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SIVAR IRVAL VALITI KOJA NÕUKOGU ESIMEHEKS 

21. jaanuaril valis EPKK nõukogu uueks esimeheks Sivar Irvali, kes on viima-
sed neli aastat olnud koja nõukogu liige ja kolm aastat juhtinud maamajan-
duse gruppi. 

„Tänan koja nõukogu ja liikmeid usalduse eest! Olles koja nõukogusse valitud 
maamajanduse grupist, soovin olla nagu liim puitkiudplaadis ja siduda eri-
nevad osapooled kokku. Oodatud tulemusi saavutame vaid koostöös kõikide 
tarneahela osalistega – põllumeeste, toidutööstuste ning teiste maa- ja 
metsamajandusega seotud ettevõtjatega. Eesmärgiks on tugevdada põllu-
majandus-kaubanduskoja rolli Eesti biomajanduse valdkonna eestkõnele-
jana,“ ütles värskelt ametisse valitud EPKK nõukogu esimees Sivar Irval. 

Irval rõhutas ühtlasi, et tema jaoks on väga oluline kohalik Eesti toit eesti-
maalaste toidulaual ja ka meie toiduainete eksport, mille kaudu suudame 
tagada meie rahvale parema elujärje. „Soovin, et ka Eesti poliitikud tead-
vustaksid üha enam, kes tagavad meile kõikidele kolm korda päevas kvali-
teetse toidu!“ lisas Irval. 

Põllumajanduskoja uus nõukogu esimees Sivar Irval on koja liikmesettevõtte 
AS Dimedium nõukogu liige ja Eesti Suurpõllumeeste Klubi President. Vara-
semalt on ta olnud AS Remedium ja AS Dimedium juhatuse esimees, Viru-
maa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees ning üheksa aastat juhtinud ka Eesti 
Kalakasvatajate Liitu. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini. 

Koja nõukogu aseesimeestena jätkavad Tõnu Post (Kõljala POÜ), Jaanus 
Murakas (E-Piim Tootmine) ja Anu Hellenurme (Anu Ait). 

Viimased neli aastat põllumajanduskoja nõukogu juhtinud Olav Kreen 
jätkab tööd nõukogu liikmena. EPKK tänab Kreeni suure panuse eest koja 
arengusse! 

EPKK PÕLLUMAJANDUSE GRUPI NÕUPIDAMINE 

EPKK põllumajanduse grupp kohtus 22. jaanuaril Viru-Jaagupis. Grupil on 
juba traditsiooniks saanud aasta esimene töönõupidamine läbi viia Aasta 
Põllumehe juures. 2019. aasta oktoobris väärika tiitli omanikuks saanud 
Indrek Klammer on väga pikaajaliste kogemustega, mitmekülgne ja inno-
vaatiline põllumees, kes toimetab oma ettevõtetega nii teravilja, piimatoot-
mise, seakasvatuse, mahelihaveisekasvatuse kui ka põllumajandusteenuste 
valdkonnas. Nõupidamisel andis Indrek oma tegemistest sisuka ülevaate 
ning tõdes, et Aasta Põllumehe tiitel teeb talle suurt au ja on pannud veel 
rohkem pingutama. Põllumajanduse tänase päeva ja tuleviku suhtes ta aga 
väga optimistlik ei olnud. Kulud suurenevad ja sisendid muutuvad kallimaks. 
Väga palju on bürokraatiat, mis teeb keeruliseks mitmekülgse põllumajan-
dusettevõtte mudeli toimimise. Kõik tehtud otsused ei toeta põllumajanduse 
edenemist, näiteks ei pidanud ta õigeks rohumaade hekseldamise toetamist, 
mis teeb loomakasvatajatel keerulisemaks rohumaade rendile saamise, aga 
korralikku rohusööta ei tohiks niisama maha visata. Esindusorganisatsiooni 
rolli peab Aasta Põllumees väga oluliseks, sest põllumeeste huve on vaja 
kaitsta nii kohapeal kui Brüsselis ja seista eestimaise toidu eest.  

VASTUTUSTUNDLIKU 

ETTEVÕTLUSE FOORUM 

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 

korraldas 22. jaanuaril 2020 arutelu 

Eesti teaduse- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ning ettevo ̃tluse arengu-

kava 2021+ raames seoses vastutus-

tundliku ettevõtluse teemadega. EPKK-

st osales nõukogu liige Olav Kreen. 

