Tegevusloa andmine seemnete sertifitseerimise toimingute teostamiseks
Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele saab ettevõtja alates 01.04.2019 teha
seemnete sertifitseerimise toiminguid – põldtunnustamist, seemneproovi võtmist, seemnepartiide
analüüsimist – kui tal on selleks olemas tegevusluba. Vastava loa väljastab Põllumajandusamet
(edaspidi PMA). Juhis annab ülevaate nimetatud toimingute tegemise õiguse saamise, hoidmise
tingimustest ja tegevusloa taotlemisest.
1. Teenuse lühikirjeldus
Seemnete sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kvaliteedi
kontrollimine ning seemnepakendite sulgemine ja märgistamine PMA järelevalve all vastavalt
rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sõltuvalt taimeliigist või -liikide grupist tehakse
sertifitseerimise käigus põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.
PMA korraldab seemnete sertifitseerimist sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel.
Ettevõtjal on võimalik osaleda sertifitseerimise protsessis tegevusloaga antud tingimustel.
Tegevusloa saamise eelduseks on vastava koolituse läbimine ja selle kohta tunnistuse saamine.
PMA teostab tegevusloaga isikute poolt tehtud toimingute üle riiklikku järelevalvet vähemalt 5%
ulatuses.
2. Põldtunnustamine
Põldtunnustamine on seemne ja paljundusmaterjali põlvnemise ning kasvava taimiku liigi- ja
sordiehtsuse ning liigi- ja sordipuhtuse kindlakstegemine. Põldtunnustamist teeb PMA või selleks
ettenähtud liikide ja kategooriate puhul tegevusloaga põldtunnustaja, kes võib tunnustada
sertifitseeritud seemnekategooria seemnepõlde.
2.1. Põldtunnustaja koolitus
Isik, kes soovib põldtunnustamist teostada, peab läbima PMA poolt korraldatava
põldtunnustamise aluskoolituse. See hõlmab teoreetilist ja praktilist osa. Teoreetiline koolitus
kestab tavapäraselt kolm päeva ning sisaldab sertifitseeritavate taimeliikide botaanilise
iseloomustuse ja sorditunnuste õpet ning põldtunnustamise metoodika ülevaadet. Praktiline osa
seisneb taimede ühe kasvuperioodi jooksul kogenud tunnustaja kõrval põldtunnustamisel
osalemises.
Aluskoolitus lõpeb praktilise ja teoreetilise eksamiga. Isikul, kes ei sooritanud nimetatud eksamit,
võimaldatakse teha korduseksam taimede järgmise kasvuperioodi jooksul. Isik, kes ei sooritanud
korduseksamit, läbib põldtunnustaja aluskoolituse uuesti.
Eksami läbinud isikutele väljastab PMA tunnistuse, mis kehtib tähtajatult. Isik, kes on saanud
põldtunnustaja aluskoolituse läbimise kohta tunnistuse, läbib kord kahe aasta jooksul
põldtunnustaja täienduskoolituse.
Põldtunnustaja aluskoolituse läbimise kohta antud tunnistus kehtib kaks aastat tunnistuse andmise
kuupäevast alates juhul, kui isik ei ole:
 kahe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates läbinud põldtunnustamise
täienduskoolitust või
 taimede kahe järjestikuse kasvuperioodi jooksul teinud põldtunnustamist.
2.2 Põldtunnustaja tegevusloa taotlemine
Taotluse esitab PMA-le ettevõtja. Tegevusloa taotluse andmed kantakse taimetervise registrisse.
Vastavalt riigilõivuseaduse § 247 tasutakse taimetervise registri kande eest riigilõivu 32 eurot.
