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Jätkuv
nõuandesüsteemi
korrastamine,
koostöös
olemasolevate
maakondlike
nõuandekeskustega, eesmärgiga luua ühtne
nõuandeorganisatsioon.
Nõuandeteenuse
pakkujaks
on
nõuandeorganisatsioon,
mis
vastutab
kompetentsete konsulentide kättesaadavuse
eest.
Teadustulemustel
baseeruvat
nõuannet
pakutakse igas maakonnas ja tegutsemine
toimub vastavalt nõuandesüsteemi eelarvele.
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Hetkeolukord

Sissejuhatus
Seos teiste strateegiliste dokumentidega
Analüüs
Arengueeldused
Eesmärgid
Turundus
Maksumus ja rahastamine
Arengukava rakendamine

Nõuandesüsteemi riiklikud
eesmärgid

Hetkeolukord
•
•

•
•
•

01. mai 2011.a. seisuga oli kutsetunnistust omavaid
konsulente 214 (sh metsanduses 82).
Põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse
konsulente on 132, nendest maaettevõtluse ja finants
majanduse valdkonnas 66, loomakasvatuses 22,
taimekasvatuses 28 ja teistes maaelu valdkondades
25 ning kogukonna arengu valdkonnas 12.
Tunnustatud on 15 maakondliku nõuandekeskust.
Koordineeriva keskuse ülesandeid täidab Maaelu
Edendamise Sihtasutus.
Huvigruppide esindajatest on moodustatud
Nõuandeteenistuse Nõuandev Nõukoda.

Põllu- ja maamajandussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse
parandamine.
•
•
•

Koostöö arendamine teadus- ja arendusasutustega
Nõuandeteenuste kvaliteedi tõstmine, nõuandetoodete mitmekesistamine
Nõuandeteenuse kättesaadavuse tagamine

Riigi poolt võetud kohustuste täitmine.
•
•
•

Nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alaste teenuste
tellimine
Sektori vajadusi arvestava nõuandesüsteemi olemasolu ja nõuande
kättesaadavuse tagamine
Riigiinfo edastamine

Nõuandesüsteemi tugevdamine ja turupõhise nõuande osatähtsuse
suurendamine.
•
•
•

Koordineeriva keskuse ja regionaalsete nõuandekeskuste võimekuse
kasvatamine
Konsulentide järelkasvu tagamine ja koolitamine sektori vajadusi ja
võimalusi arvestaval tasemel
Tootearenduse, turunduse ja tagasiside edendamine
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5.1 Nõuandesüsteemi
arenguperspektiivid ja ülesanded

5. Nõuandesüsteemi eesmärgid
5.1 Nõuandesüsteemi arenguperspektiivid
(missioon) ja ülesanded (visioon)
5.2 Arengukava strateegilised eesmärgid
5.3 Nõustamise põhimõtted
5.4 Nõuandetegevuse üldpõhimõtted
5.5 Arengumudel

MISSIOON – nõuande kaudu arendada
jätkusuutlikku[1] põllu- ja maamajandust Eestis
VISIOON – nõuandesüsteem on usaldusväärne
partner ettevõtjale põllu- ja maamajanduses
[1] sotsiaalselt vastustundlik, keskkonnasõbralik ja
konkurentsivõimeline põllu- ja maamajandus

5.2 Arengukava strateegilised
eesmärgid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

•
•

Põllumajandustootjate tulukuse suurendamine;
Ettevõtjate arvu suurendamine, töökohtade säilitamine
ja uute töökohtade loomisele kaasaaitamine;
Ühistegevuse arendamine;
Põllumajanduspoliitika meetmete oskuslikule
rakendamisele kaasaaitamine;
Põllumajandustootjate nõustamine nõuetele vastavuse
ja tööohutuse küsimustes ning muudes
põllumajanduspoliitikaga seotud valdkondades;
Kvaliteetse nõuande pakkumine ettevõtjale ja
maapiirkonna mittetulundusühingule;

Keskne roll nõuandesüsteemi
arendamisel on loodaval üleeestilisel
nõuandeorganisatsioonil, mis on
territoriaalselt terviklik ning arvestab
regioonide eripära.
Organisatsioonis töötab kindel arv
täistööajaga konsulente, kes
moodustavad tuumiku.
Täiendava võimekuse loomiseks on
organisatsioonil lepingud konsulentidega,
kes teevad konsulendi tööd teise tööna.