Kestliku arengu eesmärgid on 

universaalsete eesmärkide ja näitajate 

kogumi, mis kutsub üles lõpetama 

vaesust, võitlema kliimamuutuste ja 

ebavõrdsuse vastu ning kindlustama 

kõigile inimestele hea elukvaliteet. 

Täpsemalt võib uurida näiteks siit.  

Arutelu tulemusena sõnastati töögrup-

pide kaupa tegevusi, mis aitaksid suu-

nata riigi ja poliitikakujundajate tege-

vusi nii, et ka Eestis järgitaks kestlikku 

ehk jätkusuutlikku arengut. Tundub, et 

ka põllumajandust võiks rohkem ava-

likkusele selgitada kui tegevusvaldkon-

da, mille loogika ja tegevused aitavad 

kaasa kestlikule arengule.  

 

EPA2020: PANE EENNAST 

AEGSASTI KIRJA! 

Eesti Põllumajanduse Aastanäitus 

EPA2020 toimub 14.-15. oktoobrini 

2020 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. 

Näitus keskendub ärikülastajatele ning 

hõlmab endas nii messi, seminari-

programmi kui konverentse. Lisainfo ja 

registreerimine www.epamess.ee. 

 

 
 

http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
http://www.epamess.ee/


Maaeluministeeriumi aktuaalseid teemasid vahendasid Sigmar Suu ja Martin 
Kukk ministeeriumi taimetervise osakonnast. Martin Kukk andis ülevaate 
põllumajanduse suurandmete projekti hetkeseisust. Projekti esimene 
etapp lõppes 2019. aasta sügisel, analüüsitud said kõik valdkonna andme-
kogud, mis võivad projekti jaoks kasulikke andmeid sisaldada. Projekti II 
etapp algab kevadel ja kestab kaks aastat. Kavandamisel on terve rida tege-
vusi nii süsteemi haldamise ja juriidika, IT arenduste ja uute rakenduste  
poole pealt kui ka koolituste ja teavituste valdkonnast. Hetkel ei ole veel 
teada, millised teenused looks avalik ja millised erasektor. Ühises arutelus 
leiti, et väga oluline on tagada, et suurandmete süsteem oleks kõigile põllu-
majandusvaldkonna erinevatele osapooltele kasulik ja vajalik, aga ei tooks 
omakorda bürokraatiat juurde ega muutuks järelevalvemehhanismiks. 

Sigmar Suu andis ülevaate mahetoetuste teemast. Kui möödunud aasta 
lõpus ilmnes olukord, et taotluste suure hulga tõttu on mahetoetuste eelarve 
läinud lõhki ja vahendeid toetuste väljamaksmiseks ei jätku, siis tänaseks on 
puuduolevad vahendid leitud MAKi seest KSM eelarvevahendite arvelt, kus 
on olnud vahendite alakasutamine ning 2019. aasta mahetoetuste väljamak-
setega on PRIA juba alustanud. Mahemeetme vahendite ebapiisavuse tõttu 
aga uusi mahekohustusi võtta ega mahepindala laiendada 2020. aastal ei saa 
ning suure tõenäosusega pikendatakse samas mahus kohustusi ka 2021.a. 

Sandra Salom maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroost tut-
vustas 2019. aasta sügisel valminud SEI Tallinna (Stockholmi Keskkonna-
instituudi) Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüsi 
põllumajanduse meetmete osas. Tekkinud arutelus tunti elavat huvi uurin-
gus välja toodud tegevuste osas süsiniku emissooni vähendamiseks, aga leiti, 
et uurijatel oleks vaja tähelepanu pöörata ka sellele, et tegelikkuses on lisaks 
metsale ka põllumajandus sektor, mis süsiniku emissiooni kõrval suudab 
süsinikku õhust ka siduda läbi mulla ja taimede kasvu. Ka see pool tuleks 
mudelisse sisse arvata. Uuring on kättesaadav SEI kodulehel. 

1. detsembril EPKK arendusnõunikuna tööle asunud Triin Hallap tutvustas 
nõupidamisel oma tausta ja kavandatavaid tegevusi. Arendusnõuniku töö 
eesmärgiks on kaardistada liikmete teadus- ja arendustegevuse vajadused 
ning toetada ettevõtteid nende tegevuste elluviimisel. Kavandatav koostöö on 
väga oluline, et EPKK liikmed saaksid paremini kursis olla olemasolevate 
võimalustega ning ka riigil oleks kaardistamise tulemusena võimalik vahen-
deid suunata nii, et põllumajandussektor sellest kõige enam kasu saaks ja 
areneks. Rohkem infot triin@epkk.ee.  

