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Arutlusel olnud teemad

1. Nõuandeorganisatsiooni tegutsemisvormi 
valik.

2. Nõuandeorganisatsiooni asutamisse 
kaasatavate potentsiaalsete liikmete 
määratlemine.

3. Põhikirja ja asutamislepingu arutelu.
4. Juhatuse valimise põhimõtted.
5. Loodava organisatsiooni eelarve ja selle 

koostamine.

Tegutsemisvormi valik (1)

• Sobilikumad tegutsemisvormid oleksid 
mittetulundusühing (MTÜ) ja sihtasutus.

• Välistatud on tegutsemine ärilise kasumi 
teenimist eeldatavates vormides.

Tegutsemisvormi valik (2)

MTÜ eeliseks:
• suurem tegutsemisvabadus;
• võimalik kaasata erinevaid osapooli. 
MTÜ puuduseks:
• liikmeskond võib kasvada suureks ja asutajate 

mõte põllumajandustootjate, maaettevõtjate ja 
külakogukonna nõuandeteenistusest võib 
osutuda teisejärguliseks.

Tegutsemisvormi valik (3)

Sihtasutuse eeliseks:
• eesmärgipärase tegevusvormina selgem; 
• asutajatering piiratud, võimelised ühistest 

huvidest lähtuvalt alati sihtasutuse tegevust 
tähtsamaile tegevustele suunata;

• auditeerimise kohustus.
Sihtasutuse puuduseks:
• jäigem struktuur ja
• eeldab sihtkapitali olemasolu.
• Vajalik muuta Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seadust



Tegutsemisvormi valik (4)

Oluline on sihtasutuse asutajate valmidus ja
võimalus panustada loodavasse organisatsiooni.

Iga asutaja panustab näiteks 10 000€ asutamisel 
või
Iga asutaja panustab näiteks 5 000€ asutamisel 

ning asutajatel vahel eraldi leping, et 2 aasta 
jooksul tehakse iga asuta poolt täiendav 
sissemakse sihtkapitali 5000 €.

Nõuandekeskused (1)

Tegutsevad põllumeeste/tootjate liidu osana
• MTÜ Jõgeva Tootjate Liit
• MTÜ Põlvamaa Põllumeeste Liit
• MTÜ Tartumaa Põllumeeste Liit

– Tartu Maamajanduse Nõuandekeskus

• MTÜ Valgamaa Põllumeeste Liit
– Valgamaa Nõuandekeskus

• MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit 
– Lääne-Virumaa Põllumajanduse Nõuandekeskus

Nõuandekeskused (2)

Tegutsevad taluliidu osana 
• MTÜ Harju Taluliit

– Harju Taluliidu Nõuandekeskus

• MTÜ Ida-Virumaa Talupidajate Liit
– Viru Nõuandekeskus

• MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit 
– Võrumaa Talupidajate Liidu Nõuandekeskus

Nõuandekeskused (3)

Iseseisvad organisatsioonid, seotud taluliiduga:
• Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskus OÜ

– omanik Pärnumaa Talupidajate Liit
• MTÜ Rapla Nõuandjate Ühendus

– Liikmed Raplamaa Talupidajate Liit ja Raplamaa 
Tootjate osaühing

• MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus
– asutajad Hiiumaa Talupidajate Liit ja Ökoloogiliste 

Tehnoloogiate Keskus 
– 3 füüsilisest isikust ja 3 juriidilisest isikust liiget 

31.12.2009 seisuga 
• MTÜ Viljandi Põllumajanduse Nõuandeühing

– 4 füüsilisest isikust liiget (31.12.2010 seisuga)

Nõuandekeskused (4)

Iseseisvad mittetulundusühingud:
• MTÜ Abiks Põllumehele

– 5 füüsilisest isikust liiget (31.12.2010 seisuga)

• MTÜ Läänemaa Nõuandekeskus
– 10 füüsilisest isikust liiget (31.12.2010 seisuga)

• MTÜ Saarte Nõuandekeskus
– 4 füüsilisest isikust liiget (31.12.2010 seisuga)

Visioon sihtasutuse arengust (1)
2011. aasta
• Kinnitatakse sihtasutuse põhikiri ja juhatuse 

liikme leidmiseks korraldatakse avalik 
konkurss. 

• Esialgu juhatuses 1 liige, kes täidab tegevjuhi 
ülesandeid. 

• Juhatus hakkab jagama ruume praeguse 
nõuandeteenistuse koordineeriva keskusega.



Visioon sihtasutuse arengust (2)
2012. aasta
• Uue organisatsiooni juhatuse liikme üheks 

tööülesandeks on läbirääkimiste pidamine 
tegutsevate maakondlike 
nõuandekeskustega. 

