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Nõustamisteenuse riigihange
Hanke vorm – võistlev dialoog (Riigihangete seadus § 26). 

Etapid:

Hanketeade (2.07.14, nr 153616)

Taotluste esitamine (12.08.14) – 3 taotlust: MES, 
EMENT, Taalri Varahaldus

Dialoogi pidamine (I dialoog 9.09.14; II dialoog 
25.09.14; III dialoog 19.11.19)

Pakkumuste esitamise ettepanek (ilmselt detsembris 
2014)

Pakkumused (ilmselt 24 päeva)

Pakkumuste hindamine, hanke tulemuste vormistamine 
(2015)



Kohustuslikud tingimused 
teenuse osutamisel

Hanke võitja peab toetatava nõustamisteenuse osutamisel täitma järgmisi tingimusi 

(loetelu on esialgne ja mitte täielik):

• Moodustama nõukoja, kus on esindatud põllumajandustootjad, -töötlejad  ning 

Põllumajandusministeerium. 

• Sõlmima teadus- ja arendusasutustega koostöökokkulepped.

• Kasutama nõustamisteenuse osutamise juhtimiseks ja seireks kliendihaldustarkvara.

• Haldama portaali www.pikk.ee. 

• Võtma kasutusele ühe keskse tasuta infotelefoni. 

• Võtma kasutusele ühe keskse e-posti aadressi. 

• Omama vähemalt esimestel aastatel igas maakonnas füüsilist kontaktpunkti.

• Omama nõustamissüsteemi juhtimiseks standardiseeritud kvaliteedijuhtimise 

sertifikaati (teatud aja pärast).

Klienditeeninduse kanalites peab olema tasuta kättesaadav vähemalt info pakutavate 

nõustamisteenuste ja nõuandetoodete kohta, hinnakiri, võimalus nõustamisteenust 

tellida.

Osade tingimuste puhul seatakse üleminekuperiood.

http://www.pikk.ee/


Nõustamisvaldkonnad
• Loomakasvatus

• Taimekasvatus 

• Mahepõllumajandus

• Metsamajandus

• Mesindus

• Maaparandus

• Põllumajandussaaduste töötlemine

• Keskkonnakaitse ja loodushoid

• Nõuetele vastavus

• Töötervishoid ja tööohutus

• Ettevõtte majandamine

• Äriplaani koostamine

• Juhtimine

• Mentorlus



Eesmärgid ja piirangud (1)
Eesmärgid MAKis: 

• 1000 teenust aastas (teenus = leping)

• 1800 unikaalset klienti kogu perioodi jooksul

Toetust antakse kuni:

• 1500 eurot teenuse kohta

• 3000 eurot kliendi kohta kalendriaastas

• Mentorlus

• kuni 25 tundi ühele kliendile kalendriaastas 

• kuni 50 tundi kogu perioodi jooksul



Eesmärgid ja piirangud (2)

• Toetuse määrad: 

• Mentorlus – kuni 100%

• Ettevõtte majandamine, juhtimine, äriplaan –
kuni 50%

• Muu toetatav valdkond – kuni 90%

• Ettevõtte majandamine, juhtimine, 
äriplaan – kokku kuni 25% osutatud 
teenustest



Nõuded konsulendile/nõustajale (1)
• Peab olema hanke võitjaga lepingulises suhtes

• Konsulendil on kehtiv konsulendi kutse asjaomases 
valdkonnas või samaväärne kutse välisriigis

• Töötervishoiu puhul lisaks töötervishoiuteenuse osutaja

• Teatud teenuste puhul vajalik spetsiifilise koolituse läbimine (nt 
töötervishoid ja tööohutus, nõuetele vastavus, taimekaitse)

• Mentorlusteenust võib osutada konsulent või 
kogemustega põllumajandustootja

• Kliendi nõusolekul võib konsulent kaasata 
toetatava nõuande osutamisse eksperdi →
piirangud teenuse mahtudele 



Nõuded konsulendile/nõustajale (2)
Hanke võitjal peavad olema lepingud vähemalt 15 

konsulendiga, sh 
• vähemalt 5 konsulenti, kes on läbinud nõuetele 

vastavuse nõuete teemalise koolituse;

• vähemalt 3 taimekasvatuse konsulenti 

(taimekaitsetunnistus);

• vähemalt 2 loomakasvatuse konsulenti, sh vähemalt 1 

veisekasvatuse konsulent;

• vähemalt 1 maaettevõtluse ja finantsmajanduse  

konsulent;

• vähemalt 1 konsulent, kes on edukalt läbinud 

töötervishoiu ja tööohutuse alase koolituse.
Hanke võitja ei või täiendavate konsulentide värbamisel kohelda neid 

ebavõrdselt  selle alusel, et konsulent ei andnud talle kinnituskirja 

nõustamisteenuse osutaja valiku riigihanke taotluse jaoks.



Nõuded kliendile
• Põllumajandusega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline 

isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel 
vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad. 

• Mentorlus - müügitulu oli viimase kinnitatud majandusaasta 
aruande kohaselt vahemikus 4000 kuni 100 000 eurot.

• Toetatava nõustamisteenuse klient peab end registreerima PRIA 
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. 

• Metsamajanduse valdkonna klient (riigiabi)

• peab esitama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase 
taotluse

• ei või olla raskustes olev ettevõtja (komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 
2 punkti 14 tähenduses)

• ei või olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 
nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks 
tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta



Teenuse osutamine ja 
toetuse taotlemine (1)
• Nõustamisteenust võib osutada kliendiga 

vahetult kohtudes, telefoni teel või muul 
sobival moel.

• Teenuse kestvuse hulka loetakse aeg, mis 
konsulendil kulub kliendi küsimusega 
tutvumiseks, nõustamise ettevalmistamiseks 
ning kliendi nõustamiseks. 

• Teenuse kestvuse hulka võib vajadusel lugeda 
teatud ulatuses transpordile kuluvat aega.



Teenuse osutamine ja 
toetuse taotlemine (2)
• Lepingu sõlmib ning arve esitab kliendile keskne teenuse osutaja 

(hanke võitja)

• Arve näidised – teenuse valdkond, konsulendi nimi, aeg, 
tunnid, sisukirjeldus, hind (kliendi osa, toetuse määr, 
käibemaks) jms.

• Arvel peab olema märgitud ka EL maaelu arengu prioriteet 
(seireandmed)

• Pärast teenuse osutamist maksab klient omaosaluse

• Hanke võitja esitab PRIAle maksetaotluse (mitte sagedamini kui 
kord kuus ja mitte harvem kui kord kvartalis)

• Osutatud teenuse kohta võib maksetaotluse esitada 2 aasta 
jooksul (täpsustub)


