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2. versioon

1. Teenuse vajadus
Alates 1. juulist 2014 on seemnete pakendamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse
(edaspidi MsüS) mõistes majandustegevus, mis on iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga
ja püsiv tegevus. Majandustegevuse üle teostab riikliku järelevalvet majandushaldusasutus, kes
seemnete pakendamise korral on Põllumajandusamet. Taimede paljundamise ja sordikaitse
seaduse (edaspidi TPSKS) § 95 kohaselt peab seemnete pakendaja Põllumajandusametile (PMA)
esitama enne tegevuse alustamist majandustegevusteate, mille andmed kantakse
taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.
Käesolev teenusstandard selgitab seemnete ja seemnesegude pakendamise majandustegevusteate
esitamise korda ning seemnete ja seemnesegude pakendamisele esitatavaid nõudeid.
Seeme taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses on põllukultuuridest teravilja-,
sööda-, õli-, kiukultuuri ja peedi seeme ning köögiviljakultuuri seeme, mida kasutatakse või
kavatsetakse kasutada turustamisotstarbelise seemne või paljundusmaterjali tootmiseks või
taimede kasvatamiseks.
Nimetatud kultuuridegruppidesse kuuluvate taimeliikide loetelu leiate siit.
2. Nõuded seemnete pakendajale
Seemne pakendamiseks peab isikul olema nõuetekohane hoone või ruum (edaspidi
pakendamiskoht), seemne nõuetekohaseks müügipakendisse pakendamiseks sobivad seadmed,
vahendid ja muu vajalik varustus, pakendamisprotsessi tehnoloogiline skeem, millel on näha
seemnepartiide segunemise vältimise seisukohalt olulised parameetrid, samuti ruumide plaan
koos seadmete ja sisseseade paigutuse plaaniga, kus on näidatud seemne, mittenõuetekohase
seemne ning jäätmete liikumisteed, ning määratud pakendamise eest vastutav isik.
Seemne pakendamiseks kasutatav hoone või ruum peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) olema seemne ladustamiseks sobiva mikrokliimaga;
2) võimaldama pakendatava seemne ladustamist viisil, mis välistab eri liikide, sortide,
põlvkondade, partiide või põldude saagi seemnete segunemise;
3) võimaldama seemnete pakendamist seemnete ladustamise ruumist eraldi ruumis või eraldatud
ruumiosas, kus on seemnete müügikonditsiooni viimiseks ja müügipakendisse pakendamiseks
sobivad seadmed ja vahendid, sealhulgas taadeldud kaal.
Kui isik soovib kasutada automaatset proovivõtmisseadet, peab tal olema ISTA akrediteeritud
laboratooriumi nõuetekohaseks tunnistatud automaatne proovivõtmisseade ja seda tõendav
dokument, samuti automaatse proovivõtmise tehnoloogiline skeem ning määratud seadme
nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutav isik. Isik peab automaatse proovivõtmisseadme
kasutamise ja hooldamise üle arvestust pidama. Automaatse proovivõtmisseadme kasutamiseks
peab isik hiljemalt seitse päeva enne kasutamise alustamist esitama teate koos käesoleva
paragrahvi lõikes 12 nimetatud dokumentide ja andmetega Põllumajandusametile, näidates ära

taimeliigi või -liikide grupi, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse.
Kui isik soovib etikette trükkida, peavad tal olema nõuetekohase etiketi trükkimiseks vajalik
seade ja vahendid ning määratud etiketi trükkimise eest vastutav isik. Isik peab etikettide
trükkimise üle arvestust pidama. Etikettide trükkimiseks peab isik hiljemalt seitse päeva enne
trükkimise alustamist esitama teate koos käesoleva paragrahvi lõikes 14 nimetatud andmetega
Põllumajandusametile, näidates ära taimeliigi või -liikide grupi ning kategooria, mille seemne
pakendamiseks etikette trükkima hakatakse.