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Põldtunnustamise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed:
 kehtiva põldtunnustaja aluskoolituse läbimise tunnistuse number;
 andmed selle taimeliigi grupi kohta, mille põldtunnustamist soovitakse teha;
 teave selle kohta, kas soovitakse osutada põldtunnustamise teenust;
 põldtunnustaja nõuetele vastava isiku nimi ja kontaktandmed ning tema allkirjastatud
kinnitus, et ta tegutseb erapooletult, annab seemnepõllu kohta selle tegelikule olukorrale
vastava hinnangu ning teeb põldtunnustamist käesolevas seaduses ja käesoleva seaduse
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
Taotluse esitamiseks on PMA veebilehel saadaval soovituslik vorm „Taotlus tegevusloa
saamiseks“. Taotlust võib esitada posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501 Saku, Harjumaa või
elektroonselt e-posti teel seemnesert@pma.agri.ee Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 14 lg 4
lisatakse elektroonsele taotlusele digitaalallkiri.
Ettevõtjale antakse põldtunnustamise tegevusluba, kui tema ise või tema ettevõttes tegutsev
nõuetele vastav isik, kellega tal on lepinguline suhe, on läbinud põldtunnustaja koolituse ja tal on
selle kohta kehtiv tunnistus.
2.3 Põldtunnustamise nõuded
Põldtunnustaja teeb põldtunnustamist taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega kehtestatud
õigusaktides sätestatud korras.
Põldtunnustaja annab seemnepõllu kohta selle tegelikule olukorrale vastava hinnangu ja
vormistab selle kohta põldtunnustamise protokolli, mille allkirjastab PMA menetlussüsteemis.
3. Seemneproovi võtmine
Seemnete sertifitseerimiseks võetakse põldtunnustamise nõuetele vastava seemnepõllu saagist
müügikonditsiooni viidud seemnepartiist seemneproov, mis saadetakse seemne kvaliteedi
määramiseks Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (International Seed Testing
Association, edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratooriumisse. Seemneproovi võtab PMA vastava
pädevusega ametnik või tegevusloaga seemneproovi võtja. Seemneproov võetakse
rahvusvahelistelt kehtestatud metoodika kohaselt.
3.1. Seemneproovi võtja koolitus
Seemneproovi võtja läbib koolituse seemneproovide võtmiseks ISTA akrediteeritud
laboratooriumi juures. Eestis on selleks laboratooriumiks Põllumajandusuuringute Keskuse
seemnekontrolli laboratoorium (edaspidi PMK) aadressil Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harjumaa.
Seemneproovi võtja koolitus koosneb aluskoolitusest ja täienduskoolitusest.
Seemneproovi võtja aluskoolitus lõpeb eksamiga. Isikul, kes ei sooritanud eksamit, võimaldatakse
teha korduseksam aasta jooksul eksami mittesooritamise ajast arvates. Isik, kes ei sooritanud
korduseksamit, läbib seemneproovi võtja aluskoolituse uuesti.
Seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise kohta annab PMK isikule tunnistuse, mis kehtib
tähtajatult. Isik, kes on saanud nimetatud tunnistuse, läbib igal aastal seemneproovi võtmise
täienduskoolituse.
Seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise kohta antud tunnistus kehtib üks aasta tunnistuse
andmise aastast arvates juhul, kui isik:
 ei ole osalenud ühe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates seemneproovi võtja
täienduskoolitusel või
 on võtnud kalendriaasta jooksul vähem kui kümme seemneproovi.
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3.2 Seemneproovi võtja tegevusloa taotlemine
Taotlus esitab PMA-le ettevõtja. Tegevusloa taotluse andmed kantakse taimetervise registrisse.
Vastavalt riigilõivuseaduse § 247 tasutakse taimetervise registri kande eest riigilõivu 32 eurot.
Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2
sätestatud andmetele järgmised andmed:
 kehtiva seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise tunnistuse number;
 seemneproovi võtja nõuetele vastava isiku nimi ja kontaktandmed;
 teave selle kohta, kas soovitakse osutada seemneproovi võtmise teenust.
Taotluse esitamiseks on PMA veebilehel saadaval soovituslik vorm „Taotlus tegevusloa
saamiseks“. Taotlust võib esitada posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501 Saku, Harjumaa või
elektroonselt e-posti teel seemnesert@pma.agri.ee Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 14 lg 4
lisatakse elektroonsele taotlusele digitaalallkiri.
