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NÕUANDVA TÖÖRÜHMA SEISUKOHAD 
(töörühma tegutsemise alus – põllumajandusministri 6. septembri 2013. a käskkiri nr 171 ja 9. 

septembri 2013. a käskkiri nr 172) 
 
 

07. märts 2014 nr 1.5-8/233 
 
 
 
Vastavalt põllumajandusministri 6. septembri 2013. a käskkirjale nr 171 ja 9. septembri 2013. 
a käskkirjale nr 172 oli töörühma ülesanne kontrollida Helgi Marga 1. augusti 2013. a ning 
Hilja Valgu ja Heldur Jaan Tõnissoni 26. augusti 2013. a taotlustes esitatud väidetavate 
haldusmenetluse uuendamise aluste esinemist ja välja selgitada, kas esineb avalik huvi 
põllumajandusministri 22. märtsi 1999. a käskkirja nr 66 „AS Tartu Agro maa 
katastriüksusena riigi omandisse jätmine“ punktides 1.1.2, 1.1.3 ja 1.2 nimetatud maa riigi 
omandis hoidmiseks seoses vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli (praegune 
Maaülikool) õppebaas. Samuti on töörühma ülesandeks vaadata probleemi komplekselt ja 
kontrollida kõnealuste kinnistute mittetagastamisele järgnenud asjaolusid. Kontrollida 
omaaegsete otsuste põhjendatust, sealhulgas majanduslikku põhjendatust ja vastavust 
avalikule huvile nii Tartu Riigimajandi ümberkujundamise osas AS-ks Tartu Agro, antud 
kinnistute AS-le Tartu Agro rendileandmise osas, kui AS Tartu Agro erastamise osas. 
Töörühma koosolekud toimusid 11. ja 27. septembril, 23. oktoobril 2013. a ja 29. jaanuaril 
2014. a.  
 
Töörühm peab vajalikuks mainida, et kõigi järgnevalt nimetatud seisukohtade 
kujundamisel on lähtutud ainult Lisas 1 nimetatud dokumentidest. Täiendava, meile 
mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid töörühma seisukohad 
võinud olla teistsugused.  
 
Töörühm analüüsis esitatud taotlusi ja Lisas 1 nimetatud dokumente ning lähtuvalt 
töörühmale määratud ülesandest kujundas järgmised seisukohad: 
 
1. Tartu Riigimajandi loomine ja ümberkujundamine r iigi äriühinguks AS-ks Tartu 
Agro. 
Olulisemad tähelepanekud:  

1. EV Ülemnõukogu 26.08.1992. a otsusega nr 475 kinnitati muuhulgas 6 riigimajandi 
põhitegevusalad ja põhitegevuseks vajaliku maakasutuse suurus: 
• Jüri (seemnekasvatus, veiste tõuaretus) 1500 ha, 
• Luunja (aiandus, seemnekasvatus) 634 ha, 
• Sõmerpalu (seemnekasvatus, linakasvatus) 600 ha, 
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• Kehtna (sigade ja veiste tõuaretus, seemnekasvatus, Kehtna Kõrgema 
Põllumajanduskooli õppebaas) 1850 ha, 

• Jõgeva (teravilja- ja heinaseemne kasvatus) 2500 ha, 
• Tartu (seemnekasvatus, loomakasvatusalased uurimistööd) 3000 ha.  

 
2. Põllumajandusminister Aavo Möldri 29.09.1992. a käskkirja nr 176 alusel 

moodustatakse Põllumajandusministeeriumi alluvusse Tartu Riigimajand. 
3. Äriseadustiku § 507 lg 3 kohaselt tuli kõik ettevõtted, mis olid asutatud enne 

äriseadustiku jõustumist (jõustus 01.09.1995) hiljemalt 1. septembriks 1997 ümber 
kujundada vastavalt äriseadustiku  §-le 509 või lõpetada.  

4. Teised EV Ülemnõukogu 26.08.1992. a otsuses nr 475 nimetatud riigimajandid (5 tk) 
samal ajal kas erastati või likvideeriti.  

5. Tartu Riigimajandi ümberkujundamise põhjendustes ei ole mainitud 
loomakasvatusalaste uurimistööde teostamise vajadust, millele viitas Ülemnõukogu 
otsus. Ka RAS Tartu Agro põhikirjas ei ole vastavat tegevusala sätestatud. Samas on 
RAS Tartu Agro põhikirja tegevusalade loetelus nimetatud põllumajandusteadus- ja 
uurimisasutustele praktikabaasina teenuste osutamine. 

6. Tartu Riigimajandi vajalikkust ning selle ümberkujundamist riiklikuks äriühinguks on 
Põllumajandusminister Ilmar Mändmets selgitanud oma 29.10.1996. a kirjas nr 8-3-
1/2201 Eesti Erastamisagentuurile. Selgituste kohaselt on tegemist tulevikusuunaga 
majandiga, kus toodetakse kõrgpaljundusseemet ning seoses seemnekeskuste 
moodustamisega kindlustamaks OECD nõuetele vastav seemnematerjali levik Eestis, 
peab Põllumajandusministeerium vajalikuks vormistada majand riiklikuks 
äriühinguks. 

7. Riiklik ettevõte Tartu Riigimajand kujundati ümber aktsiaseltsiks ärinimega AS Tartu 
Agro vastavasisulise Vabariigi Valitsuse 15.08.1997. a korralduse nr 616-k alusel.  

8. Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskirjas on selgitatud, et AS Tartu Agro loomise 
eesmärgiks on välja arendada OECD nõuetele vastav seemnekeskus (vastavalt 
Teraviljamajanduse arendamise riiklikule programmile), kelle ülesandeks jääb 
seemnete eri liikide ja sortide tootmine ning müük. 

 
 
Töörühma seisukoht:  
Töörühm tõdeb, et Tartu Riigimajandi loomise aluseks oli eelkõige EV Ülemnõukogu 1992. a 
vastavasisuline otsus. Sama otsuse alusel moodustati veel 5 riigimajandit, mis olid 1997. 
aastaks kas erastatud või likvideeritud. Moodustatud riigimajanditest peeti vajalikuks ainult 
Tartu Riigimajandi ümberkujundamist riiklikuks äriühinguks. Ümberkujundamise vajalikkuse 
põhjendustes on kirjeldatud eelkõige seemnekasvatuse vajalikkust. Loomakasvatusalaste 
uurimistööde vajalikkusele, nagu oli viidatud EV Ülemnõukogu 1992. a otsuses, ei ole 
äriühingu moodustamise põhjendustes ja äriühingu põhikirjas viidatud. 
Töörühm on seisukohal, et seemnekasvatusalaste tegevuste teostamiseks ei pruukinud olla 
hädavajalik moodustada riiklik äriühing AS Tartu Agro (arvestades AS Tartu Agro erastamist 
2001. a ning seemnekasvatusalaste tegevuste teostamist teiste ettevõtjate poolt). Näiteks 
Põllumajandusameti andmetel moodustas AS Tartu Agro poolt perioodil 01.07.2001 kuni 
30.06.2002 (varasemate perioodide kohta andmed puuduvad) toodetud seemnekogus 13% 
Eestis toodetud seemnest. Töörühma käsutuses ei ole materjale, millest nähtuks, et 1997. a 
oleks kaalutud ühe võimalusena ka Tartu Riigimajandi erastamist või tegevuse lõpetamist. 
Jääb arusaamatuks, miks ei ole äriühingu moodustamise põhjendustes ja äriühingu põhikirjas 
mainitud ka loomakasvatuslike uurimistööde jaoks vajaliku baasi tagamist. 
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2. Maade riigi omandisse jätmine ja haldusmenetluse uuendamine 
 
