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PÕLLUMAJANDUSAMET
TAIMETERVISE JA AIANDUSE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS
1.

Üldsätted

1.1 Taimetervise ja aianduse osakond (edaspidi osakond, inglise keeles Plant Health and
Horticultural Products Department) on Põllumajandusameti (edaspidi ameti) struktuuriüksus,
kes korraldab seaduses sätestatud ülesannete täitmist taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja
aiandustoodete valdkonnas.
1.2 Osakonna ametnikud juhinduvad oma tegevuses taimekaitseseadusest, taimede paljundamise ja
sordikaitse seadusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest
ning teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, Põllumajandusameti ja käesolevast
põhimäärusest, peadirektori käskkirjadest ning muudest asutuses kehtestatud töökorralduslikest
dokumentidest.
1.3 Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab põhimäärusega pandud ülesannete täpse ja
tähtaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus
määratakse tema ametijuhendis. Osakonnajuhataja allub peadirektori asetäitjale.
1.4 Osakonna asukoht: Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
2.

Osakonna põhiülesanne

Osakonna põhiülesanne on:
2.1 teostada või korraldada riiklikku ja haldusjärelevalvet taimede, taimsete saaduste või muude
objektide sisse- ja väljaveo, tootmise, ladustamise ja turustamise nõuete täitmise üle, ettevõtte,
kus tegeletakse puidu kuivatamise ja puidust toodete valmistamisega, ning paljundusmaterjali
mikropaljundamise ja mikropaljundamiseks kasutatava labori nõuetele vastavuse üle, ohtlike
taimekahjustajate ja nende peremeestaimede käitlemise nõuete täitmise üle, taimse paljundusja istutusmaterjali tootmise ja turustamise nõuete täitmise üle, aiandustoodete
turustamisstandarditele vastavuse üle, korraldada seemnekartuli ja paljundusmaterjali
sertifitseerimist ja kontrolli nende nõuetele vastavuse üle ning taimetervise seiret;
2.2 menetleda taotlusi, majandustegevusteateid, tegevuslubasid või muid lubasid ja viia läbi muud
haldusmenetlust punktis 2.1 nimetatud valdkondades.
3.

Põhiülesande täitmiseks osakond:

3.1

analüüsib ja töötab välja ettepanekuid punktis 1.1 nimetatud valdkondade arengusuundade
kavandamiseks;
töötab koostöös üldosakonnaga välja ettepanekuid ameti ja osakonna eelarve koostamiseks;
hindab oma valdkondade riske, koostab tegevuskavasid ja tööplaane ning korraldab nende
täitmist;
haldab oma valdkondade tööprotsesse;
korraldab või teostab oma valdkondades riiklikku järelevalvet;
korraldab või teostab oma valdkondades taotluspõhiseid tööprotsesse, seireid ning hindab
nõuetele vastavust;
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korraldab või teostab oma valdkondades sisekontrolli ja volitatud isikute üle
haldusjärelevalvet;
menetleb punktis 1.2 nimetatud seadustes ettenähtud taotlusi ning väljastab dokumente;
võtab oma valdkondade pädevuse piires vastu otsuseid;
menetleb pädevuse piires väärtegusid;
kontrollib oma valdkondadega seotud riigilõivude laekumisi;
koostab oma valdkondade juhendmaterjale ja pädevuse piires metoodikaid;
korraldab või viib läbi oma valdkondades koolitusi;
haldab oma valdkondade infosüsteeme ning teeb ettepanekuid ja osaleb pädevuse piires
infosüsteemide arendamises;
peab oma valdkondade riiklikke registreid;
teeb koostööd teiste riigiasutustega ning esitab vajalikke aruandeid;
osaleb oma valdkondade erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses ning esitab
vajalikke rahvusvahelisi aruandeid;
korraldab oma valdkondade alast teavitust.

4. Osakonna õigused
4.1 Saada osakonna ülesannete täitmiseks informatsiooni ja dokumente ameti teistelt
struktuuriüksustelt ning kaasata osakonna ülesannete täitmisele ameti teiste struktuuriüksuste
teenistujaid.
4.2 Teostada taimekaitseseaduses, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses ning Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ettenähtud õigustoiminguid ning
teha otsuseid valdkondades tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes ning kohaldada
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riiklikku sundi.
4.3 Anda valdkondades järelevalvet teostavatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ülesannete
täitmisel ning viia läbi järelevalvetoiminguid oma valdkondades.
4.4 Moodustada kooskõlastatult vahetu juhiga töörühmi ja teha koostööd teiste riigiasutustega oma
pädevuse piires ning konsulteerida ülesannete täitmisel asjatundjatega oma valdkondades.
4.5 Teha ettepanekuid valdkondi reguleerivate õigusaktide muutmiseks või väljatöötamiseks.
4.6 Esindada ametit oma pädevuse piires.
4.7 Taotleda valdkonnas ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid.
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