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Eessõna
Tegevuskava on koostatud vastavalt nõuandesüsteemi arengukavale ja tegevuskava
kaudu viiakse ellu arengukava eesmärgid konkreetsete tegevuste kaudu. Tegevuskava
elluviimiseks koostatakse eelarve.
Arengukava strateegilised eesmärgid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

põllumajandustootjate tulukuse suurendamine;
ettevõtjate arvu suurendamisele, töökohtade säilitamisele ja uute töökohtade
loomisele kaasaaitamine ;
ühistegevuse arendamine;
põllumajanduspoliitika meetmete oskuslikule rakendamisele kaasaaitamine;
nõustada põllumajandustootjaid nõuetele vastavuse ja tööohutuse
küsimustes;
kvaliteetse
nõuande
pakkumine
ettevõtjale
ja
maapiirkonna
mittetulundusühingule.

Eesmärkide täitmiseks on üheks olulisemaks indikaatoriks, et 2020. aastaks on meie
kliendid 60% üle 2 ESU suurustest tootjatest. Selleks pakutakse põllumajandustootjatele,
maapiirkonna ettevõtjatele ja maaelanikele nende vajadustest lähtuvat kvaliteetset,
eesmärgipärast, operatiivset, arusaadavat ja rakendatavat nõuannet, teavet ning
informatsiooni.
Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
EESMÄRK 1: Põllumajandustootjate tulukuse suurendamine.
Tegevuse eesmärk on tulusa tegevusega põllumajandustootjate arvu kasv ja sissetulekute
suurenemine põllumajandustegevuse kaudu.
TEGEVUSED
1.1
Tasuta nõuande kasutamise võimaldamine.
1.2
Tasuvusarvestuse põhine nõustamine.
1.3
Finantsmajanduse, loomakasvatuse, taimekasvatuse ja keskkonnaalane
(kompleks)nõustamine, sh maaressursi mõistlik kasutamine.
1.4
Taime- ja loomakasvatuse valdkonnas koostöö (ettevõtja-konsulent-teadlane)
arendamine ning ühistegevuste kavandamine.
EESMÄRK 2: Ettevõtjate arvu suurendamisele, töökohtade säilitamisele 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
2.1
Alustava ettevõtja koolitamine.
2.2
Alustava ettevõtja nõustamine.
2.3
Ettevõtluse mitmekesistamise alane koolitamine.
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2.4
2.5
2.6

Ettevõtluse mitmekesistamise alane nõustamine, sh tootmise restruktureerimine
mikrotasandil ning söötis oleva maa tootmisse võtmine.
Kogukonna arengu alane nõustamine.
Kohaliku omavalitsuse piires ettevõtjate tegevuste kaardistamine.

