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LISA 1 

 
 

Ida talituse põhimäärus 
 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
1.1 Terviseameti Ida talitus (edaspidi talitus) on Terviseameti ( edaspidi ameti) piirkondlik 
struktuuriüksus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 
ettenähtud alustel ja ulatuses.  
1.2 Oma ülesannete täitmisel esindab talitus riiki.  
1.3 Talituse tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal. 
1.4 Talituse teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor.  
1.5 Talituse tegevuspiirkonnaks on Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond. 
1.6 Ida talituse koosseisu kuuluvad Lääne-Virumaa ja Narva esindused. 
1.7 Talitus asub aadressil: Kohtla-Järve, Kalevi 10. Esinduste asukohad näidatakse ameti 
veebilehel. 
   

2. peatükk 
ÜLESANDED 

 
2.1 Talituste põhiülesanneteks on täita oma tegevuspiirkonnas ameti ülesandeid, sealhulgas 
teostada riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi ning anda koostada oma pädevuse piires 
haldusakte ja sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.  
 
2.2 Põhiülesannete täitmisel talitus: 
2.2.1 kogub andmeid nakkushaiguste esinemise kohta, kontrollib nende kvaliteeti ja hindab 
epidemioloogilise tõrje korraldamisel olukorda; 
2.2.2 peab nakkushaiguste registrit seadusandlusega kehtestatud korras; 
2.2.3 teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude 
väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete 
rakendamist;  
2.2.4 korraldab vajadusel keskkonnaobjektide uuringud epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.5 juhendab tõrjemeetmete rakendamist epideemiaohu korral, sh määrab elanike 
immuniseerimise vajaduse epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.6 korraldab vajadusel epideemiatõrje meeskonna tööd; 
2.2.7  teostab järelvalvet tervishoiuteenuste osutajate poolt nakkushaiguste tõrjenõuete, 
immuniseerimiskava ning immuunpreparaatide külmahela nõuete täitmise üle; 
2.2.8 teostab immuunpreparaatide jaotamist, säilitamist ja väljastamist tervishoiuteenuse 
osutajatele ning kogub ja analüüsib immuniseerimisalaseid andmeid; 
2.2.9 kooskõlastab haiglanakkustõrje juhendid; 
2.2.10 osaleb Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni töös ja teeb koostööd maavalitsuste ja kohalike 
omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks ning nõustab 
epideemiaks/pandeemiaks valmisoleku planeerimistel; 
2.2.11 teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja tõrje 
meetmetest; 
2.2.12 teostab järelevalvet joogi- ja suplusvee kvaliteedi üle; 
2.2.13 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 
2.2.14 osaleb joogiveega ja suplusveega seotud ohuolukordadele  reageerimise seire- ja 
hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning rakendamisel; 
2.2.15 otsustab kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamise üle;  
2.2.16 nõustab tarbijaid ja käitlejaid ning annab soovitusi terviseohtude kõrvaldamiseks; 
2.2.17 osaleb koostöös teiste  spetsialistidega ja ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja 
mikroorganismide piirsisalduse ületamise korral terviseriski hindamise ja abinõude 



 
programmi väljatöötamisel;   
2.2.18 teostab järelevalvet ujulate, veekeskuste ja basseinivee terviseohutuse üle;  
2.2.19 teostab järelevalvet loodusliku mineraalvee ja allikavee nõuetekohasuse üle kogu 
käitlemisahela ulatuses;  
2.2.20 võib ajutiselt peatada või piirata Eesti territooriumil kauplemist loodusliku mineraal- ja 
allikaveega, mis ei vasta kehtestatud nõuetele või ohustab rahva tervist; 
 2.2.21 teostab järelevalvet kooli- ja koolieelsete lasteasutuste, noortelaagrite üle rahvatervise 
seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse 
mõistes alusel; 
2.2.22 teostab järelevalvet tervisekaitsenõuete täitmise üle sotsiaalteenuste osutamisel  
sotsiaalhoolekande seaduse mõistes alusel;  
2.2.23 teostab järelevalvet toitumise üle kooli- ja koolieelsetes lasteasutustes ning tervishoiu- ja 
hoolekandeasutustes ning kinnipidamisasutustes; 
2.2.24 teostab järelevalvet ilu-, ja isikuteenuste, majutus-, reisiteenuste üle;  
2.2.25 korraldab tervisele ohtlike teenuste kõrvaldamist turult; 
2.2.26 teostab järelevalvet suitsetamisruumile ja suitsetamisalale tubakaseadusega kehtestatud 
nõuete järgimise üle; 
2.2.27 teostab järelevalvet müra, vibratsiooni, mitteioniseeriva kiirguse terviseohutuse üle 
seadustega sätestatud korras;  
2.2.28 osaleb kooskõlastamiseks esitatud välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskavade läbi vaatamisel; 
2.2.29 teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi keskkonnamõju strateegiliste hindamise 
programmide ja aruannete kohta, sh keskkonnamõju hindamise kohta;  
2.2.30 teeb otsuseid õigusaktidega ettenähtud juhtudel ameti poolt loa väljaandmise või sellest 
keeldumise kohta;  
2.2.31 analüüsib järelevalve käigus kogutud teavet keskkonna terviseohtude ja -riskide kohta; 
2.2.32 teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud terviseriskidest ning nende 
vältimise viisidest; 
2.2.33 osaleb teabematerjalide koostamisel elukeskkonna terviseriskide esinemise ja 
ennetusmeetmete kohta; 
nõustab ja vajadusel osutab ametiabi tervisekaitsealastes küsimustes;  
2.2.34  võtab laboratoorsete uuringute läbiviimiseks proove ja hindab analüüside tulemusi; 
2.2.35 valitseb inspektsiooni valdusse antud riigivara;  
2.2.36 osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid; 
2.2.37 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid. 
 