• Läbirääkimiste pidamiseks, lepingute 
sõlmimiseks, tegutsemispõhimõtete 
väljatöötamiseks, konsensuse saavutamiseks 
jne vähemalt aasta.

Visioon sihtasutuse arengust (3)

2012. aasta
• Läbirääkimiste eesmärgiks saavutada 

kokkulepped kõigi maakondlike keskustega 
ühinemise osas

– sh PRIA kohustuste ülevõtmine

• Ettepanek ministeeriumile kaasata sihtasutus 
uue Maaelu Arengukava väljatöötamisse.

Visioon sihtasutuse arengust (4)
2012. aasta
• Põllu- ja maamajanduse konsulentide töölevõtmiseks 

korraldatakse konkursid. Eesmärgiks, et suudab 
tegutseda üleeestiliselt. 

• Tööle võetakse vähemalt 
– 5 taimekasvatuse valdkonna konsulenti,
– 5 loomakasvatuse valdkonna konsulenti,
– 5 maaettevõtluse ja finantsmajanduse valdkonna konsulenti

• sh raamatupidamisteenuse osutamine
– 3 kogukonna arengu valdkonna konsulenti
– lepingud konsulentidega, kes tegutsevad spetsiifilistes 

valdkondades (nt karusloomakasvatus jne) või valdkondades, 
kus täna erialaliit (nt Seemneliit, Eesti Mesinike Liit jt) katab 
nõustamisvajaduse.

Visioon sihtasutuse arengust (5)

2012. aasta
• Plaanitud tegevuskava teostumisel võetakse 

2012. aastal tööle 10-15 konsulenti ning 
2013. aasta lõpuks täiskohaga 30-35 põllu- ja 
maamajanduse ning kogukonna arengu 
konsulenti.

• Teistele konsulentidele pakutakse võimalus 
tegutseda töövõtulepingu alusel.

Visioon sihtasutuse arengust (6)
2013. aasta
• Sihtasutuse eesmärgiks tegeleda üle-eestilise 

teabeleviga.
– Maakondades, kus ühinemise osas kokkuleppeid 

ei saavutata lepitakse 2013. aastaks, kas 
maakondlikke tootjaorganisatsioonide või 
kohalikke omavalitustega, kokku tingimused, 
kuidas toimub teabelevi korraldamine.

• Kui sihtasutuse asutamine kulgeb edukalt siis 
nõustamisega reaalselt tegutsema alates 
2013 aastast.

Visioon sihtasutuse arengust (7)

• Uue organisatsiooni toimima hakkamiseks on 
kriitiliseks eduteguriks rahastuse tagamine 
aastateks 2013 – 2015. 

– Eriti kriitiline on 2014 aasta, kui ei ole veel 
avanenud uue Maaelu Arengukava 
programmperioodi rahad.



Sihtasutuse asutajaliikmed

• Toimkonna ettepanek, et asutajad on neli 
organisatsiooni:

– Eesti Külaliikumine Kodukant,
– Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 
– Eesti Põllumeeste Keskliit ja 
– Eestimaa Talupidajate Keskliit.

• Oluline küsimus asutajate valmidus 
panustada loodava sihtasutuse sihtkapitali.

• Teie ettepanekud …

OTSUS:

• Valida uue organisatsiooni 
tegutsemisvormiks sihtasutus.

• Kiita heaks kava, et asutajad on neli 
organisatsiooni 

– Eesti Külaliikumine Kodukant,
– Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 
– Eesti Põllumeeste Keskliit ja 
– Eestimaa Talupidajate Keskliit.

• Toetada nende organisatsiooni liikmetena 
tegevjuhtkonnale volituste andmist uue 
nõuandeorganisatsiooni loomiseks.

Põhikiri (1)

I ÜLDSÄTTED

1.3 Sihtasutuse eesmärk on tagada põllu- ja 
maamajandusettevõtjatele ning 
maapiirkonna mittetulundusühingutele ja 
eraisikutele terviklik nõustamissüsteem

Põhikiri (2)

1.4 Eesmärgi saavutamiseks täidab sihtasutus 
muuhulgas järgmisi ülesandeid:

1.4.1 taime- ja loomakasvatuse alane nõustamine;

1.4.2 finantsalane ja maamajanduslik nõustamine sh 
raamatupidamisteenuse osutamine;

1.4.3 kogukonna arengu nõustamine;
1.4.4 täiendõppe ja infovahetuse korraldamine;

1.4.5 ühistegevuse arendamine;
1.4.6 koostöö edendamine Eesti ja teiste riikide 

nõuandeorganisatsioonidega ning teadusasutustega.

Põhikiri (3)

• Jätta välja punktid 1.5.1 ja 1.5.2;

II VARA
2.1 Sihtasutus saab oma vara asutajatelt, 

majandustegevusest, riigieelarvelistest 
eraldistest, annetustest, kingitustest, 
pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja 
muudest allikatest.