Köögiviljakultuuride standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja
eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamise eest vastutav isik:
1) teavitab hiljemalt seitse päeva enne seemnete müügipakendisse pakendamise alustamist või
lõpetamist Põllumajandusametit pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
2) võtab seemneproovi igast müügipakendisse pakendatud standardseemne, säilitussordi seemne,
säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne partiist ning
säilitab neid proove vähemalt kaks aastat.
3. Seemnete pakendamise majandustegevusteate esitamine
Majandustegevusteate peavad esitama isikud, kes soovivad turustamise otstarbel pakendada
teravilja-, sööda-, õli-, kiu- või köögiviljakultuuride ja peediseemneid, niisamuti pakendada
sööda-, köögiviljakultuuride või peediseemneid väikepakendisse või toota teravilja-, sööda-, õli-,
kiu- või köögiviljakultuuride seemnete segusid.
Teates esitatakse järgmised andmed:
1) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi
asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või
tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise
korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
2) ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
3) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb
postiaadressist;
4) tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud
klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
5) asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb
majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
6) majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
7) teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress),
juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
8) kas tegeleda soovitakse teraviljaseemne, söödakultuuride seemne, õli- või kiukultuuride
seemne, peediseemne või köögiviljakultuuride seemne pakendamise, söödakultuuride seemne,
peediseemne või köögiviljakultuuride seemne väikepakendisse pakendamise või teravilja-,
söödakultuuride, õli- või kiukultuuride või köögiviljakultuuride seemnesegu pakendamisega;
9) andmed eri liikide ja sortide, põlvkondade, partiide või põldude saagi seemnete segunemise
vältimiseks rakendatavate meetmete ja seemnete ladustamise viisi kohta;
10) pakendamisprotsessi tehnoloogia lühikirjeldus;
11) andmed selle kohta, kas ettevõttes toodetakse ja pakendatakse lisaks sertifitseerimiseks ette
nähtud seemnetele söödakultuuride, õli- või kiukultuuride tarbeseemet, köögiviljakultuuride
standardseemet või geneetiliste ressursside seemet;
12) andmed ruumide, seadmete, vahendite ja muu vajaliku varustuse puhastamiseks ning
desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
13) andmed kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
14) seemnete pakendamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, söödakultuuride
seemnete segu pakendamise korral nõuetekohase seemnete segu tootmise eest vastutava isiku
nimi ja kontaktandmed;
15) andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas

hoiuruumide mahutavuse kohta;
16) andmed jäätmete ning mittenõuetekohase seemne kogumiseks, äravedamiseks ja
kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta.
Teate saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali (edaspidi Portaali) kaudu või e-posti teel
aadressile pma@pma.agri.ee või paberkandjal posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501,
Harjumaa. E-posti teel või paberkandjal esitamiseks võib kasutada vormi, mille leiate siit.
Majandustegevusteade tuleb täita vastavalt etteantud juhisele ning tasuda riigilõiv.
Majandustegevusteate andmed kantakse taimetervise registisse. Taimetervise registri kande eest
tasutakse riigilõivu 32 eurot.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud teate
(majandustegevusteade, majandustegevuse üldandmete muutumise teade, majandustegevuse
jätkamise teade) muul viisil kui ühtse kontaktpunkti kaudu esitamise eest tasutakse riigilõivu 10
eurot.
Rohkem infot taimetervise registri kohta leiate siit.
4. Söödakultuuride seemnete segu partii tootmise teatise esitamine
Söödakultuuride seemnesegu tootmiseks peab isikul olema ühtlase kvaliteediga seemnepartii
tootmiseks sobiv seade, seemnesegu tootmise tehnoloogiline skeem ja määratud nõuetekohase
seemnesegu tootmise eest vastutav isik ja ta peab pidama seemnesegude tootmise üle arvestust.
Söödakultuuride seemnesegu tootmisega tegelev isik peab teavitama PMA-d hiljemalt seitse
päeva enne seemnesegu tootmise alustamist selle segu osaks olevate seemnete massiprotsendist
taimeliikide ja -sortide kaupa ning seemnesegu nimetusest.