2.3 Järelevalve riigipiiril: 
2.3.1 tagab ööpäevaringse valmisoleku epideemiatõrje meetmete läbiviimise juhendamiseks 
riigipiiril; 
2.3.2 teostab järelevalvet oma tegevuspiirkonnas asuvates rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktidesse saabuvate transpordivahendite üle vastavalt Rahvusvaheliste Sanitaar-
meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) nõuetele; 
2.3.3 viib läbi epideemiaohu korral sanitaarkontrolli piiripunktis ja/või rahvusvahelises 
transpordivahendis ning  juhendab epideemiatõrje meetmete rakendamist;  
2.3.4 teeb epidemioloogilisi uuringuid riigipiiril ja/või rahvusvahelises transpordivahendis haigete 
nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude välja selgitamiseks ning juhendab tõrjemeetmete 
rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral; 
2.3.5 kontrollib laevu ja väljastab rahvusvahelise vormi kohaseid tunnistusi vastavalt IHR  
nõuetele;  
2.3.6 annab arvamuse kooskõlastamiseks esitatud piiripunkti epideemiatõrje eeskirjade kohta;  
2.3.7. teostab epideemiatõrjealast  plaanijärgset kontrolli rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktides; 
2.3.8 omab teavet rahvusvahelise leviku potentsiaaliga nakkushaiguste siirutajate esinemise kohta 
piiripunktides (eeskätt sadamates ja lennujaamades) ning korraldab nakkushaiguste siirutajate 
epidemioloogiliste seireprogrammide läbiviimist vastavalt piirkonna epidemioloogilisele 
olukorrale ja riskianalüüsi tulemustele; 



 
2.3.9 omab teavet  epidemioloogilise olukorra kohta maailma epidemioloogilistes 
riskipiirkondades ja Eestis ning vajadusel teavitab piiripunktide vastutavaid ametnikke; 
2.3.10 teostab järelevalvet rahvusvaheliste reisirongide ja reisiteenuste osutamise üle; 
2.3.11 teostab järelevalvet laevapere liikmete laeval majutamise tingimuste üle; 
2.3.12 teostab järelevalvet laevapere liikmete toidunormidest kinnipidamise üle; 
2.3.13 teostab järelevalvet joogivee kvaliteedi üle rahvusvahelises transpordivahendis.  
 

3. peatükk 
JUHTIMINE 

 
3.1 Talituse tööd juhib direktor, kelle nimetab ametisse peadirektor.  
 
3.2 Talituse direktor allub vahetult peadirektori asetäitjale järelevalve alal (edaspidi vahetu juht).  
 
3.3 Direktor: 
3.3.1 juhib talituse tööd, korraldab ja kontrollib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist; 
3.3.2 vastutab talituse ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest ja annab oma tegevusest aru 
peadirektorile; 
3.3.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistusalastes küsimustes;  
3.3.4 esitab vahetule juhile ettepanekuid teenistujate töö tasustamise, ergutuste ja 
distsiplinaarkaristuste küsimustes ning talituse töö korraldamiseks; 
3.3.5 valmistab ette teenistujate ametijuhendid ja esitab vahetu juhi kaudu kinnitamiseks 
peadirektorile;  
3.3.6 teeb vahetule juhile ettepanekuid tulude ja kulude kohta; 
3.3.7 vastutab talitusele eraldatud vara ja vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest ning 
sõlmib otseste kasutajatega materiaalse vastutuse lepingud;  
3.3.8 esindab ametit temale peadirektori poolt antud volituste ja delegeeritud õiguste piires;  
3.3.9 esitab ametile kehtestatud korras talituse tegevuse aruanded;  
3.3.10 täidab õigusaktist tulenevaid ja peadirektori käskkirjaga pandud ning muid peadirektori või 
vahetu juhi antud ühekordseid ülesandeid.  
 
3.4 Direktori äraolekul asendab direktorit peadirektori käskkirjaga määratud ametnik. 
 

       4. peatükk 
SÜMBOOLIKA 

 
4.1. Talitusel võib olla sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mida kasutatakse talituse 
asjaajamises. Templi jäljendi värv on sinine.  
 
4.2 Talitusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse ameti 
asjaajamise korras.  
 

5. peatükk  
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 
5. Talituse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise üle otsustab ameti peadirektori ettepanekul 
sotsiaalminister. 



