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1. Üldine informatsioon
1.1. Töötajate vaheline (vajadusel ühispakkujate vaheline) tööjaotus
Ühispakkujate vaheline tööjaotus ei ole muutunud. 2019. a tegevuste korraldamine jagati
partnerite vahel.
Ühispakkujate tööde jaotus:
 Infopäevad: Eesti Maaülikool (EMÜ), Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus (EMSA),
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (ÖTK), SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
(Mahekeskus)
 Konverents: EMÜ
 Ettevõtete külastused: EMSA, ÖTK, Mahekeskus
 Esitlustegevused (sh demokatsetel): EMÜ, ETKI, ÖTK, EMSA, Mahekeskus
 Õpiringid: Mahekeskus, ÖTK, EMSA
 Teabematerjalid: EMSA, ÖTK, EMÜ
 Mahepõllumajanduse valdkonda kajastav portaal: EMSA
Kogu projekti juhib ning selle elluviimise ja aruandluse eest vastutab projektijuht. Iga
konsortsiumi liige vastutab endale võetud tööde puhul algusest lõpuni (alates planeerimisest
kuni aruandluse koostamiseni).
Omavaheline kommunikatsioon töötab hästi. Projektijuhi ülesandeks on koordineerida
tegevuste elluviimist ja anda informatsiooni vastavate nõuete täitmise kohta, vajadusel
täpsustada Tellijaga tekkinud küsimused jms.
1.2. Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused
2019. a tegevuste hankeleping 169319/4 allkirjastati 17.01.2019.
Tegevused on käivitunud planeeritult.
Teabematerjal „Mahepõllumajandus Eestis“ valmimise tähtaeg pikenes, trükitud materjal
valmib aprillis.
1.3. Kommunikatsioon Tellijaga
Kommunikatsioon Tellijaga on toiminud hästi, suhtlus toimub nii e-maili kui ka telefoni teel.
Kõik küsimused on saanud vastused ja nendega on arvestatud. Kommunikatsiooni
lihtsustamiseks kasutatavad ühispakkujad e-maili aadressi maheteave@gmail.com, et suhelda
Maaeluministeeriumi ja Tellija kontaktisikutega.
1.4. Kommunikatsioon infopäevade, täienduskoolituste, konverentside, õpiringide,
esitlustegevuste ja ettevõtete külastuste teavitamisel sihtgruppidele.
Sihtgruppe teavitatakse vastavalt nõutele. Sihtgrupi andmed on kättesaadavad
Põllumajandusameti kodulehel asuvast mahepõllumajanduse registrist või küsitakse otse
Põllumajandusametist. Korraldatavate sündmuste info avaldatakse www.maheklubi.ee ja
www.pikk.ee sündmuste kalendris, lisaks saadetakse sihtgrupile kutsed e-maili teel.
Kommunikatsiooni lihtsustamiseks kasutavad ühispakkujad e-maili aadressi
maheteave@gmail.com, millelt saadetakse kutsed ja vastatakse küsimustele.
1.5. Koostöötegevused valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega ning teiste
teadus- ja arendusasutuste, koolitajate, nõustamisteenuse pakkujate või sektori
organisatsioonidega
Aruandeperioodil tehti koostööd Mahepõllumajanduse Koostöökogu organisatsioonidega, et
tutvustada programmi eesmärke ja tegevusi. Lisaks tutvustavad kõik hanke partnerid
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erinevatel asjakohastel sündmustel antud programmi ja selle tegevusi. Õpiringi kogemusi
tutvustati nt 29. jaanuaril toimunud konsulentide teabepäeval Jänedal.
Teabematerjalide ja infopäeva lektorite ning teemade planeerimisel tehakse koostööd ka
Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduametiga.
Samuti tehakse tegevuste planeerimisel koostööd teiste põllumajandusorganisatsioonidega, nt
Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskojaga.

1.6. Programmi nõukogu
Programmi nõukogu koosseis muutus viimati 13.02.2018. Programmi nõukogu on 10liikmeline.
1. Karin Zereen, Maaeluministeeriumi mahepõllumajanduse valdkonna esindaja.
2. Anu Nemvalts, Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna
juhataja.
3. Kairi Sisask, Veterinaar- ja Toiduameti jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja
mitteloomse toidu büroo peaspetsialist.
4. Veeve Kaasik, mahepõllumajanduse valdkonnas nõustamisteenust osutav konsulent.
5. Kaspar Toomsalu, mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev tootja.
6. Jaan Kiider, Riido Ökotalu OÜ, mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev
tootja.
7. Krista Kanniste, OÜ Wilawander, mahepõllumajandusega tegelev töötleja:
8. Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus, mahepõllumajandusliku teadus- ja
arendustegevuse või seirega tegeleva asutuse esindaja.
9. Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus, mahepõllumajandusliku teadus- ja
arendustegevuse või seirega tegeleva asutuse esindaja.
10. Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus, täitja esindaja.
1.7. Järgmisesse aruandeperioodi kavandatud tegevused
2019. aasta II aruandeperioodil:
 Toimub mahekonverents „Vali mahetoit – hea sinule, hea loodusele!“ Tegija
kogemus, 3. mail 2019 Tallinna Lauluväljakul.
 Jätkub teabematerjalid koostamine ja väljaandmine.
 Jätkub töö välislektorite leidmiseks ja infopäevade korraldamine.
 Rajatakse demokatsed.
 Planeeritakse ettevõtetes toimuvad esitlustegevused.
 Toimuvad infopäevad, nt mahepõllumajanduslik taimekasvatus, infopäev mahesektori
organisatsioonidele, mahetoodete turundus, mahetootmine ja toitlustamine jne.
 Käivituvad õpiringid (2 x taimekasvatus, puuvilja- ja marjakasvatus jt)
 Uuendatakse jooksvalt veebilehe www.maheklubi.ee sisu.



