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EPKK JUHATUS JÄTKAB KAHE LIIKMEGA 

7. jaanuaril toimus Tallinnas EPKK nõukogu koosolek, kus päevakorras oli 

juhatuse liikmete valimine. „EPKK põhikirja järgi valib nõukogu juhatuse 

liikmed tähtajaliselt kolmeks aastaks ja juhatus on kuni kolmeliikmeline,“ 

ütles koja nõukogu esimees Olav Kreen. „Eile valis koja nõukogu järgmiseks 

kolmeks aastaks välja kaks juhatuse liiget: Roomet Sõrmus juhatuse 

esimeheks ja Vahur Tõnissoo juhatuse liikmeks,“ jätkas Kreen. Sellega 

tunnustas nõukogu EPKK poolt viimastel aastatel tehtut ja seeläbi ka nende 

meeste senist suurt panust EPKK juhtimisel. Järgmisel nõukogu koosolekul 

on kavas otsustada, kas ja millal valitakse koja kolmas juhatuse liige. 

Lisaks kinnitati koosolekul koja mahetoimkonna esimeheks tulundusühistu 

Wiru Vili juhatuse liige Hardo Vahemäe. 

1996. aastal loodud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on suurim põllu-

majanduse ja maamajandusettevõtete esindusorganisatsioon Eestis. Koda 

koondab mittetulundusühinguid, ühistuid ja ettevõtteid põllumajanduse, 

põllumajandussaadusi töötleva tööstuse, metsanduse ja maamajanduse 

erinevatest valdkondadest. 

TIINA SARON NIMETATI KANTSLERIKS 

Valitsus kiitis 9. jaanuaril heaks maaeluministri ettepaneku nimetada 

ministeeriumi uueks kantsleriks senine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 

juhatuse liige Tiina Saron, kes alustas samal päeval ka tööd kantslerina. 

EPKK õnnitleb Tiinat uue vastutusrikka ametikoha puhul ja soovib talle palju 

edu ning meeldivat koostööd edaspidiseks! 

„Mul on hea meel, et Maaeluministeeriumi juhtkond saab taas jätkata tööd 

täies koosseisus. Uuel kantsleril Tiina Saronil on sobilik haridus ja suure-

pärane valdkonnatundmine, ta on olnud pikka aega lüliks ministeeriumi ja 

tootjate vahelises koostöövõrgustikus. Tippjuhtide valiku komisjoni hinnan-

gul on Saronil head eeldused kujuneda tugevaks tippjuhiks,“ ütles maaelu-

minister Arvo Aller.  

Tiina Saron lõpetas 1982. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia piima-

tehnoloogia osakonna insener-tehnoloogina ja 2002. aastal  Tartu Ülikooli 

majandusteaduskonna, kus omandas ärijuhtimise magistrikraadi.  

Enne Maaeluministeeriumi kantsleriks kinnitamist oli Tiina Saron Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige, kus ta koordineeris koja 

põllumajandussaadusi töötleva tööstuse, kaubanduse, ekspordi ja turunduse 

valdkonda. Varem on ta töötanud  Eesti Piimaliidus tegevdirektorina (2003 – 

2016),  Eesti Põllumajandusministeeriumis loomse päritoluga toidu ja 

põllumajandussaadusi töötleva tööstuse büroo juhina (1997 – 2003),  

Veterinaarametis peaspetsialisti (1994 – 1997) ja Tallinna Piimatoodete 

Kombinaadis mikrobioloogi ametikohal (1982 – 1994).    