Olulisemad tähelepanekud: 

1. Haldusmenetluse uuendamise taotlused põllumajandusministri 22. märtsi 1999. a 
käskkirja nr 66 „AS Tartu Agro maa katastriüksusena riigi omandisse jätmine“ osas on 
esitatud 1. augustil 2013. a Helgi Marga (Muide katastriüksus katastritunnusega 
83101:003:0475) ja 26. augustil 2013. a Hilja Valgu ja Heldur Jaan Tõnissoni (Eerika 
katastriüksus katastritunnusega 83101:005:0044 ja Eerike katastriüksus 
katastritunnusega 83101:005:0047) poolt. 

2. EV Ülemnõukogu 26.08.1992. a otsusega nr 475 kinnitati Tartu Riigimajandi 
tegevusalana seemnekasvatus ja loomakasvatusalased uurimistööd ning 
põhitegevuseks vajaliku maakasutuse suuruseks 3000 ha (nimetamata konkreetseid 
maaüksuseid). Otsuse punkti 2 kohaselt antakse kasutusse maa eelkõige sellest maast, 
millele endised omanikud või pärijad ei ole esitanud tagastamisnõuet.  

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna 
komisjoni 20.04.1995. a otsusega nr 130/1-16 tunnistati Heldur Jaan Tõnisson ja Mari-
Ann Lagle Põlde Eerika (end Erika nr 6) kinnistu õigustatud subjektiks, kumbki 1/2 
mõttelises osas. 

4. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna 
komisjoni 27.04.1995. a otsusega nr 131/1-9 tunnistati Viktor Tõnisson 1/3 maast, 
Heldur Jaan Tõnisson 1/6 maast ja Mari-Ann Lagle Põlde 1/6 maast ja Hilja Valk 1/3 
maast Eerike (end Eeriko nr 7) kinnistu õigustatud subjektideks. 

5. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna 
komisjoni 09.11.1995. a otsusega nr 158/1-3 tunnistati Helgi Marga ja Maimu Saar 
Muide A-6 kinnistu õigustatud subjektiks, kumbki 1/2 mõttelises osas. 

6. Tähtvere Vallavalitsuse 08.08.1997. a korraldus nr 125 maa riigi (Tartu Riigimajandi) 
omandisse jätmise kohta. Vallavalitsus nõustub endise Tartu katsesovhoosi kasutuses 
olnud maadest 3126,9 ha jätmisega riigi omandisse.  

7. Tähtvere Vallavalitsuse 15.02.1999. a korraldus nr 21, millega antakse arvamus ja 
nõusolek Põllumajandusministeeriumi poolt riigi omandisse taotletavate 
katastriüksuste kohta (Eerika 17,85 ha; Eerike 10,55 ha; Prosta 5,10 ha; Haavakannu 
12,91 ha; Põllu 3,69 ha; Muide 16,72 ha; Voore-Rähni 23,05 ha) kokku pindalaga 
89,87 ha.  

8. Põllumajandusminister Andres Variku 22.03.1999. a käskkiri nr 66 „AS Tartu Agro 
maa katastriüksusena riigi omandisse jätmine“ punkt 1: „Jätan, seoses vajadusega 
säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas, Eesti Vabariigi omandisse riigi äriühingu 
AS Tartu Agro põllumajandusmaa (samad katastriüksused, mis eelmises lõigus kokku 
pindalaga 89,87 ha)“. Käskkiri kehtestati maareformi seaduse § 31 lg 1 p 7 alusel 
(MaaRS § 31 lg 1 p 7: Riigi omandisse jäetakse riigi äriühingute ja riigiasutuste 
põllumajandusmaa). 

9. Töörühma kasutuses puuduvad täiendavad dokumendid, milles oleks viidatud 
Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajadustele ja puuduvad ka andmed 
nimetatud maaüksuste selleks otstarbeks kasutamise kohta.  
Samas on AS Tartu Agro põhikirja tegevusalade loetelus nimetatud 
põllumajandusteadus- ja uurimisasutustele praktikabaasina teenuste osutamine.  

10. 19.10.1999. a tegi VV põllumajandusminister Ivari Padarile ülesandeks ühe kuu 
jooksul läbi vaadata AS-i Tartu Agro tegevuse jätkamise otstarbekus riigi äriühinguna. 
Põllumajandusminister vastas 26.11.1999. a, et AS Tartu Agro tegevuse jätkamine 
riigi äriühinguna ei ole pikemas perspektiivis vajalik, kuid tulenevalt vajadusest 
lõpetada maade kinnistamine, mis oluliselt suurendab riigile kuuluvate AS Tartu Agro 
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aktsiate turuväärtust, on otstarbekas aktsiaseltsi Tartu Agro tegevuse jätkamine riigi 
äriühinguna aastani 2001.  

11. Tartu Maakohus otsustas 28.10.1999. a jätta rahuldamata Helgi Marga kaebuse 
Tähtvere Vallavalitsuse 28.06.1999. a korralduse nr 91 ja põllumajandusministri 
22.03.1999. a käskkirja nr 66 täielikult seadusevastaseks tunnistamiseks. Maakohtu 
otsuse jättis muutmata ka Tartu Ringkonnakohus (26.01.2000. a ) ning Riigikohtu 
loakogu (17.03.2000. a) jättis menetlusloa andmata. 

12. Põllumajandusminister Ivari Padari 14.12.1999. a käskkiri nr 176 „AS Tartu Agro maa 
katastriüksustena riigi omandisse jätmine“ kokku pindalaga 2962,9 ha. Käskkirjale 
eelnes ka vastavasisuline vallavalitsuse korraldus. Käskkiri kehtestati maareformi 
seaduse § 31 lg 1 p 7 alusel (MaaRS § 31 lg 1 p 7: Riigi omandisse jäetakse riigi 
äriühingute ja riigiasutuste põllumajandusmaa). 

