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PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS 

SÖÖTADE JA JÄÄKIDE LABORATOORIUMI PÕHIMÄÄRUS 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) söötade ja jääkide laboratoorium (SJL), inglise 

keeles Laboratory of Feed and Residues, on PMK struktuuriüksus, mille 

põhiülesanneteks on teha taimse toidu, sööda ja muu taimse materjali laboratoorset 

analüüsi nende kvaliteedi ja taimekaitsevahendite jääkide ning muude saasteainete 

sisalduse kindlakstegemiseks; määrata põldkatsete saagi proovide kvaliteeti; kontrollida 

sekkumiskeskuse tehnilise seisundi nõuetekohasust, sellesse ladustatava teravilja kogust 

ja kvaliteeti; teha riiklike majanduskatsete tegemise käigus saagi omaduste määramiseks 

võetud proovi laboratoorset analüüsi; osaleda asjakohastes seireprogrammides; 

1.2. Söötade ja jääkide laboratoorium juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja 

muudest õigusaktidest, PMK põhimäärusest, akrediteerimise standarditest ja 

juhendmaterjalidest, PMK laboratooriumide kvaliteedikäsiraamatust, Euroopa Liidu 

direktiividega kehtestatud analüüsimeetoditest, laboritöös kasutatavatest ISO, EN, EV ja 

mõnede riikide rahvuslikest standarditest, direktori käskkirjadest ja korraldustest, 

asedirektori korraldustest, PMK laboratooriumide kvaliteedikäsiraamatust ning 

käesolevast põhimäärusest. 

1.3. Laboratooriumi struktuur ja koosseis on määratud Maaeluministeeriumi käskkirjaga või 

volituse alusel PMK direktori käskkirjaga.  

1.4. Laboratooriumi töötaja täpsemad töökohustused määratakse kindlaks tema 

ametijuhendiga. 

 

2. PÕHIÜLESANDED 

 

2.1. Söödaproovide analüüsimine nii riikliku järelevalve raames kui ka eraklientide 

tellimusel; 

2.2. Teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, taimse toidu ja muu taimse materjali 

analüüsimine; 

2.3. Taimekaitsevahendite jääkide määramine – toidus, söödas, taimses materjalis, mesilastes, 

mullas nii riikliku järelevalve käigus võetud proovides kui ka eraklientide tellitud 

proovides; 

2.4. Mükotoksiinide sisalduse määramine toidus ja söödas nii riikliku järelevalve käigus 

võetud proovides kui ka eraklientide tellitud proovides; 

2.5. Lämmastikuühendite (nitraatioon) sisalduse määramine puu- ja köögiviljades; 

2.6. Taimekaitsevahendite kvaliteedi määramine ja puhtimise kvaliteedi kontroll; 

2.7. Põldkatsete saagi kvaliteedianalüüside teostamine; 

2.8. Sekkumiskeskuse tehnilise seisundi nõuetekohasuse kontrollimine; 

2.9. Teravilja sekkumiskokkuostu lõpp-proovide analüüsimine; 

2.10. Kvaliteedisüsteemi rakendamine ja hoidmine; 

2.11. Laboratooriumi pädevuse ulatuses analüüsiks vajalike meetodite katsetamine ja 

juurutamine; 

2.12. EURL-ide (European Union – Reference Laboratory) poolt ja teistes rahvusvahelistes 

ringtestides osalemine. EURL-ide poolt korraldatud seminaridel, koolitustel osalemine; 
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2.13. Eesti toiduohutuse kontrollisüsteemi raames taimekaitsevahendite jääkide ja 

mükotoksiinide riiklikes seireprogrammides osalemine; 

2.14. Euroopa Komisjoni Söödalisandite Referentlabori (EURL -FA) ja riiklike 

referentlaborite konsortsiumi töös osalemine; 

2.15. Laborile on toiduseaduse §53 ja söödaseaduse § 32 kohaselt alusel antud riikliku  

referentlaboratooriumina tegutsemise volitused järgmistes analüüsi valdkondades: 

2.15.1. loomset päritolu toidus esinevate mükotoksiinide analüüsimine; 

2.15.2. teraviljades ja loomasöödas esinevate taimekaitsevahendite jääkide 

analüüsimine; 

2.15.3. puu- ja köögiviljades esinevate taimekaitsevahendite jääkide analüüsimine; 

2.15.4. taimset päritolu toidus ja loomasöödas esinevate mükotoksiinide analüüsimine. 

2.16. Koostöö arendamine vastavate ainevaldkondade Euroopa Liidu referentlaboritega ja 

vabariigi volitatud laboritega; 

2.17. Uute analüüsimeetodite rahvusvahelistes valideerimistes (CEN) osalemine; 

2.18. Labori erialalise ja akrediteeritusse taseme hoidmine ja arendamine arvestades Euroopa 

Liidu ja SANTE normdokumente ning rahvusvahelisi arengutendentse 

analüüsimeetodite, analüütilise aparatuuri, analüüsitavate jääk- ja saasteainete 

nomenklatuuri osas; 

2.19. Ühekordsete ülesannete täitmine. 

