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Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandva nõukoja koosoleku 

P R O T O K O L L 

 

 

01. detsember 2016 nr 11 

 

 

Algus kell:   11.10,  lõpp kell: 14.15 

Toimumiskoht:  Oru 21, Viljandi 

Juhatas:   Aivo Kase 

Protokollis:   Eva Patune 

Võtsid osa 

nõukoja liikmed:  Ann Riisenberg, Aret Vooremäe, Katrin Tambet, Mati Koppel, 

Margus Voitk, Raimond Strastin, Riina Kurm, Tanel-Taavi 

Bulitko 

juhatuse liikmed:  Raul Rosenberg, Andres Vinni 

nõuandeteenistuse juht:  Leho Verk 

Kutsutud: MES nõuandeteenistuse töötajad Angelika Nöps, Eva Patune, 

Jane Lumiste, Meriliis Liiv, Timmo Sülla  

Puudus:   Urmas Laht 

 

Päevakorra kinnitamine 

1. Konsulentide 2017. aasta koolituskava 

2. Täienduskoolitustest ja nende vastavusest nõuetele 

3. Mentorite ja mentiide valiku kriteeriumid ja süsteem 

4. Ülevaade nõustamisteenuse hetkeseisust 

5. Nõuandeteenistuse 2017. aasta eelarvest ja tegevuskavast  

6. Nõuandva koja töökorrast 

 

KUULATI: Aivo Kase teeb ettepaneku muuta päevakorra punktide järjekorda ja tuua 

päevakorra kuues punkt - Nõuandva koja töökorrast - esimeseks punktiks.  

OTSUSTATI: kinnitada päevakorra punktid uues järjestuses: 

1. Nõuandva koja töökorrast  

2. Konsulentide 2017. aasta koolituskava 

3. Täienduskoolitustest ja nende vastavusest nõuetele 

4. Mentorite ja mentiide valiku kriteeriumid ja süsteem 

5. Ülevaade nõustamisteenuse hetkeseisust 

6. Nõuandeteenistuse 2017. aasta eelarvest ja tegevuskavast  

 

 

1. Nõuandva koja töökorrast 

KUULATI:  

Aivo Kase teeb ülevaate uutest nõukoja liikmetest: Maaeluministeeriumi esindab Hanna Kreeni 

asemel Riina Kurm, Eesti Lambakasvatajate Selts (uue nimega Eesti Lamba- ja 

Kitsekasvatajate Liit) kutsus tagasi Annika Väli, asendades ta Katrin Tambetiga, ning 

tulundusühistu Eesti Mahe pankroti tõttu asendati nende esindaja Tiina Klein Eesti Talupidajate 

Keskliidu esindaja Leho Verkiga, kes nüüd on MES nõuandeteenistuse juht. Eesti Talupidajate 

Keskliit pole tänaseks uut esindajat nimetanud. 

 

Saabub Tanel-Taavi Bulitko. 
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ARUTATI: 

Nõuandva koja praegune töökord ja edaspidised plaanid. Leho Verk pakub välja, et MESi 

nõuandeteenistuse büroo poolt võiks tulla kord kvartalis kiri, mis oleks samal ajal nii 

informatiivne kui suuniseid küsiv.  

 

OTSUSTATI:  

MES nõuandeteenistus hakkab saatma kvartaalseid infokirju, millele ootab nõukoja liikmete 

vastukaja, koosolekud toimuvad endiselt kaks korda aastas.  

 

 

2. Konsulentide 2017. aasta koolituskava 

KUULATI:  

Leho Verk: MES nõuandeteenistuse 2017.a konsulentidele ja mentoritele suunatud 

koolituskavas on kajastatud nii MES eelarvest finantseeritavad koolitused kui ka 

Maaeluministeeriumi poolt hanke korras finantseeritavad koolitused, mis vastavad 

käsunduslepingu 180 lisa 1 punkt 8.3 nõuetele. Koolituskava koostamisel on lähtutud 

tingimusest, et kõik nõustamisvaldkonnad oleksid kaetud, sealjuures on arvestatud konsulentide 

soovide ja ettepanekutega.  

Angelika Nöps annab ülevaate koolituskavast ja toob välja, mis on dokumendis võrreldes välja 

saadetud kavaga muutunud.  

Angelika Nöps: Koolituskava on koostatud aastateks 2017-2020. 2017.a. koolituskava maht on 

kokku 339 tundi. Iga konsulent on kohustatud aastas läbima vähemalt 25 akadeemilist 

koolitustundi, kuid arvesse lähevad ainult need koolitustunnid, mis vastavad täiskasvanute 

koolituse seadusele (edaspidi TÄKS). Tänaseks koosolekuks on välja prinditud 2017.a. 

koolituskava, mille sooviksime kinnitada.  

 

ARUTATI:  

Koolituskava koostamise põhimõtted. Infopäevade, seminaride mitte arvestamine 

koolitustundidena. 

 

KUULATI: 

Leho Verk teeb ettepaneku nõuandva nõukoja organisatsioonidele, et kui on plaanis korraldada 

oma liikmetele koolitusi, kuhu plaanitakse kutsuda ka välislektoreid, siis võiksime teha nende 

koolituste osas koostööd - kuna MESil on TÄKS-luba, läheks see koolitus ka MES 

konsulentidel täienduskoolitustena arvesse.  

 

ARUTATI: 

Koolituskava kohta esitati täiendavaid küsimusi. 

Riina Kurm teeb ettepaneku täna koolituskava mitte kinnitada, sest soovib samuti 

muudatustega kava üle vaadata. 

