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EPKK LIIKMED

2000 põllumeest + 
mesinikud

25 toidutööstust + 
talumeiereid, 

väiketapamajd

25 teenusmajanduse
ettevõtet

Keskühistu Eramets (5500 
metsaomanikku)

•Neli gruppi (põllumehed, tööstused, 
teenusettevõtted, metsaomanikud)

•Peamine ootus: parem juurdepääs infole, 
majandushuvide kaitsmine

• PG: ÜPP, keskkond

• TG: kaubandus, eksport, toiduohutus

• MMG: teenused, info, EPA

• MG: keskkond, ÜPP



MIS ASJA EPKK-S AJAME EHK EPKK MISSIOON:

OLEME BIOMAJANDUS-

ETTEVÕTJATE 

ÜHISHUVIDE KOONDAJA 

JA EESTKÕNELEJA

MILLE NIMEL EPKK-S ASJA AJAME EHK EPKK VISIOON:

TÖÖTAME EESTI TAASTUVATE 

LOODUSVARADE TÕHUSA JA 

KESTLIKU VÄÄRINDAMISE 

NIMEL
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE

TEGEVUSFOOKUSED:

① RIIKLIKUL TASEMEL – MAJANDUSKESKKOND

② VÄÄRTUSAHELA TASEMEL – ÄRIKESKKOND

③ LIIKMETE TASEMEL – ETTEVÕTTE TEGEVUSVÕIMEKUS



VÄÄRTUSED

1. Pädevus – oleme oma valdkonnas 

kompetentne ja tugineme töös faktidele

2. Koostöö – otsustusprotsess on kaasav

ja lähtub liikmete ühishuvidest

3. Tulemuslikkus – otsime konstruktiivselt

lahendusi nii organisatsiooni sees kui koos

partneritega

4. Tulevikkuloov – seisame jätkusuutliku, 

uuendusliku, häid tavasid järgiva ja 

keskkonnahoidliku ettevõtluse eest

5. Läbipaistvus – meie otsustusprotsess ja 

rahastamine on läbipaistev

6. Mitmekesisus – väärtustame

mitmekesise struktuuriga ettevõtlust eri

valdkondades ja piirkondades



STRATEEGILISED EESMÄRGID

1. Soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja liikmete huvide kaitsmine nii
Eestis kui EL tasandil

2. Koja mõjukuse suurendamine – koda on riigile usaldusväärne ja üks
peamiseid partnereidoma valdkonnas

3. Toodangu kvaliteedi tõstmine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul

4. Liikmete horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse soodustamine

5. Maamajandusvaldkonna hariduse edendamine

6. Põllumajanduse, Eesti toidu ja maaelu hea maine kujundamine



EPKK UUED TÖÖTAJAD

Kaisa Vahtmäe

Põllumajanduse valdkonna nõunik

alates 10. märtsist 2021

Kontakt: kaisa@epkk.ee

Meelika Sander-Sõrmus

Põllumajanduse valdkonna juht
alates 1. aprillist 2021

Kontakt: meelika@epkk.ee

Kaie Laaneväli-Vinokurov

Tarneahela nõunik 
alates 14. juunist 2021

Kontakt: kaie@epkk.ee

Maira Õnnis

Büroojuht

alates 2. november 2020

Kontakt: maria@epkk.ee



EPKK TÖÖVÕIDUD 2020

2021-27 EL otsetoetuste maht
suureneb 350 milj euro võrra

200 milj EUR MESi laenud, 
käendused, maakapital

Erakorraline toetus 15,8 milj eurot
(sh lihaveised 2,2 milj EUR)



EPKK TÖÖVÕIDUD 2020

Tulevase maamaksu määra langetamine 1%-
lt 0,5%-le – ca 15 milj EUR säästu aastas

põlumeestele (kuni 15 EUR/ha kohta aastas)

Sinise kütuse aktsiisi langetamine 1.5.2020-
2022 – 5,5 milj EUR säästu (ca 3 EUR/ha/a)

Metsast teenitud tulu maksuvaba piir tõsteti
5000 eurole



EPKK TÖÖVÕIDUD 2020

Eestis viibiva välistööjõu lubade
pikendamine 31. juulini 2020

Välistööjõu riiki lubamine alates 6. 
juulist 2020; erilend Ukrainast

Veekaitsevööndis karjatamise teatise
esitamise kohustuse kaotamine



EPKK ETTEPANEKUD SEADUSTESSE

▪Veterinaariaseadus;

▪Väärtuslik põllumajandusmaa;

▪Hädaolukorra seadus (loomakasvatajate vaktsineerimine)

▪Riigihanke seadus;

▪Ebaausate kauplemistavade seadus;

▪Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise 
kavatsus;



LIHASEKTORI 4.05 ARUTELU 
RIIGIKOGU MAAELUKOMISJONIS

EPKK rõhutas maaelukomisjonile:

 Koostöö vajadus sektoris on suur;

 Esmatootjate madal sissetulek ja kõrged tootmissisendite hinnad;

 Ülevaade isevarustatusest ja impordi osakaal; Imporditud liha vähene kontroll;

