Tegevusaruanne käsunduslepingu nr 195 täitmise kohta.

Vastavalt EV Põllumajandusministeeriumi ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu vahel sõlmitud
käsunduslepingule nr. 195 kohustus ETKL arendama liikmetele mõeldud teenuseid, seal
hulgas nõuandeteenuseid ning korraldama kohalike organisatsioonide algatuste
ellurakendamist.
Lepinguliste kohustuste täitmiseks toetati aruandeperioodi jooksul kohalike organisatsioonide
algatuste elluviimist alljärgnevate taotluste ja projektide alusel.
1. MTÜ Lehtse Talunike seltsi algatus „Talude tutvustamine ja talutoodangu müügi
korraldamine otse tarbijale“ . Projekti raames korraldati kohaliku lasteaia ja kooli
õpilastele talukülastusi ja kaasajastati Lehtse taluseltsi poolt hallatava Tapa turu
kauplemistingimusi. Lisaks koostati ja trükiti talusid tutvustav infovoldik. Projekti
kogumaksumus 1890 eurot, millest meievahelise lepingu raames kaeti 1400 eurot.
2. Võrumaa Talupidajate Liidu algatus „Võrumaa maarahva oma seinakalender“ .
Seinakalendri eesmärgiks on populariseerida maaelu, kalender kirjeldab Võrumaa
põllumajanduslikku tegevust ja maaettevõtlust läbi sõna ja pildi. Kalendri levitamise
kaudu tõstetakse maaelu mainet, tõstes samal ajal esile edumeelseid talupidajaid ja
maaettevõtjaid. Kalendri trükiarv on 1500. Projekti kogumaksumus 1900 eurot, millest
lepingu raames kaeti 500 eurot.
3. Võrumaa Talupidajate Liidu algatus „Võrumaa Põllumeeste päev 2013“ . Projekti
eesmärgiks on tutvustada linnarahvale maarahva tegevusi ja tõsta maaelu mainet.
Põllumeeste päeva raames korraldati Võrumaa künnivõistlus, õpitoad,
lambapügamise näidispügamine, konsulentide nõuanded. Lisaks eelnevale korraldati
kohalike toodete müüki ja tutvustust, uute masinate ja seadmete tutvustust ning
kohalike taidlejate konkurss. Projekti kogumaksumus oli 4839 eurot, millest lepingu
raames toetati 1000 euroga.
4. Rapla Talupidajate Liidu algatus „Rapla Talupidajate Liidu liikmete kokkutuleku
korraldamine“. Ürituse eesmärgiks on tugevdada külakogukondade sidet kohaliku
taluliiduga. Kokkutuleku raames jagati informatsiooni ühiskonnas toimuvatest
muudatustest ja võimalikest arengustsenaariumitest põllumajandussektoris.
Kokkutuleku toimumise positiivseks tulemuseks oli ühtekuuluvustunde suurendamine,
mis aitab kaasa talude jätkusuutlikkuse ja arenguvõime kasvule. Kokkutulek aitas
kaasa maamajanduse tasakaalustatud arengule ja taluliikumise tugevdamisele
Raplamaal. Projekti kogumaksumuseks oli 1000 eurot, millest lepingu raames kaeti
800 eurot.
5. Ida-Virumaa Talupidajate Liidu algatus „Avalikkusele suunatud tegevused ja liidu
võimekuse suurendamine“. Projekti raames teavitati Ida-Virumaa avalikkust liidu ja
tema liikmete tegevustest. Selleks kasutati maakonna - ja vallalehti. Suurenes
põllumajandustootjate teadlikkus Ida-Virumaa Taluliidu tegevustest, mille tulemuseks
oli liikmete arvu kasv ning noorte kaasamine otsustusprotsessi. Projekti
kogumaksumuseks oli 1350 eurot, millest lepingu raames kaeti 930 eurot.

