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Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud 

tegevused

 Taotlemine: 1. veebruar - 22. veebruar.

 Hüvitatakse kulud, mis on tehtud pärast heakskiitmise otsust ja tegevus peab 
olema ellu viidud 31. juuliks.

 Sihtgrupp: lasteaiad, 1.-5. klassid.

 Tegevused: degusteerimisklasside korraldamine, aiandusürituste kavandamine ja 
läbiviimine, põllumajandusettevõtete külastused jms tegevused, mille eesmärk on 
viia lapsed põllumajandusele lähemale;

 kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, 
tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja 
tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega;

 Taotleja: haridusasutus, puu- ja köögiviljatoodete pakkuja, vald või linn oma 
territooriumil asuvate haridusasutuste nimel, koolipuuviljatoetuse taotlemise 
eesmärgil loodud juriidiline isik, kes esindab haridusasutust või haridusasutus

 Lisainfo: 
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/kooli
puuviljatoetus/

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/koolipuuviljatoetus/


Näide: Tartu Tamme Kool

 1. klassid külastasid Latika talu Tartumaal

 2. klassid külastasid Eesti Maaülikooli Mahekeskust Tartus

 3.-5. klassid külastasid Erto talu Jõgevamaal

 Kokku 21 klassi ja 500 last



Tartu Tamme Kool

EMÜ Mahekeskuses



Tartu Tamme Kool 

Erto talus 



Näide: Tartu Linnavalitsus

 Eesmärk: Tervislike toitumisharjumuste tutvustamine puu- ja köögiviljade 

tervislikumaks kasutamiseks ning põllumajandusettevõtete külastamine eesmärgiga 

viia lapsed maaelule lähemale.

 Tegevused: loovtegevused koolides ja lasteaedades, spetsialistide koolitus, köögi-

ja puuviljakasvatusega tegelevate talude külastamine.

 Osales 10 kooli ja 12 lasteaeda, kes kuuluvad tervist edendavate koolide ja 

lasteaedade võrgustikku.

 Koolides praktiline töötuba 3.-4. klassidele „Aedviljakasvatus“, prof. Anne Luik.

 Külastatud mahetalud: Võnnu mahetalu, Latika talu, Süvahavva Loodustalu, Peri

Mahemõis.

 Laste tagasiside: „Mulle meeldis vagusid teha!“, „Ma sain kaevata, ma pole elu 

sees kaevanud!“ jne



Soovitusi

 Sobiva pikkusega eakohane programm, mis tutvustaks nii talu kui ka seda, kuidas taimi ja

loomi kasvatatakse.

 Programm üsna tempokas, erinevate tegevuste ja praktiliste ülesannetega. 

 Taluürituse üks mõte on tervisliku hooajalise toidu (puuvilja, köögivilja) kasulikkuse 

tutvustamine, erinevate kohalike mahetoodete degusteerimine on hea võimalus lastele 

proovida midagi uut.

 Ärge muretsege, kui teie taluõu ei meenuta golfimuru ja teil pole iluaeda. Lastele ongi vaja 

näidata päris taluelu.

 Lubage lastel midagi ise teha - nt seemnete külvamine, villa kraasimine, loomade toitmine, 

taimede kastmine vms. Nii tekib lapsel isiklik kogemus ja hea tunne millegi tegemisest.

 Kontakt loomaga loob emotsiooni ja lastele seostuvad taluga eelkõige loomad, seega võiks 

õppepäeval olla ka mõni loom – kasvõi naabri kass või sõbralik koer, kellele saaks pai teha.



Tänan!