Ettevõtjale antakse seemneproovi võtmise tegevusluba, kui tema ise või tema ettevõttes tegutsev
seemneproovi võtja nõuetele vastav isik, kellega tal on lepinguline suhe, on läbinud punktis 4.1
nimetatud seemneproovi võtja koolituse, tal on selle kohta kehtiv tunnistus ning tal on
seemneproovi võtmiseks sobivad tehnilised vahendid, mis on seemneproovi võtmise ora või
automaatne proovivõtuseade, proovi jagaja, kaal proovi kaalumiseks, lisaks paberkotid proovi
pakendamiseks, kilekotid niiskuse proovi pakendamiseks ja ämbrid). PMA varustab
seemneproovi võtjat vastavalt seemnepakendite arvule turvakleebiste ja plommidega.
3.3 Seemneproovi võtmise nõuded
Seemneproovi võtja:
 võtab proove rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt;
 täidab oma ülesandeid erapooletult ja nõuetekohaselt;
 koostab seemneproovi võtmise protokolli;
 sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebisega või
plommiga;
 märgistab sertifitseeritud seemnepartii müügipakendi või konteineri Põllumajandusameti
väljastatud või tootjal endal trükkida lubatud etiketiga;
 tagab tellimislehe, seemneproovi koti etikettide ja turvakleebiste õiguspärase,
nõuetekohase ning täpse koostamise ja vormistamise.
Seemneproovi võtja võetud seemneproove analüüsitakse seemne kvaliteedi määramiseks
eraõigusliku isiku või Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi riikliku
akrediteerimisasutuse akrediteeritud seemnekontrolli laboratooriumis.
4. Seemneproovi analüüsimine
Seemnete sertifitseerimiseks määratakse seemnepartii kvaliteet (idanevus, puhtus, teiste taimede
seemnete sisaldus, niiskus, 1000 tera kaal ja vajadusel lisaks tuulekaera ja haigustekitajate
määramine). Eestis analüüsib seemneproove PMK või tegevusloaga ettevõtja.
4.1 Seemne analüüsimise tegevusloa taotlemine
Taotluse esitab PMA-le ettevõtja. Tegevusloa taotluse andmed kantakse taimetervise registrisse.
Vastavalt riigilõivuseaduse § 247 tasutakse taimetervise registri kande eest riigilõivu 32 eurot.
Seemneproovi analüüsimise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku
üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:
 seemneanalüütiku ja juhtiva seemneanalüütiku nimi ja kontaktandmed;
 seemnekontrolli laboratooriumi akrediteerimist tõendava dokumendi ärakiri;
 andmed kasutatavate analüüsimeetodite kohta;
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teave selle kohta, kas soovitakse osutada sertifitseeritava seemnepartii seemne kvaliteedi
määramise teenust.

Taotluse esitamiseks on PMA veebilehel saadaval soovituslik vorm „Taotlus tegevusloa
saamiseks“. Taotlust võib esitada posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501 Saku, Harjumaa või
elektroonselt e-posti teel seemnesert@pma.agri.ee Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 14 lg 4
lisatakse elektroonsele taotlusele digitaalallkiri.
Ettevõtjale antakse seemneproovi analüüsimise tegevusluba, kui tal on taimede paljundamise ja
sordikaitse seaduse nõuete kohane seemnekontrolli laboratoorium.
4.2 Nõuded seemnekontrolli laboratooriumile
 Seemnekontrolli laboratooriumi on akrediteerinud Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigi riiklik akrediteerimisasutus sertifitseeritavast seemnepartiist võetud
seemneproovi analüüsimiseks ja seemne kvaliteedi määramiseks.
 Seemnekontrolli laboratooriumis analüüsitakse seemneproovi rahvusvaheliselt kehtestatud
nõuete kohaselt, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.
 Seemnekontrolli laboratooriumis töötaval seemneanalüütikul on laboratooriumis
töötamiseks tehniline kvalifikatsioon.
