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PKT hindamise töögrupp

• 2005. aasta veebruaris moodustati PMKs PKT hindamise töögrupp

• 2008. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje hindamise töögrupp

• 2009. a KLV ala-töögrupp



Ekspertgrupi eesmärgid

• Arvamuse esitamine ja nõustamine maaelu 
arengukava püsihindamisega seotud tööde 
planeerimisel, läbiviimisel ja tulemuste 
tõlgendamisel; 

• osalemine püsihindamist puudutavas info- ja 
andmevahetuses; 

• teadlikkuse tõstmises MAK keskkonnamõjust 
ja püsihindamisest.



Ekspertgrupi ülesanded

• MAK 2007-2013 teise telje meetmete ja MAK 2014-2020 
eelkõige 4. ja 5. prioriteedi püsihindamise töödes osalemine ja 
PMK kui MAK püsihindaja nõustamine.

• PMK kui MAKi püsihindaja nõustamine hindamistes, mille 
eesmärgiks on arengukavaüleste tulemuste ja mõjude 
jälgimine ja välja selgitamine, sh ÜPP I samba mõjude 
hindamine arengukavale ja vastupidi ning muude 
horisontaalsete teemade (säästlik areng, kliimamuutused ja 
innovatsioon) hindamine arengukava kontekstis ning 
arengukava panuse hindamine ühisesse strateegilisse 
raamistikku.



• Nõustamine MAK (baas)indikaatorite tõlgendamisel ning lisa 
(tausta)indikaatorite pakkumine. 

• Nõustamine MAK 2007-2013 ja MAK 2014-2020 hindamiseks 
vajalike keskkonnaalaste siseriiklike hindamisküsimuste, -
kriteeriumite ja indikaatorite väljatöötamisel.

• Vajadusel osalemine hindamistööde planeerimisel (nt vajalike 
uuringute, väljaselgitamisel ja planeerimisel, sh sobivate 
seirealade soovitamine). 



• Teostatud seiretööde aruandluse läbivaatamine ja omapoolse 
hinnangu andmine, võimalusel eelmise MAK perioodi 
tulemusi arvesse võttes.

• Soovituste andmine MAK püsihindamisaruannete 
koostamiseks, milles võetakse kokku ja esitatakse ülevaatlikult 
olemasolevad andmed ja muu informatsioon MAK 
keskkonnamõjuga meetmete edenemise ja tulemuslikkuse 
kohta, sh sisendid järelhindamistele, 2017. aasta ja 2019. 
aasta seirearuannetele.

• MAK hindamisalase info jagamine ekspertgrupi liikme poolt 
esindatava asutuse/organisatsiooni siseselt. Lisaks suunavad 
ja koordineerivad vajadusel ekspertgrupis tekkinud 
spetsiifilised küsimused nende poolt esindatava 
asutuse/organisatsiooni selle valdkonna kontaktisikule, kes 
võib vajadusel osaleda kõnealuses küsimuses ka ekspertgrupi 
töös.



• Vajadusel osalemine MAK püsihindamisega seotud 
kommunikatsiooniüritustel (nt jagavad oma valdkonna infot 
põllumajandustootjate koolitustel, osalevad püsihindamist 
tutvustaval infopäeval jms).

• Vajadusel osalemine eraldi kitsamate hindamisteemade 
nõustamiseks moodustatud temaatilistes töörühmades, nagu 
näiteks MAK kliimamuutusega seotud eesmärkide 
saavutamine, KLV põllumajandusmaa määratlemine (sh 
vastava metoodika välja töötamine ja valideerimine, 
pilootprojektide läbiviimine jms).



Ekspertgrupi töökord

• Ekspertgrupi töö toimub koosolekute ja nõupidamistena või 
vastavalt vajadusele kirjaliku protseduurina.

• Koordineerija on PMK Põllumajanduskeskkonna seire büroo 
(PKSB), kes täpsustab ülesanded jooksvalt vastavalt töö 
käigus tekkinud vajadustele sh ka e-kirja teel.

• Koosolekutest teeb kokkuvõtva protokolli PMK PKSB ja 
edastab selle ekspertgrupi liikmetele e-kirja teel 10 
tööpäeva jooksul peale koosoleku lõppu. Kui protokollile ei 
ole 5 tööpäeva jooksul peale edastamist 
täiendusi/parandusi laekunud, siis loetakse protokoll 
heakskiidetuks. 



• Ekspertgrupi liikmetest moodustatakse vastavalt 
vajadusele töörühmi erinevate hindamisvaldkondade 
küsimuste arutamiseks (nt innovatsiooni, KLV 
põllumajanduse, mahepõllumajandus jt teemadel), 
kuhu kaasatakse erialaspetsialiste ka väljastpoolt 
ekspertgruppi (sh nii Eestist kui ka väljast poolt Eestit). 
Väljastpoolt ekspertgruppi ekspertide kaasamise 
põhjendatud ettepaneku võib teha ka ekspertgrupi 
liige.

• E-kirja teel saabunud ekspertgrupi liikmete poolt 
saadetud arvamused ja ettepanekud võetakse PKSB 
poolt arvesse ning vajadusel edastatakse need 
täiendamiseks ja/või kommenteerimiseks kõigile 
ekspertgrupi liikmetele. Ekspertgrupi liikmed annavad 
neile edastatud ettepanekutele tagasisidet kirjalikult 10 
tööpäeva jooksul.
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