Planeeritakse Eesti ja välisriikide ettevõtete külastused.
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2. Ellu viidud tegevused
2.1. Infopäevad
Infopäevad toimuvad II-IV kvartalil.

2.2. Teabematerjalid
Käivitunud on 2019. aasta lepingu raames välja antavate teabematerjalide koostamine.
Teabematerjalid valmivad II-IV kvartalil.

2.3. Mahepõllumajanduse valdkonda kajastav portaal
Raamlepingu raames hallati ja hoiti pidevalt asjakohasena mahepõllumajanduse valdkonna
infot kajastatavat portaali www.maheklubi.ee.
Portaali Maheklubi (www.maheklubi.ee) haldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.
Lisaks maaeluministri 28.04.2015 määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide
rakendamise toetus“ § 6 lõikes 4 nimetatud tegevustele avaldati portaalis:




Nõukogu poolt koostatud ja kinnitatud 2019. aasta Täitja tööplaani (tegevuskava) ja
läbiviidud tegevuste info aadressil:
http://www.maheklubi.ee/teadmussiirde_programm.
Raamlepingu raames koostatud Mahepõllumajanduse Leht aadressil:
http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/
Info raamlepingu raames toimuvate mahepõllumajanduse infopäevade,
täienduskoolituste, konverentside, õpiringide, ettevõtete külastuste ja esitlustegevuse
kohta ja nende jaotusmaterjalid aadressil: http://www.maheklubi.ee/syndmused/;

Portaali külastatavusest annavad ülevaate joonis 1.
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Joonis 1. ww.maheklubi.ee portaali külastatavus jaanuar-märts 2019

2.4. Mahepõllumajanduse perioodiline väljaanne
„Mahepõllumajanduse Leht“
Aruandeperioodil ilmus üks mahepõllumajanduse perioodiline väljaanne
„Mahepõllumajanduse Leht“.


Nr 84, 1-2019: http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/maheleht_1_2019.pdf
(ilmus 31.03.2019)
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Sisukord:
 Kuidas läks mahetootmisel 2018. aastal?
 Mahetoidu müük
 Maaeluministeerium leidis võimaluse toetada mahetootmise laienemist ka sel aastal
 Kuidas on alanud mahetoidu pilootprojekt pealinna lasteaedades
 Mahemaa, mahetootjate arv ja maheturg suurenevad kogu maailmas
 Muudatused mahemäärustes
 Arengud Euroopa suurimate maheturgudega riikides
 Mahepõllumajandus on säästva maakasutuse võtmetehnoloogia
 Mahepõllumajandus vähendab kliimamuutusi
 Anne Luik sai teaduse elutööpreemia
 Taimekaitsevahendite koosmõju võib olla arvatust ohtlikum
 Biofach – mahesektori iga-aastane kohtumispaik juba 30 aastat
 Eesti mahetootjad Biofachil
 Rootsi – üks mahetootjate võimalikke eksportturge
 Mitmekesisus on edukuse võti ka kartulikasvatuses

Leht avaldati internetiaadressidel www.maheklubi.ee ja www.pikk.ee. Samuti avaldati leht
maheklubi Facebooki lehel. E-maili teel saadeti väljaanne kõikidele mahepõllumajanduse
registris olnud tootjatele, kes olid sinna edastanud oma e-maili aadressid.
Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MTÜ.

2.5. Õpiringid
Õpiringid (nt taimekasvatus, lambakasvatus ning marja- ja puuviljakasvatus) alustavad II ja
III kvartalil.

2.6. Esitlustegevused
Algas demokatsete metoodika ja esitlustegevuste planeerimine. Esitlustegevused on
planeeritud II ja III kvartalisse.

2.7. Ettevõtete külastused
Ettevõtete külastused välisriigis ja Eestis on planeeritud eelkõige III kvartalisse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Elen Peetsmann
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
MAHE PIP projektijuht
elen.peetsmann@emu.ee
tel: 53044003
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