6. Jõgeva Talupidajate liidu algatus „Liidu arendamine läbi uute liikmete värbamise ja
liikmete koolituse kaudu“ Projekti raames korraldati uute liikmete värbamist, viidi läbi
liikmetele finants -ja raamatupidamisalane koolitus ning toetati liidu raamatupidaja
erialast täiendkoolitust. Projekti maksumuseks oli 1200 eurot, millest lepingu raames
kaeti 1000 eurot.
7. MTÜ Noortalunikud algatus „Organisatsiooni tutvustus ja täiendkursus „Väetusplaan“
Projekti raames viidi läbi koolitus, mille eesmärgiks oli vastavalt mullaanalüüsidele
väetusplaanide koostamise õpetus ühenduse liikmetele. Koolitus andis liikmetele
teadmisi ja oskusi oma talus väetusplaanide teadmispõhisemaks koostamiseks. Teise
tegevusena valmistati ette ja trükiti ühingu tegevusi tutvustav infomaterjal ning levitati
vastavat teavet nii kodu kui välismaal. Teavitustegevuste kaudu saadi ühingule juurde
uusi liikmeid, mis omakorda aitab kaasa noortalunike võimekusele ja põllumajanduse
arengule. Projekti kogumaksumuseks oli 2500 eurot, millest lepingu raames kaeti
1644 eurot.
8. MTÜ Aiavili algatus koolituse korraldamiseks teemal „ Jätkusuutlik majandamine
ettevõttes ning lepingute sõlmimine. Kahepäevase koolituse eesmärgiks on parandada
aiandustootjate teadmisi jätkusuutlikust majandamisest ning lepingu sõlmimise
olulistest aspektidest. Aiavilja liikmed turustavad oma toodangut otse toidutööstustele
ja kaubanduskettidesse, seetõttu on lepingute sõlmimine neile oluline teema. Projekti
maksumus oli kokku 1200 eurot, sellest 700 kaeti lepingu raames. Aiavilja taotlus
liikmetele ühise kujundiga pakendite tellimiseks summas 1500 eurot jäeti
rahuldamata.
9. Pärnumaa Talupidajate Liidu algatus „Õppereisi korraldamine tutvumaks Gruusia
põllumajandusega“. Projekti eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja õppida Gruusia
kolleegidelt. Õppereisist võttis osa 48 Pärnu Talupidajate Liidu liiget, selle käigus
külastati mitmeid põllumajandusettevõtteid ja Gruusia Parlamenti. Õppereisi
tulemusena tugevnes Pärnumaa talupidajate ühtsus ja võime ühistegevuseks. Projekti
eelarve oli 47654 eurot, millest lepingu raames maksti toetust 698 eurot.
10. Pärnumaa Talupidajate Liidu algatus „Pärnumaa talunikud Ida-Virumaale
põllumajandusega tutvuma“. Projekti eesmärgiks oli tutvuda Ida- Virumaa taludega
ning uute tegevussuundadega piirkonnas ning vahetada kolleegidega mõtteid uue
Maaelu arengukava aastateks 2014-2020 üle. Õppereisi käigus saadi ülevaade
piirkonna põllumajandusest, selle uutest algatustest ning tutvuti kohalike
põllumajandusettevõtjatega. Ühtlasi korraldati arutelu uue maaelu arengukava üle.
Õppereisist võttis osa 24 Pärnu taluliidu liiget. Projekti maksumuseks oli 2098 eurot,
millest lepingu raames kaeti 575 eurot.
11. Viljandi Talupidajate Liidu algatus „Viljandi Talupidajate Liidu 25 aastapäeva
tähistamine“. Projekti eesmärgiks oli elavdada liidu tegevusi läbi liidu 25 aastapäeva
tähistamise. Kavas oli korraldada mitmesuguseid erinevaid Taluliidu liikmetele ja
koostööpartneritele suunatud üritusi, mis koondaks paremini liikmete huve ning mis
tooks liidule juurde uusi liikmeid. Projekti eelarve oli 4800 eurot, millest lepingu
raames kaeti 1200 eurot.