•

•

Arengukava järgi on koordineeriva
keskuse ülesandeks kvaliteetse
nõuandeteenuse tagamine ja
nõuandetegevuste planeerimine.
Täna puuduvad koordineerival keskusel
hoovad, et tagada kohustus kvaliteetse
nõuande andmiseks.

Küsimused
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1. Põllumajandustootjate tulukuse suurendamine
Tegevuse eesmärk on tulusa tegevusega
põllumajandustootjate arvu kasv ja sissetulekute
suurenemine põllumajandustegevuse kaudu.

Tegevuskava

2. Ettevõtjate arvu suurendamine, töökohtade säilitamine ja
uute töökohtade loomisele kaasaaitamine
Soodustada eelkõige väiksemate põllumajandustootjate
tegevuste mitmekesistamist väljaspool põllumajandust.
Tegevuse eesmärk on muu tulusa tegevusega ettevõtjate
arvu kasv ja sissetulekute suurenemine alternatiivsete
tegevuse kaudu.
TEGEVUSED
•
Alustava ettevõtja koolitamine ja nõustamine.
•
Ettevõtluse mitmekesistamise alane koolitamine ja
nõustamine.
•
Kogukonna arengu alane nõustamine.
•
Kohaliku omavalitsuse piires ettevõtjate tegevuste
kaardistamine.

4. Põllumajanduspoliitika meetmete oskuslikule
rakendamisele kaasaaitamine
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate meetmete
oskuslikule rakendamisele kaasaaitamise kaudu aidata kaasa
maapiirkondade tasakaalustatud arengule. Nõuandeorganisatsioon on
koostööpartneriks PRIA-le läbi kvaliteetse nõuande taotluste
vormistamisel.

TEGEVUSED
•
•
•

Riigi- ja teadusinfo edastamine ning tagasiside riigile.
Osalemine seadusloomes.
Grupi- ja individuaalnõustamine põllumajanduspoliitika
meetmetest.

TEGEVUSED
•
Tasuta nõuande kasutamise võimaldamine.
•
Tasuvusarvestuse põhine nõustamine.
•
Finantsmajanduse, loomakasvatuse, taimekasvatuse
ja keskkonnaalane (kompleks)nõustamine.
•
Taime- ja loomakasvatuse valdkonnas koostöö
arendamine ning ühistegevuste kavandamine.

3. Ühistegevuse arendamine
Tootmisahela (tootmine – töötlemine – kaubandus – tarbija)
tugevdamine läbi ühistegevuse.
TEGEVUSED
•
Ühistegevuse alane koolitamine ja nõustamine.
•
Ühistegevuse tutvustamine.
•
Tulundusühistute ja mittetulundusühingute koolitamine
kogukonna arengu planeerimisest, projektide
ettevalmistamisest, investeeringutaotlustest,
kaasamisest ja koostööst.
•
Ühisprojektide algatamine.

5. Põllumajandustootjate nõustamine nõuetele
vastavuse ja tööohutuse küsimustes ning muudes
põllumajanduspoliitikaga seotud valdkondades
Riigile olulistes valdkondades nõustamisteenuste
osutamine.
TEGEVUSED
•
Nõuetele vastavuse (määruse 73/2009 tähenduses)
ning töötervishoiu ja tööohutuse alane nõustamine.
•
Ettevõttes toimuvate tegevuste kaardistamine ja
nõustamine vastavalt Eesti seadusandlusest
tulenevatele nõuetele ja headele tavadele.
•
Grupinõustamine.
•
Koostöö arendamine nõuandeorganisatsiooni ja
tootjaid kontrollivate asutuste vahel.
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6. Kvaliteetse nõuande pakkumine ettevõtjale
ja maapiirkonna MTÜle (1)
Kvaliteetse nõuande pakkumiseks on oluline, et toimiks konsulentide
väljaõppesüsteem, siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö ning
konsulendid oleksid varustatud töövahenditega. Organisatsiooni
arendamine peab tagama stabiilse töökeskkonna konsulentidele.