 

3. ÕIGUSED 

 

3.1. Laboratooriumil on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused: 

3.1.1. saada tööks vajalikku informatsiooni direktori käskkirjadest, korraldustest, 

arengukavadest, normdokumentidest, samuti asutuse rahalistest võimalustest 

laboratooriumi ülesannete täitmisel; 

3.1.2. saada tööks vajalikku informatsiooni PMK teistelt struktuuriüksustelt; 

3.1.3. seha direktorile ettepanekuid töö ratsionaalsemaks korraldamiseks; 

3.1.4. seha direktorile ettepanekuid laboratooriumi töötajate palga muutmiseks, 

premeerimiseks ja karistamiseks; 

3.1.5. arendada riikliku referentlaborina koostööd vastava analüüsivaldkonna Euroopa 

Liidu referentlaboritega (EURL) ning labori tööprofiilile vastavate vabariigi 

teadus- ja järelevalveasutustega; 

3.1.6. saada ja kasutada tööks vajalikke kemikaale, vahendeid ja seadmeid seaduses 

ettenähtud ulatuses; 

3.1.7. keelduda tööst, kui selleks puuduvad vastavad vahendid ja tingimused või kui 

need on seadustega vastuolus; 

3.1.8. saada erialast koolitust; 

3.1.9. saada tööriietust seaduses ettenähtud ulatuses; 

3.1.10. teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma 

pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel. 

 

4. KOHUSTUSED 

 

4.1. Laboratooriumil on kohustus: 

4.1.1. täita laborile pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt, tagada teostatud 

analüüside täpsus ja väljastatavate analüüsiandmete õigsus; 

4.1.2. tagada analüüside sooritamine vastavuses Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 

17025 ja SANTE kvaliteedidokumentide nõuete ja printsiipidega; 
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4.1.3. osaleda oma tegevusvaldkondade Euroopa Liidu referentlaborite poolt 

organiseeritavatel töökoosolekutel ja seminaridel; 

4.1.4. osaleda Euroopa Liidu referentlaborite poolt korraldatavates võrdluskatsetes ja 

analüüsimeetodite valideerimisprotsessides; 

4.1.5. tagada labori vara heaperemehelik kasutamine ja säilimine; 

4.1.6. hoida ametialaseid saladusi; 

4.1.7. hoiduda laboratooriumi ja Põllumajandusuuringute Keskust kahjustavast 

tegevusest. 

 

5. JUHTIMINE 

 

5.1. Söötade ja jääkide laboratooriumi juhib juhataja. 

5.2. Söötade ja jääkide laboratooriumi juhataja allub asedirektorile. 

5.3. Laboratooriumi juhataja teeb direktorile ja asedirektorile ettepaneku vabanenud töökoha 

täitmiseks uue töötajaga. 

5.4. Laboratooriumi juhataja: 

5.4.1. vastutab söötade ja jääkide laboratooriumile pandud ülesannete täitmise eest; 

5.4.2. vastutab laboratooriumi kvaliteedisüsteemi eest; 

5.4.3. koostab laboratooriumis teostatud töö aruandeid, arengukavasid jm. dokumente; 

5.4.4. osaleb PMK kemikaalide ja tarvikute hanke koostamisel; 

5.4.5. osaleb PMK arengukavade ja tööplaanide koostamisel; 

5.4.6. koostab laboratooriumi töötajate puhkusegraafikud; 

5.4.7. allkirjastab söötade ja jääkide laboratooriumi koostatud dokumendid; 

5.4.8. annab söötade ja jääkide laboratooriumi töötajatele suulisi ja kirjalikke 

ühekordseid ülesandeid; 

5.4.9. osaleb laboratooriumi analüütilises tegevuses; 

5.4.10. vajadusel väljastab laboratooriumi analüüsiprotokollid; 

5.4.11. esindab laborit. 

5.5. Laborijuhataja asetäitja: 

5.5.1. kavandab labori pika- ja lühiajalised eesmärgid/tööplaanid;  

5.5.2. koostab ja koordineerib labori ülesannetega seotud aruandlust; 

5.5.3. tagab PMK Kvaliteedipoliitika elluviimise juhindudes 

kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetest; 

5.5.4. koostab riskianalüüsid ja töötab välja riskide hindamise ja -juhtimise protsessid 

koostöös labori juhatajaga;  

5.5.5. koostab hangete raamdokumendid: seadmed, väikevahendid. Hankevälised 

seadmed; 

5.5.6. kemikaalide ja tarvikute hankedokumentide koostamine ja nende jooksev 

tellimine, arvete haldamine, tarnijate hindamine; 

5.5.7. planeerib ja organiseerib koolitusi; 

5.5.8. esindab laborit. 

 

6. VASTUTUS 

 

6.1. Söötade ja jääkide laboratooriumi juhataja tagab SJL põhimääruse täitmise. 

6.2. Vastutus väljastatud analüüsiandmete õigsuse ja usaldatavuse ees; 

6.3. Söötade ja jääkide laboratooriumi töötajad vastutavad oma tööalase tegevuse või 

tegevusetuse eest seadusega ettenähtud korras. 
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7. ARUANDLUS 

 

7.1. Labor annab oma tegevusest aru PMK direktorile ja asedirektorile laborite alal. 

7.2. Labor koostab aruandeid Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) järelevalve 

proovide analüüsitulemustest. 

7.3. Labor osaleb Eesti Integreeritud Mitmeaastase Riikliku Kontrollikava programmiliste 

dokumentide ja aastaaruannete koostamisel PTA-le. 

7.4. Labor koostab Maaeluministeeriumile (MEM) aruandeid analüüside tulemustest 

vastavalt tellimustele. 

7.5. Labor koostab aruandeid EL referentlaboritele labori referenttegevusest. 

7.6. Aruandlust laboratooriumi tegevuse kohta esitab juhataja või tema poolt volitatud 

laboratooriumi töötaja. 

 

8. LABORATOORIUMI ÜMBERKORRALDAMINE 

 

8.1. Söötade ja jääkide laboratooriumi ümberkorraldamine toimub: 

8.1.1. laboratooriumi funktsioonide muutumisel; 

8.1.2. töömahu olulisel suurenemisel või vähenemisel; 

8.1.3. muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 

 

Põhimäärus jõustub allakirjutamise kuupäevast. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Pille Koorberg 

Direktor 