Teatist saab esitada vormil „Söödakultuuride seemnete segu partii tootmise teatis“ e-posti teel
aadressile seemnesert@pma.agri.ee või paberkandjal posti teel aadressile Teaduse 2, Saku
75501, Harjumaa või PMA vastavasse maakonnakeskusesse.
Põllumajandusamet avalikustab andmed söödakultuuride seemnete segu tootmisega tegeleva
isiku, tema ettevõtte, toodetava söödakultuuride seemnete segu nime, segu koostises olevate
söödakultuuri taime liikide ja sortide kohta oma veebilehel. Söödakultuuride seemnete segule
antakse kordumatu kood, mis tähistab seemnete segu partii numbrit, milles on märgitud
seemnete segu liigiline ja sordiline koostis. Söödakultuuride seemnete segu tootmisega tegelev
isik peab arvestust tootmises kasutatavate taime liikide, sortide ja koguste, toodetud segu koguste
ning segu koostises olevate liikide ja sortide üle.
Kui isik soovib tellida seemnesegu etiketid PMA seemnete osakonnast, siis teeb ta vastava
märke teatisele. Isik võib etiketid ise trükkida kuni 10 kg seemnesegu pakendile. Trükkida
lubatud etikettide materjal peab olema rebenematu ning trükitud kirjed kustumatud. Seemnesegu
etikett peab olema rohelist värvi. Võib kasutada isekleepuvat etiketti.
Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna, kui
segu koostisosadeks on põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määruse nr 56 § 2 lõikes 1-3
sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide seemned ning segu iga
koostisosa on sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ja tunnistatud määruse lisas 1
kehtestatud nõuetele vastavaks.
Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna üksnes
Eestis, kui segu koostisosadeks on põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määruse nr 56 § 2
lõikes 4 sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide (ohtetu luste,
luht-kastevars, sale haguhein, valge mesikas, päideroog) seemned ning segu iga koostisosa on
sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ja tunnistatud määruse lisas 1 kehtestatud
nõuetele vastavaks.

Sööda tootmiseks mitteettenähtud seemnesegu (murusegu) tootmiseks võib kasutada ka
määruses nimetamata liigi seemet. Segu iga koostisosa peab olema kontrollitud ja tunnistatud
kvaliteedinõuetele vastavaks.
5. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne Euroopa Liidu (EL)
väikepakendisse pakendamise teatise esitamine
Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendaja on kohustatud PMA-d
teavitama nimetatud seemnete EL väikepakendisse pakendamisese alustamisest ja lõpetamisest.
Söödakultuuride EL A-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni 2 kg seemnesegu, mis ei ole
ette nähtud sööda tootmiseks. Söödakultuuride EL B-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni
10 kg eliitseemet, sertifitseeritud seemet, tarbeseemet, sööda tootmiseks ettenähtud seemnesegu
või 2–10 kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata
puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu. Tarbeseemned
võivad olla hariliku esparseti (Onobrychis viciifolia Scop.), hariliku sõrmrohu (Cynodon
dactylon (L.) Pers.), kroon-magusristiku (Hedysarum coronarium L.), mugul-paelrohu (Phalaris
aquatica L.), murunurmika (Poa annua L.), põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum L.) ja
ungari hiireherne (Vicia pannonica Crantz) turustamisotstarbelised seemed.
Teatist saab esitada vormil „Söödakultuuride seemne väikepakendisse pakendamise teatis“ eposti teel aadressile seemnesert@pma.agri.ee või paberkandjal posti teel aadressile Teaduse 2,
Saku 75501, Harjumaa või PMA vastavasse maakonnakeskusesse.