 Seemnekontrolli laboratooriumis töötav juhtiv seemneanalüütik vastutab laboratooriumis
tehtavate tehniliste toimingute eest ja tal on seemnekontrolli laboratooriumi juhtimiseks
vajalik kvalifikatsioon.
 Seemnekontrolli laboratooriumis rakendatakse juhtimis- ja kvaliteedisüsteemi ning
võetakse kõikidest sertifitseeritavatest seemnepartiidest duplikaatproovid, mida
säilitatakse vähemalt üks aasta proovi analüüsimise kuupäevast alates. Laboratoorium
osaleb vähemalt kord aastas rahuldava tulemusega võrdluskatsetes.
 Seemnekontrolli laboratooriumis dokumenteeritakse proovide analüüsimine. Proovi
analüüsimist käsitlevaid andmeid ja dokumente säilitatakse viis aastat proovi analüüsimise
kuupäevast alates.
5. Riigilõivud
5.1. Seemnete sertifitseerimise toimingute eest tasumine
Sertifitseerimise taotleja tasub põldtunnustamise, proovivõtmise ja seemnete analüüsimise eest
arve alusel. Sertifitseerimise taotleja tasub Põllumajandusameti tehtava põldtunnustamise ja
proovivõtmise eest riigilõivu.
5.1 Riigilõivud, mis kehtivad kuni 01.01.2020
Riigilõivuseadus § 244 Seemne sertifitseerimine ja pakendamine
Seemne sertifitseerimise eest tasutakse riigilõivu:
 teraviljakultuuri ja kaunvilja liikide seemnepõllu põldtunnustamise puhul 3 eurot hektari
kohta;
 õlikultuuri, heintaime ja lina liikide seemnepõllu põldtunnustamise puhul 3,5 eurot
hektari kohta;
 avamaa köögiviljakultuuri seemnepõllu põldtunnustamise puhul 2,5 eurot 100
ruutmeetri kohta;
 katmikala köögiviljakultuuri seemnepõllu põldtunnustamise puhul 1 euro 100
ruutmeetri kohta.
Seemnete sertifitseerimise eesmärgil seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu:
 teraviljakultuuri liikide, õli- ja kiukultuuri liikide, liblikõieliste heintaimede liikide,
köögiviljakultuuri liikide, kaunviljade ja lillede puhul 40 eurot ühe proovi kohta ja
lisaks 10 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama
proovivõtmise korra ajal;
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kõrreliste heintaimede puhul 16 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 10 eurot iga järgmise
seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.
5.2 Riigilõivu vabastus, mis jõustub 01.04.2019
Riigilõivuseaduse § 34. Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
 Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil põldtunnustamise või seemneproovi
võtmise eest, kui seda teeb isik, kellel on põldtunnustamise või seemneproovi võtmise
tegevusluba, või isik, kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse
proovivõtmisseadmega.
 Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil söödakultuuri, välja arvatud põldoa ja herne, ning köögiviljakultuuri supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne
põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, samuti sertifitseerimise eesmärgil
supereliit- ja eliitkategooria seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise
ja visuaalse analüüsimise eest, kui seda teeb Põllumajandusamet.

5.3 Riigilõivud, mis jõustuvad alates 01.01.2020
Riigilõivuseadus § 244 Seemne sertifitseerimine ja pakendamine
Põldtunnustamise eest tasutakse riigilõivu:
 teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning
köögiviljakultuuri liigi puhul 14 eurot hektari kohta;
 söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 7 eurot hektari kohta.
Seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu:
 teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning
köögiviljakultuuri liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise
seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal;
 söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja
lisaks 35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama
proovivõtmise korra ajal.
Põldtunnustamise või proovivõtmise eest eelpool nimetamata liigi puhul või muul eesmärgil kui
seemnete sertifitseerimiseks tasutakse riigilõivu köögiviljakultuuri liigi kohta sätestatud määra
kohaselt.
Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral ei väljasta PMA toiminguga kaasnevaid
dokumente.
