, kalanduse arengu büroo juhataja Kädi-Liis Sepp, Reili Kivilo
Keskmises reas (vasakult): Liis Reinma, Kristi Ilves, Lya Mägi, kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja 
Gunnar Lambing, Eduard Koitmaa
Tagareas (vasakult): turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Hannes Ulmas, Keno Kaasiksoo, Juhani Papp, Indrek 
Ambos
Pildilt puuduvad: Eda Aps, Irina Belova, Leo Bergström, Kaidi Kaljula, Marilin Koppel, Tamara Kõllamets, Eve Külmallik, 
Margus Ljubimov, Ilona Miller, Sirli Nellis, Kaie Nuut, Andres Oper, Aili Pära, Keesi Pära, Katri Spirka, Peeter Tõnismäe
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Teadus- ja arendusosakond

Esireas (vasakult): Helena Pärenson, Kairi Andresson-Mikkor, osakonnajuhataja Külli Kaare, Liina Kaljula
Tagareas (vasakult): Annika Suu, Riina Kurm, Kaire Kasearu, Hanna Kreen
Pildistatud 21. jaanuaril 2016

Kalamajandusosakond
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Esireas (vasakult): Janika Salev, Galina Jevgrafova, Kristiina Lillestik, Malle Klaassen
Tagareas (vasakult): Kai Kasenurm, osakonnajuhataja Ruve Šank, osakonnajuhataja asetäitja Kristi Matt
Pildilt puuduvad: välisesindustes töötavad Siim Tiidemann (FAO ja IFAD-i juures Roomas), Kristina Uibopuu (ÜRO juures 
Genfis), Tiina Vares (OECD juures Pariisis)
Pildistatud 21. jaanuaril 2016

Vasakult: Liisi Lees, osakonnajuhataja Madis Pärtel, Liisa Vipp
Pildilt puuduvad: Mihkel Kärg ning Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures töötavad nõunikud Liina 
Grünberg, Svetlana Jankovenko, Tarvo Järve, Peeter Seestrand
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Eurokoordinatsiooni osakond

Välissuhete osakond
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Esireas (vasakult): Imbi Mäeste, Ivika Vutt, osakonnajuhataja asetäitja Krista Talvar, Kätlin Kalajärv, Eveli Aruväli, Külli 
Vanaselja, Evi Hõbemäe
Keskmises reas (vasakult): Tõnu Tammearu, asjaajamis- ja teenindusbüroo juhataja Lilian Tude, Jaana Tulk, Kaja 
Roosipuu, Tiia Juhanson, riigivara haldamise büroo juhataja Helje Veer, Urve Steinfeld, Kaupo Kontkar, Mari Hõbemäe
Tagareas (vasakult): Olavi Otsa, Ave Uibo, osakonnajuhataja Taimo Staalfeldt, Pavel Elhi
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Esireas (vasakult): Marti Dobrus, Konstantin Kohberg, infrastruktuuribüroo juhataja Reimo Roosileht, osakonnajuhataja 
Enno Veikesaar, osakonnajuhataja asetäitja Liilia Kristal, Madis Moora, Juri Derunov
Tagareas (vasakult): Pavel Poljakov, Toomas Tilk, Kaire Toom, Meelis Viht, Käärt Kaljuvee, Kaspar Väärtnõu, Marek Eller, 
Kristjan Koskor
Pildilt puuduvad: Arno Reede, Margus Treier
Pildistatud 21. jaanuaril 2016

Haldusosakond

Infotehnoloogia osakond
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Esireas (vasakult): Merle Kadak, osakonnajuhataja asetäitja Inda Vaht, osakonnajuhataja Astra Tiks, Merlin Lumiste
Tagareas (vasakult): Evelin Ratassepp, Marika Aro, Kadri Veertee, Reet Vatsk
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Finantsosakond

Esireas (vasakult): Leiti Tulf, osakonnajuhataja Urve Anter, Mare Ranna, osakonnajuhataja asetäitja Tiina Uulma
Tagareas (vasakult): Katrin Pajunurm, Tiina Kahar, Ülle Vajak
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Personaliosakond
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Esireas (vasakult): Raili Sillart, Ketlyn Roze, Diana Rammul, Maarika Öövel, osakonnajuhataja asetäitja Ingrid Raidme, 
Mari-Liis Kivipõld, Leeni Kohal
Keskmises reas (vasakult): Marion Saarna, Christel Ilves, Katrin Tuula, Janne Raba, osakonnajuhataja Marika Kairjak, 
Jaana Lepik, Laura Ojava
Tagareas (vasakult): Geir Veski, Arvo-Mart Elvisto, Gregori Palm
Pildilt puuduvad: Elis-Ketter Heinaru, Helen Palginõmm, Margit Rum
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Strateegiaosakond

Esireas (vasakult): osakonnajuhataja Helen Raun, Marten-Ingmar Merivee, Airi Aunbaum
Tagareas (vasakult): Karin Putnik, Karmeli Kütt
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Õigusosakond
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Esireas (vasakult): Kaisa Väärtnõu, osakonnajuhataja Kristo Mäe, Merike Koov
Tagareas (vasakult): Eva Lehtla, Merje Tammsaar
Pildistatud 13. jaanuaril 2016

Avalike suhete osakond  
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Põllumajanduse Registrite ja  
Informatsiooni Amet
Tähe 4, 51010 Tartu
telefon: 737 1200
e-post: pria@pria.ee
www.pria.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn
telefon: 605 1710
e-post: vet@vet.agri.ee
www.vet.agri.ee

Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa
telefon: 671 2602
e-post: pma@pma.agri.ee
www.pma.agri.ee

Põllumajandusuuringute Keskus
Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa
telefon: 672 9137
e-post: info@pmk.agri.ee
http://pmk.agri.ee

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
telefon: 738 6100
e-post: info@vetlab.ee
www.vetlab.ee 

Maamajanduse Infokeskus
Jäneda, Tapa vald, 73602 Lääne-Virumaa
telefon: 384 9700
e-post: info@maainfo.ee
www.maainfo.ee 

Eesti Taimekasvatuse Instituut
J. Aamisepa 1, 48309 Jõgeva
telefon: 776 6901
e-post: info@etki.ee
www.etki.ee

Eesti Põllumajandusmuuseum
Pargi 4, Ülenurme vald, 61714 Tartumaa
telefon: 738 3810
e-post: epm@epm.ee
www.epm.ee

Eesti Piimandusmuuseum
H. Rebase 1, Imavere, 72401 Järvamaa
telefon: 389 7533
e-post: info@piimandusmuuseum.ee
http://piimandusmuuseum.ee

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum
Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnumaa
telefon: 445 8171
e-post: info@kurgja.ee
www.kurgja.ee 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Kreutzwaldi 48A, 50094 Tartu
telefon: 738 7700
e-post: epj@epj.ee
www.jkkeskus.ee

Vireen AS
Ebavere küla, Väike-Maarja vald, 46209 Lääne-Virumaa
telefon: 327 8333
e-post: info@vireen.ee
www.vireen.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutus
Oru 21, 71003 Viljandi
telefon: 648 4064
e-post: mes@mes.ee
www.mes.ee

Maaeluministeerium
Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn
telefon: 625 6101
e-post: info@agri.ee
www.agri.ee

Maaeluministeeriumi valitsemisala
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