
Kes on need inimesed, kes Eesti maaelu eest seisavad? 

Arendusosakonna 10 meeskonnaliiget aitavad  
kujundada PRIA arengut ning on kaasatud ka 
mitmetesse üleriigilistesse projektidesse. 

Iga meie tegevus on oluline ja põnev, olgu selleks 
personalivaldkonna veetav inimeste arendamine, 
e-PRIA tiimi infosüsteemi arendusprojektid või PRIA 
arendamine strateegilises vaates. Hingelt oleme seik-
lushimulised looduslapsed ja kord kuus kutsume 
üksteist oma kodukandi metsaradadele külla, et lisaks 
töistele aruteludele kolleege paremini tundma õppida! 

Haldusosakonna 11 usinat töötajat on tuntud kui 
PRIA üldtelefonile vastajad ja dokumendihaldurid. 

Paljudel juhtudel on just meie töötajad klientide esma-
kokkupuuteks PRIAga, seetõttu on oluline, et kontakt 
oleks informatiivne, toetav ja positiivne. Üldisemas 
vaates on vinge, kuidas täna saab saata korraga 
mitmele tuhandele taotlejale otsuseid ainult 2-3 kliki 
abil! Meie töö on ka hallata PRIA vara – ca 7000 m2 
üüripinda üle Eesti, 49 ametiautot, 7 ATV-d ning mööbel 
ja muu inventar. 

Siseauditi osakonnas töötab kolm inimest. 

Me ei ole hundid tallenahas! Meie eesmärk on läbi 
riskide hindamise anda organisatsioonile kindlust, et 
protsessid töötavad või tuua välja, kus on võimalik 
protsesse parendada. Samuti teeme nõuandvaid töid 
ning anname läbi oma tegevuse organisatsioonile lisa-
väärtust, olles partneriks kõikidele osakondadele.

Eelarve- ja analüüsiosakond naudib konkreetset ja 
selget numbritemaailma, kus ei ole mingit hämamist. 
Osakonna 16 inimest on üksmeelel, et iga numbri 
taga on suur ja loogiline sisu erinevate toetuste, 
põhimõtete ja tingimuste kohta. 

Meie töö on loominguline ja nõuab nuputamist – see 
on kunst! Kui ühes toas istub kolm andmeanalüütikut, 
on seal tegelikult viis arvamust. Ainus rutiin meie töös 
on see, et rutiin puudub. Meie ühisüritusi iseloomus-
tavad märksõnad tort ja sport, lisaks korraldame 
lõbusa soki ning värvipäevi, kus kõik tulevad tööle 
sama värvi riietusega! 

Juriidilises osakonnas töötab üheksa juristi,  
kelle ükski päev ei sarnane eelmisega. 

Kuna elu maal on äärmiselt mitmekülgne, on vaja 
lisaks seadusesätete tundmisele olla lahenduse otsi-
misel nutikas – mida keerulisem probleem, seda 
lahedam on leida toimiv lahendus. Keeruline juriidika 
seobki meid ühtseks meeskonnaks. Oleme «sillaehi-
tajad» nii Euroopa Liidu kui ka Eesti seadusandja, PRIA 
teenistujate ja klientide vahel ning meie jaoks pole 
oluline lähtuda üksnes õigusnormidest, vaid leida 
kliendisõbralik lahendus. 

IT-osakonna 35 inimese töö tulemus paistab  
klientidele välja igal ajal. 

Naudime, et kogu meie elu on väga kiires arengus. Et 
PRIA juhtkond ja otsustajad on IT-usku. Et saame end 
proovile panna suurte infosüsteemide juures. Loomuli-
kult saaks hakkama ka IT-lahendusteta, aga mis elu 
see oleks?! Ükski rida PRIA infosüsteemides pole liht-
salt excelitäide, vaid iga infokild aitab teha tööd kiire-
mini, turvalisemalt, kvaliteetsemalt. Aga kõige selle 
juures on jätkuvalt oluline roll inimesel – tark tellija, 
tark rahastaja, tark arendaja, tark tarbija. 

Finantsosakond on PRIA tugi, kes hoiab numbrid 
korras ja varadel silma peal, vaatab, et arved on 
alati tasutud ning kliendid saanud raha 
õigeaegselt. 

Oleme suure süsteemi väike osa. 10-liikmeline mees-
kond, kes teeb ja kannab vastutust finantsarvestuse 
eest. Teeme oma tööd paberivabalt! Hea tunne on olla 
osa PRIA meeskonnast!

Kontrolliosakonna 9 inimest teevad kõik selleks,  
et ausad taotlejad ei peaks konkureerima  
ebaausatega. 

Meile meeldib väljakutse. Me ei otsi lihtsaid vastuseid, 
vaid püüame ujuda vastuvoolu ning muuta harjumus-
päraseid töövõtteid. Ebaausalt saadud toetussummad 
peab suunama ausatele inimestele! Meile läheb korda, 
kui teame, et tänu meie panustamisele saab teoks 
äriidee või realiseerub projekt, mis muidu oleks jäänud 
teostamata. Soovime, et maaelu ka päriselt saaks 
edendatud ning läbi selle saaks kasu kogu Eesti ühis-
kond.

Teabeosakonna nelja inimese päevi täidab suhtle-
mine, nii organisatsioonisisene kui ka väljapoole. 

Ka erinevate uute suhtluskanalite arendamine kuulub 
meie igapäevategevuste hulka. Lisaks hoolitseme, et 
meie klient oleks alati hoitud ning tunneks end PRIAsse 
tulles ja PRIAga suheldes hästi. Väljakutsetest meil 
puudust ei ole ja päevad on nagu erinevat sorti pitsad, 
kus on võimalus nii soolaseks, magusaks kui ka vürtsi-
kaks sisuks. Meie osakond on nagu teine pere, kes 
koosolemist ja -tegemist naudib. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) eesmärk on toetada Eesti maaelu arengut. Selle nimel töötavad 
335 inimest ning lisaks toetuste ja registritega otseselt tegelevatele töötajatele on veel palju osakondi, kelle tubli töö abistab 
kogu organisatsiooni. Täna on teil erakordne võimalus teada saada, kes need inimesed on ja mida täpsemalt teevad. 

REKLAAM

Artikkel ilmub sarjas “PRIA 20 aastat”, mis tutvustab Eesti põllumeeste jaoks väga olulise toetusorganisatsiooni igapäevast tööd, seal töötavaid inimesi ja PRIA toetuste väljaandmise süsteemi. 