5.4 Riigilõivu tasumine PMA poolt teostatud seemnete sertifitseerimise toimingu eest
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve:
SEB pank – EE891010220034796011
Swedbank – EE9322002210 23778606
Luminor Bank AS – EE701700017001577198
Viitenumber 2900082168
Selgitus:
Seemnete sertifitseerimise (põldtunnustamise) taotluse esitamisel:
Isik, kelle eest makstakse, toiming, teenuse number
Näiteks: OÜ XXX, põldtunnustamine, 1900000
Seemneproovi võtmise taotluse esitamisel:
Toimingu nimetus ja seemneproovi võtmise teenuse number
Näiteks: proovivõtmine, 1900001
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5.5 Riigilõivu tasumine taimetervise registrisse kandmise eest
Riigilõivuseadus § 247
Saaja : Rahandusministeerium
Arveldusarve:
SEB pank – EE891010220034796011
Swedbank – EE9322002210 23778606
Luminor Bank AS – EE701700017001577198
Selgitus: Taimetervise registrisse kandmine
Viitenumber: 2900082207
Summa: 32.00 €
6. Teenuse aluseks olevad õigusaktid
 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
 Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded
 Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded
 Õli-ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja
turustamise nõuded
 Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded
 Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded
 Riigilõivuseadus
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja veebilehel www.riigiteataja.ee
7. Kontaktandmed
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon: 6 712 602
E-post: pma@pma.agri.ee
kodulehekülg http://www.pma.agri.ee
Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Anu Nemvalts, osakonnajuhataja
tel 5347 1565
anu.nemvalts@pma.agri.ee
Seemne valdkond:
seemnesert@pma.agri.ee
Piia Puusepp, nõunik, tel 510 1079, piia.puusepp@pma.agri.ee
Kristina Soon, peaspetsialist, tel 6 712 674, 5302 8002 kristina.soon@pma.agri.ee
Seemne valdkonna kontaktandmed maakondades:
Harjumaa
Teaduse 2, Saku 75501
Ene Kesa, tel 52 61 865, ene.kesa@pma.agri.ee
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Anneli Schults, tel 51 57 531, anneli.schults@pma.agri.ee
Ida- ja Lääne-Virumaa
Viru 5a, Jõhvi 41589
Tiina Käbin, tel 53 330 569, tiina.kabin@pma.agri.ee
Jõgevamaa
Ravila 10, Jõgeva 48306
Anu Seer, tel 53 339 752, anu.seer@pma.agri.ee
Järvamaa
Pärnu tn 58, Paide, 72712
Heli Vene, tel 53 330 817, heli.vene@pma.agri.ee
Lääne- ja Hiiumaa
Jaani 10, Haapsalu 90502
Luule Varik, tel 525 2996, luule.varik@pma.agri.ee
Pärnumaa
P.Kerese 4, Pärnu 80010
Kristiina Aru, tel 53 332 854, kristiina.aru@pma.agri.ee
Raplamaa
Kuusiku tee 6, Rapla 79511
Marge Olju, tel 525 27 74, marge.olju@pma.agri.ee
Saaremaa
Kohtu 10, Kuressaare 93812
Anne Väli, tel 45 39 915, 51 00 262, anne.vali@pma.agri.ee
Tartumaa
Tähe 4, Tartu 51010
Jaana Jaanimäe, tel 5303 6908 jaana.jaanimae@pma.agri.ee
Tartu- ja Põlvamaa
Tähe 4, Tartu 51010
Merili Lillmaa, tel 5399 0128, merili.lillmaa@pma.agri.ee
Valga- ja Viljandimaa
E. Enno 32, Valga 68204
Siiri Raamets, tel 53 338 397, siiri.raamets@pma.agri.ee
Võrumaa
Katariina 7, Võru 65608
Urve Tulik, tel 51 01 796, urve.tulik@pma.agri.ee
8. Tagasiside
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parendamiseks ootame seemne valdkonna kontaktandmetel.
Juhendi uuendame vastavalt vajadusele. Uusima informatsiooni teenuse kohta leiate PMA
koduleheküljelt siit.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!
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