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Nõuandeteenistuse eelarve ja tegevused 2011

Thea Kaurla

Juhatuse liige

11. märts 2011

Puurmani

Nõuandesüsteemi eelarve ja tegevused

Riigieelarve seadusega 2011. aastaks eraldatud 

546 891 eurot (8 556 985 krooni)

Lisaks võimalik kasutada: 

• PRIA toetust nõuandesüsteemi arendamiseks; 

• MAK tehnilist abi kodulehe arendamiseks.

2011. aasta riigieelarve eraldise taotlus

Kulu Kokku

Personalikulu 89 261 

Töötasu 66 187 

Sotsiaalmaks 21 842 

Töötuskindlustusmaks 1 232 

Majandamiskulud 457 630 

Tegevused nõuandesüsteemi 

arendamiseks 279 159 

Riigi- ja teadusinfo levitamine 157 031 

Lähetuskulud 3 835 

Ruumide majandamiskulu 5 429 

Sõidukite ülalpidamiskulu 8 948 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 3 100 

Inventari kulu 128 

Kokku 546 891 

2011. aasta riigieelarve eraldise kasutamine

• Nõuandeteenistuse koordineeriva keskuse 

kulud 

116 771 eurot (1 827 069 kr).

• Nõuandesüsteemi arendamiseks 273 089 eurot 

(4 272 919 kr) – võimalike tegevuste osas on 

oodatud teie ettepanekud.

• Riigi- ja teadusinfo levitamiseks 157 031 eurot 

(2 457 001 kr).

Tegevused nõuandesüsteemi arendamiseks

• nõuandetoodete arendamine;

• konsulentide koolitamine;

• nõuandeteenistuse kvaliteedijuhtimine;

• nõuandeteenistuse turundamine;

• rahvusvaheline koostöö;

• alustasu ja tasuta nõuanne.

Nõuandetoodete arendamine

Nõuandetoodete arendamiseks ning töös hoidmiseks plaanitakse

2011. aastal teha järgmisi tegevusi maksumusega u 50 000 eurot 

(u 780 000 krooni):

• loomakasvatusplaan – nõuandetoode loomakasvatuse valdkonna 
konsulendile; 

• taimekasvatusplaan – nõuandetoode taimekasvatuse valdkonna 
konsulendile;

• nõuetele vastavuse ja tööohutuse alase nõustamise arendamine;

• alustava ettevõtja ABC-käsiraamatu uuendamine;

• ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine käsiraamatu I osa täiendamine;

• labidaproovi võtmise videolõigu tegemine;

• maaelu mitmekesistamise kalkulaatori korrigeerimine;

• auditi-lehtede meelespea konsulendile.
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Konsulentide koolitamine (1)

Alustava konsulendi koolitamine u 46 000 eurot 

(u 720 000 krooni):

• nõustamismetoodika kursus alustavale 

konsulendile;

• praktikatoetus kuni 7 konsulendiks soovijale ja 

praktika juhendajale.

Konsulentide koolitamine (2)

Tegutsevate konsulentide koolitamiseks on plaanitud viia läbi järgmised kursused 

maksumusega u 46 000 eurot (u 720 000 krooni):

• mullaanalüüside koolitus konsulentidele;

• taime- ja loomakasvatusalased kogemused suurtootjatelt;

• äriseadustiku ja lepinguseaduse koolitus;

• PRIA toetuste infopäevad konsulentidele;

• äriplaani hindamine;

• nõuandetoote "Ettevõtte väärtuse hindamine" koolitus;

• kattetulu arvestuse seminar;

• keskkonnaalased koolitused;

• nõuandekeskuste juhtide juhtimisalane koolitus;

• nõuandekeskuste juhtide meedia- ja esinemisoskuse alane koolitus;

• nõustamismetoodika tegutsevatele konsulentidele;

• nõuetele vastavuse ja tööohutuse alased koolitused;

• konsulentide eetika koolitus.

Nõuandeteenistuse kvaliteedijuhtimine

• Alustame nõuandeteenistusele ISO:9001 sertifikaadi 
koostamist ja juurutamist. 

(ISO 9000 standardiseeria sertifikaat tõestab klientidele ja 
koostööpartneritele, et ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem 
vastab rahvusvahelistele nõuetele) 

• Tegevuste läbiviimiseks 2011. a on plaanitud u 19 000 eurot 

(u 300 000 krooni). 2012. a hinnanguliselt täiendavalt u 13 000 
eurot (u 200 000 krooni).

• 2012-2013. a keskendume konsulendi vastutuskindlus-
tussüsteemi väljatöötamisele.

Nõuandeteenistuse turundamine

• Nõuandeteenistuse turundamine u 19 000 eurot 

(u 300 000 krooni) 

• Kodulehe haldamine u 13 000 eurot 

(u 200 000 krooni)

• Nõuandealase teabe avaldamine (trükised, artiklid, 

ETA monitooring jmt) u 9 000 eurot (u 140 000 

krooni)

Rahvusvaheline koostöö

Läänemere koostööprojekt Baltic Deal

• Projekt kestab 3 aastat. Projekti kogueelarve 3,7 mln eurot, 
Eesti osa sellest 0,3 mln eurot.

Infoks 2011. aasta tegevused:

• konverents konsulentidele põllumajanduse ja keskkonna 
teemadel;

• demofarmide valimine;

• infopäevad/seminarid konsulentidele ja põllumeestele;

• uuringu tingimuste paika panemine, uuringu tellimine;

• Baltic Deali kodulehekülje loomine (www.pikk.ee osana) ja 
kodulehele info paigaldamine.

Riigi- ja teadusinfo levitamine

• Kogueelarve 15 nõuandekeskusele 12 kuuks 

157 031 eurot (2 457 001 krooni)

• Vajalik 2011. aastal analüüsida:

– kui suur on nõuandekeskuse töökoormus. Kes, kui tihti 

ning mis muredega külastavad nõuandekeskusi:

– eesmärk muuta riigi- ja teadusinfo levitamine tulevikus 

(2012-2013) aktiivsemaks.  Näiteks pöörata rohkem 

tähelepanu MAKi meetmete tutvustamisele.
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Edasised tegevused

• Järgmiseks kokkusaamiseks (II kvartal) paika 

2012. aasta tegevused:

– ettepanekud palun saata 11. maiks.

• Kolmandaks kokkusaamiseks (III kvartal) 

tegevuste juurde maksumused.

• Neljandal kokkusaamisel (IV kvartal) 

2012. aasta eelarve kinnitamine.

Maaelu Edendamise Sihtasutus Koordineeriv Keskus

R.Tobiase 4, 10147 Tallinn Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu

Eesti Maaülikool

Tel 648 4064 Tel 731 3650, 731 3651

Faks 648 4065 Faks 731 3652

mes@mes.ee info@nouandeteenistus.ee 

www.mes.ee www.nouandeteenistus.ee

www.pikk.ee

Tänan tähelepanu eest!