13. Põllumajandusminister Ivari Padari 20.04.2000. a käskkiri nr 131 „Maa riigi 
omandisse jätmine“ (Liivaaugu ja Saviaugu katastriüksused) kokku pindalaga 36,4 ha 
seoses vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. Käskkirjale eelnes ka 
vastavasisuline vallavalitsuse korraldus. Käskkiri kehtestati maareformi seaduse § 31 
lg 1 p 7 alusel (MaaRS § 31 lg 1 p 7: Riigi omandisse jäetakse riigi äriühingute ja 
riigiasutuste põllumajandusmaa). 

14. Tänaseni (2014. a veebruar) on punktis 1 käsitletud maaüksused riigi omandis ja antud 
16.11.2000. a sõlmitud rendilepinguga AS Tartu Agro kasutusse. 

15. Töörühm pöördus 18.12.2013. a Eesti Maaülikooli poole selgitamaks, kas ülikooli 
eesmärkide saavutamise seisukohast omavad Eerika, Eerike ja Muide katastriüksused 
olulist tähendust. Ülikooli 02.01.2014. a kirjast selgub, et Eerika ja Eerike 
katastriüksustest on ülikool huvitatud, kuna need piirnevad katsefarmi kasutuses oleva 
maaüksusega, kuid Muide katastriüksus asub katsefarmist kaugel ja ei ole oma 
asukoha tõttu kasutamiseks sobiv. Katsefarmi tarbeks sobivaimaks hindas aga ülikool 
Hiiepõllu katastriüksust pindalaga 325 ha. 
 

 
Töörühma seisukoht:  
 
Arvestades, et EV Ülemnõukogu 26.08.1992. a otsuse punkti 2 alapunkti 1 kohaselt tuli 
riigimajandi kasutusse anda maa eelkõige sellest maast, millele endised omanikud või pärijad 
ei ole esitanud tagastamisnõuet jääb töörühmale selgusetuks, miks jäeti esmalt riigi omandisse 
maad (22.03.1999. a käskkiri nr 66), mille osas õigustatud subjektid olid esitanud 
tagastamisnõuded. Töörühm on seisukohal, et põllumajandusminister Andres Variku 
22.03.1999. a käskkiri nr 66 ei ole kooskõlas EV Ülemnõukogu 26.08.1992. a otsuse punkti 2 
alapunktis 1 sätestatud põhimõttega. Samuti on selgusetu, miks jätkati sellises ulatuses maade 
riigi omandisse jätmisega (14.12.1999. a käskkiri nr 176 ja 20.04.2000. a käskkiri nr 131), kui 
26.11.1999. a oli selgunud, et riigi äriühingu AS Tartu Agro tegevuse jätkamine ei ole riigile 
vajalik. Töörühm võib eeldada, lähtudes põllumajandusministri Ivari Padari 26.11.1999. a 
kirjas esitatud selgitustest, et maade riigi omandisse jätmisega jätkati seetõttu, et see tõstab 
AS Tartu Agro väärtust, mis võimaldab hiljem erastamise tulemusena saada suuremat kasu.  
 
Töörühm on teadlik asjaolust, et Helgi Marga on pöördunud oma õiguste kaitseks (kaebusega 
põllumajandusministri 22.03.1999. a käskkirja nr 66 täielikult seadusevastaseks tunnistamise 
osas) kõigi kohtuastmete poole, kes on jätnud esitatud kaebused rahuldamata. Ka nimetatud 
kohtuasjas on kaebaja juhtinud kohtu tähelepanu eelnimetatud EV Ülemnõukogu otsuse 
punkti 2 alapunktile 1, mille kohaselt antakse kasutusse maa eelkõige sellest maast, millele 
endised omanikud või pärijad ei ole esitanud tagastamisnõuet, kuid üheski kohtuastmes ei ole 
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tuvastatud sellega seoses haldusakti seadusevastasust. Samuti oli Ringkonnakohtu otsuse 
tegemise ajaks teada asjaolu, et riik ei vajanud pikemas perspektiivis AS-i Tartu Agro, vaid 
soovis selle väärtust tõsta ja selle hiljem erastada kasu saamise eesmärgil.  
 
Põllumajandusministeeriumile 26. augustil 2013. a esitatud ühistaotluses taotlesid Hilja Valk 
ja Jaan Tõnisson algatada haldusmenetluse uuendamine põllumajandusministri 22. märtsi 
1999. a käskkirja nr 66 seaduslikkuse hindamiseks ja selle tühistamiseks. Töörühm, olles 
tutvunud põhjalikult ühistaotluses tooduga, jõudis järeldusele, et viimases puudusid HMS § 
44 lõikes 1 toodud menetluse uuendamise alused, mille olemasolu korral on haldusorgan 
kohustatud menetlust uuendama. 
 
Siiski peab töörühm vajalikuks märkida, et HMS § 68 lõikest 1 ei saa aga teha järeldust, et 
keelatud on haldusakti kehtetuks tunnistamise taotlusi esitada muudel alustel kui neil, mis on 
sätestatud HMS § 44 lõikes 1. Isiku selline õigus tuleneb juba PS §-st 46, mille kohaselt on 
igaühel õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste poole. Juhul, kui isiku 
sellelaadses taotluses võib olla esitatud andmeid või seisukohti, mis võivad ajendada 
haldusorganit oma varasemaid seisukohti muutma ja haldusakti kehtetuks tunnistama, siis 
uuendab haldusorgan haldusmenetluse akti kehtetuks tunnistamise otsustamiseks. Sel juhul, 
kuna taotlust ei ole esitatud § 44 lõige 1 alusel, toimub menetluse uuendamine haldusorgani 
omal initsiatiivil. 1 Sellise, muudele asjaoludele tugineva taotluse saamisel on haldusorganil 
diskretsiooniõigus otsustada, kas võtta taotlus menetlusse ja uuendada haldusmenetlus või 
mitte, ning, kui otsustatakse asi menetlusse võtta, tuleb seejärel otsustada, kas taotlus 
rahuldada ja haldusakt kehtetuks tunnistada või mitte. 
 
Töörühm on tutvunud põhjalikult kogu vaidlusalust käskkirja puudutavate dokumentide ja 
muude asjakohast teavet sisaldavate materjalidega. Lisaks taotluses esitatud teabele on 
töörühm töös kohaldanud uurimisprintsiipi ning on omal initsiatiivil kogunud täiendavaid 
faktilisi asjaolusid, millel on töörühma seisukoha kujundamisel määrav tähtsus. 
 