EPKK toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar peatus AMR (mikroorganis-
mide resistentsus antibiootikumide vastu) teemal ning küsis põllumeeste 
tagasisidet EPKK poolt kavandatavale ettepanekule ravimiseaduse muut-
miseks. Eestis kasutatakse EL-i keskmisest rohkem antibiootikume, mis on 
mõeldud eelkõige varuravimitena suuremate kontrollimatute puhangute 
puhul. Resistentsuse vähendamiseks on EL andnud liikmesriikidele suunise 
töötada välja AMR-i tegevuskava. Seadusemuudatuste ettepanek hõlmab mh 
parema aruandluse sätestamist. Arutelu käigus ei toetatud piirhindade ette-
panekut. Samuti toodi välja, et seire teatud kindlate ravimite osas tehakse 
ning tegelikkuses peaks andmed olema kättesaadavad, sest loomaarst kirju-
tab antibiootikumide välja kirjutamisel täpse toosi. Kuna eelnõuna välja 
pakutud kiri mõjutab erinevaid osapooli, on vaja erinevad seisukohad välja 
selgitada, et koda saaks oma seisukohad AMR-i tegevuskava rakendamise 
tegevuste läbi viimiseks kokku panna. Rohkem infot meeli@epkk.ee. 

Lõpetuseks juhatas Roomet Sõrmus sisse EPKK liikmemaksu põhimõtete 
arutelu. 2020.a saab läbi 3-aastane periood pärast EPKK ja põllumeeste 
keskliidu ühinemisest, mille jooksul tuleb liikmemaksu põhimõtted ühtlus-
tada. Kuna maakonnaliitude puhul seni rakendatud hektaripõhise arvestuse 
andmed ei ole avalikult kättesaadavad, siis on juhatuse soovitus minna üle 
käibepõhisele maksustamisele. Juhatus töötab erinevad liikmete maksus-
tamise variandid läbi ning esitab edasiseks aruteluks need põhimõtted, mida 
üldkoosolekul kinnitada. 

ÜHINE KIRI SORDIKAITSE 

SEADUSE UUTE SÄTETE KOHTA 

Taluliit, EPKK ja Aiandusliit saatsid 22. 

jaanuaril maaeluminister Arvo Allerile 

kirja, milles soovitakse täpsustada küsi-

musi seoses 1. jaanuaril 2020 jõustu-

nud taimede paljundamise ja sordi-

kaitse seaduse sätetega. 

Uue seaduse kohaselt peab ettevõtja, 

kes kasvatab põllukultuuri, oma tege-

vuse kohta arvestust ja esitab PMA-le 

seemne või paljundusmaterjali kasuta-

mise aasta 30. juuniks ja talivilja puhul 

seemne kasutamise aastale järgneva 

aasta 30. juuniks kasvatatava põllukul-

tuuri nimetuse ja selle sordi nime ning 

iga sordi kasvatamiseks kasutatava 

haritava maa pindala ning andmed, kas 

põllukultuuri kasvatamiseks on kasu-

tatud sertifitseeritud seemet või paljun-

dusmaterjali või oma ettevõttes kasuta-

miseks toodetud seemet. 

Avalikkusele antud teabe kohaselt keh-

tib kohustus kõikide isikute, liikide ja 

sortide ning kasvupindade kohta ja on 

vajalik ülevaate saamiseks, omatoode-

tud seemne (OTS) tasude kogumiseks, 

sordilehe koostamiseks, sordi omadus-

te tuvastamiseks, sordiaretuseks jm.  

Avaldatud informatsioon on tõstatanud 

küsimusi, millele ka Maaeluministee-

riumi poolt ei ole vastuseid saadud. 

Tootjaorganisatsioonid on antud tee-

mal 13. jaanuaril kohtunud ka PMA-ga. 

Vaata kirjas esitatud küsimusi siit. 

 

 

 

Kontakt 

EESTI PÕLLUMAJANDUS-

KAUBANDUSKODA 

Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 

Tel 600 9349; e-post: info@epkk.ee 

www.epkk.ee 

Nädala kokkuvõtte väljaandmist toetab 
Euroopa Liit.  

 

https://www.sei.org/publications/eesti-kliimaambitsiooni-tostmise-voimaluste-analuus/
mailto:triin@epkk.ee
mailto:meeli@epkk.ee
https://eestipkk.sharepoint.com/:u:/g/EbOVD1oaqStBhSblx17qvlcBzq_mfVv6ZAotTBHMvUWxcg?e=jDndq7
http://www.epkk.ee/

