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Konsulendi nõustamismetoodika
kursus
•
•
•
•
•

2009. ja 2010. a on olnud probleeme kursuse
komplekteerimisega
2012. aastast korraldame kursusi üle aasta
(2012, 2014, 2016 jne)
Kursusele saab nõuandekeskuse soovitusel
Kursusel osalejal on kohustus sooritada aasta
jooksul konsulendi eksam ning asuda konsulendina tööle
Kõigile, kes kursusele tulnud nõuandekeskuse
soovitusel ja sõlminud nõuandekeskusega
töölepingu, tagame praktikatoetuse

Sissejuhatus
•

•

Dokument koondab kokku nõuandeteenistuse
poolt pakutavad koolitused (v.a infopäevad),
mida korraldab nõuandeteenistuse
koordineeriv keskus
Kahe aasta jooksul alustasu maksmise
tingimused uutele konsulentidele
–

•

Alustasu maksmise kohustuste võtmise eelduseks
on igaaastane riigieelarve eraldise lepingu
sõlmimine

Lähtudes riigieelarve eraldise lepingust
lepitakse, ühise tegutsemise kokkuleppe
partneritega, kokku igaaastased tegevused.

Konsulendi praktika (1)
•

•

•

Praktikal saab osaleda samal aastal, kui osaleti
nõustamismetoodika kursusel või järgneval aastal.
Praktika jooksul peab praktikant (täiendavalt varasemale):
tutvuma oma piirkonna olulisemate järelevalveasutuste
ning tootjaorganisatsioonide ja oma erialaga seonduvate
erialaliitude tööga, s.h kohtuma edasises töös vajalike
kontaktisikutega
osalema vähemalt kahe individuaalnõustamise ja kahe
tasuta nõuande praktilisel läbiviimisel ning nõustamise
läbiviimisega seonduvate dokumentide vormistamisel
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Konsulendi praktika (2)
•

Praktika jooksul on praktikandil võimalus (eeldusel, et
teadusasutusega olemas koostöökokkuleppe) tasuta
osaleda teadusasutuse juures praktilises töös kuni
16 tunni ulatuses.

Konsulendi praktika (3)

•

Põllumajandusministeeriumi ettepanek:
•
Täiendada punkti 3.3 alapunktiga 3.3.1 järgmises
sõnastuses: punktis 3.3 nimetatud lepingu puudumise
korral tutvuma praktika käigus iseseisvalt
teadusuuringute tulemustega oma valdkonnas

Nõuded ja kohustused alustasu
maksmiseks uutele konsulentidele (1)
•

Alustasu makstakse kahe aasta jooksul ainult uutele
konsulentidele eeldusel, et täidetud on järgmised
tingimused:
–

kutseeksami esmakordsest sooritamisest on möödas vähem
kui 24 kuud

Nõuded ja kohustused alustasu
maksmiseks uutele konsulentidele (2)
•
•
•

Tingimused, mis hakkavad kehtima 2012. aastast:
–
–

konsulent on noorem kui 45 aastat (kaasa arvatud)
konsulent omab ühte järgmistest kutsenimetustest:
•
•
•
•

–

•

taimekasvatuse konsulent
loomakasvatuse konsulent
aianduse konsulent
mesinduse konsulent

sõlmitud on kehtiv tööleping tunnustatud nõuandekeskusega

Konsulendi individuaalsete teadmiste
ja oskuste arendamise meede (1)
•
•
•

•

Meede on mõeldud enesetäiendamiseks oma
eriala piires, mitte tasemekoolituse eesmärgil
Aastas kuni 10 konsulendile vähemalt 24 tundi
konsulendi kohta
Konsulendi kohta kaetakse kulusid aastas kuni
1275 eurot ning mitte rohkem, kui 75%
koolituse kogumaksumusest
Konsulent kinnitab, et tegutseb jätkuvalt
vähemalt 3 aastat konsulendina

Kui praktikant ei ole võimeline
kutseeksamit
sooritama, tulenevalt kutsestandardi B-osa nõuete
(tootearendus, trükised, nõustamine ja koolitamine)
puudulikest
teadmistest,
siis
käsundisaaja
(nõuandekeskus) on kohustatud tagasi maksma 20%
praktika juhendamise tasust.

Kohustus – esimene aasta 5 klienti ja 1900 eurot, teine
aasta 5 klienti juurde ja lepingute kogumaht 2900 eurot
Esimene aasta makstakse tasu 300 eurot kuus
Kui ei suuda esimesel aastal kohustust täita, siis teisel
aastal vähendatud alustasu 150 eurot kuus ning, kui
peale teist aastat ei suuda kohustust täita, siis maksab
konsulent tagasi 50% kahe aasta jooksul saadud tasust
Kui esimene aasta sõlmib konsulent lepinguid rohkem,
kui määratud, siis teisel aastal makstakse konsulendile
suurendatud tasu
Tasu suurendatakse 50 euro võrra iga täiendava kliendi
eest. Eeldusel, et iga täiendava kliendiga nõustamisleping maksumusega vähemalt 380 eurot

Konsulendi individuaalsete teadmiste
ja oskuste arendamise meede (2)
•

2011. aastal toimub tegevus pilootprojektina
ning koolitavaks asutuseks võivad olla Eesti
Maaülikooli kaks instituuti:
–
–

•

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut –
taimekasvatuse ja aianduse eriala;
Veterinaar- ja loomakasvatusinstituut –
loomakasvatuse eriala.

Õpitavad ained ei tohi olla sissejuhatus
ainesse ega loomakasvatuse, taimekasvatuse
või aianduse põhialused.
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Konsulendi individuaalsete teadmiste
ja oskuste arendamise meede (3)
•

Taotluste hindamiseks moodustatakse
hindamiskomisjon, milles on
Põllumajandusministeeriumi ja kaks Maaelu
Edendamise Sihtasutuse esindajat

Põllumajandusministeeriumi ettepanek:
• komisjoni töösse kaasata tootjaid esindava
organisatsiooni ja tunnustatud nõuandekeskuste esindaja

•

Erialane koolitus
•
•

Koostöö arendamine teadlastega
Konsulentide regulaarse enesetäiendamise
korraldamine, mis võimaldab:
– osaleda regulaarselt erialastel koolitustel ja
teabepäevadel;
– osaleda konsulendi isikuomaduste
arendamisele suunatud koolitustel.
• Konsulentide erialagruppide moodustamine ja
töö korraldamine

Õppereisid välisriikidesse ja -praktika

Ettepanek

Rakendatakse eelarveliste võimaluste
olemasolul, eelkõige eelistatakse
konsulente, kellel kutseeksami
esmakordsest sooritamisest on
möödunud 2-3 aastat.

• Kinnitada Enesetäiendamise
meetmed konsulentidele tingimused

Tänan tähelepanu eest.
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