 
LISA 2 

 
 
 

Lääne talituse põhimäärus 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
1.1 Terviseameti Lääne talitus (edaspidi talitus) on Terviseameti ( edaspidi ameti) piirkondlik 
struktuuriüksus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 
ettenähtud alustel ja ulatuses.  
1.2 Oma ülesannete täitmisel esindab talitus riiki.  
1.3 Talituse tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal. 
1.4 Talituse teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor.  
1.5 Talituse tegevuspiirkonnaks on Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare 
maakond.  
1.6 Lääne talituse koosseisu kuuluvad Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa esindused.  
1.7 Talitus asub aadressil: Pärnu, Uus 3a. Esinduste asukohad näidatakse ameti veebilehel.  

2. peatükk 
ÜLESANDED 

 
2.1 Talituste põhiülesanneteks on täita oma tegevuspiirkonnas ameti ülesandeid, sealhulgas 
teostada riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi ning anda koostada oma pädevuse piires 
haldusakte ja sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.  
 
2.2 Põhiülesannete täitmisel talitus: 
2.2.1 kogub andmeid nakkushaiguste esinemise kohta, kontrollib nende kvaliteeti ja hindab 
epidemioloogilise tõrje korraldamisel olukorda; 
2.2.2 peab nakkushaiguste registrit seadusandlusega kehtestatud korras; 
2.2.3 teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude 
väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete 
rakendamist;  
2.2.4 korraldab vajadusel keskkonnaobjektide uuringud epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.5 juhendab tõrjemeetmete rakendamist epideemiaohu korral, sh määrab elanike 
immuniseerimise vajaduse epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.6 korraldab vajadusel epideemiatõrje meeskonna tööd; 
2.2.7  teostab järelvalvet tervishoiuteenuste osutajate poolt nakkushaiguste tõrjenõuete, 
immuniseerimiskava ning immuunpreparaatide külmahela nõuete täitmise üle; 
2.2.8 teostab immuunpreparaatide jaotamist, säilitamist ja väljastamist tervishoiuteenuse 
osutajatele ning kogub ja analüüsib immuniseerimisalaseid andmeid; 
2.2.9 kooskõlastab haiglanakkustõrje juhendid; 
2.2.10 osaleb Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni töös ja teeb koostööd maavalitsuste ja 
kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks ning 
nõustab epideemiaks/pandeemiaks valmisoleku planeerimistel; 
2.2.11 teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja tõrje 
meetmetest; 
2.2.12 teostab järelevalvet joogi- ja suplusvee kvaliteedi üle; 
2.2.13 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 
2.2.14 osaleb joogiveega ja suplusveega seotud ohuolukordadele  reageerimise seire- ja 
hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning rakendamisel; 
2.2.15 otsustab kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamise üle;  
2.2.16 nõustab tarbijaid ja käitlejaid ning annab soovitusi terviseohtude kõrvaldamiseks; 
2.2.17 osaleb koostöös teiste  spetsialistidega ja ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja 
mikroorganismide piirsisalduse ületamise korral terviseriski hindamise ja abinõude 



 
programmi väljatöötamisel;   
2.2.18 teostab järelevalvet ujulate, veekeskuste ja basseinivee terviseohutuse üle;  
2.2.19 teostab järelevalvet loodusliku mineraalvee ja allikavee nõuetekohasuse üle kogu 
käitlemisahela ulatuses;  
2.2.20 võib ajutiselt peatada või piirata Eesti territooriumil kauplemist loodusliku mineraal- ja 
allikaveega, mis ei vasta kehtestatud nõuetele või ohustab rahva tervist; 
 2.2.21 teostab järelevalvet kooli- ja koolieelsete lasteasutuste, noortelaagrite üle rahvatervise 
seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse 
mõistes alusel; 
2.2.22 teostab järelevalvet tervisekaitsenõuete täitmise üle sotsiaalteenuste osutamisel  
sotsiaalhoolekande seaduse mõistes alusel;  
2.2.23 teostab järelevalvet toitumise üle kooli- ja koolieelsetes lasteasutustes ning tervishoiu- ja 
hoolekandeasutustes ning kinnipidamisasutustes; 
2.2.24 teostab järelevalvet ilu-, ja isikuteenuste, majutus-, reisiteenuste üle;  
2.2.25 korraldab tervisele ohtlike teenuste kõrvaldamist turult; 
2.2.26 teostab järelevalvet suitsetamisruumile ja suitsetamisalale tubakaseadusega kehtestatud 
nõuete järgimise üle; 
2.2.27 teostab järelevalvet müra, vibratsiooni, mitteioniseeriva kiirguse terviseohutuse üle 
seadustega sätestatud korras;  
2.2.28 osaleb kooskõlastamiseks esitatud välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskavade läbi vaatamisel; 
2.2.29 teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi keskkonnamõju strateegiliste hindamise 
programmide ja aruannete kohta, sh keskkonnamõju hindamise kohta;  
2.2.30 teeb otsuseid õigusaktidega ettenähtud juhtudel ameti poolt loa väljaandmise või sellest 
keeldumise kohta;  
2.2.31 analüüsib järelevalve käigus kogutud teavet keskkonna terviseohtude ja -riskide kohta; 
2.2.32 teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud terviseriskidest ning nende 
vältimise viisidest; 
2.2.33 osaleb teabematerjalide koostamisel elukeskkonna terviseriskide esinemise ja 
ennetusmeetmete kohta; 
nõustab ja vajadusel osutab ametiabi tervisekaitsealastes küsimustes;  
2.2.34  võtab laboratoorsete uuringute läbiviimiseks proove ja hindab analüüside tulemusi; 
2.2.35 valitseb inspektsiooni valdusse antud riigivara;  
2.2.36 osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid; 
2.2.37 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid. 
 
