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1. Nõukoja esimehe valimine
KUULATI
Leho Verk: Kuna tänasele koosolekule ei tulnud kokku kvoorumit: 11 liikmest on kohal vaid 5
(registreerunud oli küll 7 liiget), siis ei ole võimalik otsust vajavates punktides (punktid 1. ja 5.)
otsust vastu võtta. Vastavalt MES nõuandva nõukoja reglemendi punktile nr 6.4 on nõukoja
koosolek otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukoja liikmetest.
ARUTATI
Andre Veskioja teeb ettepaneku nõukoja esimehe kohale hääletada Kalle Hamburgi. Kohal
olnud liikmed olid sellega nõus.
Informatsioon võeti teadmiseks. Esimehe valimiseks korraldatakse elektrooniline koosolek, kus
saavad osaleda kõik nõuandva nõukoja liikmed.
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2.- 3. Ülevaade nõuandeteenistuse 2019.a tegevusest ning 2020.a tegevusplaanidest
ja eelarvest
KUULATI
Leho Verk annab ülevaate 2019. aasta esimese 11 kuu tegevustest ja eelarve täitmisest ning
2020.a eelarve prognoosist.
Nõustatud on 19 630 tundi (2018. aastal 24 750 tundi). Kui juurde arvestada e-PRIAs
pindalatoetuste taotlemise nõustamisele läinud tunnid, mida on ca 2500 tundi juurde, siis oleme
eelmise aastaga samas graafikus.
Tehtud on 709 + 2547 nõustamislepingut (2018.aastal 776 + 2115). Lepingu 180 tulu on ligi
950 000 eurot (2018.aastal 944 611 eurot).
Valdkondade lõikes on esikohal toetuste taotlemine – 34 % (esikoht tuleneb e-PRIA lepingute
arvust), järgnevad taimekasvatus (23%), loomakasvatus (20%), nõuetele vastavus (11%),
metsamajandus (7%).
ARUTATI
Arenduskulude kasutamine. Klientide rahulolu. Arutelu valdkondade kaetuse üle.
Seakasvatusvaldkonna konsulentide vajalikkus.
Aret Vooremäe: Mille peale on lubatud arenduskulusid teha?
Leho Verk: Arenduskuludena on mõeldud koolitused, seminarid, eriotstarbeline tarkvara,
eriotstarbeline riistvara ning koostöö teadusasutustega ja rahvusvaheline koostöö, mis
omakorda võivad kokku moodustada 25% arenduskuludest.
KUULATI
Angelika Nöps annab ülevaate loomakasvatuse pikaajaliste programmide (PIP) tegevusest.
2019.aastal viidi loomakasvatuse PIPi raames läbi 12 tegevust. Planeeritud tegevusi oli küll 14,
kuid üks jäi ära ja ühe viisime edasi 2020. aastasse.
2019.aastal tehti 2 õpiringi, 3 ettevõtete külastust Eestis, 1 ettevõtete külastus välismaal,
5 infopäeva, 1 teabematerjal. 2020. aastaks on planeeritud 18 tegevust.
Vahur Tõnissoo: Soovin tõstatada küsimuse - milline on Eesti silode kvaliteet? Küsimuse
tõstatan seoses Paidesse ehitatava piimakombinaadiga, kuhu on planeeritud ka juustutootmine.
Juustu kvaliteet sõltub silo kvaliteedist.
Olen rääkinud spetsialistidega ning küsinud arvamust silo kvaliteedi kohta - vastused algasid
hindest 6 (kümnepallisüsteemis). Silo teema ei kuulu ei taime- ega loomakasvatuse PIPi alla,
kuid kuidagi tuleks leida ühisosa, et silo kvaliteediga rohkem tegeldaks. Vajame
tervikprogrammi, mis viiks silo kvaliteedi 6 punktilt 8le, muidu pole ka Paide tööstusel mõtet.
