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1. Teenuse vajadus
Käesoleva teenusstandardi eesmärgiks on anda geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud
sordi (edaspidi säilitussordi) tootjale (välja arvatud seemnekartuli tootjale) teavet selle tootmise
ja turustamise nõuetest.
Säilitussort taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses on sort1, mis on kohanenud
Eesti oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu kadumine,
mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise.
Tagamaks säilitussordi säilimise päritolupiirkonnas, kehtestas Euroopa Komisjon 2008-2009.a
erinõuded säilitussordi tootmiseks ja turustamiseks. Need nõuded on vähem rangemad tavasordi
registreerimise ja seemnete sertifitseerimise nõuetega võrreldes. Samas on kehtestatud piirangud
kalendriaasta jooksul turustada lubatud kogustele.
2. Säilitussordi seemnetootmise nõuded
Seemne turustamise eesmärgil toodetav säilitussort peab olema registreeritud sordilehes.
Sordilehte võtmise kohta leiate rohkem infot siit.
Säilitussordi seemet võib toota üksnes selle sordi päritolupiirkonnas. Eesti sordilehte võetud
säilitussordi puhul vaid Eestis.
Säilitussordi seemne nõuetekohasuse tagab tootja või turustaja. Nõuetekohasuse tagamiseks
korraldab säilitussordi seemnetootja taimiku põldtunnustamise, seemneproovide analüüsimise ja
järelkontrolli põldkatsed. Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele sertifitseerib
tootja säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Põldtunnustamist säilitussordile teeb
järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta
kehtestatud nõudeid.
3. Andmete esitamine ja turustada lubatud seemnekoguste määramine
Säilitussordi kavandatava tootmise ja turustada lubatud koguse kindlaksmääramiseks esitab
seemne tootja 15. aprilliks Põllumajandusameti (edaspidi PMA) seemnete osakonnale andmed
sellel aastal kavandatava külvipinna suuruse ja põllu asukoha kohta taimeliikide ja sortide kaupa.
Säilitussordi seemnetootja esitab järgmised andmed:
1. Juriidilise isiku või FIE ärinimi
a. Esindaja ees- ja perekonnanimi
b. Ärilise tegevuse aadress
1

Sort taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses on botaanilise taksoni madalaima eristatava taseme taimerühm,
mis on määratletud genotüübist või genotüüpide kombinatsioonist määratud tunnustega, mis erineb sama botaanilise taksoni
siseselt teistest taimerühmadest vähemalt ühe tunnuse poolest ning millele omased tunnused selle paljundamisel järgnevate
põlvkondade vältel on ühtlikud ja püsivad. Nimetatud tingimustele vastav taimerühm loetakse sordiks sõltumata sellest, kas sordi
kaitse alla võtmise tingimused on täidetud või mitte.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

c. Registri- või isikukood
d. Kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
Taimeliik
Sort
Seemnetootmise eesmärgil külvatud pind (ha), kasutatud külvinorm (kg/ha)
Eelviljad viie viimase aasta kohta alates külvieelsest aastast
Külvatud säilitussordi seemnepartii number
Seemnepõllu andmed
a. Põllumassiivi number
b. Põllu number
c. Põllu asukoht (küla, vald)
Seemnepõllu tunnustaja. Lahtrisse märkida tunnustaja nimi. Kui andmete esitaja
taotleb seemnepõllu tunnustaks PMA poolt määratud riiklikku tunnustajat, siis
märkida lahtrisse „PMA“. Riikliku tunnustaja tellimisel kohaldub riigilõiv
vastavalt riigilõivuseaduse § 227 lg 1.

