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HINDAMISKRITEERIUM 
 

Hindepunkte  
kokku 

1. Taotleja varasem kogemus põllumajanduse ja maaelu alase 
nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas 

1–10 

1.1 Taotleja kogemus alla 2 aasta  1–4   
1.2 Taotleja kogemus 3–5 aastat  5–7   
1.3 Taotleja kogemus üle 5 aasta 8–10   
2. Konsulentide varasem kogemus põllumajanduse ja maaelu 

alase nõuande, teabelevi või koolituse valdkonnas, alustavate 
konsulentide kaasamine ning konsulentide seotus 
nõuandekeskusega 

1–10 

2.1 Kaasatavate konsulentide kogemus üle 2 aasta 1–6   
2.2 Kaasatakse konsulente, kes taotlenud kutset esmakordselt ja 

kelle kogemus konsulendina töötamisel on alla 2 aasta 
0 või 2   

2.3 Vähemalt kolm kaasatavat konsulenti sõlmib töölepingu või 
muu lepingu ainult ühe tunnustatud nõuandekeskusega 

0 või 2   

3. Nõuandekeskuse juhi varasem juhtimiskogemus 1–10 
3.1 Juhtimiskogemus 3–5 aastat või 1–3   
3.2 Juhtimiskogemus 6–8 aastat või 4–7   
3.3 Juhtimiskogemus üle 8 aasta 8–10   
4. Taotleja nõuandekeskusena tegutsemise tegevuskava. 

Tegevuskava sisaldab koostööd Eesti või välisriigi nõuande-, 
haridus- ning teadusasutusega või nõuande, hariduse ja 
teaduse valdkonnas tegutseva  isikuga 

3–10 

4.1 Tegevuskava strateegilised eesmärgid ja tegevused eesmärkide 
saavutamiseks 

0–5   

4.2 Koostööd tehakse 1–3 Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- 
ning teadusasutusega või isikuga1 

0 või 3   

4.3 Koostööd tehakse vähemalt 4 Eesti või välisriigi nõuande-, 
haridus- ning teadusasutusega või isikuga1 

0 või 5   

5. Taotleja nõustamisvaldkonnad ja nõuandeteenused 6–10 
5.1 Nõuandeteenust osutatakse määruses sätestatud valdkondades 6   
5.2 Nõuandeteenust osutatakse vähemalt 1 lisavaldkonnas 0 või 2   
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5.3 Osutatakse muid põllumajanduse ja maaelu valdkonnaga seotud 
teenuseid 

0 või 2   

HINDEPUNKTE KOKKU 
 

  

 
 
1 Hindepunkte antakse real 4.2 või 4.3 olenevalt sellest, mitme Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- 
ning teadusasutusega või isikuga koostööd tehakse. 
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