2.3 Järelevalve riigipiiril: 
2.3.1 tagab ööpäevaringse valmisoleku epideemiatõrje meetmete läbiviimise juhendamiseks 
riigipiiril; 
2.3.2 teostab järelevalvet oma tegevuspiirkonnas asuvates rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktidesse saabuvate transpordivahendite üle vastavalt Rahvusvaheliste Sanitaar-
meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) nõuetele; 
2.3.3 viib läbi epideemiaohu korral sanitaarkontrolli piiripunktis ja/või rahvusvahelises 
transpordivahendis ning  juhendab epideemiatõrje meetmete rakendamist;  
2.3.4 teeb epidemioloogilisi uuringuid riigipiiril ja/või rahvusvahelises transpordivahendis haigete 
nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude välja selgitamiseks ning juhendab tõrjemeetmete 
rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral; 
2.3.5 kontrollib laevu ja väljastab rahvusvahelise vormi kohaseid tunnistusi vastavalt IHR  
nõuetele;  
2.3.6 annab arvamuse kooskõlastamiseks esitatud piiripunkti epideemiatõrje eeskirjade kohta;  
2.3.7. teostab epideemiatõrjealast  plaanijärgset kontrolli rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktides; 
2.3.8 omab teavet rahvusvahelise leviku potentsiaaliga nakkushaiguste siirutajate esinemise kohta 
piiripunktides (eeskätt sadamates ja lennujaamades) ning korraldab nakkushaiguste siirutajate 
epidemioloogiliste seireprogrammide läbiviimist vastavalt piirkonna epidemioloogilisele 
olukorrale ja riskianalüüsi tulemustele;  



 
2.3.9 omab teavet  epidemioloogilise olukorra kohta maailma epidemioloogilistes 
riskipiirkondades ja Eestis ning vajadusel teavitab piiripunktide vastutavaid ametnikke; 
2.3.10 teostab järelevalvet rahvusvaheliste reisirongide ja reisiteenuste osutamise üle; 
2.3.11 teostab järelevalvet laevapere liikmete laeval majutamise tingimuste üle; 
2.3.12 teostab järelevalvet laevapere liikmete toidunormidest kinnipidamise üle; 
2.3.13 teostab järelevalvet joogivee kvaliteedi üle rahvusvahelises transpordivahendis.  
 

3. peatükk 
JUHTIMINE 

 
3.1 Talituse tööd juhib direktor, kelle nimetab ametisse peadirektor.  
 
3.2 Talituse direktor allub vahetult peadirektori asetäitjale järelevalve alal (edaspidi vahetu juht).  
 
3.3 Direktor: 
3.3.1 juhib talituse tööd, korraldab ja kontrollib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist; 
3.3.2 vastutab talituse ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest ja annab oma tegevusest aru 
peadirektorile; 
3.3.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistusalastes küsimustes;  
3.3.4 esitab vahetule juhile ettepanekuid teenistujate töö tasustamise, ergutuste ja 
distsiplinaarkaristuste küsimustes ning talituse töö korraldamiseks; 
3.3.5 valmistab ette teenistujate ametijuhendid ja esitab vahetu juhi kaudu kinnitamiseks 
peadirektorile;  
3.3.6 teeb vahetule juhile ettepanekuid tulude ja kulude kohta; 
3.3.7 vastutab talitusele eraldatud vara ja vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest ning 
sõlmib otseste kasutajatega materiaalse vastutuse lepingud;  
3.3.8 esindab ametit temale peadirektori poolt antud volituste ja delegeeritud õiguste piires;  
3.3.9 esitab ametile kehtestatud korras talituse tegevuse aruanded;  
3.3.10 täidab õigusaktist tulenevaid ja peadirektori käskkirjaga pandud ning muid peadirektori või 
vahetu juhi antud ühekordseid ülesandeid.  
 
3.4 Direktori äraolekul asendab direktorit peadirektori käskkirjaga määratud ametnik. 
 

       4. peatükk 
SÜMBOOLIKA 

 
4.1. Talitusel võib olla sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mida kasutatakse talituse 
asjaajamises. Templi jäljendi värv on sinine.  
 
4.2 Talitusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse ameti 
asjaajamise korras.  
 

5. peatükk  
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 
5. Talituse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise üle otsustab ameti peadirektori ettepanekul 
sotsiaalminister. 