Vaatamata kohtu poolt antud hinnangule põllumajandusministri Andres Variku 22.03.1999. a 
käskkirja nr 66 õiguspärasuse osas on töörühma hinnangul nimetatud käskkirja andmisel 
õigustatud subjektide huvide ja riigi huvide kaalumisel tehtud diskretsiooniviga. Töörühma 
arvamusel oleks olnud korrektne käitumine esimeses järjekorras jätta riigi omandisse need 
maaüksused, mille osas õigustatud subjektide poolsed küsimused olid lahendatud. 
Vaidlusaluste maade riigi omandisse jätmine oleks olnud põhjendatud kui see oleks olnud 
vältimatult vajalik. Kokku jäeti kolme käskkirja alusel riigi omandisse 3089,17 ha maad 
(Ülemnõukogu otsuses oli 3000 ha ja vaidlusaluste maade käskkirja pindala oli 89,87 ha). 
Põllumajandusminister Andres Variku 22.03.1999. a käskkirja nr 66 punkti 1 kohaselt jäeti 
maa riigi omandisse põhjendusega, et see on vajalik seoses vajadusega säilitada 
Põllumajandusülikooli õppebaas. Töörühmal puuduvad materjalid, millest selguks otsene seos 
Põllumajandusülikooli õppebaasi vajaduse ja riigi omandisse jäetavate maaüksuste vahel. 
Töörühm ei välista, et vastav teadmine võis olla olemas käskkirja kehtestamise ajal. Küll on 
aga Eesti Maaülikool korduvalt pöördunud (viimati vastates töörühma päringule 02.01.2014. a 
kirjas) ja selgitanud oma vajadusi seoses Märja katsefarmi teenindamiseks vajaliku Hiiepõllu 
325 ha katastriüksusega, mis on samuti jäetud riigi omandisse.  
 
 

                                                 
1 Riigikohtu otsuse nr 3-3-1-36-04 p 21  
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Seega juhindudes eeltoodust leiab töörühm, et kuigi taotlejate poolt esitatud ühistaotlus ei 
sisaldanud uusi ega täiendavaid asjaolusid, mis annaksid võimaluse haldusmenetluse 
uuendamiseks isikute ühistaotluses toodu põhjal, tuleks antud juhul 
Põllumajandusministeeriumil kohaldada diskretsiooniõigust menetluse uuendamise 
otsustamiseks. Teisisõnu ajendatuna ühistaotluses esitatust ning arvestades maade riigi 
omandisse jätmise protsessi ja sellele järgnenud tegevusi tervikuna, võttes aluseks töörühma 
käsutuses olevad materjalid, teeb töörühm põllumajandusministrile ettepaneku kaaluda 
haldusmenetluse uuendamist Põllumajandusministeeriumi initsiatiivil.  
 
Lisaks peab töörühm vajalikuks märkida, et uuendatud menetluses tuleb teostada põhjalik 
kaalumine, mis peab tagama, et haldusakti kehtetuks tunnistamisega vaidlusaluste maaüksuste 
osas ei riivataks ülemäära kolmandate isikute huve. Vastavalt HMS § 64 lõikele 3 tuleb 
haldusorganil kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti 
kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, 
haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega 
haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega 
ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.  
 
Töörühm teeb täiendava ettepanekuna algatada AS-ga Tartu Agro sõlmitud rendilepingu 
muutmine lepingu punkti 16.1 alusel ning arvata välja rendi eseme hulgast Hiiepõllu 
katastriüksus (katastritunnus 83101:003:0754) pindalaga 325 ha ning anda see avalikust 
huvist lähtuvalt Eesti Maaülikooli kasutusse seoses Märja katsefarmi majandamise ja 
loomakasvatusalaste uurimistööde teostamisega.  
 
 
3. Riigi omandisse jäetud maade rendile andmine AS-le Tartu Agro. 
 
Olulisemad tähelepanekud: 

1. 2000. a aprilli lõpuks oli põllumajandusministri kolme käskkirja alusel (22.03.1999. a 
käskkiri nr 66; 14.12.1999. a käskkiri nr 176 ja 20.04.2000. a käskkiri nr 131) jäetud 
kokku 3089,17 ha maad riigi omandisse maareformi seaduse § 31 lg 1 p 7 alusel 
(MaaRS § 31 lg 1 p 7: Riigi omandisse jäetakse riigi äriühingute ja riigiasutuste 
põllumajandusmaa). 

2. Riigivara kasutusse andmine oli reguleeritud riigivaraseaduse ja VV 01.08.1995. a 
määrusega nr 285 „Riigivara kasutusse andmise korra kinnitamine“. Riigivaraseaduse 
§ 13 kohaselt kasutatakse riigivara avalikuks otstarbeks, riigivõimu teostamise 
otstarbeks või tulu saamiseks. Sama seaduse § 16 kohaselt võib riigivara kasutada tulu 
saamiseks, kui see ei ole vajalik avalikuks otstarbeks või riigivõimu teostamiseks. 
Vastavalt riigivara seaduse § 19 antakse riigivara tasu eest teisele isikule rendile 
avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega (valikpakkumise) korras.  

3. Põllumajandusministeerium teavitas (07.06.2000) Rahandusministeeriumi soovist 
anda kasutusse riigi omandisse jäetud maad kokku 3089,17 ha. 
Rahandusministeeriumi omakorda teatas (27.06.2000), et riigivara registrile ei 
laekunud ühtegi riigivara valitseja teadet vara vajalikkuse kohta neile riigivõimu 
teostamiseks. 

4. 06.07.2000. a avaldati väljaandes Ametlikud Teadaanded eelläbirääkimistega 
pakkumise (valikpakkumine) teade, mille sisuks oli riigi omandisse jäetud Tartu 
maakonnas Tähtvere vallas asuvate maaüksuste üldpindalaga 3089,17 ha rendile 
andmine. Maakasutuse sihtotstarbeks on maatulundusmaa ning rendileandmise 
tingimuseks on AS Tartu Agro põllumajandusliku tootmistegevuse jätkamine. Pakkuja 
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pidi esitama avalduse pakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel, õiendi 
osavõtumaksu tasumise kohta, rendisumma pakkumine ja äriplaani. Samuti oli teatele 
lisatud info saamiseks vajalik telefoninumber. Teates ei olnud avaldatud rendi 
tähtaega. 

5. 27.07.2000. a pakkumiste protokollist selgub, et kokku esitati 2 pakkumist:  
- Aiu Põllumajanduse OÜ pakkumine 200 krooni/ha (ehk kokku 617 834 

krooni/aastas); 
- AS Tartu Agro pakkumine 10 000 krooni/aastas + maamaks 85 000 krooni. Lisaks 

pakuti investeeringuteks kuni 5 miljonit /aastas ja rendi tähtajaks 10-25 aastat. 
Aiu Põllumajanduse OÜ-d otsustati mitte lülitada läbirääkimiste vooru järgmistel 
põhjustel: 
- puudus juhatuse otsus osalemise õiguse kohta,  
- puudus osaühingu äriregistrisse registreerimise kaart (ei olnud teates nõutud), 
- esitatud äriplaan ei vastanud nõuetele, kuna puudus igasugune analüüs ja 

planeering ning jäi selgusetuks kuidas tagatakse rendisumma tasumine.  
6. 16.11.2000. a sõlmiti AS-ga Tartu Agro põllumajanduslik rendileping nr 4 summas 10 

tuh krooni aastas + maamaks ja investeeringud maaparandussüsteemide uuendamiseks 
400 tuh krooni aastas. Rendi esemeks oli eelnevalt riigi omandisse jäetud 3089,17 ha 
maad. Rendilepingu punkti 16.1 kohaselt ei ole lepingulised kokkulepped konstantsed, 
neid tõlgendatakse vastavalt avaliku huvi muutumisele rendi eseme suhtes. Avaliku 
huvi kindlakstegemisel on määrava tähtsusega RENDILEANDJA ehk 
Põllumajandusministeeriumi seisukoht.  

