
  

 

 

 

 

 

 

 

KÄSKKIRI 

                  25.02.2022 nr 24 

Maaeluministri käskkirjade muutmine 

 

 

  

Käskkiri kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 

lõike 1 punkti 1 alusel. 

 

1. Muudan maaeluministri 31. märtsi 2021. a käskkirja nr 49 „Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti palgajuhend” (muudetud maaeluministri 10. juuni 2021. a käskkirjaga nr 84) 

järgmiselt: 

 
1) sõnastan punkti 5 tabeli järgmiselt: 
 

Palga-

aste 

Põhipalga vahemik 

eurodes 
Teenistuskoht 

Miinimum Keskmine Maksimum  

1 654 660 665 Koristaja 

2 700 850 1000 Spetsialist 

 

 

3 

 

 

1175 

 

 

1500 

 

 

2500 

 

 

Peaspetsialist, peainspektor, peainspektor-

koordinaator, pressiesindaja, analüütik, 

siseaudiitor, kommunikatsioonispetsialist, 

haldusuurija, finantsspetsialist, värbamis-

spetsialist, personalispetsialist 

4 

 

 

1450 

 

 

2000 

 

 

3300 

 

 

Juhtivspetsialist (sealhulgas infotehnoloogia 

osakonna peaspetsialist, arendusspetsialist), 

ärianalüütik, nõunik, arendusnõunik, 

kvaliteedinõunik, tarkvaraarendaja, 

süsteemianalüütik, jurist, testijuht, testija, 

meediasuhete juhtivspetsialist 

5 

 

1900 

 

2500 

 

4500 

 

Projektijuht, tarkvara arhitekt, teenuste juht, 

büroojuhataja, osakonnajuhataja asetäitja, 

personalijuht 

6 2400 3000 3500 Osakonnajuhataja 

7 4200 4450 4500 Peadirektori asetäitja 

 

2) tunnistan punkti 6 kehtetuks; 

 

3) asendan punktis 8 sõnad „teenistus- või töökohale” sõnaga „teenistuskohale”; 

 

4) sõnastan punkti 10 järgmiselt: 
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„10. Ametniku põhipalga ja töötaja töötasu läbivaatamine ei tähenda alati põhipalga ja töötasu 

muutmist. Põhipalga ja töötasu muutmise otsus tehakse eelarveliste vahendite olemasolu korral, 

arvestades: 

1) teenistuskoha teenistus- või tööülesannete keerukust ja vastutust; 

2) teenistuskoha strateegilisust ja selle mõju ameti eesmärkide täitmisele; 

3) ametniku ja töötaja tegeliku töö vastavust teenistuskohale ning individuaalset tulemuslikkust.”. 

 

2. Muudan maaeluministri 31. märtsi 2021. a käskkirja nr 50 „Maaeluministeeriumi palgajuhend” 

(muudetud maaeluministri 14. oktoobri 2021. a käskkirjaga nr 133) järgmiselt: 

 

1) sõnastan punkti 5 tabeli järgmiselt: 

 

Palga-

aste 

Põhipalga vahemik 

eurodes 

Teenistuskoht ja selle kirjeldus  

teenistusgrupis 

Miinimum Maksimum 

 

1 

 

1400 

 

1800 

Spetsialist  

 

Teenindav spetsialist, kellel on valdavalt 

toetav roll ja kes täidab korduvaid, kindaks 

määratud teenistus- ja tööülesandeid 

 

2 

 

1600 

 

2200 

Spetsialist  

Vanemabi 

 

Spetsialist, kes täidab keerukamaid, vähem 

kindlaks määratud teenistus- ja tööülesandeid 

ja nõustab teisi ametnikke ja töötajaid oma 

valdkonnas 

 

3 

 

1800 

 

 

2900 

Spetsialist 

Nõunik 

 

Spetsialist, kes osaleb valdkonna arendamises 

ja lahendab iseseisvalt keerukaid teenistus- ja 

tööülesandeid ning nõustab teisi ametnikke ja 

töötajaid keerukate teenistus- ning 

tööülesannete lahendamisel 

 

4 

 

2100 

 

3600 

 

Osakonnajuhataja asetäitja 

Valdkonnajuht 

Erialadiplomaat 

5 3000 4300 Hallatava riigiasutuse direktor 

Osakonnajuhataja  

6 4100 5500 Asekantsler 

Ameti peadirektor 

 

2) tunnistan punkti 6 kehtetuks; 

 

3) asendan punktis 7 sõnad „teenistus- või töökohale” sõnaga „teenistuskohale”; 

 

4) täiendan punkti 9 sissejuhatava lauseosa teist lauset pärast sõna „tehakse” sõnadega „eelarveliste 

vahendite olemasolu korral”. 

 

3. Muudan maaeluministri 15. aprilli 2021. a käskkirja nr 59 „Põllumajandus- ja Toiduameti 

palgajuhend” järgmiselt: 
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1) sõnastan punkti 5 tabeli järgmiselt: 

 

Palga-

aste 

Põhipalga vahemik 

eurodes 

Teenistuskoht ja selle kirjeldus 

teenistusgrupis 

Miinimum Keskmine Maksimum  

1 1000 1225 1450 

Spetsialist 

Administraator 

Peaspetsialist 

 

Peaspetsialist, kes täidab tugivaldkonna 

teenistus- ja tööülesandeid regioonis 

2 1200 1600 2000 

Peaspetsialist 

 

Peaspetsialist, kes täidab teenistus- ja 

tööülesandeid juhendmaterjalide ja kordade 

alusel 

3 1350 1725 2100 

Peaspetsialist 

 

Peaspetsialist, kes koordineerib 

töövaldkonna toimimist, täidab keerukamaid 

ja vähem kindlaks määratud teenistus- ja 

tööülesandeid ühes või mitmes 

töövaldkonnas, nõustab, koostab juhiseid ja 

juhendmaterjale 

4 1500 1950 2400 

Juhtivspetsialist 

Peaspetsialist-koordinaator 

Piiripunkti juhataja  

Piiripunkti juhataja asetäitja 

5 1650 2225 2800 

Jurist 

Nõunik, finantsnõunik 

Kvaliteedijuht 

Kriisijuht 

Riskijuht 

6 2200 2700 3200 

Osakonnajuhataja 

Regioonijuhataja 

Regioonijuhataja asetäitja 

Õigusnõunik 

Finantsjuht 

7 2800 3400 4000 Peadirektori asetäitja  

 

2) tunnistan punkti 6 kehtetuks; 

 

3) asendan punktis 8 sõnad „teenistus- või töökohale” sõnaga „teenistuskohale”; 

 

4) sõnastan punkti 10 järgmiselt: 

 

„10. Ametniku põhipalga ja töötaja töötasu läbivaatamine ei tähenda alati põhipalga ja töötasu 

muutmist. Põhipalga ja töötasu muutmise otsus tehakse eelarveliste vahendite olemasolu korral, 

arvestades: 

1) teenistuskoha teenistus- või tööülesannete keerukust ja vastutust; 

2) teenistuskoha strateegilisust ja selle mõju ameti eesmärkide täitmisele; 

3) ametniku ja töötaja tegeliku töö vastavust teenistuskohale ning individuaalset tulemuslikkust.”. 
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4. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2022. aasta 1. jaanuarist. 

 

 

Saata: Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 

personaliosakond, strateegia- ja finantsosakond (elektrooniliselt). 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Maaeluminister 