 
LISA 3 

 
 

Lõuna talituse põhimäärus 
 
 
1.1 Terviseameti Lõuna talitus (edaspidi talitus) on Terviseameti ( edaspidi ameti) piirkondlik 
struktuuriüksus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 
ettenähtud alustel ja ulatuses.  
1.2 Oma ülesannete täitmisel esindab talitus riiki.  
1.3 Talituse tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal. 
1.4 Talituse teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor.  
1.5 Talituse tegevuspiirkonnaks on Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga 
maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.  
1.6 Lõuna talituse koosseisu kuuluvad Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa 
esindused.  
1.7 Talitus asub aadressil: Tartu, Põllu 1a. Esinduste asukohad näidatakse ameti veebilehel. 
 

2. peatükk 
ÜLESANDED 

 
2.1 Talituste põhiülesanneteks on täita oma tegevuspiirkonnas ameti ülesandeid, sealhulgas 
teostada riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi ning anda koostada oma pädevuse piires 
haldusakte ja sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.  
 
2.2 Põhiülesannete täitmisel talitus: 
2.2.1 kogub andmeid nakkushaiguste esinemise kohta, kontrollib nende kvaliteeti ja hindab 
epidemioloogilise tõrje korraldamisel olukorda; 
2.2.2 peab nakkushaiguste registrit seadusandlusega kehtestatud korras; 
2.2.3 teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude 
väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete 
rakendamist;  
2.2.4 korraldab vajadusel keskkonnaobjektide uuringud epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.5 juhendab tõrjemeetmete rakendamist epideemiaohu korral, sh määrab elanike 
immuniseerimise vajaduse epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.6 korraldab vajadusel epideemiatõrje meeskonna tööd; 
2.2.7  teostab järelvalvet tervishoiuteenuste osutajate poolt nakkushaiguste tõrjenõuete, 
immuniseerimiskava ning immuunpreparaatide külmahela nõuete täitmise üle; 
2.2.8 teostab immuunpreparaatide jaotamist, säilitamist ja väljastamist tervishoiuteenuse 
osutajatele ning kogub ja analüüsib immuniseerimisalaseid andmeid; 
2.2.9 kooskõlastab haiglanakkustõrje juhendid; 
2.2.10 osaleb Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni töös ja teeb koostööd maavalitsuste ja 
kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks ning 
nõustab epideemiaks/pandeemiaks valmisoleku planeerimistel; 
 
2.2.11 teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja tõrje 
meetmetest; 
2.2.12 teostab järelevalvet joogi- ja suplusvee kvaliteedi üle; 
2.2.13 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 
2.2.14 osaleb joogiveega ja suplusveega seotud ohuolukordadele  reageerimise seire- ja 
hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning rakendamisel; 
2.2.15 otsustab kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamise üle;  
2.2.16 nõustab tarbijaid ja käitlejaid ning annab soovitusi terviseohtude kõrvaldamiseks; 
2.2.17 osaleb koostöös teiste  spetsialistidega ja ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja 
mikroorganismide piirsisalduse ületamise korral terviseriski hindamise ja abinõude 



 
programmi väljatöötamisel;   
2.2.18 teostab järelevalvet ujulate, veekeskuste ja basseinivee terviseohutuse üle;  
2.2.19 teostab järelevalvet loodusliku mineraalvee ja allikavee nõuetekohasuse üle kogu 
käitlemisahela ulatuses;  
2.2.20 võib ajutiselt peatada või piirata Eesti territooriumil kauplemist loodusliku mineraal- ja 
allikaveega, mis ei vasta kehtestatud nõuetele või ohustab rahva tervist; 
 2.2.21 teostab järelevalvet kooli- ja koolieelsete lasteasutuste, noortelaagrite üle rahvatervise 
seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse 
mõistes alusel; 
2.2.22 teostab järelevalvet tervisekaitsenõuete täitmise üle sotsiaalteenuste osutamisel  
sotsiaalhoolekande seaduse mõistes alusel;  
2.2.23 teostab järelevalvet toitumise üle kooli- ja koolieelsetes lasteasutustes ning tervishoiu- ja 
hoolekandeasutustes ning kinnipidamisasutustes; 
2.2.24 teostab järelevalvet ilu-, ja isikuteenuste, majutus-, reisiteenuste üle;  
2.2.25 korraldab tervisele ohtlike teenuste kõrvaldamist turult; 
2.2.26 teostab järelevalvet suitsetamisruumile ja suitsetamisalale tubakaseadusega kehtestatud 
nõuete järgimise üle; 
2.2.27 teostab järelevalvet müra, vibratsiooni, mitteioniseeriva kiirguse terviseohutuse üle 
seadustega sätestatud korras;  
2.2.28 osaleb kooskõlastamiseks esitatud välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskavade läbi vaatamisel; 
2.2.29 teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi keskkonnamõju strateegiliste hindamise 
programmide ja aruannete kohta, sh keskkonnamõju hindamise kohta;  
2.2.30 teeb otsuseid õigusaktidega ettenähtud juhtudel ameti poolt loa väljaandmise või sellest 
keeldumise kohta;  
2.2.31 analüüsib järelevalve käigus kogutud teavet keskkonna terviseohtude ja -riskide kohta; 
2.2.32 teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud terviseriskidest ning nende 
vältimise viisidest; 
2.2.33 osaleb teabematerjalide koostamisel elukeskkonna terviseriskide esinemise ja 
ennetusmeetmete kohta; 
nõustab ja vajadusel osutab ametiabi tervisekaitsealastes küsimustes;  
2.2.34  võtab laboratoorsete uuringute läbiviimiseks proove ja hindab analüüside tulemusi; 
2.2.35 valitseb inspektsiooni valdusse antud riigivara;  
2.2.36 osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid; 
2.2.37 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid. 
 
