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Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandva nõukoja koosoleku 

P R O T O K O L L 

 

 27. oktoober 2015 nr 1 

 

Algus kell:  11.00,  lõpp kell: 13.00 

Toimumiskoht:  Kreutzwaldi 56-107A, Tartu 

Juhatas:  Andres Vinni 

Protokollis:  Katri Kuusk 

Võtsid osa 

nõukogu liikmed:  Aivo Kase, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, Annika Väli, Margus Voitk, 

Raimond Strastin, Roomet Sõrmus, Tanel-Taavi Bulitko, Tiia Klein 

juhatuse liikmed: Raul Rosenberg, Andres Vinni 

Puudusid:   Mati Koppel, Roomet Sõrmus, Urmas Laht 

 

Päevakorra kinnitamine 

Täiendavalt on päevakorda lisatud eelarve. 

1. Ülevaade MES senistest tegevustest nõuandeteenuste osutamisel 

2. Nõuandeteenistuse eelarve 

3. Nõukoja ülesanded 

4. Nõukoja töökorraldus 

5. Nõukoja kohtumiste sagedus ja regulaarsus 

6. Nõukoja juhi vajalikkus, töö sisu ja valimine 

7. Nõukoja liikmete kulude hüvitamine 

8. Järgmise kohtumise sisu, aeg ja koht 

OTSUSTATI: kinnitada päevakord. 

 

1. Ülevaade MES senistest tegevustest nõuandeteenuste osutamisel 

KUULATI: 

Andres Vinni tutvustab nõuandeteenuse osutaja valiku riigihanke ja Maaeluministeeriumiga sõlmitud 

käsunduslepingu tingimusi. 

Maaeluministeerium korraldas hanke põllu- ja maamajandusalase nõustamisteenuse osutaja leidmiseks 

aastateks 2015–2021. Hanketeade saadeti välja 2. juulil 2014 (riigihangete registris viitenumbriga 

153616). Hanke tulemusena valiti 1. juuliks 2015 välja üks organisatsioon, kes hakkab koordineerima 

toetatava nõustamisteenuse osutamist kogu Eestis – Maaelu Edendamise Sihtasutus. Lähemalt saab 

lugeda ministeeriumi pressiteadetest "Riik otsib põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse 

pakkujat",  "Põllu- ja maamajanduslikku nõu soovivad hakata pakkuma kolm organisatsiooni" ja 

"Maamajanduslikku nõu hakkab pakkuma Maaelu Edendamise Sihtasutus". 

Käsunduslepingust tulenevad senised ja tulekul tegevused - käsundusleping nr. 180 (lepingu lisa 1). 

Nõuandetoetuse tingimused. Nõuandeteenuse käibemaksuta tunnihind on 38,70 eurot, mentorlusteenuse 

käibemaksuta tunnihind 40,00 eurot. 

2016. aastal viib PRIA MeM tellimusel läbi konsulentide koolituse hanke, mille maht on 400 000 eurot 

perioodi kohta. MES kavatseb sellel osaleda. 

Uue teenusena on sel perioodil mentorlus. Mentoriks võivad peale kutsega konsulentide olla ka kogenud 

põllumajandustootjad. Täpsemad nõuded sellele teenusele saab MES ise välja töötada. MES töötajad 

koostavad mentorite ja mentiide valiku kriteeriumid ja valiku süsteemi ning kooskõlastavad need 

nõuandva nõukoja ja MeM’iga. 

 

Toimus arutelu. 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

2. Nõuandeteenistuse eelarve 

https://riigihanked.riik.ee/
http://www.agri.ee/et/uudised/riik-otsib-pollu-ja-maamajandusliku-noustamisteenuse-pakkujat
http://www.agri.ee/et/uudised/riik-otsib-pollu-ja-maamajandusliku-noustamisteenuse-pakkujat
http://www.agri.ee/et/uudised/pollu-ja-maamajanduslikku-nou-soovivad-hakata-pakkuma-kolm-organisatsiooni
http://www.agri.ee/et/uudised/maamajanduslikku-nou-hakkab-pakkuma-maaelu-edendamise-sihtasutus
http://www.pikk.ee/upload/files/Noustamishanke_leping.pdf
http://www.pikk.ee/upload/files/Noustamishanke_lepingu_Lisa_1.pdf
http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/nouandetoetus#.VjCfg7fhCUk
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KUULATI: 

Andres Vinni selgitab, et eelarve on indikatiivne ja selle maht sõltub eelkõige osutatud teenuste hulgast. 

