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6. NÄDALA KOKKUVÕTE – 9. veebruar 2020
TÄNAVU JÄTKATAKSE UURINGUGA HANEDE HEIDUTUSJAHI TÕHUSUSE HINDAMISEKS
Keskkonnaministeerium saatis 5. veebruaril põllumajanduskojale vastuskirja, milles selgitatakse haneliste
heidutusjahiga seonduvat. Viimase aastakümne jooksul on oluliselt suurenenud rändel Eestit läbivate haneliste
arvukus, mis on oluliselt suurendanud ka nende poolt tekitatavaid kahjusid põllumajanduslikele kõlvikutele.
Kirjas märgitakse, et kuna jahipidamine kevadrändel olevatele lindudele on Euroopa Liidu riikides reeglina
keelatud, on põldude kaitsel rakendatud erinevaid mitteletaalseid heidutusmeetmeid. Mitmete tegurite
koosmõju, eelkõige haneliste jätkuvalt suurenev arvukus, on viinud aga selleni, et mitteletaalsed
heidutusmeetmed ei anna soovitud tulemusi. Keskkonnaministeeriumis on toimunud mitmeid kohtumisi
erinevate asjasse puutuvate huvigruppide esindajatega leidmaks lahendusi kujunenud olukorrale. Kuna
huvigruppidel puudus ühine arusaam selles, kas letaalne heidutus on tõhusam kui
mitteletaalne heidutus, otsustati läbi viia sellekohane uuring. Uuring planeeriti 2019. ja 2020.
aasta kevadperioodi.
Uuringu tellijaks oli Keskkonnaamet ja uuringu teostajaks OÜ Rewild. Uuring toimus 2019. a 13. märtsist kuni
16. maini Tartumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa talinisu põldudel eesmärgiga välja selgitada, kas letaalne
heidutus kevadrände perioodil on põllumajanduskahjude ära hoidmiseks tõhusam, kui seni lubatud
mitteletaalne heidutus. Katsepõllud jaotati kaheks, ühel osal toimus mitteletaalne heidutus inimese kohaloluga
ja teisel oli lubatud piiratud mahus hanejaht. Letaalne heidutus toimus 1.–30. aprillini 24-l alal 30-st, kokku
200-l korral, mil kütiti kokku 101 hane. Uuringu olulisim järeldus 2019. aasta põhjal on see, et
valitud põldudel toimisid mõlemad heidutusviisid, kuid hanede esinemissageduse põhjal oli
letaalne heidutus mitteletaalsest mõnevõrra tõhusam.
Keskkonnaministeerium kinnitab kirja, et nagu esialgu plaanitud, jätkatakse uuringuga 2020. aastal.
Ministeerium on nii Keskkonnaameti ametnike kui põllumeeste esindajatega jõudnud kokkuleppele selles, et
uuringuala tuleks nii geograafiliselt kui ka põllukultuuride osas laiendada ja leida vastuseid neile
küsitavustele, mis eelmise aasta uuringus jäid ebaselgeks. Keskkonnaministeerium tänab neid põllumehi ja
põllumajandusettevõtteid, kes pingelisel kevadtööde perioodil leidsid aega osaleda 2019. aasta uuringus ja
loodab aktiivset osalemist ka 2020. aasta uuringus.
ALGAS ETTEVÕTETE REGISTREERIMINE AVATUD TALUDE PÄEVALE
8. maini saavad põllumajandusettevõtted ja talud registreerida 19. juulil toimuvale avatud
talude päevale. Registreerimine toimub veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule.
Kümnetele tuhandetele eestimaalastele suviseks tippsündmuseks saanud avatud talude päev kutsub
talutootmisi ja ettevõtlikke maapiirkondi külastama tänavu juba kuuendat korda. Palume registreerimisel
kindlasti teada anda, kas talu on avatud lisaks pühapäevale ka laupäeval. Samas tuleb meeles pidada, et avatud
talude päeva põhipäev on pühapäev, 19. juuli ning sel päeval on külastajatele avatud kõik registreerunud talud.
„Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid end kirja panema ning üritusel osalema.
Vaadake seda kui võimalust tutvustada oma tegevust, tootmist ja piirkonda. Selle tulemusel võib kohalik toit ja

kaup jõuda kaugemalegi kui ainult avatud talude päeva külastajate kodudesse,“ ütles maaeluminister Arvo
Aller. „Viimastel aastatel on avatud talude päevast osa võtnud talude ja maapiirkonna ettevõtete arv püsinud
300 kandis – ootame põnevusega, kuidas läheb tänavu ja kes on uued tulijad.“
„Avatud talude päev on põllumeeste ja talupidajate parim võimalus näidata, kuidas kasvatatakse head ja
maitsvat Eesti toitu. Igatsusest oma juurte järele sõidavad tuhanded linnainimesed sel päeval maale oma
hingekoju. Kutsume kõiki talupidajaid ja põllumehi avama külastajatele oma ettevõtted avatud talude päeval
19. juulil,“ lausus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.
