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Jane Lumiste 
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Päevakorra kinnitamine: 

1. Ülevaade nõustamisteenuse hetkeseisust 

2. Nõuandeteenistuse 2018. aasta eelarvest ja tegevuskavast 

3. Konsulentide 2018. aasta koolituskava  

4. Nõuandeteenistuse tulevikust 

5. Läbitud koolituste heakskiitmisest 

6. Nõuandva koja töökorrast, koostööst osalevate organisatsioonidega 

 

 

OTSUSTATI:  

Otsus ühehäälselt vastu võetud, kinnitada päevakord. 

 

 

1. Ülevaade nõustamisteenuse hetkeseisust 

KUULATI:  

Leho Verk tegi ülevaate nõustamisteenuste 2017.a tulemustest seisuga 31.10.2017.a. 

Nõuandetunde on tehtud 17 222, aruannetega kaetud lepinguid 594. Käsundusleping 180 tulu 

on ca 630 000 eurot. Töölepinguga tööl 20 konsulenti, käsunduslepinguga 34 konsulenti.  MES 

nõuandeteenistuse korraldatud tasuta e-PRIA juhendamist kasutas 3892 klienti. Linnugripi 

bioohutusalast juhendamist sai 646 kodulinnupidajat.  

 

Saabub Tanel-Taavi Bulitko. 

 

KUULATI:: 

Arendustegevused ja kitsaskohad. Nõuandeteenistuse ISO sertifitseeritud kvaliteedijuhtimine, 

parem spetsialiseerumiste katvus. Probleemiks on jäik regulatiivne keskkond, rahastamismudel, 

võimetus investeerida IT-lahendustesse ja vähene huvi konsulendi kutse vastu. 

 

ARUTATI: 

Konsulendi kutse taotlemist ja arendustegevuste kitsaskohti. 
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KUULATI: 

Leho Verk: Seisuga 01.07.2017 suletud maakondlikud kontaktpunktid  - Harjumaal, 

Jõgevamaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Valgamaal –, mida kliendid ei külastanud 

ja kus konsulendid töökohta ei vajanud. Toimivad 7 regionaalset tugipunkti – Järvamaal, 

Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal, Tartumaal, Viljandimaal ja Võrumaal. Kui vajadus peaks 

tekkima, oleme valmis avama uusi tugipunkte. 

 

OTSUSTATI:  

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

 

2. Nõuandeteenistuse 2018. aasta eelarvest ja tegevuskavast 

KUULATI:  

Leho Verk tutvustas 2018. aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja proportsioone. Eelarve on 

võrreldes lõppeva aastaga muutunud, kuna eraldi tulureana kaob e-PRIA nõustamine ning 

samal ajal lisandub toetatud nõuandevaldkondade hulka toetuse taotlemise nõustamine. 

 

ARUTATI: 

Arutati eelarve tulusid, kulusid. 

 

OTSUSTATI: 

Otsustati ühehäälselt 2018. aasta eelarve heaks kiita. 

 

 

3. Konsulentide 2018. aasta koolituskava 

KUULATI: 

Angelika Nöps: MES nõuandeteenistuse 2018.a konsulentidele ja mentoritele suunatud 

koolituskavas on kajastatud nii MES eelarvest finantseeritavad koolitused kui ka 

Maaeluministeeriumi poolt hanke korras finantseeritavad koolitused, mis vastavad 

käsunduslepingu 180 lisa 1 punkt 8.3 nõuetele. Koolituskava koostamisel on lähtutud 

tingimusest, et kõik nõustamisvaldkonnad oleksid kaetud, sealjuures on arvestatud konsulentide 

soovide ja ettepanekutega.  

Angelika Nöps andis ülevaate 2018.a. koolituskavast. Uuena on koolituskavas ka koolitused 

konsulendi isikliku arengu toetamiseks ehk koolitused, mis ei ole seotud konsulendi 

valdkonnaga. 

 

ARUTATI:  

Koolituskava koostamise põhimõtted. Koolituskava kohta esitati täiendavaid küsimusi. 

 

KUULATI: 

Vahur Tõnissoo: koolituskavas võiks olla ka riskijuhtimise koolitusi. Võttes aluseks tänavust 

aastat on see koolitus oluline ja vajalik. 

 

ARUTATI:  

Arutati MES koolituskava tegemisel piiranguid seadvaid põhjuseid. Infopäevade, seminaride 

mitte arvestamisest koolitustundidena. 

