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1. Ülevaade 2018.a tegevustest
KUULATI
Leho Verk annab ülevaate MES nõuandeteenistuse 2018.aasta tulemustest ja tegevustest.
31.12.2018 seisuga on nõuandeteenistusega seotud 19 töölepinguga ja 34 käsunduslepinguga
konsulenti. Tegutseb 7 kontaktpunkti, kuid tõenäoliselt avame käesoleval aastal ühe
kontaktpunkti veel. Varasematel aastatel on olnud ca 20 000 tundi nõustamist aastas, lepinguid
ca 700 ning unikaalseid kliente ca 600. Võrreldes eelmise aastaga muutus 2018.a see, et kui
varem määrati e-PRIA pindalatoetuste taotlemise nõustamine meile eraldi lepinguga, siis nüüd
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liikus see leping 180 raames pakutavate teenuste hulka, seetõttu pole mahud eelmiste aastatega
võrreldavad.
2018.aastal oli aruannetega nõustamislepinguid kokku 2891, osutatud teenuste maht tundides
24 706 h. Keskmine leping 26 tundi. Keskmise tunni arvu toob alla e-PRIA teenus, mille
raames pakutakse kliendile 2 h tasuta nõuannet. Ilma e-PRIA-ta tegid konsulendid 776
lepingut, mille raames keskmiselt 29 tundi. Lepingute rahaline maht oli ca 980 000 eurot
(aasta pole raamatupidamislikult veel koos, kuid suurusjärk on õige).
Valdkondade lõikes on näha, et tänu e-PRIAle on esikohal toetuste taotlemise nõustamine 28%
(kui e-PRIA välja jätta, siis on see toetuste taotlemine 3.kohal). Järgnevad loomakasvatus 24%,
taimekasvatus 20% ja nõuetele vastavuse 11% valdkonnad.
Leho Verk räägib sisulisematest tegevustest, sh kokkuvõtted möödunud aasta kohtumistest ja
seminaridest. Ülevaade 2018.a eelarvest ja täitmisest.
Eva Burm teeb ülevaate tagasisidest, mille kliendid on andnud konsulentide tööle 2018.aastal.
Tagasisideankeedi lingi saadame kõigile klientidele koos arvega. Küsitlusele vastas 12,5%
klientidest. Keskmine hinne konsulentide töö kvaliteedile viiepallisüsteemis on 4,74.
ARUTATI
Konsulentide rahulolu rahavoogude liikumise osas. Klienditoe vajalikkus.
Mentorprogramm pole eesmärgipäraselt käivitunud, selle põhjused.
Teadustegevuse ja nõuandesüsteemi kokkupuutepunktide kitsaskohad ja teadustegevuse
rahastamisest üldisemalt.
OTSUSTATI
Informatsioon võeti teadmiseks.

2. 2019.a eelarve ja tegevuskava
KUULATI
Leho Verk annab ülevaate 2019.a eelarvest, tuludest, kuludest. Eelarve tuleb samas mahus mis
eelmiselgi aastal, võimalik on minimaalne kasv, mis tuleneb tarbijahinnaindeksi muutusest
(THI +3,4).
Kõik toetatavat nõuannet osutavad konsulendid peavad omama kehtivat kutset. 2019.a tuleb
paljudel konsulentidel kutset uuesti taotleda. Uusi tulijaid konsulentide hulka on praegu
teadaolevalt põllumajandusvaldkonnas 3, metsandusvaldkonnas rohkem. Arendustegevused
omavahenditest, ressurss on piiratud, kuid paindlik.
ARUTATI
Konsulentide järelkasvu koolitamine. Nõuandesüsteemi tulevik.
OTSUSTATI
Info võeti teadmiseks.