 
 
Töörühma seisukoht:  
 
Töörühm tõdeb, et maade rendile andmise peamiseks ajendiks oli riigi omandisse jäetud maa 
õigusliku kasutuse tagamine. Alternatiivvariandina oli võimalus valida ka riigivara 
üleandmine AS-ile Tartu Agro aktsiakapitali suurendamise teel, kuid vastavasisulise otsuse 
tegemine oli Vabariigi Valitsuse pädevuses. Töörühma käsutuses ei ole materjale, millest 
nähtuks, et viimati nimetatud varianti oleks Põllumajandusministeeriumis kaalutud. 
Töörühm on seisukohal, et pakkujatele pakkumiste koostamiseks ja esitamiseks ettenähtud 
tähtaeg (3 nädalat) ei olnud ilmselt proportsionaalne konkursile esitatud tingimuste täitmise 
suhtes. 
Töörühmal puudub võimalus sisuliselt hinnata esitatud pakkumisi, kuna esitatud pakkumised 
ja läbirääkimiste voorus koostatud materjalid ei olnud töörühmale kättesaadavad (valdavalt oli 
dokumentide säilitus tähtaeg kuni 5 aastat). Töörühm juhib tähelepanu asjaolule, et Aiu 
Põllumajanduse OÜ pakkumise mittevastavaks tunnistamine ja läbirääkimiste vooru mitte 
lülitamine ei pruukinud olla põhjendatud, sest eelläbirääkimistega pakkumise teates ei olnud 
nõutud äriühingu äriregistrisse registreerimise kaarti ega polnud esitatud konkreetseid nõudeid 
äriplaanile. 
Sõlmitud rendilepingu hinna osas (ca 3 krooni/ha) töörühm oma seisukohta ei kujundanud, 
kuna puuduvad võrreldavad andmed sarnaste tehingute osas. Samas on teada asjaolu, et 
konkureerivas pakkumises, mis küll tagasi lükati, oli pakutud hind 200 krooni/ha kohta ning 
Maa-ameti poolt 2005. a välja renditud riigile kuuluva põllumaa rendihind oli 500 krooni/ha 
kohta. 
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4. Riigi äriühingu AS Tartu Agro erastamine. 
 
Olulisemad tähelepanekud: 

1. 19.10.1999. a tegi VV põllumajandusminister Ivari Padarile ülesandeks ühe kuu 
jooksul läbi vaadata AS-i Tartu Agro tegevuse jätkamise otstarbekus riigi äriühinguna. 
Põllumajandusminister vastas, et AS Tartu Agro tegevuse jätkamine riigi äriühinguna 
ei ole pikemas perspektiivis vajalik, kuid tulenevalt vajadusest lõpetada maade 
kinnistamine, mis oluliselt suurendab riigile kuuluvate AS Tartu Agro aktsiate 
turuväärtust, on otstarbekas aktsiaseltsi Tartu Agro tegevuse jätkamine riigi 
äriühinguna aastani 2001. 

2. Vabariigi Valitsuse 03.07.2001. a korralduse nr 475 alusel otsustati müüa 
eelläbirääkimistega pakkumisel AS Tartu Agro aktsiad alghinnaga 14 899 370 krooni. 
Pakkumise lisatingimusteks määrati 5-aastase kohustusega: 
- äriplaani esitamine, milles nähakse ette senise põllumajandusliku tootmistegevuse 

jätkamise viisid; 
- investeeringu tegemine aktsiakapitali suurendamise teel ja investeeringud tootmise 

arendamiseks tootmisharude lõikes;  
- tööhõive tagamine senisel määral; 
- krediidi- või finantseerimisasutuse garantii esitamise nõue, tagamaks eelnevalt 

nimetatud kohustuste täitmine 5 aasta jooksul. 
Aktsiate alghinna määramisel võeti aluseks Eesti Ühispanga poolt antud hinnang. 

3. Põllumajandusminister Ivari Padar määras 23.07.2001. a käskkirjaga nr 193 veel 
täiendavaks tingimuseks pakkuja vajalikud kogemused põllumajanduslikus 
tootmistegevuses (pakkuja tegevusvaldkond). 

4. Enampakkumisteade avaldati 01.08.2001. a väljaandes Ametlikud Teadaanded. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 14.08.2001. 

5. Riigile kuuluvate väärtpaberite müük oli reguleeritud riigivaraseaduse ja VV 
18.10.2000. a määrusega nr 328 „Riigile kuuluvate väärtpaberite müügi kord“. 

6. Nimetatud korra § 39 kohaselt tuli müügi otsuses (ehk VV korralduses) määrata 
arvuliselt väljendavate lisatingimuste korral nende piirsuurus. 

7. Samuti pidi korra § 44 kohaselt olema eelläbirääkimistega pakkumise teade avaldatud 
vähemalt kaks nädalat (14 päeva) enne pakkumiste esitamise tähtaega. Pakkumise 
teade oli avaldatud 13 päeva enne pakkumiste esitamise tähtaega. 

8. AS Tartu Agro aktsiate müügi korralduskomisjoni 15.08.2001. a protokollist nähtub, 
et kokku esitati 4 pakkumist: OÜ Tartland, TÜ E-Piim, AS Tiigi Keskus ja AS Vidu. 

9. Töörühmal puudub täpsem ülevaade esitatud pakkumistest ja läbirääkimiste voorus 
käsitletust. VV korralduse seletuskirjast selgub, et OÜ Tartlandi pakkumine ostuhinna 
ja garanteeritud investeeringute osas oli vastavalt  30,1 milj krooni ja 50 milj krooni 
ning TÜ E-Piim pakkumine vastavalt 32 098 735,80 krooni ja 10 milj krooni. 

10. Põllumajandusministeerium teeb 11.09.2001. a VV ettepaneku tunnistada AS Tartu 
Agro aktsiate ostmiseks esitatud pakkumistest parimaks OÜ Tartland lõplik 
pakkumine, sest tema pakutud garanteeritud investeeringute määr on viis korda 
suurem kui kõrgema ostuhinnaga pakkumise teinud pakkujal ning ostuhind ei ole 
oluliselt madalam pakutud kõrgeimast hinnast. Seletuskirja kohaselt kasutati 
hindamisel hinna ja garanteeritud investeeringute osas väärtuspunktide meetodit ning 
äriplaanide osas suhtelisi kriteeriume.  