 

OTSUSTATI:  

Koolituskava täna ei kinnitata, saadetakse nõuandvale nõukojale koos protokolliga veebi kaudu 

kinnitamiseks. 

 

 

3. Täienduskoolitustest ja nende vastavusest nõuetele 

KUULATI:  

Leho Verk: Täienduskoolitustega seotud üks probleeme on see, et paljud koolitusi korraldavad 

asutused ei soovi end TÄKS nõuetele vastava koolitajana registreerida ja seega ei lähe selliste 

asutuste koolitused MESi konsulentide täienduskoolitustena arvesse. Teine mure on välismaal 

toimuvad koolitused, mille eest ei lähe samuti koolitustunnid arvesse, sest välismaa 

koolitusasutused ei vasta TÄKSile. Oleme leidnud koostöös ministeeriumiga mõningaid 
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variante, kuidas sellised koolitused siiski võiksid arvesse minna. Üks võimalus ongi see, et 

toome selliste koolituste tõendid nõuandvasse nõukokku kinnitamiseks. Kui nõukoda need 

kinnitab, siis saame lugeda koolitusel osalemise sobivaks. 

 

ARUTATI:  

Raimond Strastin: kui vähegi on võimalik paindlikkust üles näidata, siis tuleks seda teha. 

Väliskoolitusi peaks olema võimalik arvestada.  

Lepiti kokku, et erialaorganisatsioonid annavad teada oma valdkonnas nendest 

väliskoolitustest, millel osalemine võiks minna koolitusena arvesse. 

Riina Kurm: Ministeerium on valmis tegema koolituste arvestamise osas erandeid. MES võiks 

ise otsustada, milline koolitus on erand. Ministeerium kooskõlastab MESi valitud erandid 

käsunduslepingu nr 180 täitmise aruande heakskiitmisega.  

 

KUULATI: 

Leho Verk: kas nõuandev nõukoda on nõus lugema lamba- ja kitsekasvatuskonsulent Enel 

Niini läbitud koolitused nõuetele vastavaks? 

 

ARUTATI: 

Konsulent Enel Niini läbitud koolituste sobivus seoses tema kutsega.  

 

OTSUSTATI:  

Konsulent Enel Niini osaletud koolitustest tunnistada nõuetele vastavaks Veterinaarmeditsiini 

konverents ning Suu- ja sõrataudi eriolukorraks ettevalmistamise kursuse tunnistus, mitte 

tunnistada vastavaks esmaabikoolitus. 

Konsulendid peaksid enne TÄKSile mittevastavale koolitusele minemist MESi 

nõuandteenistusele sellest teada andma. Selliste erandkorras 25 tunni kohustusliku 

täienduskoolituse hulka arvestatavate koolitustegevuste piirmäär on 8 tundi aastas. 

Iga organisatsioon annab oma valdkonna üritustest aegsasti teada, et nõuandeteenistus saaks 

konsulentidele info edasi saata. 

 

4. Mentorite ja mentiide valiku kriteeriumid ja süsteem 

KUULATI:  

Eva Patune annab ülevaate mentorite ja mentiide valiku kriteeriumitest ja süsteemist.   

 

ARUTATI: 

Muudatused vastavalt Riina Kurmi ettepanekutele, mis on osaliselt dokumenti sisse viidud. 

Mentorluse baaskursuse piirarv. 

 

OTSUSTATI:  

Mentorite ja mentiide valiku kriteerium ja süsteem kooskõlastada. 

 

 

5. Ülevaade nõustamisteenuse hetkeseisust  

KUULATI:  

Leho Verk teeb ülevaate 2016.a tulemuste prognoosist, mis põhinevad 31.10.2016.a tulemustel. 

Nõuandetunde on tehtud ca 18 000, aruandega kaetud lepinguid ca 700. Nõuandeteenistuse 

leping 180 tulu on ca 700 000 eurot, ühe lepingu keskmine maht on ca 1000 eurot. Kogukäive 

on 1,01 miljonit eurot (2016.a eelarves ca 1,25 miljonit), tulem on ligikaudu 0 eurot. 

Töölepinguga on praegu tööl 21 konsulenti, käsunduslepinguga 33 konsulenti. 

Järgmisel aastal on plaan sulgeda mõned maakondlikud kontaktpunktid  - näiteks Harjumaa, 

Jõgevamaa, Hiiumaa –, mida kliendid ei külasta.  

 

Saabub Katrin Tambet. 
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OTSUSTATI:  

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

 

6. Nõuandeteenistuse 2017. aasta eelarvest ja tegevuskavast 

KUULATI:  

Leho Verk tutvustas 2017. aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja proportsioone. 

 

ARUTATI: 

Arutati eelarve tulusid, kulusid ja 2017.a. turundust. 

 

OTSUSTATI: 

2017. aasta eelarve heaks kiita. 

 

 

Kuna vahepeal on saabunud Katrin Tambet ja kõik koosolekule registreerunud nõukoja liikmed 

on kohal, arutatakse nõukoja aseesimehe valimise üle. Kuna ükski liige ei soovi vabatahtlikult 

aseesimehena üles astuda, siis jääb sel korral Annika Väli asemele uus aseesimees valimata. 

 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt)                   (allkirjastatud digitaalselt)                      (allkirjastatud digitaalselt) 

Aivo Kase Ann Riisenberg Aret Vooremäe  

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                    (allkirjastatud digitaalselt)                     (allkirjastatud digitaalselt) 

Katrin Tambet Mati Koppel Margus Voitk  

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                    (allkirjastatud digitaalselt)                     (allkirjastatud digitaalselt) 

Raimond Strastin Riina Kurm Tanel-Taavi Bulitko 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                     

Eva Patune 

protokollija   