12. TÜ Eesti Mahe algatus ühistu juhatuse liikmete koolituseks ja mahepiima
tutvustuseks. Eesmärgiks oli värskendada ühistu juhatuse liikmete teadmisi ühistu
juhtimisest ning tutvustada mahepiima häid omadusi tarbijatele. Projekti raames
korraldati ühistegevusalane koolitus ning viidi läbi mahepiima degusteerimisi
mahepiima automaatide juures. Ühtlasi selgitati mahepiima häid omadusi Linnalehes.
Projekti maksumuseks oli 1302 eurot, millest lepingu raames kaeti 1000 eurot.
13. Harju Taluliidu algatus „ Harjumaa talupidajate ja teiste põllumeeste
motivatsioonikonverentsi“ korralduseks. Konverentsi eesmärgiks on tõsta
põllumeeste motiveeritust läbi ühistegevusalaste tegevuste ja põllumajanduspoliitilise
meetmete. Projekti eelarve oli 1080 eurot, millest lepingu raames kaeti 980 eurot.
14. Türi Talunike Liidu algatus „Kogukonna areng“ läbiviimiseks. Projekti eesmärgiks on
analüüsida liidu tegevusi viimase 20 aasta jooksul ja kavandada uusi sihte. Projekti
raames viiakse läbi vastavasisuline konverents. Projekti maksumuseks on 3558 eurot,
millest lepingu raames kaeti 1500 eurot.
15. Türi talunike Liidu algatus „Türi Talunike Liidu 20 tegevusaastat sõnas ja pildis“.
Eesmärgiks oli jäädvustada liidu tegevus trükitud väljaandes. Projekti raames koostati
ja anti välja vastava nimetusega raamat, mis kajastas liidu ja tema liikmete tegevusi
läbi liidu 20 tegevusaasta. Eriline koht raamatus on talukonkurssidel. Projekti
eelarveks oli 2225 eurot, millest lepingu raames kaeti 425 eurot.
16. Türi Talunike Liidu algatus „Kogukonnapärand“. Projekti raames telliti fotostendid,
millel kajastatud 16 erineva Türi Talunike Liidu liikme edukamad talud. Portatiivsete
stendide abil on võimalik populariseerida talukultuuri erinevates Järvamaa
piirkondades, tõstes seeläbi maaelu mainet. Projekti kogumaksumus 624 eurot, millest
lepingu raames kaeti 100 eurot.
Kokku toetati 16 erinevat kohalikku algatusega seotud projekti kogusummas 14 552 eurot.
Läbiviidud algatused on erinevatel viisidel aidanud kaasa kohalike organisatsioonide arengule
ning toonud kasu liidu liikmetele. Mitmed tegevused olid suunatud maaelu maine
parandamisele ning avalikkuse informeerimisele liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete
tegevusest. Kokkuvõtvalt võib kohalike algatuste toetamist ja läbiviimist hinnata edukaks.
Liikmetele suunatud teenuste arendamise käigus tegi Eestimaa Talupidajate Keskliit
koostööd, pidas läbirääkimisi ning sõlmis teenuste ja kaupade ostu-müügi lepinguid terve rea
koostööpartneritega. Teatud partnerite juures saavad ETKLi liikmed, tõendades oma
liikmelisust ETKLi liikmekaardiga, tooteid ja teenuseid osta soodushindadega. Mitme
pikaajalise koostööpartneriga (Malthus Eesti OÜ, Elisa Eesti AS, Olerex AS, Alexela Oil AS)
on kaasajastatud ja uuendatud koostöölepingud. Ühtlasi on ETKL kogunud partneritelt
tagasisidet liikmete poolt tarbitud teenuste ja kaupade mahtude kohta, et suunata oma
vastavasisulist tegevust edaspidi senisest paremini. Uus koostööleping sõlmiti Amserv Grupi
AS-iga. Vastavalt sõlmitud lepingule saavad ETKLi liikmed omandada soodushindadega
sõidukeid ning kasutada soodushindadega hooldus- ja remonditeenuseid. Uus lepingupartner
on ka määrdeõlide müüja Soroty OÜ. Läbirääkimisi sooduslepingute sõlmimiseks on peetud
ka Aasta Auto Pluss AS-i, Agritech OÜ, Rautakesko AS-i ning Bauhof Group AS-iga.

