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Programmi maht

Eelarve 3 500 000 eurot

Kestus kuni 30. juuni 2023
Aiandus; 300 000 €

Loom; 450 000 €

Mahe; 450 000 €

Taim; 680 000 €

Toit; 450 000 €

Ühistegevus; 260 000 €

ÜPP; 400 000 €

Horisontaal; 510 000 €



Programmi olulised osad

• teadmussiirde tegevuste elluviimine, sh põllumajanduse, 
toidu- ja maamajanduse valdkonnas, olemasolevate 
teadmiste ja innovaatiliste lahenduste kohta teabe 
levitamine, 

• teabesalve arendamine ja ajakohastamine ning 

• teadmussiirde tegevuste korraldamisel vajadusi arvestava 
otsustusprotsessi tagamine.
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Kuidas tegevuste nimekiri tekib?

Tegevuste 
nimekiri

Traditsioonilised 
tegevused

Täitjate 
teadmised

Osalejate 
tagasiside 

ettepanekudIdeekorje 
erialaühendustelt 

jt

Nõukogude/ 
juhtkogu 

ettepanekud
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Hankija 
soovid ja ootused

Sihtrühma 
vajaduste 

kaardistamine

Eriala-, esindus-
ja muude 

organisatsioonide 
kaasamine



• taimekasvatus (integreeritud taimekaitse, täppisviljelus, digilahenduste kasutamine, mulla tervislik seisund, seemnekasvatus, 
põllukultuuride sordid, põllukultuuride saagikus ja kvaliteet, põllukultuuride kahjustajad, taimekasvatuse mõju keskkonnale, 
taimekahjustajate leviku hoiatus- ja prognoosisüsteemi haldamine, täppisviljeluse tervikliku süsteemi edendamine);

• loomakasvatus (põllumajandusloomade heaolu, bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises, sööda keemiline ja bioloogiline 
ohutus ning kvaliteet, head tootmis- ja hügieenitavad, ravimite vastutustundlik kasutamine, põllumajandusloomade aretus ja 
geneetiliste ressursside säilitamine, põllumajandusloomade söötmine, loomsete saaduste töötlemine); 

• toiduohutus (toidu bioloogiline ja keemiline ohutus; toiduteave, sh märgistamine ja toitumis- ja tervisealased väited; 
toidugruppide erinõuded, head tootmis- ja hügieenitavad; toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad); 

• mahepõllumajandus (taimekasvatus, loomakasvatus, taime- ja loomakasvatussaaduste töötlemine, turustamine, toitlustamine);

• põllumajanduspoliitika abinõud (erinevad põllumajanduslikud abinõud, mis hõlmavad Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seaduse kohaseid abinõusid, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaseid abinõusid ning on 
kooskõlas Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava eesmärkidega); 

• aiandus (avamaa köögiviljandus, katmikaiandus, puuviljandus, puukoolid, marjakasvatus, lillekasvatus, uute aiakultuuride 
kasutuselevõtmine, paljundusmaterjali tootmine, lisandväärtuse loomine, tootearenduse võimalused); 

• ühistegevus (ühistegevuse alane kompetents ja teave, sh rahvusvaheline teave, kogu tarneahela ulatuses); 

• horisontaalsete teemadena käsitletakse kõikides ülaltoodud valdkondades riskijuhtimist, keskkonnakaitset, bioressursside
väärindamist, tootearenduse võimekuse suurendamist, samuti ettevõtte majandamist ja juhtimist, müügiedendust ning 
finantsalaseid teadmisi;

• muud vajalikud teemad, mis on kooskõlas Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030 eesmärkidega ning sektori 
koostatud arengukavadega 
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Programmi juhtkogu ja 
valdkondade nõukogud 

• Sihtrühmade vajaduste ja tegevuste tulemuste analüüs

• Elluviidavate tegevuste ja nende eelarve valik  ning muudatused

• Moodustati kuus (6) valdkonna nõukogu: 

taimekasvatus     loomakasvatus  mahemajandus 
aiandus                 toit ja toiduohutus ühistegevus

• ÜPP vajadused esitab Tellija ning eraldi nõukogu ei moodustata 

• Teabesalve ja horisontaalsed tegevused kinnitatakse juhtkogus



Ühistegevuse valdkonna nõukogu liikmed 

• Alo Põldmaa – TÜ Talukartul 

• Helen Kaskema – Eesti Aiandusliit, Kindel 
Käsi OÜ 

• Jaak Läänemets – Põllumeeste Ühistu KEVILI

• Kalle Hamburg – Eestimaa Talupidajate 
Keskliit 

• Sulev Mölder – SCE E-Piim, OÜ Orgita Põld

• Tanel-Taavi Bulitko – Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu

• Tarmo Lehiste – Eesti Piimatootjate Ühistu, 
TÜ EPIKO

• Maaeluministeerium – Janeli 
Tikk

• Põllumajandus- ja Toiduamet –
Ulvi Ingver

• EMU – Rando Värnik

• EPKK – Roomet Sõrmus

• MES – Leho Verk

• Mahepõllumajanduse 
Koostöökogu – Merit Mikk

• PMK – Hanna Tamsalu
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Kvaliteedikava väljatöötamise olulisus 
ja tegevuste etapid
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Duffy, R. and Fearne, A. (2009), "Value perceptions of farm assurance in the red meat 

supply chain", British Food Journal, Vol. 111 No. 7, pp. 669-

685. https://doi.org/10.1108/00070700910972369

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rachel%20Duffy
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20Fearne
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0007-070X
https://doi.org/10.1108/00070700910972369
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https://www.cnbc.com/2019/05/23/alternative-meat-to-become-
140-billion-industry-barclays-says.html



Ühistegevus – september-detsember 2021

Tegevus Selgitus

Konverents • Veebikonverents „Ühistegevuse roll kestlikkuse tagamises“

Infopäev • Sissejuhatus lihasektori kvaliteedikava väljatöötamisse

Koolitused Ühepäevane ja kahepäevane – 2 tk
• „Lihasektori kvaliteedikava väljatöötamine I ja II“

Õpiringid • Aiandustootjate koostöö õpiring
• Taimekasvatustootjate koostöö õpiring
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•Ühine eesmärk – kvaliteedikava-
muudame ise meie lihasektori 
konkurentsivõimelisemaks!

•Koostöös teeme paremini!
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