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Veebiseminari kodukord (1)

 Palun kõigil mikrofon deaktiveerituna hoida

• Aktiveerida ainult esinedes või küsimust 

esitades ja vastates

• Kaamera võib olla aktiveeritud

 Abilised: Iiri Raa ja Maris Kruuse

• Lubavad osalejaid üritusele

• Vajadusel deaktiveerivad osalejate 

sisseunustatud mikrofoni

• Vastavad Chati aknas tehnilist poolt 

puudutavatele küsimustele

• Hoiavad silma peal Chati aknas ettekandjatele 

esitatud küsimustel ja kommentaaridel ning 

esitavad need iga ettekande lõpus ja annavad 

sõna käe tõstnutele



Veebiseminari kodukord (2)

 Küsimuste/kommentaaride esitamine:

• Chati aknas

• Tõsta käsi:

o Oota kuni korraldaja annab sõna – kui selleks 

ei jätku aega, esita küsimus/kommentaar 

Chati aknas

o Ära unusta pärast „kätt alla lasta“

• Küsimustele vastamine toimub ettekande lõpus –

kui kõiki küsimusi ei jõua esitada, siis neile 

vastatakse hiljem Chat aknas või e-posti teel



Koolituse tunnistused 

mahetootjatele

 Veebiseminar läheb mahetootjatel arvesse 

mahetoetuse kohustusliku 

täienduskoolitusena

 Eeldame, et jälgitakse kogu üritust

 Pärast veebiseminari kantakse koolituse 

läbimise info otse e-PRIAsse – kui see on 

tehtud, antakse e-posti teel teada

 Paberkandjal koolituse tunnistusi ei plaani 

väljastada



Mille raames üritus toimub?

 2019. aastast Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti 

koostöö algus. Põhja-Euroopa kimalaste 

võrgustik, mille fookus looduslike tolmeldajate, 

eriti kimalaste, soodustamine. Sh soovitakse 

soodustada nende elupaiku – eelkõige 

põllumajandusmaastikul.

 2020. ja 2021. a Põhjamaade 

põllumajandusmaastike servaalade ja 

rohekoridoride projekt, mida rahastab 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

 Rohkem infot: 

https://pmk.agri.ee/et/projektid/pohja-euroopa-

kimalaste-vorgustik

 Projekti raames eraldati igale liikmesriigile raha 

riigisisese ürituse korraldamiseks

https://pmk.agri.ee/et/projektid/pohja-euroopa-kimalaste-vorgustik


Põllumajandusmaastike 

rohumaaribade ABC
 Rohumaaribad on üks maastikuelement, mis võib 

tolmeldajatele toitu ja elupaika pakkuda

 Rohumaaribad kaasatud praeguses ja tulevases 

ühises põllumajanduspoliitikas

 Rohumaaribade kohta vaja teadlikkust tõsta

 Vastused küsimustele:

• Milleks rohumaaribasid vaja on?

• Kellele rohumaaribad kasulikud on? 

• Milline on rohumaaribade praegune seisund?

• Kuidas rohumaaribasid rajada?

• Kuidas rohumaaribasid hooldada, et kasu 

maksimeerida?



Põllumajandusmaastike 

rohumaaribade ABC kava
Kellaaeg Ettekande pealkiri ja ettekandja

09:45-10:00 Veebiseminariga liitumine eelnevalt saadetud lingi kaudu

10:00-10:15 Sissejuhatus (Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus)

10:15-11:15 Rohumaaribade kasu keskkonnale ja inimesele (Eve 

Veromann, Eesti Maaülikool)

11:15-11:45 Kimalaste seire rohumaaribad erineva toetustüübiga aladel 

(Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus)

11:45-11:50 Sirutuspaus

11:50-12:30 KSM rohumaaribade taimestiku seire (Jaan Liira, Tartu Ülikool)

12:30-13:15 Lõuna

13:15-14:15 Praktilised näpunäited rohumaaribade rajamiseks ja 

hooldamiseks (Aveliina Helm, Tartu Ülikool)

14:15-14:45 Rohumaaribade toetamine EL ÜPP strateegiakava 2021-2027 

raames (Merili Simmer, Maaeluministeerium)

14:45-15:00 Kokkuvõte (Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus)