11. VV korralduse eelnõu kooskõlastamisel juhtis Rahandusministeerium muuhulgas 
tähelepanu asjaoludele, et aktsiate alghind ei ole määratud adekvaatselt ning AS Tartu 
Agro senine juhtkond, kes nüüd on OÜ Tartland omanikud, ei ole tegutsenud omanike 
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(riigi) huvides, vaid on püüdnud eelnevatel perioodidel omaniku (riigi) eest kasumit 
varjata.  

12. VV 02.10.2001. a istungil otsustas VV ühehäälselt tunnistada parimaks OÜ Tartland 
lõplik pakkumine. Istungi materjalidest selgus, et Riigikontroll ei soovitanud seda 
otsust valitsusel kinnitada, kuna pakkumise korraldamise tähtaja osas ei järgitud 
vastavat korda ning pakkumiste hindamiseks ei olnud pakkumistingimustes määratud 
mitte ühtegi mõõdetavat kriteeriumi peale hinna. 

 
Töörühma seisukoht:  
 
Töörühm tõdeb, et AS Tartu Agro erastamine tugines juba 1999. a Vabariigi Valitsuse 
põhimõttelisele otsusele, mis teostati alles peale maade riigi omandisse jätmist ja rendile 
andmist. 
Töörühm peab vajalikuks lisada, et kuigi põllumajandusminister määras oma käskkirjaga nr 
193 pakkujale täiendavaks tingimuseks kogemused põllumajanduslikus tootmistegevuses 
(pakkuja tegevusvaldkond), siis pakkujal OÜ Tartland vastav kogemus puudus.  Ka ei olnud 
OÜ Tartland tegevusalad (tööstuskaupade eksport, import ja vahendus, kinnisvaratehingud, 
investeerimisprojektide koostamine, äri- ja põhitegevusega seotud konsultatsioonid) seotud 
põllumajandusega, kuid samas OÜ Tartland juhatuse liige Aavo Mölder oli riigi äriühingu AS 
Tartu Agro juhatuse esimees.  
Töörühm tõdeb, et arvuliselt väljendatavate lisatingimuste puhul (eelkõige investeeringute ja 
garantiide osas) ei olnud määratud nende piirsuurust, kuigi see oli Riigile kuuluvate 
väärtpaberite müügi korra kohaselt nõutud. Samuti ei olnud pakkumiste esitamise tähtaja 
puhul järgitud Riigile kuuluvate väärtpaberite müügi korda, kuid samas ei ole seda puudust 
teiste pakkujate poolt ka vaidlustatud.  
Töörühmale jääb selgusetuks, kuidas oli põhjendatud väärtuspunktide rakendamine antud 
erastamise protsessis, kui pakkumistingimustes oli ainus numbriliselt hinnatav suurus hind. 
Samale puudusele juhtis tähelepanu ka Riigikontroll. Nimetatud puudused olid Vabariigi 
Valitsuse liikmetele teada, kuid sellele vaatamata tegi Vabariigi Valitsus konsensusliku otsuse 
AS Tartu Agro erastamiseks OÜ-le Tartland.  
 
Töörühm peab täiendavalt vajalikuks rõhutada, et kõigi eelnevalt nimetatud 
seisukohtade kujundamisel on lähtutud ainult Lisas 1 nimetatud dokumentidest. 
Täiendava, meile mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid 
töörühma seisukohad võinud olla teistsugused.  
 
Lisa 1 – Dokumentide loetelu  
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Toomas Kevvai      (allkirjastatud digitaalselt) 
töörühma esimees      Urmas Mets 
Põllumajandusministeeriumi töörühma aseesimees 
toiduohutuse ning teaduse ja      Põllumajandusministeeriumi  
arenduse asekantsler      siseauditi osakonna siseaudiitor 
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Töörühma liikmed: 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Taimo Staalfeldt 
Põllumajandusministeeriumi 
haldusosakonna juhataja 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kalle Liebert 
Põllumajandusministri nõunik 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Pille Eller 
Põllumajandusministeeriumi 
õigusosakonna nõunik 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Arvo Tuisk 
Tartu Maavalitsuse omandireformi 
peaspetsialist 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Indrek Riisaar 
Haridus- ja Teadusministeeriumi 
riigivara osakonna juhataja 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Marili Lehtmets 
Maa-ameti õigusosakonna jurist 
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LISA 1: Dokumentide loetelu 
 
Kuupäev Teema Sisu 
26.08.1992 Maade riigi 

omandisse jätmine 
EV Ülemnõukogu otsus nr 475 riigimaa eraldamise kohta põllumajanduslikele õppe-, katse- ja 
teadusasutustele. Tartu Riigimajandi põhitegevuseks (seemnekasvatuse ja loomakasvatusealasteks 
uurimistöödeks) vajaliku maakasutuse suuruseks kinnitati  3000 ha. 

29.09.1992 Tartu Riigimajandi 
moodustamine 

Põllumajandusminister Aavo Möldri käskkiri nr 176, mille alusel moodustatakse Põllumajandusministeeriumi 
alluvusse Tartu Riigimajand. 

14.07.1993 Tartu Riigimajandi 
moodustamine 

Põllumajandusminister Jaan Leetsar´e käskkiri nr 103, millega kästakse Tartu Näidissovhoosil anda üle Tartu 
Riigimajandile tema põhitegevuse jätkamiseks iseseisva juriidilise isikuna vajalikud riigivahendite arvelt ja 
Tartu Näidissohvoosi omavahentite arvelt soetatud varad. 

13.04.1994 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tähtvere Vallavolikogu otsus, milles otsustati teha EV valitsusele ettepanek arvata Tartu Riigimajandile jääva 
maa hulka 2969 ha (sh endiste talupidajate maa, mille kohta on esitatud tagastamise avaldused). 

20.04.1995 Õigustatud 
subjektiks 
tunnistamine 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna komisjoni otsus nr 130/1-
16, millega tunnistati Heldur Jaan Tõnisson ja Mari-Ann Lagle Põlde Eerika (end Erika nr 6) kinnistu 
õigustatud subjektiks, kumbki 1/2 mõttelises osas.  

27.04.1995 Õigustatud 
subjektiks 
tunnistamine 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna komisjoni otsus nr 131/1-9, 
millega tunnistati Viktor Tõnisson 1/3 maast, Heldur Jaan Tõnisson 1/6 maast ja Mari-Ann Lagle Põlde 1/6 
maast ja Hilja Valk 1/3 maast Eerike (end Eeriko nr 7) kinnistu õigustatud subjektideks.  

