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Nõuandeteenistuse hetkeseis (1)

Tegutsemine toimub kolmel tasandil:

1. koordineeriv keskus tegutseb üle Eesti, ei nõusta;

2. 15 maakondlikku keskust – põhiliselt nõustamine 
ühes maakonnas. 7 on iseseisvat juriidilist isikut (6 
MTÜd ja 1 OÜ) ja  8 keskust tegutseb ettevõtjate 
poolt loodud MTÜ juures osakonnana;

3. 120 konsulenti – põhiliselt nõustamine 2 maakonnas, 
kuid võimalus tegutseda üle Eesti.

• sh 30-35 aktiivset konsulenti

Nõuandeteenistuse hetkeseis (2)

• Koordineerivat keskust ja maakondlike 
keskusi ühendab koordineeriva keskuse poolt 
vahendatav riigieelarve raha.

• Maakondlike keskusi ja konsulente (FIE) 
ühendab võimalus taotleda PRIA toetust. 
Teatud % toetusest jääb maakondlikule 
keskusele. 

– Olemas erandid Pärnu, Ida-Viru

Nõuandeteenistuse hetkeseis (3)

• Koordineeriv keskus tulusid ei teeni, kontori 
ülalpidamise kulud riigieelarvest. 

– Võimalus lisarahastamiseks läbi projektide. Täna on seda 
võimalust vähe kasutatud.

• Maakondliku keskuse poolt teenitav tulu 
panustatakse tema enda või teda omava 
organisatsiooni arendamiseks. Süsteemi toimimisse 
rahaliselt ei panusta. Pakub riigile soovitud teenust.

• Tulusid, mida teenib konsulent panustatakse tema 
enda arendamiseks va % PRIA toetusest.

Riigi ootused:

1. Põllu- ja maamajandussektori konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse parandamine.

2. Riigi poolt võetud kohustuste täitmine. 
1. Nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alaste teenuste 

tellimine

2. Sektori vajadusi arvestava nõuandesüsteemi olemasolu ja nõuande 
kättesaadavuse tagamine

3. Riigiinfo edastamine

3. Nõuandesüsteemi tugevdamine ja turupõhise nõuande 
osatähtsuse suurendamine. 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse ootus, et

• kokkuleppega liitunud lepingupartnerid 
suudavad omavahel leida lahendused, kuidas 
luua ühiselt toimiv ja arenev 
konkurentsivõimeline nõuandesüsteem.

• Loodame kuulda teie ettepanekuid, kes ja kui 
palju nõus panustama. 

• MES on nõus kaasa aitama ...
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Olulisemad tegevused (1)

• Nõuandesüsteemi arengukava kinnitamine

• Nõuandeteenistuse ühine turundamine sh
– kodulehe arendamine ja ühtlustamine

• Ühisprojektide sõnastamine

Olulisemad tegevused (2)

• Ühised tegevused kokku lepitud
– kokkulepete saavutamine olulisemate tegevuste ajakava 

ja sisu osas 2011-2013
– ühise eelarve loomine 2012. aastaks – vaja sõnastada 

kõikide organisatsioonide ootused ja võimalused 
panustada

• Nõuandeteenistuse kvaliteedijuhtimissüsteemi 
lähteülesande koostamine

– andmebaasid ja info arhiveerimine
– ISO 9001:2008 (kas vajalik ja piisav?)
– vastutuskindlustussüsteem

Eesmärk
Ideaalis suudame üheskoos 2013. aasta lõpuks jõuda ühe
organisatsioonini, mis mudelilt sarnaneb põhjamaadele, et
nõuandeorganisatsioon peamiseks omanikuks on tootjaorganisatsioon 
s.t. ettevõtja, mittetulundusühing, ühistu.

Alternatiiviks saab olla tugeva ühise lepingu alusel töötava ja selge
otsustusmehhanismiga erinevatest juriidilistest isikutest koosneva
süsteemi väljaarendamine. 

Organisatsiooni eelised

1. Konsulendile – kindel töö (sh noorel kergem 
organisatsioonis tööd alustada), kaasaegsed teadmised ja 
töövahendid.
2. Lepingupartneritele (nõuandeorganisatsiooni 
omanikele) – liikmete (nõuande saajate) rahulolu, 
majanduslik võimekus end arendada ja 
konkurentsivõime tõus.
3. Riik – täidetud Euroopa Liidu ees võetud kohustused 
(sh keskkonnakaitse), ettevõtjad rahul. Riigil kindlus, et 
ootused saavad täidetud.

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!