• Jätta välja punkt 2.8

Põhikiri (4)

III NÕUDED JUHTORGANITE LIIKMETELE JA 
NÕUKOGU

• Jätta välja punkt “3.2 Sihtasutuse nõukogu 
liikmeks ei või olla” välistab konsulentide 
osalemise nõukogu töös



Põhikiri (5)

III NÕUDED JUHTORGANITE LIIKMETELE JA 
NÕUKOGU

• Jätta välja punkt “3.2 Sihtasutuse nõukogu 
liikmeks ei või olla” välistab konsulentide 
osalemise nõukogu töös

• Nõukogu on 4-5 liikmeline. Nõukogu liikmed 
asutajate poolt 5 aastaks, iga asutaja poolt üks 
esindaja ning üks nõukogu liige kutsetunnistust 
omavate konsulentide ettepanekul. 

• Nõukogu esimehe ametikoht roteerub viie liikme 
vahel aasta kaupa. Nõukogu esimees on 
kohustatud esitama nõukogu liikmetele:

Põhikiri (6)

IV. JUHATUS
• Juhatus 1-3 liikmeline;
• Ametisse 5 aastaks;

V NÕUKODA JA EKSPERTKOMISJONID
5.1 Nõukoja liikmeks võivad olla tootjate- või 

erialaorganisatsioonid, teadusasutused, 
põllumajanduseriala õpetavad 
kutseõppeasutused, 
Põllumajandusministeerium ja tema 
valitsemisalas tegutsevad riigiasutused.

Põhikiri (7)

5.2 Nõukoja ülesanneteks on:
5.2.1 sihtasutuse aastaeelarve ja tegevuskava 

läbivaatamine ja nende osas ettepanekute 
tegemine juhatusele;

5.2.2 ettepanekute tegemine juhatusele uute 
meetmete rakendamiseks sihtasutuse 
tegevust reguleeriva arengukava ja 
tegevuskava raames.

Sihtasutuse nimi

• Ootame ettepanekuid loodava 
organisatsiooni nime osas 30.09.2011.a

OTSUS

• Kiita heaks sihtasutuse põhikirja 
põhimõtted. 

– Sihtasutuse põhikirjaga tagatakse, et 
nõukogus on koht konsulentide esindajale ja 
tegutsemist jätkab laiapõhjaline 
nõuandeteenistuse nõuandev nõukoda.

või

• Määrata tähtaeg sihtasutuse põhikirja 
täpsustamiseks

Eelarve ja selle koostamine (1)

• Ühise tegutsemise kokkuleppega 
liitunud partneritega sai lepitud kokku, et 
saadate omapoolsed sisendid 
rakendusplaani osas.

• Saime sisendi 9 nõuandekeskuselt ning 
Seemneliidu arvamuse, millistest 
allikatest võiks toimuda rahastamine



017 50017 500
1.4 taime- ja loomakasvatuse valdkonnas koostöövõrgustiku (ettevõtja-
konsulent-teadlane) väljaarendamine ning ühistegevuste kavandamine

11 831288 114299 945
1.3 finantsmajanduse, loomakasvatuse, taimekasvatuse ja keskkonnaalane 
(kompleks)nõustamine sh maaressursi mõistlik kasutamine

24020 19020 4301.2 tasuvusarvestuse põhine nõustamine

19035 05035 2401.1 tasuta nõuande kasutamise võimaldamine

12 261360 854373 115TEGEVUSED:

KasumKuluTuluEESMÄRK 1: Põllumajandustootjate tulukuse suurendamine

1011 99012 0002.6 kohaliku omavalitsuse piires ettevõtjate tegevuste kaardistamine

002.5 kogukonna arengu alane nõustamine

68017 72018 400
2.4 ettevõtluse mitmekesistamise alane nõustamine sh tootmise 
restruktureerimine mikrotasandil ning söötis oleva maa tootmisse võtmine

1208 2308 3502.3 ettevõtluse mitmekesistamise alane koolitamine

52512 21712 7422.2 alustava ettevõtja nõustamine

384 3464 3842.1 alustava ettevõtja koolitamine

1 37354 50355 876TEGEVUSED:

KasumKuluTulu
EESMÄRK 2: Ettevõtjate arvu suurendamine, töökohtade säilitamine ja 
uute töökohtade loomisele kaasaaitamine

003.5 ühisprojektide algatamine

00
3.4 tulundusühistute ja mittetulundusühingute koolitamine kogukonna arengu 
planeerimisest, projektide ettevalmistamisest, investeeringutaotlustest, 
kaasamisest ja koostööst;

003.3 ühistegevuse tutvustamine

592 2212 2803.2 ühistegevuse alane nõustamine

1006 2506 350
3.1 ühistegevuse alane koolitamine sh ühistegevuse võimaluste tutvustamine, 
koostöö väiketootjate ja MTÜde vahel

1598 4718 630TEGEVUSED:

KasumKuluTuluEESMÄRK 3: Ühistegevuse arendamine.

