
MTÜ EESTI SEEMNELIIT  

Üldkoosoleku protokoll 

Koosoleku korraldaja: MTÜ Eesti Seemneliit 

Toimumisaeg: 11. märts 2015 

Koosoleku kestus: 11:00 - 15:00 

Toimumiskoht: Väätsa Mõis, Väätsa 

Koosoleku juhataja: Arvi Tupits 

Protokollija: Gaidy-Christel Jaansen-Mölder 

 

Osalejad: 36 sh 34 Eesti Seemneliidu hääleõigusliku liikme esindajad ja 2 külalist, (Lisa 1).  

23 liiget esindas end ise, 11 liiget esindati volituse alusel. 

Seemneliidul on 46 liiget, s.t. kvoorum koos. 

 

Koosoleku päevakord vastavalt juhatuse poolt saadetud kutsele: 

1. Juhatuse aruanne  

2. 2014.a. majandusaasta aruande tutvustus ja analüüs  

3. Revidendi aruanne, aruannete kinnitamine   

4. 2015.a. tegevuskava  

5. 2015.a. eelarve esitlemine, eelarve kinnitamine  

6. Juhatuse liikmete valimine 

7. Mare Pork „Enese ja teiste juhtimise uued ideed ja tehnikad“ 

 

Eelnevalt ega kohapeal ei lisandunud päevakorra muutmise ettepanekuid. Väljasaadetud 

päevakord kinnitati. 

 

Päevakorrapunkt 1: Juhatuse aruanne. 

Esitleja: Pille Ardel.  

Juhatuse aruanne: Lisa 3. 

Arutelu: 

Küsimus: Kas ESA suunal on kuulda USA ja EU vabakaubandusleppest? 

Pille Ardel: Praegu info ja arutelu ei ole liikmete suunas välja saadetud. Ilmselt pole arutelud 

veel sellele tasemele jõudnud, et liikmetelt tagasisidet küsitakse. Olemas on „European Seed“ 

ajakiri ja selle link on koduleheküljel olemas, kust saab ESA kõige värskemat infot. Ajakiri 

on inglisekeelne. 

Krista Nurk: ESAle sai edastatud liikmete nimekiri ning nad saadavad seda ajakirja otse 

soovijatele.  

Jaak Läänemets: Kommentaar riigilõivude kohta. Ilmselt riigilõivude tase ei jää 

olemasolevale tasemele, surve on selles suunas, et riigilõivud muutuvad põldude põhiseks. 

Väidetavalt hetkel katavad need väidetavalt alla 40% kuludest. Täpsemad taustauuringud 



puuduvad ning kulude analüüs ilmselt tuleb. Surve on Rahandusministeeriumi poolt olemas, 

kuna riigilõivud ei ole koht, kus põllumajandust toetatakse. 

Pille Ardel: Konkreetsed taustauuringud puuduvad. EL seemnemäärus näeb ette, et kõik 

lõivud peavad olema kulupõhised. Teatud juhtudel võib riik toetada. Otsus on poliitiline.  

Lisaks on sordikaitse riigilõivud: Eestis kaitse all hoidmise riigilõiv sortidel, mis on vanemad 

kui 10a on 105€/aastas, samas Euroopa sordikaitse riigilõiv on 300€/aastas.  Siin on olemas 

proportsionaalne vahe. Surve on hetkel tõsta riigilõive vähemalt kaks korda.  

Elo Tuubel: Kulupõhisest rääkides, siis meil ei ole midagi selle vastu, kuid me soovime 

konkreetseid kulusid näha, mida riigilõivuga kaetakse.  Protsess on pideva jälgimise all. 

 

Päevakorrapunkt nr 2: 2014.a. majandusaasta aruande tutvustus ja analüüs.  

Esitleja: tegevjuht Krista Nurk 

 

Majandusaasta aruanne: Lisa 4. 