6. Köögivilja standardseemne, säilitussordi seemne ja eritingimustes kasvatamiseks
aretatud sordi seemne pakendamise teatise esitamine
Köögiviljakultuuride standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja
eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamise eest vastutav isik:
1) teavitab hiljemalt seitse päeva enne seemnete müügipakendisse pakendamise alustamist või
lõpetamist PMA-d pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
2) võtab seemneproovi igast müügipakendisse pakendatud standardseemne, säilitussordi
seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne
partiist ning säilitab neid proove vähemalt kaks aastat.
Standardseeme tähistusega ST on köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri
(Cichorium intybus L.) seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
vastab standardseemne kohta kehtestatud nõuetele; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes
sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.
Säilitussordi seeme tähistusega GR köögiviljakultuuride liikide seeme, mis on sordiehtne ja puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega; on ette nähtud säilitussordi
standardseemne ja köögivilja tootmiseks; vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
on sertifitseeritud; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele
kontrollimisele.
Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme tähistusega GRERI on köögiviljakultuuride
liikide seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud
tavadega; on ette nähtud köögivilja tootmiseks; vastab eritingimustes kasvatamiseks aretatud
sordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; on kontrollitud tootja poolt; kuulub PMA poolt
järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.
Teatist saab esitada vormil „Köögivilja standardseemne, säilitussordi seemne ja eritingimustes
kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamise teatis“ e-posti teel aadressile
seemnesert@pma.agri.ee või paberkandjal posti teel aadressile Teaduse 2, Saku 75501,
Harjumaa või PMA vastavasse maakonnakeskusesse
7. Kõrreliste heintaimede seemnepartiide maksimaalse lubatud kaalu suurendamine

Söödakultuuride
seemnepartiide
maksimaalsed
lubatud
kaalud
on
kehtestatud
põllumajandusministri määruse lisas 3. Kõrreliste heintaimede (vt. määruse § 2 lg 1) puhul on
selleks piiriks 10 tonni. Alates 31. detsembrist 2013 võib pakendaja moodustada kuni 25tonniseid kõrreliste heintaimede seemnepartiisid, kui ta esitab PMA-le Põllumajandusuuringute
Keskuse seemnekontrolli laboratooriumi (PMK) poolt väljastatud tõendi, mis kinnitab, et
pakendaja toodetud suurema kaaluga kõrreliste heintaimede seemnepartiid on ühtlase
kvaliteediga.
8. Arvestuse pidamine
Seemne pakendamisega tegelev isik peab oma tegevuse kohta täpset arvestust. Seemne
pakendamist käsitlevaid dokumente säilitatakse vähemalt viis aastat.
Söödakultuuride seemne pakendaja peab arvestust tootja etikettide ning sertifitseeritud seemne ja
tarbeseemne partiide pakendamise kohta ning säilitab andmeid vähemalt kolm aastat.
Söödakultuuride seemnete segu tootmisega tegelev isik peab arvestust tootmises kasutatavate
taime liikide, sortide ja koguste, toodetud segu koguste ning segu koostises olevate liikide ja
sortide üle.
Köögiviljakultuuride pakendamise eest vastutav isik peab arvestust standardseemne, säilitussordi
seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne
partiide pakendamise üle ning säilitab andmeid vähemalt kolm aastat.
9. Oluline teave
Taimetervise registrisse kantud isik on kohustatud:
1) pidama arvestust toodetud, ostetud, ladustatud, pakendatud, ühendusevälisest riigist või
teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud ja turustatud ning Eestist ühendusevälisesse riiki
toimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide üle, säilitades nende saatedokumente
ning päritolu ja taimetervisenõuete kohasust kinnitavaid dokumente vähemalt üks aasta nende
koostamisest arvates;
2) võimaldama PMA-le juurdepääsu kontrollitavale objektile;
3) tegema PMA-ga taimetervise hindamisel koostööd ja määrama ettevõttes taimetervise eest
vastutava isiku;
4) pidama kasutatava maavalduse kohta veeseaduse § 261 lõike 7 alusel kehtestatud
põlluraamatut ning hoonete ja rajatiste kasutamise korral nende kasutuskava;
5) märkima turustatava tarbekartuli pakendile või pakendamata tarbekartuli puhul kauba
saatedokumendile tootja taimetervise registrinumbri;
6) uuendama tarbekartuli tootmisel igal aastal 20 protsenti istutusmaterjalist sertifitseeritud
paljundusmaterjaliga;
7) teavitama Põllumajandusametit Euroopa Liidu liikmesriikidest toodavast tarbekartulist ja
taimsest paljundusmaterjalist;
8) esitama igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks registri volitatud töötlejale andmed tootmises
kasutatavate pindalade suuruse ja tootmiskohtade ning kasvatatavate kultuuride kohta (v.a
seemnete pakendajad).