„Põllumajandustootjatel on muutuvas maailmas üha rohkem väljakutseid, millega nad peavad tegelema. Üheks
selliseks on kujunenud oma olemasolu ja tegevuse põhjendamine – peame selgitama, et meie toodame
igapäevaselt toitu tarbijate toidulauale ning me oleme oluline lüli maapiirkondade elujõu tagamisel. Talunike
tegevus on tihedalt seotud keskkonnaga ja keskkonnahoid on talunike tegevuse ja töö oluline osa ja eesmärk,“
ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. „Eestimaa Talupidajate Keskliit kutsub üles
põllumajandusettevõtteid kuuendal üle-eestilisel avatud talude päeval külalistele oma uksi avama, kuna täna
on meil – talunikel – oluline roll tarbijate teadlikkuse tõstmisel
Avatud talude päeval osaleda soovivad ettevõtjad on oodatud osalema ka infopäevadel: 25. märtsil
Pärnumaal (koht täpsustamisel) ja 1. aprillil Jänedal Lääne-Virumaal (PMK saal; otseülekandega).
Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti PõllumajandusKaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti
maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.
ÜPP STRATEEGIAKAVA 2021-27 AKIS TÖÖGRUPP ARUTAS TEADMUSSIIRET
5. veebruaril toimus järjekorras teine ÜPP strateegiakava AKIS-e teemaline töögrupi kohtumine, mis seekord
keskendus teadmussiirdele. Kohapealsetes aruteludes jõuti järeldusele, et tänased pikaajalised teadmussiirde
programmid on olnud tõhusad ning nendega tuleks jätkata. Eelistatult võiks valdkondade vaade olla laiem ja
pigem horisontaalsem kui väga valdkonna spetsiifiline. See välistaks olukorda, kus erinevates programmides
edastatakse samasugust infot. Kuna teemade osas on programmid kinni kirjutatud, pole neis ka piisavalt
paindlikkust, et kajastada päevakajalisi küsimusi. Üldise kommentaarina tõdeti ka, et administratiivne
koormus on täna liiga suur, tulevikus tuleb aruandlust vähendada. Tulevaste programmide osas soovitati
laiemat vaadet ka sihtgrupi osas e osa peaksid saama võtta kõik inimesed, kes teemaga kokku puutuvad või on
sellest huvitatud.
ÜPP STRATEEGIAKAVA 2021-27 KONKURENTSIVÕIME TÖÖGRUPP
6. veebruari ÜPP strateegiakava konkurentsivõime töögrupp keskendus seekord toiduainetööstustele.
Arutusel olid järgnevad teemad: finantsinstrumendid, toiduainetööstuse investeeringud, müügivõimekuse
arendamine ning bioressursside väärindamise pilootprojekt. EPKK palus ministeeriumi kommenteerida, kas ja
kui palju on teised liikmesriigid finantsinstrumenti kasutanud. MeMi sõnul on seda siiani teinud vähesed
riigid, sest paljudel puudub selleks vajadus. Kohapeal oldi seda meelt, et tööstustele vaid tagastatava laenu abil
investeeringute toetamine olukorras, kus meie lähiriigid seda teed ei lähe, on vale lähenemine. See vähendab
selgelt Eesti ettevõtete konkurentsivõimet Euroopa Liidu ühisturul. Samuti rõhutati, et igasugused riigi poolt
võetud kohustuste täitmised, sh Euroopa roheleppe eesmärkide elluviimine, peaks olema toetatav tagastamatu
abiga. Tootlikke ehk efektiivsust tõstvaid meetmeid on samuti vaja, et vähendada tööstuste tehnoloogilist
mahajäämust.
Müügivõimekuse edendamise aruteludel võeti aluseks senised meetmed, milleks on riigisiseselt rahastatav
Turuarendustoetus ning maaelu arengukavast rahastatav Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus. MeM soovib strateegiakavasse
kirjutada meetme sisse ühena ehk kaotada ära riigisiseselt finantseeritav ja pidevalt väheneva eelarvega

Turuarendustoetus. Kui turuarendust iseloomustab suhteliselt kitsas valdkond, siis lühikeses tarneahelas on
tegevuste nimekiri oluliselt laiem ning ka omafinantseering väiksem. EPKK palus kindlasti silmas pidada, et
kahe meetme ühendamisel ei oleks tulevikus olukord, kus EL annab ette kindlate toetatavate tegevuste
nimekirja, mis välistaks nt välismesside toetamise. Biroressursside pilootprojekti kui meedet käesoleval
perioodil ei rakendata, see oleks uuel perioodil uus. EPKK tõi probleemi, et bioressurssi sektorid on erinevad –
loomsed kõrvalsaadused, taimne jääk ning piimatööstuste kõrvalsaadused ja jäätmed on olemuselt erinevad
ning väärindamisele minevad kogused on väikesed. Seetõttu jääb küsimus kas sellised projektid on või peaksid
olema ka majanduslikult tõhusad.