2.3 Järelevalve riigipiiril: 
2.3.1 tagab ööpäevaringse valmisoleku epideemiatõrje meetmete läbiviimise juhendamiseks 
riigipiiril; 
2.3.2 teostab järelevalvet oma tegevuspiirkonnas asuvates rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktidesse saabuvate transpordivahendite üle vastavalt Rahvusvaheliste Sanitaar-
meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) nõuetele; 
2.3.3 viib läbi epideemiaohu korral sanitaarkontrolli piiripunktis ja/või rahvusvahelises 
transpordivahendis ning  juhendab epideemiatõrje meetmete rakendamist;  
2.3.4 teeb epidemioloogilisi uuringuid riigipiiril ja/või rahvusvahelises transpordivahendis haigete 
nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude välja selgitamiseks ning juhendab tõrjemeetmete 
rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral; 
2.3.5 kontrollib laevu ja väljastab rahvusvahelise vormi kohaseid tunnistusi vastavalt IHR  
nõuetele;  
2.3.6 annab arvamuse kooskõlastamiseks esitatud piiripunkti epideemiatõrje eeskirjade kohta;  
2.3.7. teostab epideemiatõrjealast  plaanijärgset kontrolli rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktides; 
2.3.8 omab teavet rahvusvahelise leviku potentsiaaliga nakkushaiguste siirutajate esinemise kohta 
piiripunktides (eeskätt sadamates ja lennujaamades) ning korraldab nakkushaiguste siirutajate 
epidemioloogiliste seireprogrammide läbiviimist vastavalt piirkonna epidemioloogilisele 
olukorrale ja riskianalüüsi tulemustele; 



 
2.3.9 omab teavet  epidemioloogilise olukorra kohta maailma epidemioloogilistes 
riskipiirkondades ja Eestis ning vajadusel teavitab piiripunktide vastutavaid ametnikke; 
2.3.10 teostab järelevalvet rahvusvaheliste reisirongide ja reisiteenuste osutamise üle; 
2.3.11 teostab järelevalvet laevapere liikmete laeval majutamise tingimuste üle; 
2.3.12 teostab järelevalvet laevapere liikmete toidunormidest kinnipidamise üle; 
2.3.13 teostab järelevalvet joogivee kvaliteedi üle rahvusvahelises transpordivahendis.  
 

3. peatükk 
JUHTIMINE 

 
3.1 Talituse tööd juhib direktor, kelle nimetab ametisse peadirektor.  
 
3.2 Talituse direktor allub vahetult peadirektori asetäitjale järelevalve alal (edaspidi vahetu juht).  
 
3.3 Direktor: 
3.3.1 juhib talituse tööd, korraldab ja kontrollib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist; 
3.3.2 vastutab talituse ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest ja annab oma tegevusest aru 
peadirektorile; 
3.3.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistusalastes küsimustes;  
3.3.4 esitab vahetule juhile ettepanekuid teenistujate töö tasustamise, ergutuste ja 
distsiplinaarkaristuste küsimustes ning talituse töö korraldamiseks; 
3.3.5 valmistab ette teenistujate ametijuhendid ja esitab vahetu juhi kaudu kinnitamiseks 
peadirektorile;  
3.3.6 teeb vahetule juhile ettepanekuid tulude ja kulude kohta; 
3.3.7 vastutab talitusele eraldatud vara ja vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest ning 
sõlmib otseste kasutajatega materiaalse vastutuse lepingud;  
3.3.8 esindab ametit temale peadirektori poolt antud volituste ja delegeeritud õiguste piires;  
3.3.9 esitab ametile kehtestatud korras talituse tegevuse aruanded;  
3.3.10 täidab õigusaktist tulenevaid ja peadirektori käskkirjaga pandud ning muid peadirektori või 
vahetu juhi antud ühekordseid ülesandeid.  
 
3.4 Direktori äraolekul asendab direktorit peadirektori käskkirjaga määratud ametnik. 
 

       4. peatükk 
SÜMBOOLIKA 

 
4.1. Talitusel võib olla sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mida kasutatakse talituse 
asjaajamises. Templi jäljendi värv on sinine.  
 
4.2 Talitusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse ameti 
asjaajamise korras.  
 

5. peatükk  
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 
5. Talituse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise üle otsustab ameti peadirektori ettepanekul 
sotsiaalminister. 