6. Kvaliteetse nõuande pakkumine ettevõtjale
ja maapiirkonna MTÜle (2)
TEGEVUSED
•

TEGEVUSED
•

Ettevalmistus konsulendiks saamiseks:
–
–

•

osaleda kutsestandardi kaasajastamises ning kutsekomisjonide töös;
korraldada nõustamismetoodika koolitusi, tagada praktikakohad ning
alustavale konsulendile esimesteks tegevusaastateks alustasu.

Konsulentide koolitamine:
–
–
–

Nõuandesüsteemi planeerimine:
–
–
–
–
–
–
–

•

Koostöö arendamine:
–

konsulentide koolitusvajaduse ja töö tulemuse hindamise süsteemide
rakendamine;
konsulentide regulaarse enesetäiendamise korraldamine;
konsulentide valdkondliku spetsialiseerumise soodustamine
(erialagruppide moodustamine).

nõuandeorganisatsiooni loomine;
kvaliteedijuhtimise ja vastutuskindlustussüsteemi väljatöötamine;
juhtimiskompetentsi arendamine;
vajaduste ja rahulolu seire;
tootearendus koos vajaliku materiaalse baasiga;
sihtgruppide andmebaaside täiendamine;
nõuandeorganisatsiooni turundamine.

–
–

koostööpartneritega regulaarsete toimivate suhtlemiskanalite
kujundamine;
partnerite kaasamine nõuandesüsteemi üritustele;
rahvusvaheline koostöö teiste riikide nõuandesüsteemidega.

OTSUS:
•

Küsimused

•

Eelarve ja rakenduskava
•
•

•

Tegime esialgse projekti.
Täna räägime üldistest põhimõtetest ja
2012 aasta tegevustest, ootame teie
täiendusi.
Eesmärk on koostada rakenduskava, mis
kirjeldab kõiki tegevusi, tegevustest
saadud tulusid ja kulusid, kõiki keskusi ja
konsulente arvestades.

Kinnitada Eesti põllu- ja maamajanduse
nõuandesüsteemi arengukava aastateks
2012-2020.
Kinnitada Eesti põllu- ja maamajanduse
nõuandesüsteemi arengukava
tegevuskava

Nõuandeteenistuse tulud:
•
•
•
•
•

Omateenitud tulud (nõustamistegevus,
teenused)
Riigieelarve
Projektipõhine (toetused, hanked jmt)
tegevus
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Muud tulud
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Nõuandeteenistuse kulud:
•
•
•
•

Nõustamine
Järelkasvu koolitamine
Koolitamine
Arendustegevus

Selgitus eelarve
juurde:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsulentide
arv

47

47

47

56

65

74

83

92

100

Klientide
arv/konsulent

30

30

29

30

31

32

33

34

35

686

686

652

710

774

844

Lepingu
maksumus
Klientide arv
Info- ja
koolitus-päevad
Päeva
maksumus

920 1003 1093

1410 1410 1363 1680 2015 2368 2739 3128 3500
45

45

44

43

42

41

40

40

40

1100 1155 1213 1273 1337 1404 1474 1548 1625

Nõuandesüsteemi toetus
(MAK meede 1.3)

2014. aasta ja uus MAK

1 600 000
1 400 000

•

•

2014. aastal ei ole tõenäoliselt veel
võimalik kasutada uue MAKi rahasid ning
ettevõtjal ei saa tõenäoliselt PRIAst
individuaalset nõuandetoetust.
Vajalik koostada tegevuskava (taotlus
ministeeriumile?).
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OTSUS:

•

Kinnitada rakenduskavasse täienduste
esitamise tähtajaks 31.07.2011

Tänan tähelepanu eest!
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