10. Riigilõivu maksmine
Riigilõivuseadus
§ 247: Taimetervise registri kande eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
§ 345: MsüS § 58 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud teate muul viisil kui ühtse kontaktpunkti
kaudu esitamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
Riigilõivu tasumine
Maksja: Ettevõtte nimi, mille eest riigilõiv tasutakse
Saaja : Rahandusministeerium
Saaja a/a nr : SEB pank – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011

Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Danske Bank – IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002
Nordea – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198
Selgitus:
Taimetervise registrisse kandmine
Viitenumber: 2900082207
Summa:
32.00 €

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu,
tuleb tasuda lisaks taimetervise registrisse kandmise lõivule riigilõiv 10.00 €
(„Riigilõivuseadus“ §345)
11. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus
 Taimekaitseseadus
 Riigilõivuseadus
 Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja
turustamise nõuded”
 Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise
nõuded
 Taimetervise registri põhimäärus
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja veebilehel www.riigiteataja.ee
12. 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
seemnesert@pma.agri.ee
Anu Nemvalts, osakonnajuhataja
tel 5347 1565
anu.nemvalts@pma.agri.ee
Seemne büroo
Piia Puusepp, büroojuhataja
tel 510 1079
piia.puusepp@pma.agri.ee
Kristina Soon, peaspetsialist
tel 6 712 674, 5302 8002
kristina.soon@pma.agri.ee
Virve Straume, peaspetsialist
tel 514 0823
virve.straume@pma.agri.ee

Kontaktandmed maakondades:
Harjumaa
Teaduse 2, Saku 75501
Ene Kesa, tel 52 61 865, ene.kesa@pma.agri.ee
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
Põlvamaa
Puuri tee 1, Põlva 63308
Malle Järveoja, tel 79 93 019, 51 00 209, malle.jarveoja@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
Valgamaa
E. Enno 32, Valga 68204
Siiri Raamets, tel 53 338 397, siiri.raamets@pma.agri.ee
Viljandimaa
Vabaduse plats 4-207, Viljandi 71020
Aivar Kustavus, tel 51 00 239, aivar.kustavus@pma.agri.ee
Võrumaa
Katariina 7, Võru 65608
Urve Tulik, tel 51 01 796, urve.tulik@pma.agri.ee
13. Järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine
Kui isik ei nõustu järelvalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada vaide
Põllumajandusameti peadirektorile 30 päeva jooksul. Kirjaliku vaide esitamisel märkige, kellele
vaie esitatakse, vaide esitaja nimi, postiaadress ja telefoni number ja kirjeldage rahulolematuse
põhjus. Teie vaidele vastatakse posti teel 10 päeva jooksul alates vaide saabumisest
Põllumajandusametisse. Põllumajandusameti peadirektor võib asjaolude täiendavaks uurimiseks
vaide lahendamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Teid mitterahuldava vastuse saamisel
on teil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maaeluministri või kohtu poole. Ettekirjutuse
vaidlustamine ei vabasta teid ettekirjutuses esitatud nõuete täitmisest.
14. Tagasiside
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parendamiseks ootame seemnete osakonna kontaktandmetel.
Standardit uuendame vastavalt vajadusele. Uusima informatsiooni standardi kohta leiate
Põllumajandusameti koduleheküljelt internetis.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