Andmeid seemnepõldude kohta saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali portaal.agri.ee
(edaspidi Portaali) kaudu. Seemnekasvataja esitab seemnepõllu andmed Portaali kaudu sordi
omanikule, sordi esindajale või sordi säilitajale (edaspidi Sordiesindaja). Andmete esitamise
juhend on leitav siit.
Paberkandjal või e-posti teel andmete esitamise lihtsustamiseks on PMA veebilehel
http://www.pma.agri.ee saadaval soovituslik vorm Andmed geneetiliste ressursside säilitamiseks
ettenähtud sordi seemnepõldude kohta. Nimetatud vorm on saadaval ka paberkandjal PMA
maakonnakeskustes. Andmed 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.
Esitatud andmete alusel määrab PMA seemnetootjale kalendriaasta jooksul turustada lubatud
seemnekoguse taimeliikide ja sortide kaupa tuginedes põllumajandusministri määrusega
konkreetse aasta kohta kehtestatud turustada lubatud koguste piirmääradest.
Kogused määratakse säilitussordi tootjate vahel võrdeliselt. PMA teeb otsuse säilitussordi
seemne turustada lubatud koguste kohta 1. maiks.
4. Seemneproovide võtmine
Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast seemnepartiist proovi võtmiseks taotluse
PMA vastavasse maakonnakeskusesse. Taotlust saab esitada Portaali kaudu. Säilitussordist
seemneproovi võtmiseks valida proovivõtmise tegevuseks „muu proov“. Portaal kuvab taotluses
esitatud seemnepartiide proovivõtmise eest ette nähtud riigilõivu summa ning annab valiku makse
teostamiseks (kas otselingi kaudu portaalis või eraldi pangaülekandega). Täpsem info riigilõivu
määrade ja arvutamise reeglite kohta on kirjeldatud teenusstandardi punktis 8.
Taotluse paberkandjal või e-posti teel esitamise lihtsustamiseks on PMA veebilehel saadaval
soovituslik vorm Taotlus geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemnepartiist
proovi võtmiseks. Nimetatud vorm on saadaval ka paberkandjal PMA maakonnakeskustes.
Andmed 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.
Moodustatud seemnepartiist võtab proovi ametlik või volitatud seemneproovi võtja, kellele peab
olema tagatud vaba juurdepääs igale pakendile. Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase
kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud. Seemnepartii

maksimaalne lubatud kaal on kehtestatud põllumajandusministri määrustega.
Seemneproovi võtja võtab seemnepartiist keskmise proovi, mille ta pakendab ja märgistab. Proovi
laborisse saatmise korraldab tootja.
5. Teavitamise kohustus
Seemne tootja teavitab kalendriaasta jooksul säilitussordi seemne turustatud kogustest PMA-d
kalendriaastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Teatise esitamise lihtsustamiseks on PMA
veebilehel saadaval soovituslik vorm Teatis geneetilise ressurssi säilitamiseks ettenähtud sordi
seemne turustatud kogustest. Nimetatud vorm on saadaval ka paberkandjal PMA
maakonnakeskustes. Andmed 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.
6. Oluline teave
 Säilitussordi seeme tähistusega GR on sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud
põllu- ja köögiviljakultuuride seeme, mis: 1) on sordiehtne ja -puhas; 2) on toodetud
kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega; 3) on ette nähtud külviseemnena
kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks; 4) vastab
säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; 5) on sertifitseeritud tootja poolt.


Säilitussordi standardseeme tähistusega GRST on põllumajandusministri 5. mai 2006.a
määruse nr 60 nimetatud köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri
(Cichorium intybus L.) seeme, mis: 1) on sordiehtne ja -puhas; 2) on toodetud kooskõlas
sordi säilitamise tunnustatud tavadega; 3) on ette nähtud köögivilja tootmiseks; 4)
vastab säilitussordi standardseemne kohta kehtestatud nõuetele; 5) on kontrollitud tootja
poolt; 6) kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele
kontrollimisele.



Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme tähistusega GRERI on
põllumajandusministri 5. mai 2006.a määruse nr 60 nimetatud köögiviljakultuuride
liikide seeme, mis: 1) on sordiehtne ja -puhas; 2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise
tunnustatud tavadega; 3) on ette nähtud köögivilja tootmiseks; 4) vastab eritingimustes
kasvatamiseks aretatud sordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; 5) on kontrollitud
tootja poolt; 6) kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse
pistelisele kontrollimisele.



Säilitussordi, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatatamiseks aretatud
sordi seemne minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.



Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 95 kohaselt peab seemnete pakendaja
PMA-le esitama enne tegevuse alustamist majandustegevusteate, mille andmed kantakse
taimetervise registrisse. Rohkem infot majandustegevusteate esitamise kohta leiate siit.



Säilitussordi seemet
päritolupiirkonnas.



Põllukultuuride säilitussordi turustatava seemne koguse osakaal päritolupiirkonnas ei
tohi ületada 0,5% ühe kalendriaasta jooksul külvatava sama liigi seemne kogusest või
100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

tohib

turustada

lubatud
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üksnes
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Selliste liikide puhul nagu põldhernes, harilik nisu, harilik oder, mais, kartul, raps ja
päevalill ei tohi säilitussordi seemne turustada lubatud kogus ületada 0,3% ühe
kalendriaasta jooksul külvatava sama liigi seemne kogusest või 100 hektari külvamiseks
vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.



Ühe põllukultuuri taimeliigi säilitussordi seemne kogus ei tohi ületada 10% kõnealuse
liigi kalendriaasta jooksul kasutatavast seemne kogusest. Kui nimetatud seemnekogus
osutub 100 hektari külvamiseks vajalikust kogusest väiksemaks, võib seemnekogust
suurendada kuni 100 hektari külvamiseks vajaliku koguseni.



Kalendriaasta jooksul turustamiseks lubatud köögiviljakultuuri säilitussordi, välja
arvatud eritingimustes kasvatamiseks aretatud köögiviljakultuuri sordi, seemne kogus ei
tohi ületada selle taimeliigi kohta määratud hektaritel köögivilja tootmiseks vajalikku
seemne kogust. Säilitussordi seemne ja säilitussordi standardseemne turustada lubatud
kogused on kehtestatud põllumajandusministri 5.05.2006 määruse nr 60 lisas 5.



Eritingimustes kasvatamiseks aretatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud
köögiviljakultuuri sordi seemet võib turustada üksnes sellises müügipakendis, milles
olevate seemnete mass ei ületa selle taimeliigi kohta kehtestatud maksimaalset
müügipakendi netomassi. Maksimaalsed netomassid on järgmised:
a. 250 grammi õisoa, põõsasoa, lattoa, kortsteralise herne, siledateralise herne,
suhkruherne, põldoa, aedspinati, suhkrumaisi või lõheneva maisi seemneid;
b. 25 grammi pesasibula, hariliku sibula, värtensibula, talisibula, porrulaugu,
küüslaugu, aed-harakputke, punapeedi, sh Cheltenhami peedi, lehtpeedi ehk
mangoldi, pekingi lehtnaeri, naeri, hariliku kurgi, kornišoni, suureviljalise
kõrvitsa, hariliku kõrvitsa, aedporgandi, aedsalati, aedpeterselli, redise, musta
rõika, aed-mustjuure või põldkännaku seemneid;
c. kuni 5 grammi murulaugu, aedselleri, juurselleri, spargli, kähara lehtkapsa,
lillkapsa, rohelise spargelkapsa, rooskapsa, kähara peakapsa, valge peakapsa,
punase peakapsa, nuikapsa, hariliku paprika, kähara endiiviasiguri, sileda
endiiviasiguri ehk eskariooli, salatsiguri, punasiguri, itaalia siguri, tööstusliku
siguri, hariliku arbuusi, meloni, hariliku artišoki, hispaania artišoki ehk kardi,
hariliku tomati, hariliku apteegitilli, kurdlehise rabarberi või baklažaani
seemneid.



Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemne partii märgistab ja sulgeb tootja
nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.