Tiina Saron on tegutsenud eksperdi ja konsultandina paljude rahvusvaheliste 

projektide juures, avaldanud publikatsioone ja ettekandeid Eesti toitu, toidu-

EL PÕLLUMAJANDUSTOETUSE 
ÜLEMINEKUMÄÄRUS 

Brüsselis toimuvad arutelud nn ÜPP 
üleminekumääruse üle, mille eesmär-
giks on tagada ÜPP otsetoetuste, maa-
elu arengu ja turukorralduse toetuste 
maksmise järjepidevus 2021. aastal 
käesoleval eelarveperioodil kehtivate 
reeglite alusel, et 2021. aastal ei tekiks 
olukorda, kus uue eelarveperioodi al-
guse viibimise tõttu põllumajandus-
tootjad jääksid ilma toetusteta.  

8. jaanuaril toimus Euroopa Parlamen-
dis määruse raportööri Elsi Kataineni 
korraldatud huvigruppide kohtumine. 

Üheks poliitiliselt kuumemaks teemaks 
on üleminekuperioodi kestus. Euroopa 
Komisjon on teinud ettepaneku ühe 
aasta pikkuseks üleminekuajaks, 
parlament ja huvigrupid kalduvad 
toetama kahe aasta pikkust perioodi, et 
tagada tootjatele õigusselgus. 

Kohtumisel sõna võtnud EPKK juht 
Roomet Sõrmus väljendas seisukohta, 
et arvestades otsetoetuste ühtlustamise 
ambitsiooni, peaks üleminekuaeg ole-
ma võimalikult lühike. Eesti huvi 
hakata kiiremini rakendama uue 
perioodi otsetoetusi, kuna võrreldes 
praeguse perioodiga on need suuremad 
ja tagavad toetuse saajale suurema 
sissetuleku. Samuti märkis ta, et väikse-
matel liikmesriikidel tuleks lubada 
MAK tehnilise abi määra suurendada 
praegu kehtivalt 4%-lt 6%-le. 

10. jaanuaril Euroopa Majandus- ja 
sotsiaalkomitees toimunud samasisu-
lisel arutelul Euroopa Komisjoni 
esindaja Michael Niejahriga tõstatas 
Sõrmus ka üleminekutoetuste maks-
mise võimaluse 2021. aastal, et ära 
hoida toetuste järsku langust ülemine-
kuaastal. Niejahri sõnul komisjon sellist 
võimalust pole ette näinud, aga ELi 
nõukogus on teema päevakorda tulnud 
mitmete liikmesriikide poolt. Ta ütles 
ka, et uue perioodi eelarve osas on 
Euroopa Ülemkogul ambitsioon jõuda 
kokkuleppele selle aasta esimesel 
poolel. 

 



ohutust ja toidutööstust puudutavates teemavaldkondades.  

EESTI OSALEMINE DUBAI EXPO-L  

9. jaanuaril toimus Maaeluministeeriumis infopäev, millel selgitati 

toidutootjate osalemist Dubai EXPO-l. Dubai EXPO Eesti paviljonis kogu 

näituse vältel (173 päeva) osalevad 30 partnerit on juba välja valitud, 

püsiekspositsiooniga enam liituda ei saa (toidusektori esindajaid on 2). 

Igal riigil on oma rahvuspäev, Eestil 20. märts 2021, kus toimub e-

valitsemise konverents, samal päeval ka World Happinness Day. Paviljonis 

peavad toimuma ka Eesti kultuuripäevad ja Eesti toidu päevad, kaitse-

tööstuse päev.  

Soovitakse leida ettevõtteid/organisatsioone/asutusi, kes korraldaksid EXPO 

vältel erinevaid üritusi kas Eesti paviljonis või mujal Dubais. Eesti paviljonis 

ürituse korraldamise tasu on 5000 eurot, mis sisaldab 85-kohalise konve-

rentsiruumi koos tehniliste võimalustega, eraldi nõupidamisruumi, töökohti, 

külaliste vastuvõtmise ruume, abiks olevaid äriesindajaid kogu ürituse vältel. 

Eesti paviljoni soovitakse luua restoran. 

Maaeluministeerium kogub ideid ja otsib osaleda soovijaid ning korraldab 

uue infoürituse veebruaris, kus otsustatakse võimalik osalemine ja konk-

reetsed tegevused. 

