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Tiit Toots 
Juhatuse liige

Võrumaa Arenduskeskus



KUIDAsKÕIKALGAs

•05. – 07. oktoober 2018 toimusid arenduskeskuse eestvedamisel 
Vastseliinas Vunki mano loometalgud;

• Idee:
• Töötada välja kontseptsioon ning tegevuskava, mahevalla/maakonna tekkeks;

• Sündis idee Mahe ja muhe:
• Luua maheda koolitoidu võrgustik, mis katab kõik Võru maakonna koolid.

•Mahe ja muhe meeskond sai loometalgute peapreemia ja parima 
tervist toetava lahenduse preemia



KUIDAsKÕIKALGAs

• Setomaa Liidu eestvedamisel Piiriveere Liidri projekt „Võru, Rõuge ja 
Setomaa valla koolitoit mahedaks“;

•Arenduskeskuse ja Setomaa Liidu koostöös toimus 17. – 20.09.2019 
õppereis Taani ja Rootsi;



VÕRUMAAKONNAHEATAHTEKOKKULEPPE
sÕLMIMINE  18.09.2020



VÕRUMAAKONNAHEATAHTEKOKKULEPPE
sÕLMIMINE  18.09.2020
Suurendamaks Võru maakonnas kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine 
kasutamist lepiti kokku järgmistes tegevussuundades:
• Tervisliku toitlustamise korraldamine Võru maakonna avaliku sektori hallatavates 

asutustes.
• Teadlikkuse tõstmine tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest Võru 

maakonnas.
• Võru maakonnas mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise 

motiveerimine ning selleks eelduste loomine.
• Toidujäätmete tekke vähendamine avaliku sektori hallatavate asutuste 

toitlustamises.
• Kogemuste vahetamine ja koostöö osapoolte vahel. Oleme avatud ning kaasavad 

tegevuste kavandamisel, elluviimisel ja tulemuste hindamisel.
• Meie strateegiline eesmärk on saavutada 2024. aastaks omavalitsuste

haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20 
protsendi ulatuses.



VÕRUMAAKONNAHEATAHTEKOKKULEPPE
sÕLMIMINE  18.09.2020
•https://www.youtube.com/watch?v=IUqNYslHmO0



PEALEKOKKULEPPEsÕLMIMIsT
• Setomaa Liit on ellu viinud 3 koostööprojekti:

• Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit (Piiriveere Leader);
• Mahe ja muhe – Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso haridusasutused mahetoidule! (Piiriveere 

Leader);
• Mahe ja muhe koostöövõrgustik (Võrumaa Leader).

• Projekt „Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“:
• Hetkeolukorra kaardistus;
• Seire süsteemi juurutamine;
• Lõuna-Eesti tooraine kaardistus;
• Tegevuskava.

• 09.06.2021 koolidele ja lasteaedadele suunatud maheseminar „Et tänane lõuna ei oleks homne 
haigus“;

• 23.09.2021 tervisliku toidu konverents 2021
• 02.10.2021 mahelaat koos Uma mekk laadaga Võru keskväljakul
• 7 mahetoimkonda kokkadele, KOV juhtidele, ettevõtjatele ja KOV hankespetsialistidele
• Maaeluministeeriumi toetus haridusasutustele



MAHETOIDUPÄEVADKOOLIDEs



TOIDUKAsVATAMINEKOOLIDEJUUREs



TÄNANEsEIs
•Praegu on 20% (20-50% mahetoidu osakaal) nõude täitnud:

• Antsla Gümnaasium
• Meremäe Kool
• Mikitamäe Kool
• Osula Põhikool
• Rõuge Põhikool
• Varstu Kool
• Värska Gümnaasium
• Võru Kreutzwaldi Kool
• Võru Kesklinna Kool
• Võru Järve Kool



KUIsEDEsI?

•Haridusasutuste ringi laiendamine;
•Köökide arendamine;
•Hoiustamisvõimalused;
•Maheettevõtjate toetamine;



AITUMAKULLÕMIsEIIsT!