3. Konsulentide 2019. aasta koolituskava
KUULATI
Angelika Nöps annab ülevaate 2018. a koolitustest. 2018. aastal läbisid konsulendid kokku
3241 koolitustundi, mis teeb keskmiselt ühe inimese kohta 52 tundi (2017. aastal 2940 ja 50
tundi). 62 konsulendist ja mentorist on hetkel vähemalt nõutav arv ehk 25 tundi läbitud 53 (+5)
inimesel.
Hetkeseisuga on 2019. aastaks planeeritud koolituste arv 12 (2017.a – 20tk, 2018.a -26tk).
Nendest hankega 8 koolitust, MES-i omavahenditest 4 koolitust. Hetkel ei ole koolituskavas
kaetud kõikide valdkondade konsulentide vajadused (nt metsandus, mesindus, aiandus).
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„Riskijuhtimine konsulendile“ õppekava töös. Probleeme tekitab see, et MESi riigiabi määr
täitub.
Leho Verk: Märtsis 2019 saab MESil täis riigiabi piirmäär.
Iga töölepinguga konsulendi koolitusel osalemise eest määratakse MESile riigiabi, mis on
kumulatiivselt 3 aasta peale 200 000 eurot. See tähendab, et alates 2015.a sügisest on hakanud
riigiabi kogunema ning hakkab 2019. a oktoobrist vähenema. Märtsis saab riigiabi määr MESil
täis ning see tähendab, et me ei saa enam oma konsulente koolitustele saata. Riik ei saa meie
nõustajaid tasuta koolitada. Seepärast on ka koolituskava kannatanud ning kaetud ei ole ka kõik
valdkonnad, ja see on probleem. Püüame seda mõningal määral lahendada omavahendite abil.
ARUTATI
Valdkondlike koolituste puudumine riigiabi täitumise tõttu.
Konsulentide koolitustel osalemise tundide maksimaalsed mahud. Koolituste korraldamine
(MES vs hange) ja formaalsed takistused. Koolituskava välistel koolitustel osalemise
vajalikkus.
Riskijuhtimise koolituse toimumisaeg.
Lahkub Raimond Strastin.
KUULATI
Mati Tuvi annab ülevaate seakasvatuse olukorrast ja kaasaegsete seakasvatuspõhimõtete
tutvustamise vajalikkusest Eestis, sh välisinfo sissetoomise vajalikkusest, Soome hea praktika
näide.
ARUTATI
MES nõuandeteenistuse ja seakasvatajate koostöövõimalusi.
Lepitakse kokku, et lähiajal korraldatakse sel teemal eraldi kohtumine.
OTSUSTATI:
2019.a koolituskava ühehäälselt kinnitatud.

4.

Läbitud koolituste heakskiitmisest

KUULATI
Angelika Nöps: Palun hinnata, kas järgmistel sündmustel osalemine läheb koolitusena arvesse.
Laual on koolitused, infopäevad, jm, mille läbiviijad ei vasta TÄKSile, seepärast on need
toodud nõukoja ette.
Aret Vooremäe: teen ettepaneku aktsepteerida Veterinaarmeditsiini konverentsi kui koolitusena
arvesse minevat sündmust, ning arvestada seda nii täna kui tulevikus järgmistel aastatel. Sel
juhul ei oleks vaja järgmistel kordadel selle ürituse tunnistust nõukoja ette otsustamiseks tuua.
Lisaks teen ettepaneku tekitada aastast aastasse korduvate sündmuste kohta nimekiri, mille
suhtes üks kord vastu võetud positiivne otsus laieneb ka järgmistele aastatele.
Leho Verk: Teen ettepaneku, et nõukoja liikmed võiksid oma valdkonna väärtuslikest üritusest
koostada nimekirja, mida saaksime ette valideerida. Üritused võivad olla nii Eesti-sisesed kui
väljastpoolt.
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ARUTATI
Arutati läbi kõik esitatud dokumendid.
Konsulendi jaoks tuleks välja töötada vorm, kus ta saab põhjendada oma sündmusel osalemise
vajalikkust.
Kitsaskoht: Eestis napib osadele konsulentidele ja mentoritele koolitusi ja koolitajaid, kuna nad
ise ongi oma ala tippspetsialistid.
OTSUSTATI
Kinnitada kõik esitatud sündmused ja arvestada neid koolitustena.
Informatsioon Veterinaarmeditsiini konverentsi ja teiste korduvate sündmuste nimekirja
tekitamise kohta võeti teatavaks ning arvestatakse järgmistel kordadel.
5. Muud teemad. Nõukoja tegevusest siiani ja edaspidi
KUULATI
Aivo Kase tõstatab küsimuse nõuandva nõukoja funktsioneerimisest olemasoleval kujul.
ARUTATI
Nõukoja senine tegevus ja olulisus, kooskäimise vajalikkus tulevikus, süsteemsem toimimine.
Infovahetuse vajalikkus.

OTSUSTATI
Nõukoda jätkab kooskäimist ja tegevust, kuid võimalik, et väiksemas koosseisus.
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