9.11.1995 Õigustatud 
subjektiks 
tunnistamine 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna komisjoni otsus nr 158/1-3, 
millega tunnistati Helgi Marga ja Maimu Saar Muide A-6 kinnistu õigustatud subjektiks , kumbki 1/2 
mõttelises osas. 

27.05.1996 Tartu Riigimajandi 
ümberkujundamine 
AS Tartu Agro 

VIII Riigikogu stenogramm, põllumajandusminister Ilmar Mändmets annab ülevaate riigimajanditega 
seonduvast, sh Tartu Riigimajand, mille säilitamist riigimajandina peab jätkuvalt vajalikuks. 

14.10.1996 Tartu Riigimajandi 
ümberkujundamine 
AS Tartu Agro 

PM kiri nr 8-3-1/2083 Eesti Erastamisagentuurile, milles palutakse mitte lülitada erastamisnimekirja Tartu 
Riigimajandit. 
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29.10.1996 Tartu Riigimajandi 
ümberkujundamine 
AS Tartu Agro 

PM kiri nr 8-3-1/2201 Eesti Erastamisagentuurile, milles selgitatakse, miks palutakse mitte lülitada 
erastamisnimekirja Tartu Riigimajandit. 

28.04.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tartu Riigimajand esitab põllumajandusminister Andres Varikule taotluse nr 17/409, milles palutakse 
põllumajandusministril otsustada Tartu Riigimajandi kasutuses olev maa jätta riigi omandisse. 

30.04.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Põllumajandusminister Andres Variku käskkiri nr 55. Seoses Eesti ühinemisega OECD 
seemnekasvatusskeemiga ning vajadusega luua baas nõuetele vastava kõrgpaljundusseemne tootmiseks on 
vajalik Tartu Riigimajandil kujundada välja seemnekeskus uute sortide kõrgpaljundusseemnete 
paljundamiseks ning riigi seemnereservi säilitamiseks vastavalt OECD nõuetele ning Tartu riigimajandil ja 
Jõgeva Sordiaretuse Instituudil korrastada maakasutused lähtudes kõrgpaljundusseemnete tootmise nõuetest. 

3.07.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tartu Maakorralduse OÜ poolt koostatud töö nr MK-3 toimik: "Tartu maakond Tähtvere vald Tartu 
Riigimajand. Maa riigi omandisse jätmise taotlusmaterjali juriidiline osa."  

8.08.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 125 maa riigi (Tartu Riigimajandi) omandisse jätmise kohta. 
Vallavalitsus nõustub endise Tartu katsesovhoosi kasutuses olnud maadest 3126,9 ha osas jätmise riigi 
omandisse. 

15.08.1997 Tartu Riigimajandi 
ümberkujundamine 
AS Tartu Agro 

VV korraldus nr 616-k (koos seletuskirja ja AS Tartu Agro põhikirjaga) riikliku ettevõtte Tartu Riigimajand 
ümberkujundamine aktsiaseltsiks AS Tartu Agro (aktsiate valitsejaks määratakse 
Põllumajandusministeerium). 

19.08.1997 Tartu Riigimajandi 
ümberkujundamine 
AS Tartu Agro 

Põllumajandusminister Andres Variku käskkiri nr 107 "Riikliku ettevõtte Tartu Riigimajand 
ümberkujundamine" aktsiaseltsiks AS Tartu Agro. 

4.11.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

PM kiri nr 5-2/2581 Tähtvere Vallavalitsusele, milles palutakse Vallavalitsusel kindlaks määrata enne Tartu 
Riigimajandi maade riigi omandisse vormistamist valla poolt kõikide riigimajandi ringpiiridesse jäävate ja 
eraldi kinnistamisele kuuluvate maaüksuste piirid ja pindalad ning välja kruntida need Tartu Riigimajandi 
maaüksuse plaanil. 
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9.12.1997 Maade riigi 
omandisse jätmine 

PM kiri nr 5-2/2918 Tähtvere Vallavalitsusele, milles teatatakse, et PM on nõus seemnekasvatuse huvides 
jätma Tartu Riigimajandi maaüksuse ringpiirides osaliselt riigi omandisse ka õigustatud subjektide poolt 
tagasinõudeavaldustega maid, juhul kui nende tagastamine raskendab või takistab seemnekasvatuseks 
sobilikku maakasutust. 

21.01.1999 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tartu Maakorralduse OÜ poolt koostatud Muide, Eerika ja Eerike  katastriüksuste riigi omandisse jätmise 
toimikud nr KE-1175-2/2, nr KE-1175-2/3 ja KE-1175-2/4. 

15.02.1999 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 21, millega antakse arvamus ja nõusolek Põllumajandusministeeriumi 
poolt riigi omandisse taotletavate katastriüksuste kohta (Eerika 17,85ha; Eerike 10,55ha; Prosta 5,10ha; 
Haavakannu 12,91ha; Põllu 3,69ha; Muide 16,72ha; Voore-Rähni 23,05ha) kokku pindalaga 89,87ha. 

22.03.1999 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Põllumajandusminister Andres Variku käskkiri nr 66 "AS Tartu Agro maa katastriüksusena riigi omandisse 
jätmine" seoses vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. (samad katastriüksused, mis eelmises 
lõigus kokku pindalaga 89,87 ha). 

19.10.1999 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Vabariigi Valitsuse istungi protokoll nr 47 päevakorrapunkt nr 5, milles tehakse põllumajandusministrile 
ülesandeks vaadata läbi AS-i Tartu Agro tegevuse jätkamise otstarbekus riigi äriühinguna ja esitada 
valitsusele asjakohane ettepanek. 

28.10.1999 Kohus Tartu Maakohus otsustas haldusasjas 3-43/99 jätta Helgi Marga kaebus rahuldamata. 
8.11.1999 Kohus Helgi Marga apellatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtule. 
24.11.1999 Maade riigi 

omandisse jätmine 
Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 168, millega antakse arvamus ja nõusolek Põllumajandusministeeriumi 
poolt riigi omandisse taotletavate katastriüksuste kohta kokku pindalaga 2962,9ha. 

26.11.1999 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

PM kiri nr 9-3-1/2573 Vabariigi Valitsusele seoses VV 19.10.1999 a istungi päevakorra punkti 5 täitmisega : 
"Põllumajandusministeerium on seisukohal, et AS Tartu Agro tegevuse jätkamine riigi äriühinguna ei ole 
pikemas perspektiivis vajalik, kuid tulenevalt vajadusest lõpetada maade kinnistamine, mis oluliselt suurendab 
riigile kuuluvate AS Tartu Agro aktsiate turuväärtust, on otstarbekas AS-i Tartu Agro tegevuse jätkamine riigi 
äriühinguna aastani 2001." 