 

KUULATI: 

Leho Verk: MES saab teha ministeeriumile ettepanekuid hangitavate koolituste osas, kuid see 

on pikem ja keerukam protsess. Arvestame riskijuhtimise koolituse ettepanekuga. 
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Riina Kurm tegi ettepaneku täna koolituskava mitte kinnitada, sest väljasaadetud koolituskavas 

puudus üks koolitus, mis koosoleku ajaks oli küll juba kavasse lisatud, kuid soovib 

muudatusega kava uuesti üle vaadata. 

 

OTSUSTATI:  

Koolituskava täna ei kinnitata, saadetakse nõuandvale nõukojale koos protokolliga 

elektrooniliseks kinnitamiseks. 

 

 

4. Nõuandeteenistuse tulevikust 

KUULATI: 

Leho Verk andis ülevaate toimunud kohtumistest ja plaanidest järgmise programmperioodi 

nõuandeteenistuse töö (ja teadmussiirde laiemalt) kavandamisel.  

Novembris külastati koostöös Maamajanduse Infokeskusega Läti nõuandeteenistust, kus saadi 

hea ülevaade nende süsteemi toimimisest. 

Leho Verk: ootame ka nõuandva nõukoja liikmetelt arvamusi ja sisendit uue programmperioodi 

visiooniks. Teeme ettepaneku kohtuda iga tootjaorganisatsiooniga eraldi. 

 

ARUTELU: 

Mis on täpsemad ootused nõuandva nõukoja liikmesorganisatsioonidele. 

Vahur Tõnissoo ettepanek: vaja oleks visiooniteemalist kahepäevast kohtumist, mis võiks 

toimuda veebruari lõpus või märtsi alguses. 

 

OTSUSTATI: 

Leho Verk ettepanek võeti teadmiseks. Kõik olid nõus kahepäevase kohtumisega veebruari 

lõpus või märtsi alguses. Samuti kohtutakse kahepoolselt kõigi nõukojas esindatud 

organisatsioonidega. 

 

 

5. Läbitud koolituste heakskiitmisest 

KUULATI:  

Angelika Nöps: kas nõuandev nõukoda on nõus lugema kolme konsulendi konverentsil 

osalemine nõuetele vastavaks, et seal osaletud tunde saaks arvestada koolituse nõuetele 

vastavaks? 

 

ARUTATI: 

Konsulentide osalemisest rahvusvahelistel konverentsidel ja MES koolituskava koolitused. 

 

OTSUSTATI:  

Kolme avalduse esitanud konsulendi osalemine konverentsil loetakse koolituse nõuetele 

vastavaks. 

Konsulendid peavad ennem konverentsidel osalemist saama nõuandvalt nõukojalt nõusoleku, 

kas seal osalemist arvestatakse koolituse nõuetele vastavaks. 

 

Lahkub Katrin Tambet. 

 

 

6. Nõuandva koja töökorrast, koostööst osalevate organisatsioonidega 

KUULATI: 

Leho Verk: ootame nõuandvalt nõukojalt sisulisemaid ettepanekuid, kuidas tõhustada 

nõuandeteenistuse tööd ja tegevusi. Osalemine võiks olla institutsionaalsem ja üldisem, mitte 
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nii personaalne. Ootame ka tagasisidet, mis on teie organisatsioonide vajadused ja mida teha 

teisiti. 

 

ARUTELU: 

Konsulentide ja teadlaste omavaheline koostöö. Vaja on erapooletute konsulentide osakaalu 

tõusu. 

 

OTSUS: 

Soov võetud teadmiseks. Nõuandeteenistus korraldab kahepoolsed kohtumised nõuandva 

nõukoja liikmesorganisatsioonidega, et saada sisendit uueks programmperioodiks. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/            /allkirjastatud digitaalselt/                /allkirjastatud digitaalselt/ 

Aivo Kase Aret Vooremäe Vahur Tõnissoo  

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/            /allkirjastatud digitaalselt/                /allkirjastatud digitaalselt/ 

Katrin Tambet Kalle Hamburg Margus Voitk  

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/              /allkirjastatud digitaalselt/            /allkirjastatud digitaalselt/ 

Raimond Strastin Riina Kurm Tanel-Taavi Bulitko 

nõukoja liige nõukoja liige nõukoja liige 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                     

Jane Lumiste 

protokollija   