Liikmetele suunatud teenuste, seal hulgas nõuandeteenuste arendamise käsundi raames on
Eestimaa Talupidajate Keskliit aktiivselt osalenud Eesti põllu- ja maamajanduse
nõuandesüsteemi tuleviku kavandamises. Arutelud ja läbirääkimised erinevate osapoolte
vahel on kestnud aastaid ja jätkunud aktiivselt kogu 2013. aasta jooksul. ETKLi
liikmesorganisatsioonid on kaardistanud oma liikmete nõustamisvajadust ning ühtlustanud
seisukohti juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute tasandil. Selle protsessi tulemusena on
muuhulgas tehtud Põllumajandusministeeriumile ettepanek tagada läbi uue 2014-2020 maaelu
arengukava nõuandeteenuste toetamise meetme (art.16) kõikidele väikestele põllumajandustootjatele (defineeritud standardkogutoodangu või müügikäibe teatav ülempiiriga) tasuta
erialane nõustamine kuni viieks aastaks igal aastal kuni 20 tunni ulatuses. Lähtuvalt sellest
ettepanekust on Põllumajandusministeerium lisanud uue maaelu arengukava eelnõusse
võimaluse väiketootjate tasuta nõustamiseks kumulatiivselt kuni 50 tunni ulatuses ja arutelud
skeemi täpsema rakendamise osas jätkuvad. Kõigist neist arengutest johtuvalt on ETKL
avaldanud valmisolekut arendada vajadusel välja eraldi nõuandekeskus väiketootjate tasuta
nõustamiseks, täiendkoolituseks ja teabeleviks.
Seoses sellega, et täna nõuandeteenuste turul olevad maakondlikud nõuandekeskused on
asutanud mittetulundusühingu vormis organisatsiooni MTÜ Eesti maaelu nõuandeteenistus,
korraldamaks ühist tegevust eesmärgiga võtta üle kogu nõuandesüsteemi koordineerimine,
mis täna toimub SA Maaelu Edendamise Sihtasutuse juures tegutseva nõuandeteenistuse
koordineeriva keskuse kaudu, on ka Eestimaa Talupidajate Keskliit saanud kutse ühineda
loodud MTÜ-ga. ETKL-i juhatuse 15. oktoobril toimunud koosoleku otsuse kohaselt tutvub
juhatus 2013. aasta lõpuks põhjalikumalt ettepaneku teinud organisatsiooni tulevikuplaanide
ja otsustusmehhanismidega ning teeb seejärel otsuse, kas panna ETKLi üldkoosolekul
hääletusele liitumine MTÜ-ga Eesti maaelu nõuandeteenistus.
Nõuandeteenuste arendamisega on tihedalt seotud nõuandeteenuse läbiviijad, s.t. konsulendid.
Tagamaks tulevikus oma liikmetele ja põllumajandustootjatele laiemalt tänasest kvaliteetsem
professionaalne nõustamine, on ETKL osalenud koos Põllumajandusministeeriumi, Kutsekoja
ja erinevate asjast huvitatud põllumajandussektori organisatsioonidega aktiivselt uute
konsulendi kutsestandardite väljatöötamisega tegelevas ekspertide töörühmas. Uute
konsulendi kutsestandardite kehtestamise tulemusena paraneb konsulendi kutse taotlejate
hindamine, ühtlustub kutset omavate konsulentide metoodiliste kutseoskuste tase ja vastab
edaspidi paremini põllumajandustootjate nõustamisvajadustele. Tulevased kutsestandardid
paiknevad üldises kutsestandardite süsteemis tasemetel 5, 6 ja 7. Eestimaa Talupidajate
Keskliidul on alaline esindaja ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud Kutsekoja
juures tegutsevas Toiduainetetööstuse ja põllumajanduse kutsenõukogus, mis määrab
töösuunad ja kinnitab valmivad kutsestandardid järgmise, 2014. aasta jooksul.
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