
 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu 2021. a 

tegevusaruanne  

 

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) asutamisleping sõlmiti 

13.11.2014. Eesti Vabariik Maaeluministeeriumi kaudu kasutas aktsiaseltsi asutamisel 

endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid 

tegid rahalised sissemaksed.  

 

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid 2021. aastal: Anu Hellenurme, Jaanus Murakas, Ulve 

Märtson, Mihkel Olt ja nõukogu esimees Hendrik Kuusk. 

 

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2021–31.12.2021. a.  

 

Perioodil pidas nõukogu 5 koosolekut:  

1) 13.–25.01.2021;  

2) 12.02.2021;  

3) 29.04.2021;  

4) 18.08.2021; 

5) 12.11.2021. 

 

Elektrooniliselt toimunud koosolekul ajavahemikus 13.–25.01.2021 kinnitas nõukogu 

EPJ ja Audiitorbüroo ELSS OÜ vahel sõlmitava audiitorlepingu eelnõu. 

 

12.02.2021 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2020. aasta 

majandustulemused ja otsustas maksta juhatuse liikmele ühekordset täiendavat tasu 

ühe kuu töötasu ulatuses.  

Nõukogu võttis teadmiseks nõukogu esimehe ja juhatuse liikme kokkuvõtte 

kohtumistest lihaveisekasvatuse teemal, toetas koostöö jätkamist 

lihaveisekasvatajatega ja nõustus juhatuse ettepanekuga arendada tarkvaraprogrammi 

Liisu ning seoses sellega programmeerija värbamisega. 

Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse liikme kokkuvõtte antibiootikumide 

jääkide määramise võimalikest perspektiividest ja tegi juhatusele ülesandeks 

jätkata koostööd seadme tootjaga, selgitada välja antibiootikumide 

jääkide skriinimise projekti eelarve ning selle mõju teenuse hinnale või otsida 

lahendusi projekti finantseerimiseks. 

Nõukogu võttis teadmiseks jooksvate küsimuste all arutatud EPJi labori 

ruumiprobleemide võimalikud lahendused. Lisaks võttis nõukogu teadmiseks EPJ 

ruumide võimaliku rentimise Maaeluministeeriumile. 

 

29.04.2021 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2021. aasta I kvartali 

majandusnäitajad.  

Nõukogu kinnitas üldkoosolekule esitatavad aruanded: 2020. aasta majandusaasta 

aruanne; 2020. aasta nõukogu tegevusaruanne. Kasumi jaotamise ettepanekul otsutas 

nõukogu arvestada 2021. aastal makstavate dividendide summaks 16 075 eurot, 

nõukogu lähtus rahandusministeeriumi ettepanekust. Nõukogu kinnitas 

üldkoosolekule esitatava päevakorra.  

Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse-poolse info EPJ piirkondlike kontorite (Rapla, 

Paide, Rakvere, Kärdla) sulgemise kohta; pidurdusainete määramise projekti 



hetkeseisu kohta; ja meetme 16.2 toetuse (uute toodete, tavade, protsesside ja 

tehnoloogiate arendamise toetus) taotlemise kohta koostöös Eesti 

Tõuloomakasvatajate Ühistuga.  

 

18.08.2021 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2021. aasta I poolaasta 

majandustulemused. Nõukogu otsustas toetada SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi 

Fondi 1000 euroga. Lisaks arutas nõukogu andmebaasidega seonduvaid küsimusi.  

 

12.11.2021 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2021. aasta 9 kuu eelarve 

täitmise. 2022. aasta eelarve võttis nõukogu teadmiseks ja otsustas kinnitada nõukogu 

järgmisel koosolekul.  

Nõukogu otsustas anda juhatusele volituse EPJ-le saadetud taotlusele maakaabelliini 

paigaldamiseks vajaliku servituudi andmiseks. Nõukogu otsustas EPJ laborile 

juurdepääsu servituudi küsimustes anda Anu Hellenurmele volitus pidada 

läbirääkimisi Eesti Maaülikooliga ning juhatusele volitus pidada vajadusel 

läbirääkimisi teiste naaberkinnistuomanikega.  

Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse-poolse järgmise info: EPJs loodud rakendus 

toorpiima kvaliteedi statistika näitamiseks graafika kujul; meetmed EPJ 

töökorralduses seoses Covid-19 olukorraga; juhataja soovi Eesti Maaülikooli 

doktoriõppesse astumiseks. Nõukogu võttis teadmiseks EPJ piimalabori asutamise 50. 

aastapäeva ja aitab omalt poolt kaasa selle võimalikult laiapinnalisele kajastusele.  

 

 

  

 

 