ARUTATI
Silo kvaliteet Eestis. Koolituste ja infopäevade kvaliteet ja osalus.
KUULATI
Angelika Nöps: Korraldame teadmussiirde toetuse raames ka infopäevi. Teadmussiirde ja
teavituse toetuse maakondlike tegevuste raames korraldasime 2019.aastal 12 infopäeva: 2
mesinduse valdkonnas; 5 loomakasvatuse valdkonnas; 5 tööohutuse valdkonnas.
2020. aastaks on planeeritud 19 infopäeva.
Informatsioon võeti teatavaks.
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4. Konsulentide 2020.aasta koolituskava
KUULATI
Angelika Nöps annab ülevaate konsulentide 2019.aasta koolitustegevusest
2019. aastal tehti kokku 2150 koolitustundi ehk keskmiselt 35 tundi inimese kohta.
Individuaalsetes koolituskavades on planeeritud kokku 2617 tundi. 62 konsulendist ja mentorist
on hetkel nõutav arv tunde läbitud 42 (+16) inimesel. Kohustuslik tundide arv ei tule täis 3
inimesel.
Angelika Nöps tutvustab konsulentide 2020.a koolituskava. Planeeritud on 15 koolitust
(2019 –12, 2017 –20, 2018-26). MAK-i rahastusel (PRIA hankega) 4 (+4) koolitust, MESi
omavahenditest 7 koolitust. Kinnitamisel „Riskijuhtimine konsulendile“ õppekava.
ARUTATI
Vahur Tõnissoo: Mida riskijuhtimise õppekava endast kujutab?
Angelika Nöps: Riskijuhtimise õppekavas on 4 moodulit: põllumajanduse üldriskid, riskid
loomakasvatuses, riskid taimekasvatuses ja riskid finantsvaldkonnas.
Informatsioon võeti teadmiseks.
5. Konsulentide koolituse nõuetele vastavaks tunnistamise avalduste läbivaatamine
KUULATI
Leho Verk: Kuna kvoorumit pole koos, siis koolituste osas nõuetele vastavaks tunnistamise
osas otsustada ei saa, vaid selle viime läbi kirjaliku protseduuriga.
Leho Verk tuletab meelde, et nõukoja liikmed võiksid oma valdkonna väärtuslikest üritusest
koostada nimekirja, mida saaksime ette valideerida. Üritused võivad olla nii Eesti-sisesed kui
väljastpoolt.
ARUTATI
Kas koolituste kinnitamine peaks toimuma enne või pärast sündmuse toimumist.
Informatsioon võeti teadmiseks.

6. Muud kohapeal algatatud küsimused
KUULATI
Leho Verk teeb ülevaate põllumajanduse ja kalanduse arengukavast (PõKa) ja järgmise
perioodi maaelu arengukavast seoses nõuandeteenustega, lisaks annab ülevaate nõustajate
järelkasvuprogrammist.
ARUTATI
Järelkasvuprogramm – kes on need noored, kes selles programmis osaleks?
Konsulendi kutsetunnistuse olemasolu vajalikkus.
KUULATI
Leho Verk annab ülevaate teadmussiirde ühendatud „suurest PIPist“, mille hange kuulutatakse
välja lähiajal. Üleminek tuleb järk-järguline. Tõenäoliselt liidetakse sinna ka senised
maakondlikud ja üleriigilised taotlusvoorud. Suurandmete projekt jääb eraldi. Pakkuma
oodatakse konsortsiumi. Eestvedajaks on seni olnud PMK, MES osaleb samuti aktiivselt.
Ühendatud PIP peaks olema varasemast oluliselt paindlikum, otsused tehakse omavahel.
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Leho Verk annab ülevaate MESi uuest strateegiast, Iirimaa õppereisist TEAGASCi
organisatsiooni juurde, SCAR-AKISe kohtumisest Kaunases.
Informatsioon võeti teadmiseks.
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