EAS pakub toidusektori ettevõtetele spetsiaalset koolitust „Süsteemne 

eksport Araabia Ühendemiraatidesse“. Koolitusele valitakse 8 firmat, 

2 osalejat ettevõtte kohta. Kandideerida saab veel järgmise nädala 

jooksul. Koolitus on 5-osaline ja lõpeb käesoleva aasta mais, et teadmisi 

juba EXPO-l rakendada. http://eas.ee/eksport-AUE 

Pikema kokkuvõtte kohtumisest leiab siit. 

ÜPP KONKURENTSIVÕIME TÖÖGRUPP  

9. jaanuaril toimus ÜPP strateegiakava raames esimene põllumajanduse ja 

toiduainetööstuse konkurentsivõime töögrupp. Käsitleti kolme teemat: 1) 

finantsinstrumendid – turutõrgete leevendamine eelkõige pankadega 

seonduvalt. Uuel perioodil nähakse soodus tingimusi noortele alustajatele ja 

keskkonna eesmärkide panustamisega seotud tegevuste elluviimisteks. Uuel 

perioodil on finantsinstrumendina võimalik lisaks laenu tagamisele, käenda-

misele ja laenu saamisele anda ka stardiabi ning suuremate projektide puhul 

abi omakapitali investeeringutele. 2) Keskkonnasäästlik tootmine ja bio-

ohutusega seotud investeeringud - keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmi-

sele suunatud sekkumiste erieesmärgid on: panustada kliimamuutuste 

leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse, eden-

dada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu 

vesi, muld ja õhk ja panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi 

teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke. 3) biojäätmete väärindamise 

pilootprojektid. Uued projektid peaksid põhinema bioressursi jääkide, 

kaassaaduste ja seni kasutamata bioressursside väärindamisel, siia alla 

kuuluvad ka toidutööstuste kõrvalsaadused, jäägid ja jäätmed, millest 

toodetakse uudsed tooted, kohalikud energialahendused vmt. Eesmärk on 

toetada biorafineerimise piloot-/demoprojekte, kus rakendatakse tehno-

loogiaid, mida Eestis (sellisel kujul) senini ei ole kasutusel või mis on veel 

labortestimistel. Järgmine põllumajanduse ja toiduainetööstuse konku-

rentsivõime töögrupp toimub 14. jaanuaril ja keskendub noortele ja 

maaparanduse teemadele. Töötleva tööstuse investeeringuid ja finants-

instrumente hakatakse arutama 6. veebruaril. Koosoleku memo leiab siit. 

EPKK NÕUKOGU KOOSOLEK 

7. jaanuaril toimunud EPKK nõukogu 
koosolekul võeti liikmeks vastu OÜ 
Punch Drinks, juhatus andis ülevaate 
mahetoimkonna istungust ning 
EPA2019 külastajate ja eksponentide 
tagasisidest. Koja nõukogu kinnitas 
mahetoimkonna esimeheks Hardo 
Vahemäe. Juhatus andis ka ülevaate 
kindlustusühistu asutamise protsessist. 

EPKK gruppide esimehed tegid kokku-
võtte põllumajanduse, töötleva töös-
tuse, maamajanduse ja metsanduse 
gruppide tegevusest 2019. aastal. 

Arutati ka koja liikmemaksude teemat. 
Otsustati moodustada töögrupp 
liikmemaksude teema käsitlemiseks, et 
vajalikud muudatused saaks otsustada 
märtsis toimuval koja üldkoosolekul.  

  

AASTANÄITUS EPA2020 

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. 
Kodulehel on nüüd saadaval ka 
osalemistingimused ja regist-
reerimisleht. Registreerida tasub 
aegsasti, sest näitusepind on piiratud ja 
kiiremad saavad valida paremad kohad. 

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.  
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