
 
 
 

 
K Ä S K K I R I 

 
 
Saku         03. detsember 2018 nr 32 
 
 
 
Põllumajandusuuringute Keskuse  
konsulendi kutsekomisjoni töökord 
 
 
 
Käskkiri kehtestatakse kutseseaduse § 12 lõike 1 ning Põllumajandusuuringute Keskuse 
põhimääruse § 4 lõike 4 ja § 7 lõike 1 alusel: 
 
1. Üldsätted 
1.1. Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi keskus) konsulendi kutsekomisjon on keskuse 

juurde moodustatud konsulentide kutse andmist korraldav organ. Keskus nimetati põllu-ja 
maamajandusliku nõustamise kutseala kutse andjaks Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse 
Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) 22.11.2018 koosoleku otsusega nr 11. 

1.2. Töökorra on kutse andja kehtestanud eesmärgiga reguleerida kutsekomisjoni ja 
hindamiskomisjoni töökorraldust kutse andmise ja taastõendamise protsessis. 

1.3. Töökorra väljatöötamisel on lähtutud kutseseadusest ja Sihtasutuse Kutsekoda juures 
tegutseva Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kinnitatud konsulendi kutse 
andmise korrast. 

 
2. Kutsekomisjoni ülesanded 
2.1. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja korraldada erapooletut kutse andmist. 
2.2. Kutsekomisjoni ülesanded tulenevad kutseseadusest ja kutse andmise korrast, sh  

2.2.1. määrab kutsekomisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe; 
2.2.2. teeb ettepanekuid kutse andmise korra või kutsekomisjoni töökorra muutmiseks; 
2.2.3. töötab välja ja/või kinnitab taotlejate kompetentsuse hindamise juhendi (sh 

hindamiskomisjoni moodustamise alused), eksamimaterjalid (proovitööde 
kirjeldused) ja muud kutse andmiseks vajalikud dokumendid; 

2.2.4. määrab kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaja;  
2.2.5. moodustab hindamiskomisjonid kutse taotlejate hindamiseks; 
2.2.6. kinnitab kutset taotleva isiku hindamistulemused, otsustades kutset taotlevale 

isikule kutse andmise või andmata jätmise; 
2.2.7. lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi. 

2.3. Kutsekomisjonil on õigus moodustada töörühmi kutse andmisega seotud küsimustes. 
 
3. Kutsekomisjoni liikmete volituste kestus, tagasiastumine ja väljaarvamine ning 

kutsekomisjoni liikmete vaheline tööjaotus  
3.1. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitas kutsenõukogu. 



3.2. Kutsekomisjoni liikmete volitused kehtivad alates nende liikmeks vastuvõtmise otsusest 
kuni nende tagasiastumise või väljaarvamise otsuse vastuvõtmiseni, kuid mitte kauem kui 
kehtivad kutse andja õigused. 

3.3. Kutsekomisjoni liige võib igal ajal tagasi astuda, esitades selle kohta kutse andjale 
kirjaliku avalduse. 

3.4. Kutse andjal on õigus teha ettepanek liikme väljavahetamiseks, kui on selgunud, et liige 
ei täida oma ülesandeid või on ebausaldusväärne.  

3.5. Tagasiastumise avalduse esitanud või väljaarvatud kutsekomisjoni liikme asemele võib 
valida uue liikme, tehes ettepaneku huvitatud osapoolele, säilitades sealjuures osapoolte 
tasakaalu kutsekomisjonis. 

3.6. Kutsekomisjoni koosseisu muudatused esitatakse kinnitamiseks kutsenõukogule. 
3.7. Kutsekomisjoni liikmed valivad endi hulgast kutsekomisjoni esimehe ja vajadusel 

aseesimehe, kelle tööülesanneteks on kutsekomisjoni koosolekute juhtimine. 
3.8. Kutsekomisjoni liikmete tööjaotus ja -ülesanded fikseeritakse kutsekomisjoni koosolekute 

protokollides. 
3.9. Kutsekomisjoni liikmed tagavad kutse andmise käigus saadud isikuandmete kaitstuse. 

 
4. Kutsekomisjoni töövorm ja otsuste vastuvõtmine 

4.1. Kutsekomisjoni töövormiks on koosolek (sh elektrooniline). 
4.2. Kutsekomisjoni koosoleku kutsub kokku kutsekomisjoni esimees või aseesimees või 

esimehe määratud isik. 
4.3. Vajadusel võib volitada enda eest hääletama teist kutsekomisjoni liiget, esitades selleks 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volituse. 
4.4. Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu liikmete lihthäälteenamusega.  
4.5. Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool 

kutsekomisjoni liikmetest. 
4.6. Kutsekomisjoni liige ei võta kutse andmise otsustamisel hääletamisest osa kutseseaduses 

sätestatud juhtudel. 
4.7. Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse vastavat haldusmenetluse seaduse nõuetele ja 

säilitatakse vastavalt keskuse dokumentide arhiveerimise korrale. 
 
5. Kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamine ja kulutuste hüvitamine 
 

5.1. Kutsekomisjoni liikme töö on tasustatav vastavalt kutsekomisjoni liikmetega sõlmitud 
lepingule ja kooskõlas kutsenõukogus kinnitatud kutse andmise tasu kalkulatsiooniga. 
Lisaks hüvitatakse kuludokumentide alusel ülesannete täitmise käigus tekkinud 
transpordi- ja/või majutuskulud vastavalt sõlmitud lepingule. 

5.2. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav vastavalt hindamiskomisjoni liikmetega 
sõlmitud lepingule ja kooskõlas kutsenõukogus kinnitatud kutse andmise tasu 
kalkulatsiooniga. Lisaks hüvitatakse kuludokumentide alusel ülesannete täitmise käigus 
tekkinud transpordi- ja/või majutuskulud vastavalt sõlmitud lepingule. 
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