Eelarve proportsioonid on määratletud käsunduslepinguga. 72,10% eelarvest tuleb kasutada 

konsulentide töötasudeks (sh tööjõumaksud, sõidukompensatsioon, puhkusereserv jms), 10,10% 

arenduskuludeks ja 17,80% üldkuludeks. 

Raul Rosenberg teeb ettepaneku saata nõukojale 2016. aasta eelarve koos turupõhiste teenuse mahu 

prognoosiga. MES ootab sellele novembri keskpaigaks nõukoja liikmete ettepanekuid ja kommentaare 

koos täpsema sisukirjeldusega, et saaks 11. detsembril MES nõukogus eelarve kinnitada. 

 

3. Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandva nõukoja reglemendi kinnitamine 

ARUTATI: 

Hanna Kreen teeb ettepaneku muuta reglemendi punkti 2.1.1 järgnevaks „nõuandeteenistuse ja kogu 

Eestis toimuva nõuandetegevuse jälgimine“. 

Ettepanek ei leia poolehoidu. 

 

Hanna Kreen teeb ettepaneku muuta reglemendi punkti 6.8 sõnastust, et oleks paremini aru saada 

hääletamisest keeldumise erand ega jääks muljet kahest vastandlikust punktist. 

 

OTSUSTATI: 

Teha MES juhatusele ettepanek kinnitada kinnitada nõuandva nõukoja reglemendi sisuline osa ja lisada 

Hanna Kreeni poolt kirjalikult saadetavad redaktsioonilised parandused. 

Otsus ühehäälselt vastu võetud (Aivo Kase, Annika Väli, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, Margus Voitk, 

Raimond Strastin, Tanel-Taavi Bulitko, Tiia Klein). 

 

4. Nõukoja esimehe ja aseesimehe valimine 

ARUTATI: 

Nõukoja esimehe ja aseesimehe roll ja vajalikkus. 

Nõukoja esimeheks esitati Aivo Kase. 

Nõukoja aseesimeheks esitati Annika Väli. 

 

OTSUSTATI: 

Kinnitada nõuandva nõukoja esimeheks Aivo Kase. 

Otsus ühehäälselt vastu võetud (Annika Väli, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, Margus Voitk, Raimond 

Strastin, Tanel-Taavi Bulitko, Tiia Klein). 

Kinnitada nõuandva nõukoja aseesimeheks Annika Väli. 

Otsus ühehäälselt vastu võetud (Aivo Kase, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, Margus Voitk, Raimond 

Strastin, Tanel-Taavi Bulitko, Tiia Klein). 

 

5. Nõukoja liikmete kulude hüvitamine 

ARUTATI: 

Andres Vinni ja Raul Rosenberg selgitavad MES võimalusi nõukoja liikmetele tasu maksmiseks. Tasu 

on mõeldud sõidukulude katmiseks, plaanis on maksta kõigile ühesuurune summa. 

Hanna Kreen teatab, et tema Maaeluministeeriumi esindajana nõukoja liikme tasu ei saa. 

Raimond Strastin teeb ettepaneku lähtuda riiklikult kehtestatud tariifist ja MES’is 

väljakujunenud praktikast. 
Toimus arutelu summa suuruse kohta. 

Raimond Strastin lahkub. 

Arutelu jätkub. 
 

OTSUSTATI: 

Teha MES juhatusele ettepanek kinnitada nõukoja liikme tasu koos maksudega 72 eurot koosoleku 

kohta. 

Otsus ühehäälselt vastu võetud (Aivo Kase, Annika Väli, Aret Vooremäe, Hanna Kreen, Margus Voitk, 

Tanel-Taavi Bulitko, Tiia Klein). 

 

6. Järgmise kohtumise sisu, aeg ja koht 

ARUTATI: 
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Arvestades nõukoja ülesandeid seoses tegevuskava ja eelarve üle vaatamise, koolituskavade kinnitamise 

ning Käsunduslepingu nr 180 täitmise aruannete läbi arutamisega, peaks järgmine koosolek toimuma 

detsembri teises pooles või jaanuari esimeses pooles. 

 

OTSUSTATI: 

Nõukoja järgmise koosoleku aeg lepitakse kokku kasutades Doodle’ veebilahendust, kooskõlastatakse 

nõukoja esimehega ja teatatakse aeg ja koht kaks nädalat ette. Nõukoja koosolekud hakkavad toimuma 

erinevates kohtades. 

 

 

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

Aivo Kase Aret Vooremäe Annika Väli  

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

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

Hanna Kreen Margus Voitk Raimond Strastin 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

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

Tanel-Taavi Bulitko Tiia Klein Katri Kuusk 

nõukoja liige nõukoja liige protokollija 

 

     

 