 

Arutelu: 

 

Arvi Tupits: Nüüd oleme jõudnud sellise raamatupidamiseni, kus on korrastatud nii, et OTS 

tasud ei ole loetud ülesse Seemneliidu tuludena. Kaks aastat oli suur tulu, siis negatiivne, 

nüüd peaks kõik olema korras ja tasakaalus. Ettepanek kuulata ära ka revidendi aruanne ja siis 

koos hääletada. 

 

 

Päevakorrapunt nr 3: 2014.a revidendi aruanne 

Esitleja: Mikk Tagel 

 

Revidendi aruanne: Lisa 5. 

 

Arutelu: 

 

Krista Nurk: Ettekandesse on sattunud vale number. 

 

Arvi Tupits: Aruandeaasta tulem parandada, ettekandesse sattunud 2013.a. number. Ettepanek 

kinnitada majandusaasta aruanne ja parandatud revidendi aruanne. 

Poolt: 34; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

 

 

Päevakorrapunkt nr 4: 2015 Tegevuskava. 

Esitleja: Pille Ardel 

 

Tegevuskava 2015: Lisa 6. 

 

Arutelu: 

Heli Meripõld: Kas Seemneliit taotleb teavituse ja arendustegevuse meetmest vahendeid? 

 

Pille Ardel: Seda teemat ei ole täpsemalt veel arutletud. 

 



Arvi Tupits: Liikmetelt vaja tagasisidet, osavõtlikkust, juhiseid juhatusele oma töö paremaks 

teostamiseks. Kuna turuarendusmeede tuli kiirelt ja oli avatud vaid paar nädalat, siis projekti 

koostamine oli küllaltki keerukas. Täna on aega planeerida selle aasta õppepäevi, ootame 

soovitusi esinejate jm suhtes. 

 

Elo Tuubel: Paneks paika varakult koolituse jm õppepäevade vajaduse teemad. Saab hakata 

varakult spetsialiste otsima. Leida lahendused teravatele seemnemajanduse probleemidele.  

 

Madis Ajaots: Kas oleks võimalik liidusiseselt pidada nö „musta nimekirja“ nendest 

ettevõtjatest/ostjatest, kes on meie liikmetele seemnete eest võlgu? 

 

Arvi Tupits: Juhul kui seadusega vastuolus ei ole, siis teostatav.  

 

Aivar Jalakas: Inkasso nimekiri on avalik. 

 

Elo Tuubel: Kiirelt käime teemad üle, kas oa-hernekasvatuse teema on aktuaalne, kas peaks 

õppepäeva korraldama? Seemnemüük on üsna aktiivne. 

 

Pille Ardel: ESA saadab ka oma inimesi lektoritena. Juhul kui on teema, saab ka sealtpoolt 

tuge. Neil on suur andmebaas. 

 

Jaak Läänemets: Kas leiame sobivaid ettekandjaid väljapakutud teemadele, mis riigist lektor 

pärit on? 

 

Elo Tuubel: Oa aretajad Saksamaalt.  

 

Pille Ardel: Agronoomia seminaril jm saab kuulata oma inimesi, kuid saame tuua lektorid ka 

väljaspoolt. 

 

Eduard Jaansen: Oakasvatamisel olid eelmisel aastal suured kahjud, kuna ei osata kasvatada, 

Saksamaalt tuua võib sorte, kuid meil on kohapeal kogenud kasvatajaid, kes oskaksid oma 

kogemusi jagada. 

 

Elo Tuubel: Tehnoloogia kogemused võib väljaspoolt sisse tuua. 

 

Jaak Läänemets: Kogemusi tuleks otsida pigem põhja poolt või samadest kliimatingimustest. 

Kui uba peale tuleb, siis mis rapsikasvatusest saab?  

 

Arvi Tupits: Lahti tuleb seletada lahti riski jm asjad. Seega arvatavast ikkagi lähtuda pigem 

Rootsi ja põhjamaade kogemusest, sest meil taliuba ei kasvatata. 

 

Jaak Läänemets: Kontakteeruda Soomest Martti Ylinõmmega. 