EESMÄRK 3: Ühistegevuse arendamine.
Tootmisahela (tootmine – töötlemine – kaubandus – tarbija) tugevdamine läbi
ühistegevuse.
TEGEVUSED
3.1
Ühistegevuse alane koolitamine, sh ühistegevuse võimaluste tutvustamine,
koostöö väiketootjate ja mittetulundusühingute vahel.
3.2
Ühistegevuse alane nõustamine.
3.3
Ühistegevuse tutvustamine.
3.4
Tulundusühistute ja mittetulundusühingute koolitamine kogukonna arengu
planeerimisest,
projektide
ettevalmistamisest,
investeeringutaotlustest,
kaasamisest ja koostööst.
3.5
Ühisprojektide algatamine.
EESMÄRK 4: Põllumajanduspoliitika meetmete oskuslikule rakendamisele
kaasaaitamine.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate meetmete oskuslikule
rakendamisele kaasaaitamise kaudu aidata kaasa maapiirkondade tasakaalustatud
arengule. Nõuandeorganisatsioon on koostööpartneriks Põllumajanduse Registrite ja
Informatsioon Ametile (PRIA) läbi kvaliteetse nõuande taotluste vormistamisel.
TEGEVUSED
4.1
Riigi- ja teadusinfo edastamine ning tagasiside riigile, sh PRIA-le.
4.2
Osalemine seadusloomes.
4.3
Nõustamine põllumajanduspoliitika meetmetest, sh ettevõtte toetuskõlblikkuse
hindamine ja reaalse tegevuskava väljatöötamine ning toetustaotluste alane
nõustamine.
EESMÄRK 5: Põllumajandustootjate nõustamine nõuetele vastavuse ja tööohutuse
küsimustes ning muudes põllumajanduspoliitikaga seotud valdkondades;
Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast tulenevate riigile olulistes valdkondades
(näiteks keskkonnakaitse, inimeste ja loomade tervishoid ja taimetervise, toiduohutus
ning loomade heaolu) nõustamisteenuse osutamine.
TEGEVUSED
5.1
Nõuetele vastavuse (Euroopa Liidu nõukogu määruse 73/2009 tähenduses) ning
töötervishoiu ja tööohutuse alane nõustamine.
5.2
Ettevõttes toimuvate tegevuste kaardistamine ja nõustamine vastavalt Eesti
seadusandlusest tulenevatele nõuetele ja headele tavadele.
5.3
Koostöö arendamine nõuandeorganisatsiooni ja tootjaid kontrollivate asutuste
vahel.
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EESMÄRK 6: Kvaliteetse nõuande pakkumine ettevõtjale ja maapiirkonna
mittetulundusühingule.
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.
TEGEVUSED
6.1
Ettevalmistus konsulendiks saamiseks:
6.1.1 osaleda kutsestandardi kaasajastamises ning kutsekomisjonide töös;
6.1.2 korraldada nõustamismetoodika koolitusi;
6.1.3 võimaldada konsulendiks soovijale praktikakoht ning alustavale konsulendile
esimesteks tegevusaastateks alustasu.
6.2
Konsulentide koolitamine:
6.2.1 konsulentide koolitusvajaduse ja töö tulemuse hindamise süsteemide
rakendamine;
6.2.2 konsulentide regulaarse enesetäiendamise korraldamine;
6.2.3 konsulentide valdkondliku spetsialiseerumise soodustamine erialagruppide
moodustamise abil ja konsulentide erialagruppide töö korraldamine ning
erialagruppide juhtide koolitamine.
6.3
Nõuandesüsteemi planeerimine:
6.3.1 ühtse nõuandeorganisatsiooni loomine;
6.3.2 nõuandeorganisatsioonile kvaliteedijuhtimise ja vastutuskindlustussüsteemi
väljatöötamine;
6.3.3 nõuandeorganisatsiooni juhtimiskompetentsi arendamine;
6.3.4 vajaduste ja rahulolu seire ning regulaarne tagasiside analüüs ja saadud
tulemuste põhjal ettepanekute tegemine uue info loomiseks ja vajalike
tegevuste korrigeerimiseks või käivitamiseks;
6.3.5 arendatakse edasi ja kavandatakse uusi nõuandetooteid koos vajaliku
materiaalse baasiga;
6.3.6 konsulentidele vajalike töövahendite tagamine (sh riist-ja tarkvara);
6.3.7 sihtgruppide andmebaaside täiendamine;
6.3.8 nõuandeorganisatsiooni turundamine vastavalt turunduskontseptsioonile.
6.4
Koostöö arendamine:
6.4.1 omavaheliste regulaarsete, toimivate, suhtlemiskanalite kujundamine
koostööpartneritega, sh teadus- ja õppeasutuste ning mittetulundusühingute
vahelise süsteemse koostöö tihendamine ja koostöövormide kokkuleppimine,
mis tagab erinevate seaduste ühetaolise tõlgenduse konsulentide,
ministeeriumide ja nende allasutuste vahel;
6.4.2 partnerite kaasamine nõuandesüsteemi üritustele;
6.4.3 rahvusvaheline koostöö teiste riikide nõuandesüsteemidega.
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