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Päevakord:
1. Ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsemaksete tulevik
2. ÜPP rakendamise seaduse kavandatud muudatused
3. Visoon ÜPP-st pärast 2013. aastat
4. Nõuandest
5. Informatsioon Ministrite Nõukogust
Minister tegi ettepaneku tõsta neljas päevakorrapunkt esimeseks. Sellele järgnevaks
kolmas ja viies päevakorrapunkt. Päevakord kinnitati
1. Nõuandest - ülevaate andis teadus- ja arendusosakonna juhataja kt Aret
Vooremäe
Kommentaarid valmisoleku, ideede, võimaluste kohta Maaelu Edendamise
Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenbergilt
Kaul Nurm: Taluliit ootab uuelt nõuandesüsteemilt iga kuu paar tundi nõuandmist
tootjatele. Tootjad vajavad, et nende maid regulaarselt külastataks, nende loomad,
põllud ja tooted üle vaadatakse ja selle põhjal antakse aktiivselt nõu.
Uus nõuandesüsteem võiks olla vähemalt kolmekihiline, mis arvestab kolme erineva
tootjarühma vajadusi. Suurettevõtted, kelle tööl on palgalehel oma spetsialistid ja nemad
vajavad täiendkoolitust ja kõrgema tasemelist teavet. Teine rühm on keskmised
talupojad, kes täna enda asjadega toime tulevad, aga kes selleks, et olla edukamad,

vajaksid regulaarset nõuannet mitte ainult äriplaanide tegemiseks vaid ka
kompleksnõuannet, kus äriplaanis on arvesse võetud kõik protsessid laudast põlluni.
Kolmas rühm on väiksed tootjad, kes vajavad erikohtlemist.
Arvan, et tuleks luua organisatsioon, mida on võimalik juhtida. Taluliit näeb
reformivajadust ja mitte ainult seda, kelle juures see on. Meie esimene eelistus oli riiklik
nõuandesüsteem, mille tugevus on ühendatavus ja see, et sinna on võimalik rohkem raha
juurde panna.
Tuleb seada uued prioriteedid ning luua organisatsioon, mis neid eesmärke on võimeline
ellu viima. Tuleks läbi mõelda ka, kuidas oluliselt suuremas mahus hakata nõuannet
finantseerima. Taluliidu juhatus toetab kompromissi, et viia süsteem MESi juurde,
muuta põllumajanduspoliitikat, kaaluda läbi eesmärgid ja teostada reaalne
nõuandereform, mille tagajärjel tekib tugev nõuandev organisatsioon.
Toomas Kevvai: minu ettepanek oleks minna konstruktiivsemaks. Peaksime lähimatel
põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogudel kuulama ära tervikvisiooni. Peaksime
mõnes järgmises PMANis vana süsteemi asemel rääkima uuest süsteemist. Mida selgem
visioon meil on, kuhu suundume, seda kergemini saaksime alustada uue süsteemiga.
Ly Rand: kaasata nõuandesüsteemi ülesehitamisel ja nõustajate ringi laiendamisel
erialaorganisatsioone, kes valdavad spetsiifilist pädevust ning annavad vastavat
nõuannet konkreetsele spetsiifilisele valdkonnale (näiteks seemnekasvatus,
kartulikasvatus, aiandus jt.)
Ants Varblane: meil oleks palve, et kui hakkame uut süsteemi tegema, siis tuleks
vaadata, et kas ka metsaomanikud mahuvad sellesse uude süsteemi või siis lasta
erametsakeskuse baasil keskkonnaministril nõuandesüsteemi edasi arendada.
Aavo Mölder: peaksime täpsustama, kes nõuannet vajab ja kes seda saab. Nõu saab
anda sellele, kes seda saada tahab.
Margus Timmo: kui rääkida maa ettevõtluse mitmekesistamisest, siis oleme seda meelt,
et nõustamissüsteem ei tohiks eksisteerida konsulentide ja nõuandjate ega
organisatsiooni ülalpidamiseks, vaid selleks, et võimalikult vähe nõu vajataks. Tuleb
kasvatada tugevat sektorit, mis oskab muutuvas maailmas ise otsuseid teha. Tuleviku
nõuandesüsteemi oluline osa on tekitada vajadust nõuande järgi.
Helir-Valdor Seeder: teen ettepaneku, et kuna siin mõned asjad korduvad, siis pärast
tänast arutelu suhtleme erialaorganisatsioonidega, keda siiani pole aktiivselt kaasatud.
Samuti peame läbi mõtlema, milline on ministeeriumi kui tellijapoolne nägemus
koostööst erinevate osapooltega. Ka need küsimused peab läbi arutama, mis täna on
esile kerkinud. Kas konsulent oleks FIEna jätkav isetegutsev ettevõtja, palgaline
konsulent või midagi muud.
Et meil oleks terviklik nägemus kogu juhtimisahelast seoses tootja, teaduse ja
teadlastega. Samuti rahastamispool. Räägime sellest põllumajanduse ja maaelu arengu
nõukogus edaspidi.
Mati Nurm: Nõuandesüsteem vajab konsulenti, kes suudaks nõu anda tõsiseltvõetavalt,
kvaliteetselt ning et sellest nõust oleks põllumeestel kasu otsuste tegemisel.

Seeder: on mõtet arutleda nõuandesüsteemi arengu üle ka järgmisel aastal PMANis.
Rääkida tuleks teiste erialaorganisatsioonidega ning ka nende arvamused ja ettepanekud
ära kuulata. Pärast seda teha uus arutelu teemal, kuidas me uut süsteemi kujutame.
2. Visoon ÜPP-st pärast 2013. aastat ja informatsioon Ministrite Nõukogust ülevaate andis põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup
Seeder: arutelusid, mis puudutavad ÜPP tulevikku, saame PMANis veel korduvalt
korraldada. See arutelu voor oli esimene ning kindlasti muutuvad need edaspidi
konkreetsemaks.
3. ÜPP rakendamise seaduse kavandatud muudatused - ülevaate teevad
põllumajandusturu osakonna juhataja Mai Talvik, maaelu arengu osakonna
nõuniku kt Ove Põder, kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse
osakonna juhataja Enn Sokk, teadus- ja arendusosakonna juhataja kt Aret
Vooremäe
Seeder: võime moodustada ühtse võimsa järelvalveasutuse aga inimesed, kes spetsiifilist
järelvalvet teostavad jäävad ikka erinevaks. Tuleb vaadata kust läheb optimum. Vahel
on kasulik, et on spetsiifiliselt pädev asutus ühe probleemiga tegelemiseks. Suhtlemine
ei tohi muutuda kurnavaks. Me mõtleme selles suunas ja mingisuguseid
organisatoorseid ümberkorraldusi ka teha plaanime - mitte küll ainult järelvalvet silmas
pidades vaid ka teisi eesmärke - sellest räägime järgmises põllumajanduse ja maaelu
arengu nõukogus.

4. Ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsemaksete tulevik - ülevaate teeb Mai
Talvik
Seeder: aitäh. Kohtumiseni järgmisel aastal
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