 
LISA 4 

 
 

Põhja talituse põhimäärus 
 
 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
1.1 Terviseameti Põhja talitus (edaspidi talitus) on Terviseameti ( edaspidi ameti) piirkondlik 
struktuuriüksus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 
ettenähtud alustel ja ulatuses.  
1.2 Oma ülesannete täitmisel esindab talitus riiki.  
1.3 Talituse tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal. 
1.4 Talituse teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti peadirektor.  
1.5 Talituse tegevuspiirkonnaks on Harju maakond (sealhulgas Tallinna linn), Järva maakond ja 
Rapla maakond.  
1.6 Põhja talituse koosseisu kuuluvad Sanitaarkarantiini büroo ning Järvamaa ja Raplamaa 
esindused.  
1.7 Talituse, s.h Sanitaarkarantiini büroo asukohaks on Hiiu 42, 11619 Tallinn. Esinduste 
asukohad näidatakse ameti veebilehel.  
   

2. peatükk 
ÜLESANDED 

 
2.1 Talituste põhiülesanneteks on täita oma tegevuspiirkonnas ameti ülesandeid, sealhulgas 
teostada riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi ning koostada oma pädevuse piires 
haldusakte ja sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses.  
 
2.2 Põhiülesannete täitmisel talitus: 
2.2.1 kogub andmeid nakkushaiguste esinemise kohta, kontrollib nende kvaliteeti ja hindab 
epidemioloogilise tõrje korraldamisel olukorda; 
2.2.2 peab nakkushaiguste registrit seadusandlusega kehtestatud korras; 
2.2.3 teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude 
väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete 
rakendamist;  
2.2.4 korraldab vajadusel keskkonnaobjektide uuringud epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.5 juhendab tõrjemeetmete rakendamist epideemiaohu korral, sh määrab elanike 
immuniseerimise vajaduse epidemioloogilisel näidustusel; 
2.2.6 korraldab vajadusel epideemiatõrje meeskonna tööd; 
2.2.7 teostab järelvalvet tervishoiuteenuste osutajate poolt nakkushaiguste tõrjenõuete, 
immuniseerimiskava ning immuunpreparaatide külmahela nõuete täitmise üle; 
2.2.8 teostab immuunpreparaatide jaotamist, säilitamist ja väljastamist tervishoiuteenuse 
osutajatele ning kogub ja analüüsib immuniseerimisalaseid andmeid; 
2.2.9 kooskõlastab haiglanakkustõrje juhendid; 
2.2.10 osaleb Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni töös ja teeb koostööd maavalitsuste ja 
kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks, leviku tõkestamiseks ja tõrjeks ning 
nõustab epideemiaks/pandeemiaks valmisoleku planeerimisel; 
2.2.11 teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja tõrje 
meetmetest; 
2.2.12 teostab järelevalvet joogi- ja suplusvee kvaliteedi üle; 
2.2.13 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 
2.2.14 osaleb joogiveega ja suplusveega seotud ohuolukordadele  reageerimise seire- ja 
hoiatussüsteemide väljatöötamisel ning rakendamisel; 
2.2.15 otsustab kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee kasutamise üle;  



 
2.2.16 nõustab tarbijaid ja käitlejaid ning annab soovitusi terviseohtude kõrvaldamiseks; 
2.2.17 osaleb koostöös teiste  spetsialistidega ja ekspertidega joogivees sisalduvate ainete ja 
mikroorganismide piirsisalduse ületamise korral terviseriski hindamise ja abinõude 
programmi väljatöötamisel;   
2.2.18 teostab järelevalvet ujulate, veekeskuste ja basseinivee terviseohutuse üle;  
2.2.19 teostab järelevalvet loodusliku mineraalvee ja allikavee nõuetekohasuse üle kogu 
käitlemisahela ulatuses;  
2.2.20 võib ajutiselt peatada või piirata Eesti territooriumil kauplemist loodusliku mineraal- ja 
allikaveega, mis ei vasta kehtestatud nõuetele või ohustab rahva tervist; 
 2.2.21 teostab järelevalvet kooli- ja koolieelsete lasteasutuste, noortelaagrite üle rahvatervise 
seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse 
alusel; 
2.2.22 teostab järelevalvet tervisekaitsenõuete täitmise üle sotsiaalteenuste osutamisel  
sotsiaalhoolekande seaduse alusel;  
2.2.23 teostab järelevalvet toitumise üle kooli- ja koolieelsetes lasteasutustes ning tervishoiu- ja 
hoolekandeasutustes ning kinnipidamisasutustes; 
2.2.24 teostab järelevalvet ilu-, ja isikuteenuste, majutus-, reisiteenuste üle;  
2.2.25 korraldab tervisele ohtlike teenuste kõrvaldamist turult; 
2.2.26 teostab järelevalvet suitsetamisruumile ja suitsetamisalale tubakaseadusega kehtestatud 
nõuete järgimise üle; 
2.2.27 teostab järelevalvet müra, vibratsiooni, mitteioniseeriva kiirguse terviseohutuse üle 
seadustega sätestatud korras;  
2.2.28 osaleb kooskõlastamiseks esitatud välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskavade läbi vaatamisel; 
2.2.29 teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi keskkonnamõju strateegiliste hindamise 
programmide ja aruannete kohta, sh keskkonnamõju hindamise kohta;  
2.2.30 teeb otsuseid õigusaktidega ettenähtud juhtudel ameti poolt loa väljaandmise või sellest 
keeldumise kohta;  
2.2.31 analüüsib järelevalve käigus kogutud teavet keskkonna terviseohtude ja -riskide kohta; 
2.2.32 teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud terviseriskidest ning nende 
vältimise viisidest; 
2.2.33 osaleb teabematerjalide koostamisel elukeskkonna terviseriskide esinemise ja 
ennetusmeetmete kohta; 
nõustab ja vajadusel osutab ametiabi tervisekaitsealastes küsimustes;  
2.2.34  võtab laboratoorsete uuringute läbiviimiseks proove ja hindab analüüside tulemusi; 
2.2.35 valitseb inspektsiooni valdusse antud riigivara;  
2.2.36 osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid; 
2.2.37 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid. 
 