 Suurem tähelepanu liha päritolule ja kvaliteedile riigihangete hindamiskriteeriumides;

 Kommunikatsioon ja maine;

 Keskkonna ja kestlikusse mõõdikud ning radikaalsuse levik; Suurenevad ootused ja nõuded

 Erialahariduse toetamine;

 Veterinaarseaduse ja Ebaausate kauplemistavade seaduse eelnõud

 Suurandmed ja andmete ristkasutamine

 Tootjaorganisatsioon „Eesti Liha“

 Toidutootjate ja loomakasvatajate eelisvaktsineerimine



VALIK LIHAVEISEKASVATUST
PUUDUTAVAID TEGEVUSI

▪ 08.01 – Veterinaariaseaduse arutelu liikmetega

▪ 26.03 - Veterinaarravimite registri arutelu liikmetega

▪ 08.04 – arutelu liimetega petitsioon „AITAB“

▪ Tootjaorganisatsiooni „Eesti liha“ erinevad kohtumised EMÜga, Eesti
Väiketapamajade Liidu ja erinevate erialaliitudega

▪ Ettevalmistamisel liha ja loomakasvatust tähtsustav kampaania

▪ Põllumajandusplasti teemad (võõriste protsent, hoiustamine, taaskasutus)



SILOKILE: MILLEGA ARVESTADA 
KESKKONNAINSPEKTORITE KONTROLLIDES?

• Sel aastal on Keskkonnaameti fookuses põllumajandusplastiga (st silokile, kattevõrk jms) seotud nõuete 
kontrollimine – nõudeid kontrollitakse kõikides plaanilistes põllumajanduslikes kontrollides

• Kontrollide eesmärk:

• teavitada põllumajandusettevõtteid põllumajandusplasti jäätmetega seotud nõuetest, selgitada 
põllumajandustootjate õigusi ja kohustusi;

• selgitada välja, kas põllumajandustootjad koguvad põllumajandusplasti jäätmeid lahus muudest 
jäätmetest ja väldivad nende segunemist teiste jäätmetega;

• selgitada välja, kas tootjad täidavad jäätmete kokku kogumise nõudeid ning millised on nende 
reaalsed kogemused põllumajandusplasti jäätmete üleandmisel.

• Lisaks võidakse senisest rohkem kontrollida silohoidlaid, seega pea silmas:

• Hoia silohoidla rennid silost puhtad!

• Jälgi, et silomahla välja ei voolaks!





VALIK EPKK SEMINARE

Toimunud

▪ 02.03 – Keskkonnafoorum 2021 

▪ 11.03 – Infopäev “Tahesõnniku ja silo käitlemise nõuded”, 126 

osalejat

▪ 23.03 – seminar “Geneetika – tööriist lihaveiste aretuses 

kasumlikuks majandamiseks”, USA lektor, 51 osalejat

▪ 14.04 – “Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud”

▪ 13.05 – Aretuskonverents 2021 (InterBeef, geneetiline hindamine

Iirimaal ja Eestis), 94 osalejat

▪ 16.05 – Infopäev „Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid 

toidu tootmisel (liha)“

▪ 26.05 – Infopäev “Lihaveiste aretus” välislektoitega, 41 osalejat

Tulemas

▪ 08.09 – Eesti toidu visioonikonverents

▪ 13.10 – Lihaveisekasvatuse Aastakonverents

▪ 14.10 – BreedExpo lõpuseminar

▪ 14.10 – Konverents Maheturg

▪ 26.10 – Konverents “Aasta Põllumees: Eesti põllumajanduse

suured eesmärgid”

▪ 10.11 – Lihafoorum

▪ Infopäevad: veiserümpade klassifitseerimine; sõnniku käitlemise

nõuded; loomatervise alased uued õigusaktid, veekaitse

kohustused; BreedExpo lihaveisekasvatajate seminarid

▪ Konverents “Digipööre Eesti põllumajanduses”



ÜPP STRATEEGIAKAVA 2023-2027

▪ Baastoetuse tase langeb ca 120 EUR/ha, kas piisav? Ökokavadele plaanitud Eestis 30%, ELi nõue on 25%

▪ Ümberjaotav toetus <66 ha, EPKK ettepanek rakendada alates 10-20 ha; EL nõuab 10% otsetoetuste ümbersuunamist!

▪ Seotud toetus 5-55 amme/8k veist 105 EUR – EPKK ettepanek kuni 100 ammele

▪ Maheloomade toetus ammed 50 EUR, <6k veis 5 EUR – EPKK ettepanek säilitada toetus vähemalt praegusel tasemel

▪ EPKK ettepanek muuta karjatatava püsirohumaa toetuse puhul 1.09 niitmise keeld varasemaks, loomakasvatushoone

nõue osadele probleemiks

▪ EPKK ettepanek laiendada loomade heaolu toetust ka lihaveistele

▪ Põllumajanduse investeeringutoetusel ebapiisav eelarve, vajalik toetus lihaveiselautade ehitamiseks

▪ Toetama peaks karjatervise programmi väljatöötamist liheveisekasvatuses