EPA2020: PAREMA PINNA SAAMISEKS TASUB RUTATA!
Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2020 toimub 14.-15. oktoobrini 2020 Tartus Eesti Rahva
Muuseumis. Näitus keskendub ärikülastajatele ning hõlmab endas nii messi, seminariprogrammi kui
konverentse. Lisainfo ja registreerimine www.epamess.ee.
KUTSUME LIITUMA EESTI KINDLUSTUSÜHISTUGA ÜKS
Eestis alustab pärast 80 aastast vaheaega taaskord tegevust kindlustusühistu. Kindlustusühistu eripäraks on
asjaolu, et kõik ühistu liikmed on võrdselt ühe häälega ka ühistu omanikud ning peaeesmärgiks on liikmetele
õiglase hinnaga vajalike kindlustusteenuste osutamine. Kapitali kogumine kestab kuni märtsi lõpuni ning
panustama on oodatud kõik Eestimaa eraisikud ja ettevõtjad, kelle jaoks on oluline rohkem rikkust Eestisse
jätta ning saada osa soodsamatest kindlustuslahendustest. Kogu vajaliku info liikmeks astumise ning
kõige muu olulise osas leiab Eesti Kindlustusühistu ÜKS kodulehelt www.eky.ee.
Kindlustusühistu asutajaliikmeteks on Eesti Omanike Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti
Korteriühistute Liit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Tartu Hoiu-Laenuühistu, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti
Aiandusliit, Eesti Akordioniliit, lisaks kaks ettevõtet ning 13 eraisikut.

ETTEVÕTJATE TOETUSVAJADUSTE UURING
Maaeluministeeriumis
tutvustati 4. veebruaril uuringu „Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete
töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku
sekkumisloogika“ aruannet, mille leiab Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt, samas kohas on
kättesaadavad ka ettekande slaidid ning otseülekande lindistus. Uuringu eesmärk oli kaardistada ja analüüsida
põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas
tegutsevate ettevõtjate arenguvõimalused, kitsaskohad ja sekkumisloogika.
VALMISTATAKSE ETTE MAADE HINDAMIST JA MAAMAKSU ÜLEVAATAMIST
EPKK ja taluliidu esindajad kohtusid 7. veebruaril Rahandusministeeriumi ja Maa-ameti esindajatega, et
arutada maade hindamisega seotud küsimusi. Valitsuskabinet arutab märtsis, kas maade hindamine viiakse
läbi ja milliseks kujuneb maa maksustamine tulevikus. Põllumeeste esindajad rõhutasid, et põllumajandusmaa
on põllumeeste jaoks tootmisvahend ja sellega peab selle maksustamisel arvestama. Küsimuse all on maamaksu
suurenemise tempo (maksimaalne maamaksu suurenemise %) ja maa maksustamise maksimaalne määr (maksimaalse
määra langetamine seniselt 2%-lt põllumaa puhul ja 2,5%-lt metsamaa puhul).
KÄIMAS ON PÕLLUMAJANDUSVALDKONNA KUTSEEKSAMID
Veebruar on traditsiooniliselt aeg, mil EPKK kutse andjana koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Olustvere
Teenindus-Maamajanduskooliga viib läbi põllumajandusvaldkonna kutseeksameid. Moodustatud on 12 erinevat 3liikmelist hindamiskomisjoni, kelle ülesandeks on hinnata kutsetaotlejate vastavust kutsestandardites kirjeldatud
kompetentsidele.
Tänase päeva seisuga on Järvamaa KHK-s toimuvad kutseeksamid juba lõpusirgel – 41 sooritajat on omandanud 5.
taseme kutse, neist 18 taimekasvatustootja, 8 veisekasvatustootja, 17 linnukasvatustootja ja 1 lamba- ja kitsekasvatustootja
erialal. Kolmel 5. taseme kutsekvalifikatsiooni taotlejal oma kompetentside tõendamine sel korral ei õnnestunud. 4.
taseme kutse on edukalt omandanud 15 taimekasvatajat ja 6 veisekasvatajat.
Täna – homme on Säreveres toimumas Hobusekasvatustootja, tase 5 ja Loomaarsti abiline, tase 4 kutseeksamid.
Olustvere TMK-s toimuvad 4. taseme kutseeksamid järgmisel nädalal.
Rohkem infot: EPKK haridusvaldkonna juht Katrin Tambet, 5110965, katrin@epkk.ee
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