
Eesti Sojaklastri algatuse konsortsiumi leping 
 
 
Konsortsiumi loomise eesmärk ja visioon 
 
Konsortsiumi loomise eesmärgiks on luua Eesti Sojaklaster, mis haldaks kogu sojaoa 
väärtusahelat ja oleks võimeline liituma rahvusvaheliste võrgustikega.   
Sojaklastri algatuse visiooniks on, et Eestis kasvatatud sojaubadest saadud tooted oleksid 
kättesaadavad kohalikele tarbijatele konkurentsivõimelise hinnaga ning jätkuks ka 
eksportida naabritele.  
Sojaklaster hõlmaks kõiki tegevusi, mis on seotud sojaoaga (sordiaretus, kasvatus, 
kokkuost ja säilitamine, tooraine töötlemine, lõpptoodangu valmistamine, turustamine).  
 
 
Konsortsiumis olevad partnerorganisatsioonid ning nende partnerorganisatsioone 
esindavad isikud 
 
Konsortsiumisse valitud partnerid omavad kogemust sojaoaga või soovivad sellega 
tõsisemalt tegelema hakata, sest osalised näevad sojaoast toodetud toodete kasutuse 
kasvu lisaks toiduainete tööstuses ka biokütuse valdkonnas (sojaõli), bioplast, kosmeetika- 
ja farmaatsitööstus. 
 
Liikmeteks on järgmised organisatsioonid: 

o Eesti Sojaliit MTÜ esindaja Urmas Matsalu juhatuse liige 

o Jõgeva Sordiaretuse Instituut esindaja Margus Ess seemnekasvatuse agronoom  

o Uus Algus OÜ  esindaja Kädi Vinkel juhatuse liige/tootmisjuht   

o Elora Baltic OÜ esindaja Juri Netšajev juhatuse liige      

o Stromling OÜ esindaja Oliver Matsalu turundusspetsialist 

o Oilseeds Trade AS esindaja Veikko Vahar juhatuse liige 

o  Tartu Hoiu-laenuühistu esindaja Andro Roos juhatuse esimees   
 
 
Konsortsiumit esindama volitatud organisatsioon ning selle kontaktisiku andmed 
 
Konsortsiumi esindama on volitatud  Eesti Sojaliit MTÜ. Kontaktisikuks on juhatuse 
liige Urmas Matsalu.   
 
Kontaktandmed:  
Aadress: Remmelga tee 2, Haabneeme alevik, Viimsi vald 74001 
Telefon:  372 53 58 41 08      
E-post:     urmas@sojaliit.ee      
 
 
Partnerite kohustused tegevuste elluviimisel planeeritavates tegevustes osaleda  
 
Sojaklastri algatus käigus kaardistatakse partnerite ühishuvid ja kirjeldatakse sojaoa 
väärtusahel. Saadud tulemuste alusel koostatakse arengustrateegia koos tegevuskavaga 
(kus on toodud välja täpsed tegevused, mis tuleb teha, millal tuleb teha, kes teeb ja palju 
selleks tegevuseks on ressursse vaja).  



Lähtudes loodud arengustrateegiast otsitakse puuduvatesse lülidesse sobilikud partnerid 
antud projekti käigus, et projekti lõppedes oleksid igas väärtusahela osas konkreetsed 
ettevõtted, kellega hiljem koostööd jätkata.  
Konsortsiumisse kuuluvate partnerite kohustus on aktiivselt osa võtta läbi viidavatest 
ühistest tööseminaridest ning varustada omapoolse oskusteabega ja kontaktidega projekti 
meeskonda.   
 
