KÄSKKIRI
12.01.2017 nr 9
Põllumajanduse nõukoja moodustamine,
selle ülesanded ja töökord

Käskkiri kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 46 lõike 6 alusel ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Maaeluministeeriumi
põhimäärus” § 16 lõikega 1.

I. Nõukoja moodustamine
1. Moodustan põllumajandussektori arendamiseks ja valdkonna väljakutsetele
lahenduste leidmiseks nõuandva õigusega alalise töörühma (edaspidi nõukoda) alljärgnevas
koosseisus:
esimees:
-

Urmas Laht (tema nõusolekul);

-

Ave Haamer (tema nõusolekul);
Kalle Hamburg (tema nõusolekul);
Indrek Klammer (tema nõusolekul);
Raul Rosenberg (tema nõusolekul);
Raul Soodla (tema nõusolekul);
Juhan Särgava (tema nõusolekul).

liikmed:

II. Nõukoja tööülesanded
2. Nõukoja ülesandeks on põllumajandussektori jaoks oluliste probleemide
kaardistamine ja maaeluministrile edastamine, ettepanekute tegemine erinevatele
põllumajandussektori väljakutsetele lahenduste leidmiseks ning tagasiside andmine
Maaeluministeeriumi poolt väljapakutud põllumajanduspoliitika otsustele.
3. Maaeluministril on õigus küsida nõukoja arvamust muudes nõuandva õigusega
komisjonides, nõukogudes või töörühmades arutusele tulevates küsimustes.
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III. Nõukoja töö korraldamine ja töökord
4. Nõukoja töövorm on istung või vastavalt vajadusele kirjalik menetlus elektronposti
teel.
5. Nõukoja istungit (edaspidi istung) juhatab nõukoja esimees. Nõukoja esimehe
äraolekul täidab tema ülesandeid nõukoja esimehe volitatud nõukoja liige.
6. Nõukoda on otsustusvõimeline, kui istungist või kirjalikust menetlusest võtavad osa
vähemalt pooled nõukoja liikmetest, nende hulgas nõukoja esimees või tema äraolekul
nõukoja esimehe volitatud nõukoja liige.
7. Nõukoja otsused võetakse vastu konsensuslikult.
8. Nõukoja istung toimub vähemalt kord kuus. Nõukoja istungi kokkukutsumise
otsustab nõukoja esimees. Nõukoja istungi kokkukutsumise võib otsustada ka maaeluminister.
9. Nõukoja liige võib nõukoja esimehele teha nõukoja kokkukutsumiseks põhjendatud
ettepaneku.
10. Teade istungi toimumise kohta, sealhulgas istungi päevakord ja asjakohased
dokumendid, edastatakse nõukoja esimehe poolt nõukoja liikmele vähemalt viis tööpäeva enne
istungi toimumist. Põhjendatud juhtudel võib istungi kokkukutsumise teate edastada
lühema tähtaja jooksul.
11. Nõukoja liige teatab istungist osavõtmisest kolm tööpäeva enne istungi toimumist
nõukoja esimehele.
12. Nõukoja liige võib nõukoja esimehele teha ettepaneku täiendada istungi
päevakorda kolm tööpäeva enne istungi toimumist. Nõukoja esimehe otsuse korral täiendada
istungi päevakorda edastab nõukoja esimees täiendatud istungi päevakorra ja asjakohased
dokumendid nõukoja liikmetele.
13. Nõukoja esimehel on õigus kaasata istungile pädevaid eksperte ja spetsialiste.
Sellekohase ettepaneku võib teha ka nõukoja liige.
14. Nõukoja istung ja kirjaliku menetluse tulemus protokollitakse. Protokolli kantakse
muu hulgas istungil osalenud liikmed, istungil vastu võetud otsused ja ettepanekud.
15. Nõukoja istungi protokollija valitakse igakordselt nõukoja liikmete hulgast.
Nõukoja istungi protokolli allkirjastavad kõik nõukoja istungist osa võtnud nõukoja liikmed.
16. Protokoll edastatakse maaeluministrile, nõukoja liikmetele ning istungist osa
võtnud ekspertidele ja spetsialistidele viie tööpäeva jooksul arvates istungi toimumisest.

IV. Nõukoja töö tasustamine
17. Nõukoja töös osalemine on tasustatav.
18. Nõukoja töö eest tasumiseks on ette nähtud 2200 eurot kuus.
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19. Nõukoja liikme kuu tasu on 1/8 nõukoja töötasust. Nõukoja esimehe kuu tasu on
liikme kahekordne tasu. Tasult peab ministeerium kinni üksikisiku tulumaksu,
töötuskindlustusmakse ning kui isik on liitunud kogumispensioni fondiga, siis ka
kogumispensioni makse. Vastavalt seadustele maksab ministeerium tasult sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmakse.
20. Nõukoja liikmele ja esimehele makstava tasu aluseks on nõukoja istungil
osalemine, mis on kantud punktis 14 nimetatud ja punkti 16 alusel maaeluministrile edastatud
protokolli.

Saata: nõukogu liikmed, põllumajandusturu korraldamise osakond (elektrooniliselt).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

