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Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandva nõukoja koosoleku 

P R O T O K O L L 

 

 13. jaanuar 2016 nr 2 

 

Algus kell:  11.15,  lõpp kell: 14.40 

Toimumiskoht: Oru 21, Viljandi 

Juhatas:  Aivo Kase 

Protokollis:  Katri Kuusk 

Võtsid osa 

nõukogu liikmed:  Aivo Kase, Ann Riisenberg, Annika Väli, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, 

Ilmar Kallas, Margus Voitk, Raivo Külasepp, Rando Värnik, Tiia Klein, 

Urmas Laht. 

juhatuse liikmed: Raul Rosenberg, Andres Vinni. 

külalised:  Jüri Lehtsaar – Eesti Maaülikool, 

Riina Kurm – Maaeluministeerium. 

Puudusid nõukoja liikmed: Mati Koppel, Roomet Sõrmus, Tanel-Taavi Bulitko. 

 

Päevakorra kinnitamine 

1. Nõuandeteenuste osutamise aruanne Maaeluministeeriumile 

2. 2015. aasta kokkuvõte 

3. Mentorlus 

4. 2016. aasta eelarve 

5. Konsulentide 2016. aasta koolituskava  

6. Nõukoja esimehe ja aseesimehe tegevustähtaeg 

7. Nõukoja liikmete kulude hüvitamine 

OTSUSTATI: kinnitada päevakord. 

 

1. Nõuandeteenuste osutamise aruanne Maaeluministeeriumile 

KUULATI: Andres Vinni tutvustas aruande sisu ja ülesehitust. 

Aruande kohta küsimusi ei ole, ministeeriumil on kommentaare tehnilistest küsimustes, 

esitavad need kirja teel. 

 

ARUTATI: Nõuandeteenuste osutamise aruanne Maaeluministeeriumile. 

 

OTSUSTATI: 

Kõik nõukoja liikmed on aruandega tutvunud ja esitamisega nõus. 

Hanna Kreen saadab teistele nõukoja liikmetele eelnevate aastate nõuandetoetuse statistika. 

 

2. 2015. aasta kokkuvõte 

KUULATI: Andres Vinni teeb ülevaate 2015. aastast ja selle käigus tõstatunud probleemidest. 

Riigiasutustel on kohustus personali vähendada, kuid MES on inimesi juurde palganud. 

Esimeste maksetaotluste rahuldamine venis. 

Põllumajandustootja määratlemine raskendatud, kui ettevõte tegeleb mitmekesistamisega. 

Tellitud on nõustamismetoodika koolitus, et värvata uusi konsulente. Koolitusel osalejad on 

peamiselt erialaliitudest. 
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Probleeme kontaktpunktide käivitamisel on olnud Hiiu-, Jõgeva- ja Ida-Virumaal. 

 

Toimus arutelu. 

 

Tehti ettepanekuid: 

 Leida juurde ka lihaveisekasvatuse ja keskkonna valdkonna konsulente. 

 Lihtsustada kutseomistamise süsteemi ja kasutada eksami osana nõustamismetoodika 

koolituse läbiviija hinnangut. 

 Kehtestada MES poolt kliendile täiendavad nõuded, et vältida probleeme kliendi 

abikõlblikkusega maksetaotluse menetlemisel. 

 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

3. Mentorlus 

KUULATI: Andres Vinni tegi ülevaate mentorite ja mentiide valiku kriteeriumitest ja 

süsteemist. 

 

ARUTATI: Mentorite ja mentiide kandidaatide leidmise kanalid. Mentorite omadused ja 

koolitus. 

 

OTSUSTATI: MES saadab erialaliitudele liitudele mentorluse info ja ajakava ning palub 

esitada 1. märtsiks 2016.a mentorite kandidaadid. 

 

4. 2016. aasta eelarve 

KUULATI: Andres Vinni tutvustas 2016. aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja 

proportsioone. 

 

OTSUSTATI: 2016. aasta eelarve on üle vaadatud, ettepanekuid ei ole. 2016. aasta eelarve 

heaks kiita. 