Maakasutus ja ökonoomika. Väga aktuaalne teema. Viljakasvatajad vaatavad piimatootjatele 

alt üles, piimatootmine on arenenud jõudsalt edasi, kuid viljasaagid on jäänud samale 

tasemele. Loom on produktiivne kuid efektiivsus on madal. Samas teraviljakasvatuses on 

efektiivsus kõrgem. Kultuuride sobivus jm aspektid, mis vanasti oli au sees, tänapäeval 

kajastamist ei leia ja kasvatatakse igal pool kõike.  

 

Heli Meripõld: Käivad arutelud, kuidas jõusööda osakaalu vähendada.  

 



Anne Liiker: Kes seda teemat valdab – efektiivsus? 

 

Elo Tuubel: Maakasutuse ökonoomikat peab käsitlema agronoom-ökonoomik-mullainimene.  

 

Toiduviljakvaliteedi nõuded Eesti kokkuostjate suunal.   

Jaak Läänemets: Viimasel teravilja arengukava koosolekul arutati nõudeid ja kõigil 

kokkuostjatel on erinevad nõuded. Otsustati ühtsete nõuete kasuks, kokkuostud liiguvad 

sordipõhiseks. Teemat käsitletakse täpsemalt Teraviljafoorumil aprillis.   

Arvi Tupits: Seega sügiseks on info olemas ja saab konkreetse info laiali jagada.  

 

Järel- ja vahekultuurid, huumuskalkulaator. 

Aivar Jalakas: Trend tuleb järjest põhja poole, kasutus laieneb. 

 

Pille Ardel: Maaülikoolil on kohe selle teemaline uuring valmimas.  

 

Seemnemajanduse arengukava, statistika 

Pille Ardel: Kas on vaja välja tuua tootjaid puudutavaid aspekte ja kas tuua tegevuskavasse 

sealt mõni tegevus? 

 

Arvi Tupits: Juhatus on seda palju arutanud, ka täna on see läbi käinud, et PRIAle jt teeme 

dokumente, kuid seda rida – sort, ei ole kuskil. Meiegi käest küsitakse, et mis sorte 

kasvatatakse, kuid me ei oska vastata. Mis peaks olema standardsort, vaja oleks statistikat 

sortide mastaapide kohta, et paremini välja tuua standardid. Maakasutuse ökonoomika osas on 

sordikasutuse eelistus erinev. 

 

Pille Ardel: Põllumajandusametiga ühises mõttevahetuses saame analüüsi aluseid juhtida. 

 

Madis Ajaots: Kas on olemas inimene, kes tunneb kõiki loodud arengukavasid ja oskab välja 

tuua seemet ja meid puudutavaid punkte? 

 

Jaak Läänemets: Töörühmades omavahel käib teiste arengukavade tutvustamine, kuid keegi 

peaks olema, kes orienteeruks enamuses.  

 

Otsustati konsulteerida Lemetti või Kevvaiga, edasisteks aruteludeks. 

 

Jaak Läänemets: Seminariteemadest väljaspool küsimus, kas Seemneliit on mõne 

organisatsiooni liige? Täna räägitakse organisatsioonide kontsentreerumisest. Hilisemaks 

arutlemiseks, kas Seemneliit ka mõtleks astuda mõne organisatsiooni liikmeks? Jõud 

ühendades oleks meil häälevõimu, meil on 6000 tootjat, kuid organisatsioonidesse kuulub 

neist vaid 2000. See annaks jõudu juurde meie esindajatele ja nendele inimestele, kes meie 

soove riigikogu jm ees esindavad. 

 

Arvi Tupits: Nõus. Peame leidma sellise organisatsiooni, kellega oleks ühisosa ja see on 

arutlemise koht kuidas edasi minna. 

 

 

Päevakorrapunkt nr 5: 2015 Eelarve. 

Esitleja: Krista Nurk 

 

Eelarve 2015: Lisa 7. 



 

Jaak Läänemets: Kas selleks aastaks planeeritakse ka mõned hanked? 

 

Pille Ardel: Kindlasti, kuid eelarvesse on keeruline neid sisse panna. 