14.12.1999 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Põllumajandusminister Ivari Padari käskkiri nr 176 "AS Tartu Agro maa katastriüksustena riigi omandisse 
jätmine" kokku pindalaga 2962,9 ha.  
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26.01.2000 Kohus Tartu Ringkonnakohtu otsustas ( II-3-11/00) jätta Helgi Marga (Muide katastriüksus) apellatsioonikaebuse 
rahuldamata. Helgi Marga taotles muuhulgas põllumajandusministri 22.03.1999 a käskkirja nr 66 
resolutiivosa p1.2 seadusevastaseks tunnistamist.  

24.02.2000 Kohus Helgi Marga kassatsioonkaebus Riigikohtule. 
7.03.2000 Kohus Tähtvere Vallavalitsuse vatsus nr 51/157 Riigikohtule. Vastus kassatsioonkaebusele. Kirja lisas on toodud 

põhjendus AS Tartu Agro kasutuses oleva maa jätmiseks riigi omandisse 
9.03.2000 Kohus PM kiri nr 9-1-2/544 Riigikohtule. Vastus kassatsioonkaebusele. 
17.03.2000 Kohus  Riigikohtu loakogu otsustas jätta Helgi Marga kassatsioonkaebusele  menetlusloa andmata. 
31.03.2000 Maade riigi 

omandisse jätmine 
Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 67, millega antakse arvamus ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
pindalaga 26,6ha (Liivaaugu katastriüksus). 

31.03.2000 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Tähtvere Vallavalitsuse korraldus nr 69, millega antakse arvamus ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks 
pindalaga 9,8ha (Saviaugu katastriüksus). 

20.04.2000 Maade riigi 
omandisse jätmine 

Põllumajandusminister Ivari Padari käskkiri nr 131 "Maa riigi omandisse jätmine" (Liivaaugu ja Saviaugu 
katastriüksused) kokku pindalaga36,4 ha seoses vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. 

7.06.2000 Maade rentimine 
AS Tartu Agro 

PM kiri nr 7-7-1/1403 Rahandusministeeriumile, millega teavitatakse soovist anda 3089,17 ha maad 
kasutusse. Maade sihtotstarbeks on maatulundusmaa ning neid kasutab põllumajanduslikuks otstarbeks AS 
Tartu Agro. 

27.06.2000 Maade rentimine 
AS Tartu Agro 

Rahandusministeeriumi vastuskiri nr 60-2-4/5662, millega antakse teada, et riigivara registrile ei laekunud 
tähtajaks ühtegi riigivara valitseja teadet vara ( 3089,17 ha maa) vajalikkuse kohta riigivõimu teostamisel. 

3.07.2000 Maade rentimine 
AS Tartu Agro 

PM kiri Riigikantseleile, milles palutakse avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadeanded kuulutus, 
millega PM kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise riigi omandisse jäetud  3089,17 ha maa rendile 
andmiseks. Vastv kuulutus avaldati  06.07.2000. 

27.07.2000 Maade rentimine 
AS Tartu Agro 

Maade rendileandmise eelläbirääkimistega pakkumise protokoll, milles otsustati alustada rendileandmise osas 
läbirääkimisi AS-ga Tartu Agro ning Aiu Põllumajanduse OÜ-d mitte lülitada läbirääkimiste vooru. Lisatud 
AS Tartu Agro äriplaan. 

16.11.2000 Maade rentimine 
AS Tartu Agro 

Põllumajanduslik rendileping nr 4 PM ja AS Tartu Agro vahel 
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9.03.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Eesti Ühispanga kiri nr 8.2-4/5464 PM-ile, milles antakse hinnang AS Tartu Agro aktsiate väärtusele 

28.06.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Asutatakse ettevõte OÜ Tartland. Juhatuse liikmed on Aavo Mölder ja Mart Avarmaa. Tegevusalad 
registrikaardil: tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus, eksport, import ja vahendus; 
kinnisvaratehingud; investeerimisprojektide koostamine; äri- ja põhitegevusega seotud konsultatsioonid.  

3.07.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

VV korraldus nr 475 otsustati müüa eelläbirääkimistega pakkumisel PM valitsemisel olevad AS-i Tartu Agro 
aktsiad. Aktsiate müügi korraldajaks määrati PM. 

23.07.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Põllumajandusminister Ivari Padar´i käskkiri nr 193, millega määratakse AS-i Tartu Agro riigile kuuluvate 
aktsiate eelläbirääkimistega pakkumisega müügil tingimuseks pakkuja vajalikud kogemused 
põllumajanduslikus tootmistegevuses (pakkuja tegevusvaldkond). 

1.08.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse  enampakkumise teade AS Tartu Agro aktsiate müügi kohta. 

15.08.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

AS Tartu Agro aktsiate müügi korralduskomisjoni protokoll nr 1 . Esitatud oli 4 pakkumist. 

24.09.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

Rahandusministeerriumi vastuskiri 70-1-3/9245 Põllumajandusministeeriumile seoses AS Tartu Agro aktsiate 
ostupakkumise parimaks tunnistamisega. 

2.10.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

VV istungi protokoll nr 44 päevakorrapunkt nr 22: tunnistada AS-i Tartu Agro ostmiseks esitatud 
pakkumistest parimaks OÜ Tartland lõplik pakkumine, sest tema pakutud garanteeritud investeeringute määr 
on viis korda suurem kui kõrgema ostuhinnaga pakkumise teinud pakkujal ning ostuhind ei ole oluliselt 
madalam pakutud kõrgemast hinnast. Lisatud Riigikontrolli eriarvamus. 

2.10.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

VV korraldus nr 680 (koos seletuskirjaga),millega tunnistati esitatud pakkumistest parimaks OÜ Tartland 
pakkumine. 
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17.12.2001 AS Tartu Agro 
erastamine/aktsiate 
müük 

IX Riigikogu stenogramm, põllumajandusminister Ivari Padar annab ülevaate AS Tartu Agro erastamisest.  

13.05.2011   Eesti Maaülikooli kiri nr 5.1-14/1711 PM-ile, seoses Märja katsefarmi rohumaade probleemiga. 
11.07.2011   PM vastuskiri nr 3.6-6/6114-1 Eesti Maaülikoolile, milles teatatakse, et PM-il ei ole võimalik taotletud 

rohumaa probleemi lahendada. 
1.08.2013   Helgi Marga taotlus sundvõõrandatud ja tänaseks AS Tartu Agrole väljarenditud Muide katastriüksuse 

tagastamiseks selle õigusjärgsele omanikule 

26.08.2013   Hilja Valgu ja Heldur Jaan Tõnissoni ühistaotlus järelevalvemenetluse algatamiseks. 
18.12.2013   PM kiri 3.6-11/2814 Eesti Maaülikoolile, milles palutakse hinnata, kas ülikooli eesmärkide saavutamise 

seisukohast omavad Eerika, Eerike ja Muide katastriüksused olulist tähendust. 
2.01.2014   Eesti Maaülikooli vastuskiri nr 4-13.1/4989-1 PM-ile. 
 
 
 