4 27483 68885 736
4.3 nõustamine põllumajanduspoliitika meetmetest, sh ettevõtte 
toetuskõlblikkuse hindamine ja reaalse tegevuskava väljatöötamine ning 
toetustaotluste alane nõustamine

-3503504.2 osalemine seadusloomes

-70072 43771 7374.1 riigi- ja teadusinfo edastamine ning tagasiside riigile sh PRIAle

3 224156 475159 699TEGEVUSED:

KasumKuluTulu
EESMÄRK 4: Põllumajanduspoliitika meetmete oskuslikule 
rakendamisele kaasaaitamine.

02 0002 000
5.3 koostöö arendamine nõuandeorganisatsiooni ja tootjaid kontrollivate 
asutuste vahel

06 0006 0005.2 Ettevõttes toimuvate tegevuste kaardistamine ja nõustamine vastavalt Eesti 
seadusandlusest tulenevatele nõuetele ja headele tavadele.

3 30655 71957 1495.1 Nõuetele vastavuse (määruse 73/2009 tähenduses) ning töötervishoiu ja 
tööohutuse alane nõustamine.

3 30663 71967 025TEGEVUSED:

KasumKuluTulu
EESMÄRK 5: Põllumajandustootjate nõustamine nõuetele vastavuse ja 
tööohutuse küsimustes ning muudes põllumajanduspoliitikaga seotud 
valdkondades.

Eelarve ja selle koostamine (2)

• Sihtasutuse asutajate maksed sihtkapitali 
(á 10 000 eurot);

• Riigieelarve

• Maaelu Arengukava

• Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetus 
kindlate sihtprogrammide käivitamiseks 
kuni 3 aastat, arvestades sihtasutuse 
eelarvelisi võimalusi ja igaaastaseid 
nõukogu otsuseid.



Tänan tähelepanu eest! Arutelu konsulentidega

• Saatsime kõigile konsulentidele, kes 
www.pikk.ee andmebaasis e-kirja 
ettepanekuga nimetada konsulentide 
esindaja.

• Konsulentide esindaja nime osas avaldasid 
arvamust 22 konsulenti.

Konsulentide esindaja valimine (1)

• Oma esindajaks pakuti välja järgmisi 
konsulente: 

– Jaan Bachmann, Olavy Sülla, Kati Näälik, Arvo 
Aller, Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra ja Mai Vaher. 

• Esitatud konsulentidest sai kõige suurema 
toetuse Kati Näälik (10 häält).

Konsulentide esindaja valimine (2)

• Samuti avaldas Eesti Konsulentide Ühing 
arvamust, et nemad võiksid esindada 
konsulentide huve. 

• Eesti Konsulentide Ühingul on 30 liiget, kes 
omab konsulendi kutsetunnistust.

Konsulentide esindaja valimine (3)

• Mis esindusõigus on konsulentide esindajal?
• Keda see esindaja peaks esindama?
• Kuna nõukogu kohaga kaasneb ka vastutus siis kas 

isik vastutab isikuliselt?
• Kuidas toimub esindaja tagasikutsumine? (kes 

algatab, kui palju rahulolematuid peab olema jne.)
• Kuidas kaetakse osalemisega seotud kulud?
• Kuidas suudab esindaja edasi anda teda valinud 

konsulentide arvamusi, kuidas need tekivad?
• Kas esindaja peab otsuseid vastu võtma oma tunde 

järgi või kuidas saab ta need eelnevalt konsulentidega 
läbi arutada?

Olavy Sülla ettepanekud aruteluks



• Esindada saab konsulente, kes MTÜ liikmed
• Täna on enamus tegutsevaid konsulente 

loodavas sihtasutuse esindatud läbi 
tootjateorganisatsioonide. Samad 
organisatsioonid on esindanud nende 
konsulentide huve ka täna.

• Esindamata on konsulendid, kes koondunud 
MTÜ Abiks Põllumehele (5 liiget), MTÜ
Läänemaa Nõuandekeskuse (10 liiget) ja 
MTÜ Saarte Nõuandekeskuse (4 liiget) 
juurde.

• Võib-olla peaks konsulentide esindaja valima 
3 ülalmainitud MTÜ liikmete seast?

Konsulentide esindaja valimine (4)

• Nimetada konsulentide esindajaks 
asutamistoimkonnas ja hiljem loodava 
nõuandeorganisatsiooni sihtasutuse 
nõukogu töös osalemiseks 
................................................

OTSUS:

Tänan tähelepanu eest!