Põllumajandusministeeriumis on seemnemajanduskavas planeeritud erinevaid tegevusi ja 

plaan on neid hankida Seemneliidu kaudu. Põllumajandusuuringute Keskus ei saa ka otse 

osaleda, vaid läbi liidu. Veel ei ole jõudnud täpsemalt teemasid arutada. 

 

Arvi Tupits: Planeeritud on suurem eelarve, kuid loodame väiksemate kuludega hakkama 

saada.  

Ettepanek kinnitada 2015.a eelarve 

Hääletustulemused: 

Poolt: 33; Vastu: 0; Erapooletuid: 1 

 

Arutelu:  

 

Jaak Läänemets: Mis sisuga on Saksamaa reis? 

 

Pille Ardel: Hetkel 2 teemat: herne- ja oakasvatus; heinaseemne- ja rapsikasvatus, täpsemalt 

ei oska hetkel öelda, arutelu käib. Seekord sooviks vähem sõita ja rohkem kohapeal teadmisi 

omandada. Kindlasti külastame tootjaid, huvitavaid tehnoloogiaid vms. Kui midagi 

soovitakse, siis saab päevakava täiendada. Sõidame Mecklenburg-Vorpommerni liidumaale. 

 

 

Päevakorrapunkt nr 6: Juhatuse valimised. 

 

Kandidaadid: 

1) Pille Ardel  34 häält 

2) Elo Tuubel  32 häält 

3) Alar Türner  31 häält 

4) Anne Liiker  33 häält 

5) Madis Ajaots             32 häält 

6) Arvi Tupits  23 häält 

7) Rein Koch              23 häält 

8) Ilmar Mändmets             17 häält 

9) Mikk Tagel  13 häält 

 

Häältelugemiskomisjonis Karen Rätsep ja Heli Meripõld. 

 

Kinnitati uus juhatus kooseisus: Pille Ardel, Elo Tuubel, Alar Türner, Anne Liiker, Madis 

Ajaots, Arvi Tupits ja Rein Koch. 

 

Revisjonikomisjoni liikmekandidaat: Mikk Tagel 

Hääletustulemused: 

Poolt: 33; Vastu: 1; Erapooletuid: 0 

 

Revidendina jätkab Mikk Tagel.  

 

 

Jooksvad küsimused: 



 

Arvi Tupits: Veeseadusest tulev nõue, et väetist ei tohi enne panna kui 1. aprill. 

 

Avo Kons: Uus ettepanek on muuta kuupäevi vastavalt 20. märtsist – 1. detsembrini, kuid 

seda ei jõua sellesse kevadesse, et enne sügist midagi ei muutu. Põllumajandusministeeriumis 

jutud, et kogu Eesti muuta nitraaditundlikuks. Võiks teha nii nagu Soomes on, et põllumees 

tegeleb heaperemehelikult oma varaga ja läheb põldu, siis kui tal sobiv aeg on.  

 

Arvi Tupits:  Meeldetuletuseks, et Pakendiseaduse kohaselt on seemnemüüjal kohustus 

pakendeid tagasi võtta. Liidu liikmed said info siis kui seadus oli vastu võetud. Kuigi 

füüsiline isik ei ole auditi kohuslane, kuid pakendeid tuleb auditeerida. 

 

Aivar Jalakas: Sõlmida leping käitlusorganisatsioonidega, et võtavad tagasi.  

 

 

Päevakorrapunkt 7: „Enese ja teiste juhtimise uued ideed ja tehnikad“. 

Esitleja: Mare Pork 

 

 

 

 

Protokolli lisad: 

Lisa 1. Üldkoosolekul osalejad 

Lisa 2. Üldkoosoleku kutse 

Lisa 3. Juhatuse aruanne 2014 

Lisa 4. Majandusaasta aruanne 2014 

Lisa 5. Revidendi aruanne 2014 

Lisa 6. 2015. Tegevuskava 

Lisa 7. Eelarve 2015 

 

 

 

 

Protokoll allkirjastatud digitaalselt: 

Gaidy-Christel Jaansen-Mölder (protokollija) 

Arvi Tupits (koosoleku juhataja) 

 