Säilitussordi seemne etiketi kinnitab pakendaja, arvestades järgmiseid nõudeid:
 Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnepartii märgistab ja sulgeb
tootja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi
tulemusi.
 Säilitussordi seemne etiketi kinnitab pakendaja seemne müügipakendi välisküljele
või läbipaistva müügipakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib
isekleepuvat etiketti.

 Seemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile
trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Pakendaja lisab etiketile ettenähtud
teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.
 Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või
selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit,
esitatakse taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine
nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas
esitatud riskide vähendamise meetmed.


Taimekaitsevahendite toimeaine nimetused ja konkreetse preparaadi kohta määratud
standardse ohutuslause koodid on leitavad PMA kodulehel taimekaitsevahendite
registrist. Vastavalt koodile esitatud ohutuslaused on leitavad nimekirjas
„Taimekaitsevahendite riski- ja ohutuslaused“.



Rohkem infot köögiviljaseemne pakendamise nõuete kohta leiate siit.



Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või
viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov
on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja
brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud
pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.



Säilitussordi ja säilitussordi standardseemne tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad “EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi paigaldamise eest vastutava pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi pitseerimise kuu ja aasta, märgituna “Pitseeritud ... (kuu ja aasta)” või
viimase seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna “Proov võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad “Säilitussordi sertifitseeritud seeme” või “Säilitussordi standardseeme”;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) granuleeritud pestitsiidide, puhtimisainete või muude tahkete lisandite kasutamise
korral keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja
kogukaalu vaheline suhe.



(4) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad “EL nõuded ja standardid” või “EC rules and standards”;
2) etiketi paigaldamise eest vastutava pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi pitseerimise kuu ja aasta, märgituna “Pitseeritud ... (kuu ja aasta)” või

viimase seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna “Proov võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad “Sort, mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks”;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) granuleeritud pestitsiidide, puhtimisainete või muude tahkete lisandite kasutamise
korral keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja
kogukaalu vaheline suhe.


Turustatav säilitussordi seeme peab vastama põllumajandusministri määrustes
kehtestatud nõuetele (sh kvaliteedinõuetele).

7. Arvestuse pidamine
Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele peab seemne tootja pidama
põlluraamatut.
Seemne tootja peab seemne tootmise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle täpset arvestust.
Seemne tootmist (sh seemne pakendamist) käsitlevaid dokumente säilitatakse viis aastat.
Seemne turustamisega tegelev isik peab oma tegevuse kohta täpset arvestust. Seemne turustamist
käsitlevaid dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat.
8. Riigilõiv
Kui säilitussordi seemnetootja tellib seemnepõllu tunnustamise PMA-st, kohaldub toimingule
riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 244 lg 1:
(1) Seemne sertifitseerimise eest tasutakse riigilõivu:
1) teraviljakultuuri ja kaunvilja liikide seemnepõllu põldtunnustamise puhul 3 eurot hektari
kohta;
2) õlikultuuri, heintaime ja lina liikide seemnepõllu põldtunnustamise puhul 3,5 eurot hektari
kohta;
3) avamaa köögiviljakultuuri seemnepõllu põldtunnustamise puhul 2,5 eurot 100 ruutmeetri
kohta;
4) katmikala köögiviljakultuuri seemnepõllu põldtunnustamise puhul 1 euro 100 ruutmeetri
kohta.
Seemneproovi võtmise eest kohaldub riigilõiv järgmiselt:
(2) Seemnete sertifitseerimise eesmärgil seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu:
1) 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;
2) kõrreliste heintaimede puhul 16 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 10 eurot iga järgmise
seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.
§ 34. Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
(2) Isik, kes tegeleb seemne tootmise või turustamisega ja kellel on sõlmitud tööleping
seemneproovi võtjaga, ning seemne pakendaja, kelle ettevõttes võetakse seemneproove
automaatse proovivõtmisseadmega, on vabastatud seemneproovi võtmise eest riigilõivu
tasumisest
(5) Riigilõivu ei võeta kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede liikide ning köögiviljakultuuride
supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne sertifitseerimise, sertifitseerimise eesmärgil

