
Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus 
8. november 2016 

Säästva arengu foorum, Tallinn 



Kes või mis on maaeluvõrgustik? 
• Asume Maamajanduse Infokeskuses,  

mis on Maaeluministeeriumi  
hallatav riigiasutus 

• Maaeluvõrgustikud on loodud kõikides  
EL liikmesriikides 

• Maaeluvõrgustiku tegevuse  
peamised eesmärgid 
– parandada Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) 

rakendamise kvaliteeti,  
– suurendada sidusrühmade kaasatust, 
– teavitada laiemat üldsust ja võimalikke kasusaajaid 

maaelu arengu poliitikast, 
– aidata kaasa innovatsiooni edendamisele 

põllumajanduses. 
• Valdkonnad: LEADER, kohalik toit, innovatsioon, 

maanoored, lairiba jm 



Näiteid maaeluvõrgustiku tegevustest: 
• Eesti maaelu arengukava (MAK) 

projektinäidete kogumine ja levitamine, sh 
trükised, roll-up näitused jms 

• Uudiskirjad: 
– Iganädalane Võrgukiri 
– Toiduvõrgustike uudiskiri 
– LEADER uudiskiri 
– Innovatsiooni uudiskiri 

• Ürituste korraldamine, erinevate 
koostööplatvormide loomine 

• Koostöö teiste maaelu arendavate 
organisatsioonidega, nt maaturism, LEADER, 
põllumajandusorganisatsioonid jne 



Mõned arvud 

• Eesti põllumajanduse keskkonnahoidlikkusse 
investeeriti aastatel 2007-2013 üle 346 miljoni 
euro (võrdlusena MAK kogueelarve 942 miljonit 
eurot) 

• Aastatel 2007-2013 majandati 
keskkonnahoidlikult ligi 400 000 hektarit 
põllumajandusmaad ja mahepõllumajanduslikult 
rohkem kui 126 000 hektarit 



Kuidas on nende märksõnadega seotud 
Eesti maaelu arengukava? 

Vastused leiab trükisest 



11 lugu …  

• … , mis kirjeldavad, kuidas 
põllumajandusettevõtted on jõudnud 
keskkonnahoidliku põllumajanduseni ning kui 
suur roll on siin Euroopa Liidu toetustel 

9 toetusmeedet …  

• … , mida on rahastatud Eesti maaelu arengukava 
2007-2013 raames ning mis on aidanud kaasa 
eespool nimetatud viie eesmärgi saavutamisele  



 11 lugu  
• Täpselt paras Parduse  

Parduse talu Viljandimaalt  
• Pajusis hoolitakse nii keskkonnast  

kui ka kogukonnast 
Pajusi ABF Jõgevamaalt  

• Sepa talu loodab meiereile  
Sepa Mahetalu Pärnumaalt  

• Kaarli talu pöördepunktide keerises –  
Kaarli talu Lääne-Virumaalt  

• Kurese isevärki talupidamine – FIE Urmas Vahur Pärnumaalt  
• Iisaka talu kesk lammaste paradiisi – FIE Väino Veersalu 

Iisaka talu Harjumaalt  



 11 lugu  
• Maaettevõtlus hoiab pere koos 

Mätiku talu Pärnumaalt  
• Vormsi suurimad  

lihaveisekasvatajad  
hoolivad loodusest 
MT Vormsi Läänemaalt  

• Koplimäe mahebutiik  
Koplimäe Mahe talu  
Saaremaalt  

• Peri mahemõisas kasvavad  
erilised köögiviljad 
OÜ FIO Põlvamaalt  

• Kuidas Pajumäel roosidest jogurtini jõuti 
Pajumäe Piim OÜ  



Aitäh! 

 
seminar@maainfo.ee 

www.maainfo.ee/vorgustik  

http://www.maainfo.ee/vorgustik�
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