 
Partnerite finantskohustused ja kohustuste jagunemine partnerite vahel ja sanktsioonid 
kohustuste mittetäitmise puhul 
 
Konsortsiumisse kuuluvad partnerid on kohustatud toetama finantsiliselt Sojaklastri 
algatusprojekti omafinantseeringu osa. Toetuse suurused lepitakse kokku konsortsiumi 
liikmete esimesel töökoosolekul. Vastavalt partneri poolt tehtud finantsilisele panusele on 
partneril õigus hiljem Sojaklastri poolt teenitud tuludest saada proportsionaalselt oma osa.  
Kui projekti käigus liituvad konsortsiumiga uued liikmed on nad kohustatud toetama 
projekti ka finantsiliselt. Uute liikmete finantskohustused ja muud kohustused määrab 
konsortsiumi juhtgrupp, kuhu kuuluvad kõigi partnerite esindajad.  
Juhul, kui partner ei täida konsortsiumi poolseid finantskohustusi õige aegselt määrab 
sanktsioonid konsortsiumi juhtgrupp.   
 
 
Partnerite õigused  tegevuste tulemusi hiljem kasutada 

 
Klaster on avatud organisatsioon, sellega liitumine ja sellest lahkumine toimub osapoole 
tahte alusel. Liitumise ja lahkumisega seotud majanduslikud suhted ning klastris sündiva 
intellektuaalse omandi kasutamise õigused reguleeritakse vastavalt konsortsiumi juhtgrupi 
otsustele, mis määratakse projekti käivitumisel. 

 
 
Partnerite vastutusalad  
 

o Eesti Sojaliit MTÜ projekti juht ja koordinaator.     

o Uus Algus OÜ tootmisvaldkonnaga seotud oskusteave.    

o Jõgeva Sordiaretuse Instituut sordiaretusega ja kasvatamisega  seotud oskusteave.  

o Elora Baltic OÜ Ida suuna turustusspetsialist.      

o Stromling OÜ Eesti ja Skandinaaviamaade turundusspetsialist. 

o AS Oilseed Trade sojaoa kokkuostu ja müügiga seotud oskusteave. 

o Tartu Hoiu-laenuühistu finantsvaldkonnaga seotud küsimused  
  

 
 
Konsortsiumi lepingu kehtivus 
 
Käesolev konsortsiumleping kehtib 14.10.2009 aastast kuni 31.12.2010 aastani. 
 
 
 
 
 
 



Partnerite esindusõiguslike isikute allkirjad ja kuupäevad. 
 
Eesti Sojaliit MTÜ esindaja Urmas Matsalu juhatuse liige 
Aadress: Remmelga tee 2, Haabneeme alevik, Viimsi vald 74001 
Telefon: + 372 53584108 
Email: urmas@sojaliit.ee 
 

14.10.2009.  ………………………………  
 
Jõgeva Sordiaretuse Instituut esindaja Ilmar Tamm volitatud isik 
Aadress:  Aadress: J. Aamisepa 1, 48309 Jõgeva alevik Jõgevamaa   
Telefon: + 372 776 6901; 5332 4719 
Email: jogeva@jpbi.ee 
 
 

14.10.2009.  ………………………………  

  
Uus Algus OÜ esindajad Kädi Vinkel ja Mai Püss juhatuse liikmed 
Aadress: Valgu küla, Märjamaa vald Rapla Maakond 78204 
Telefon: + 372 4828668 
Email: info@uusalgus.ee 
 
 

14.10.2009.  …………………………………………………..…………………  
 
Elora Baltic OÜ esindaja Juri Netšajev juhatuse liige 
Aadress: Asula 10-8, Tallinn 11312 
Telefon: + 372 5175832 
Email: juri.netsjaev@rambler.ru 
 
 

14.10.2009.  ………………………………      
 
Stromling OÜ  esindaja Oliver Matsalu volitatud isik 
Aadress: Remmelga tee 2, Haabneeme alevik, Viimsi vald 74001 
Telefon: + 372 56801519 
Email: ollu19@hot.ee 
 

14.10.2009.  ………………………………  
 
Oilseeds Trade AS esindaja Veikko Vahar juhatuse liige 
Aadress: Paldiski mnt.93 A, 10617 Tallinn  
Telefon: + 372 65 77 850 
Email: oilseeds@oilseeds.ee 
 

23.10.2009.  ………………………………  

 
Tartu Hoiu-laenuühistu esindaja Andro Roos juhatuse esimees 
Aadress: Raatuse 20 Tartu 51009  
Telefon: 7 407 134 
Email: info@rahayhistu.ee 
 
30.10.2009. ………………………… 
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