2.3 Sanitaarkarantiini büroo: 
2.3.1 tagab ööpäevaringse valmisoleku epideemiatõrje meetmete läbiviimise juhendamiseks 
riigipiiril; 
2.3.2 teostab järelevalvet oma tegevuspiirkonnas asuvates rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktidesse saabuvate transpordivahendite üle vastavalt Rahvusvaheliste Sanitaar-
meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) nõuetele; 
2.3.3 viib läbi epideemiaohu korral sanitaarkontrolli piiripunktis ja/või rahvusvahelises 
transpordivahendis ning  juhendab epideemiatõrje meetmete rakendamist;  
2.3.4 teeb epidemioloogilisi uuringuid riigipiiril ja/või rahvusvahelises transpordivahendis haigete 
nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude välja selgitamiseks ning juhendab tõrjemeetmete 
rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral; 
2.3.5 kontrollib laevu ja väljastab rahvusvahelise vormi kohaseid tunnistusi vastavalt IHR  
nõuetele;  
2.3.6 annab arvamuse kooskõlastamiseks esitatud piiripunkti epideemiatõrje eeskirjade kohta;  
2.3.7. teostab epideemiatõrjealast  plaanijärgset kontrolli rahvusvaheliseks liikluseks avatud 
piiripunktides; 



 
2.3.8 omab teavet rahvusvahelise leviku potentsiaaliga nakkushaiguste siirutajate esinemise kohta 
piiripunktides (eeskätt sadamates ja lennujaamades) ning korraldab nakkushaiguste siirutajate 
epidemioloogiliste seireprogrammide läbiviimist vastavalt piirkonna epidemioloogilisele 
olukorrale ja riskianalüüsi tulemustele; 
2.3.9 omab teavet  epidemioloogilise olukorra kohta maailma epidemioloogilistes 
riskipiirkondades ja Eestis ning vajadusel teavitab piiripunktide vastutavaid ametnikke; 
2.3.10 teostab järelevalvet rahvusvaheliste reisirongide ja reisiteenuste osutamise üle; 
2.3.11 teostab järelevalvet laevapere liikmete laeval majutamise tingimuste üle; 
2.3.12 teostab järelevalvet laevapere liikmete toidunormidest kinnipidamise üle; 
2.3.13 teostab järelevalvet joogivee kvaliteedi üle rahvusvahelises transpordivahendis.  
 

3. peatükk 
JUHTIMINE 

 
3.1 Talituse tööd juhib direktor, kelle nimetab ametisse peadirektor.  
 
3.2 Talituse direktor allub vahetult peadirektori asetäitjale järelevalve alal (edaspidi vahetu juht).  
 
3.3 Direktor: 
3.3.1 juhib talituse tööd, korraldab ja kontrollib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist; 
3.3.2 vastutab talituse ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest ja annab oma tegevusest aru 
peadirektorile; 
3.3.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid teenistusalastes küsimustes;  
3.3.4 esitab vahetule juhile ettepanekuid teenistujate töö tasustamise, ergutuste ja 
distsiplinaarkaristuste küsimustes ning talituse töö korraldamiseks; 
3.3.5 valmistab ette teenistujate ametijuhendid ja esitab vahetu juhi kaudu kinnitamiseks 
peadirektorile;  
3.3.6 teeb vahetule juhile ettepanekuid tulude ja kulude kohta; 
3.3.7 vastutab talitusele eraldatud vara ja vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest ning 
sõlmib otseste kasutajatega materiaalse vastutuse lepingud;  
3.3.8 esindab ametit temale peadirektori poolt antud volituste ja delegeeritud õiguste piires;  
3.3.9 esitab ametile kehtestatud korras talituse tegevuse aruanded;  
3.3.10 täidab õigusaktist tulenevaid ja peadirektori käskkirjaga pandud ning muid peadirektori või 
vahetu juhi antud ühekordseid ülesandeid.  
 
3.4 Direktori äraolekul asendab direktorit peadirektori käskkirjaga määratud ametnik. 
 
3.5 Sanitaarkarantiini bürood juhib büroo juhataja, kes allub vahetult direktorile ja vastutab büroo 
ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise eest.  
 

       4. peatükk 
SÜMBOOLIKA 

 
4.1. Talitusel võib olla sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mida kasutatakse talituse 
asjaajamises. Templi jäljendi värv on sinine.  
 
4.2 Talitusel võivad olla oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse ameti 
asjaajamise korras.  
 

5. peatükk  
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 
5. Talituse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise üle otsustab ameti peadirektori ettepanekul 
sotsiaalminister. 
 
 