 

5. Konsulentide 2016. aasta koolituskava  

KUULATI: Andres Vinni tutvustab koolituskava ning selgitab, et osad koolituste teemad 

võivad kattuda Maaeluministeeriumi korraldatava konsulentide koolituse hankega, mis pole 

veel välja kuulutatud. Need võetakse sel juhul koolituskavast maha ja jääb vahendeid koolituste 

tellimiseks üle. MES ootab nõukojalt ettepanekuid varuvariantideks. 

 

KUULATI: Hanna Kreen teeb ülevaate Maaeluministeeriumi korraldatava konsulentide 

koolituse hankest. 

Hetkel on ministeeriumis kinnitatud kolm õppekava: mentorite koolitus, keskkond ja 

loodushoid, nõustamismetoodika. Keskkonna ja loodushoiu õppekava käigus toimub 80 tundi 

õppetööd kuues moodulis, algab II kvartalist. 

Spetsialistidele ei saa hankega grupikoolitusi teha, kuna pole 10 liikmelist gruppi. Seega saab 

koolitusi ministeeriumi kaudu tellida ainult keskmisele tasemele. 

Teeb ettepaneku koostada täisnimekiri konsulentide koolitusvajadusest, kuhu on märgitud, 

millistest vahenditest koolituskulud kaetakse. 

 

ARUTATI: Koolituste sihtgrupp. Koolituskava koostamise põhimõtted. Vaja koolitusi 

ühistegevuse ja keskkonna teemal, et aidata põllumajandust tervikuna. Mahetootmise alased 

teadmised konsulentidel. Lektorite ja kompetentsi puudus Eestis. Väliskoolituste ja –lektorite 

kasutamise võimalused. Koolituskava prioriteetideks peaks olema: 

 keskkond: keskkonnahoidlikud tehnoloogiad ja tehnoloogiate parendamine taime- ja 

loomakasvatuses; 

 ühistegevus: loom, taim, mitmekesistamine, õigus ja finants. 
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Tehti ettepanekuid: 

 asendada agroturismi koolitus ühistegevuse koolitusega; 

 jätta ära silo teemaline koolitus; 

 jaotada koolituskava prioriteetide, mitte kutsevaldkondade järgi. 

 

OTSUSTATI: 

Hanna Kreen saadab nõukoja liikmetele tutvumiseks keskkonna ja loodushoiu õppekava. 

MES koostab täisnimekirja konsulentide koolitusvajadusest, kuhu on märgitud, millistest 

vahenditest koolituskulud kaetakse. 

MES tellib ühiselt kokku lepitud koolituskava prioriteetide alusel uue koolituskava, mille 

saadab kaks nädalat enne järgmist koosolekut nõukojale üle vaatamiseks. Koolituskava 

kinnitatakse järgmisel nõukoja koosolekul. 

 

6. Nõukoja esimehe ja aseesimehe tegevustähtaeg 

KUULATI: Aivo Kase selgitab päevakorra punkti vajadust. Teeb ettepaneku määrata nõuandva 

nõukoja, nõukoja esimehe ja aseesimehe tegevustähtajaks kolm aastat. 

 

OTSUSTATI: Teha ettepanek MES juhatusele määrata nõuandva nõukoja, nõukoja esimehe ja 

aseesimehe tegevustähtajaks kolm aastat ning lisada tegevustähtajad nõukoja reglementi. 

 

7. Nõukoja liikmete kulude hüvitamine 

ARUTATI: Nõukoja liikme tasu tõstmine vastavaks tegelike kuludega transpordile. Nõukojale 

tehtavate kulude maht eelarves. 

 

OTSUSTATI: Teha MES juhatusele ettepanek tõsta nõukoja liikme tasu koos maksudega 150 

euroni ühe korra eest, Saaremaalt tulijale 200 eurot. Tasu sisaldab kulutusi transpordile. 

 

 

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

Aivo Kase Ann Riisenberg Annika Väli 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

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

Aret Vooremäe Hanna Kreen Ilmar Kallas 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

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

Margus Voitk Raivo Külasepp Rando Värnik 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

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

Tiia Klein Urmas Laht Katri Kuusk 

nõukoja liige nõukoja liige protokollija 


