
Uue nõuandeorganisatsiooni 

loomine 

KÄÄRIKUL 

5. detsember 



Hetkeseis 

Momendil on maakondlikud nõuandekeskused erinevates 

omandivormides. Orienteeritud põhiliselt 

finantsnõustamisele. Keskused konkureerivad omavahel. 

Erinev tase. 

Konsulendid liitunud enamuselt nõuandekeskustega 

pragmaatilistel põhjustel. 

Tootjad tunnevad puudust spetsiifilisest nõuandest. 

 

MES-le on pandud põhikirjaline kohustus arendada 

nõuandesüsteemi 

Tootjad pole teinud oma üle Eestilist nõuandesüsteemi 

(läbirääkimised kestnud 2 a) 



Ühtse organisatsiooni eelised: 

• üle-eestiline; 

• koolitused 

• stabiilne 

• tugi (rahaline, tehniline, vaimne (kollektiiv)); 

• kiirem infovahetus; 

• saab luua nõuandetooteid (meeskond ja 

vahendid). 

• side teadusasutustega 

• osalemine teadusuuringutes 

 



Ühtne organisatsioon pakub: 

• Pädevat erialast nõu 

• üle-eestilised konsulendid; 

• juriidiline teenus; 

• ettevõtetest õpiringid, neile perioodilised maakondlikud 

teabepäevad ja grupinõuanne; 

• integreeritud nõustamine (nn täisnõu või pakett)  

• konsulentide täiendõppe organiseerimine (välismaale või 

välismaa õppejõud siia, tootjate juures); 

• vajadusel alguses MES tugi 

• koostöö teadusasutustega ja erialaliitudega 

• andmebaas 





             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIMEKASVATUS LOOMAKASVATUS    MAAETTEVÕTLUS       KESKKOND  RAAMATUPIDAMINE       PM.TEHNOL. 

Põllumajandusministeerium 

MES Nõuandev koda Teadusasutused 

(koostööpartnerid) 

Koordineeriv keskus 

 Rohumaad 

 Köögivili, 

aiandus 

 Teravili 

 Taimekaitse-

vahendid 

 Väetised 

 Nõuetele 

vastavus 

 Siga, lehm, kana, 

lammas, hobune, 

karusloom, 

mesindus 

 Vesiviljelus 

 Nõuetele 

vastavus 

  

 Juhtimine 

 Äriplaan 

 Turundus 

 Mitmekesista

mine 

 Finantsnõu 

 Töötlemine 

 

 Nõuetele 

vastavus 

 Töötervishoid ja 

– ohtus 

 Looduskeskkond 

 Kliimamuutused 

 Looduspärand 

 Metsandus 

 

 PM ehitised 

 PM tehnoloogiad 

 Taastuvenergia 

 Maaparandus  

 Raamatupida

mine 

 PRIA toetused  

MUU 

 Koolitus 





Tegevused 2013. aastal 

• Alustame ruumide rentimist (eelistatult PRIA ja VTA-ga ühes 

majas). 

• Luua  eriala töögrupid 

• Konsulendid konkursi alusel tööle. 

• Võtame juhtivkonsulendid KK juurde  

• Lepingud 

• Teadusasutuste juurde komplekteerida inimesed ja läbi mõelda 

nende tööülesanded. 

• Ehitada uus organisatsioon üles turupõhiselt. 

• Aruandluse muutmine, klientide andmebaasi loomine. 

• Koostöö teiste organisatsioonidega (EAS, erialaliidud jne.) 

• Läbi mõelda, kuidas käituda, kui: 

- Me ei leia maakonda ruumi või inimest  

- KK töö ümberkorraldamine (erialaspetsialistid või organisaatorid); 



Ohud uue organisatsiooni loomisel: 

• vastutöötamine; 

• ei liituta; 

• osadel erialadel ei ole piisavalt konsulente (aeg 

ja kulu väljaõpetamisel) 

• määruse muutumine; 

• poliitiline surve. 

• konkurents 

 