seemneproovi võtmise ja selle analüüsimise ning sertifitseeritud seemne idanevusnõuetele
vastavuse kindlakstegemise eesmärgil võetud seemneproovi kordusanalüüsimise eest.
Põldtunnustamisel peab arvestama, et riigilõivu võetakse kategooria järgi, milleks seemnepõld
tunnustakse.
Seemneproovide võtmise eest riigilõivu arvestatakse järgmiselt:
Riigilõivuseaduse § 244 lg lõige 2 on kahepunktiline:
1) esimese kohaselt tasutakse seemneproovi võtmise eest 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,
2) teise kohaselt kõrreliste heintaimede puhul 16 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 10 eurot
iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.
Sellest tulevalt arvestatakse ühe proovivõtmise korra ajal nii punktis 1 kui 2 nimetatud kultuuride
puhul ühe proovi kohta vastavalt kas 40 või 16 eurot ja iga järgneva proovi kohta 10 eurot.
Näide 1
Ühel proovivõtmise korral taotletud seemneproovid
Teraviljakultuur
Teraviljakultuur
Kõrreline heintaim, C kategooria
Kõrreline heintaim, C kategooria
Kõrreline heintaim, SE kategooria
Liblikõieline heintaim, E kategooria
Õlikultuur

Riigilõivu määr eurodes
40
10
16
10
0
0
10

Näide 2
Ühel proovivõtmise korral taotletud seemneproovid
Kõrreline heintaim, SE kategooria
Kõrreline heintaim, C kategooria
Teraviljakultuur
Teraviljakultuur
Kõrreline heintaim, C kategooria
Liblikõieline heintaim, E kategooria
Õlikultuur

Riigilõivu määr eurodes
0
16
40
10
10
0
10

Lisaks juhime tähelepanu, et kui enne sertifitseerimise otsuse tegemist taotletakse kõrrelise või
liblikõielise heintaime supereliit- või eliitseemne kategooria alandamist, siis rakendub
seemneproovi võtmise ja analüüsimise riigilõiv vastavalt uuele kategooriale.
Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral ei väljasta PMA toiminguga kaasnevaid
dokumente.
Riigilõivu tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve:
SEB pank – a/a EE 891010220034796011
Swedbank – a/a EE9322002210 23778606
Danske Bank – a/a EE403300333416110002
Nordea – a/a EE 701700017001577198

Krediidipank – a/a EE674204278601694407
Viitenumber 2900082168
Väljaspool Portaali makse teotamisel märkida makse selgitusse:
Seemnete sertifitseerimise (põldtunnustamise) taotluse esitamisel:
Isik, kelle eest makstakse, toiming, liik ja hektarid
Näiteks: OÜ XXX, põldtunnustamine, heintaimed 138 ha, teravili 864 ha, kaunviljad 54 ha
Seemneproovi võtmise taotluse esitamisel:
Toimingu nimetus ja seemneproovi võtmise teenuse number
Näiteks: proovivõtmine, 1600001
9. Teenusstandardi aluseks olevad õigusaktid
 Taimede paljundamise ja sordikaitse 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
 Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja
seemnekartuli turustamiseks lubatud koguste piirmäärad 2017. aastaks
 Riigilõivuseadus
Kõik õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teataja veebilehel www.riigiteataja.ee
10. 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
11. Järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse ja toimingu vaidlustamine
Kui isik ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada vaide
PMA 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 PMA-sse. PMA
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.
12. Tagasiside
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parendamiseks ootame seemnete osakonna kontaktandmetel.
Standardit uuendame vastavalt vajadusele. Uusima informatsiooni standardi kohta leiate PMA
kodulehelt.

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

