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1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Terviseameti Kesklabor (edaspidi kesklabor) on Terviseameti (edaspidi ameti) 

struktuuriüksus. 

 

1.2. Kesklabor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ameti põhimäärusest, 

sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast, labori põhimäärusest ja akrediteerimise aluseks 

olevatest standarditest. 

 

1.3. Kesklabori tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal. 

 

1.4. Kesklabori ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet ameti 

peadirektor.  

 

1.5. Kesklabori koosseisu kuuluvad nakkushaiguste labor, keemialabor ja füüsika labor 

(edaspidi nimetatuna labor). 

 

1.6. Labori asukohaks on Kotka 2, 11315 Tallinn. 

 

2. peatükk 
ÜLESANDED 

 

2.1 Kesklabori põhiülesandeks on mikrobioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute 

teostamine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas 

harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning rahvusvahelistes seirevõrgustikes 

osalemine.  

 

2.2 Põhiülesannete täitmisel kesklabor: 

2.2.1 osaleb ameti laboriplaani koostamisel; 

2.2.2 tagab riiklikes seireprogrammides ettenähtud laboratoorsete uuringute teostamise ameti 

esitatud mahtudes ja tähtaegadel; 

2.2.3 teostab laboriplaani alusel uuringuid; 

2.2.4 peab arvestust laboriplaani täitmise üle; 

2.2.5 osutab tasulisi laboriteenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele Vabariigi Valitsuse 

(Haigekassa hinnakiri) ja sotsiaalministri poolt kinnitatud hinnakirjade alusel; 

2.2.6 hangib oma tegevuseks vajalikud reaktiivid ja muud töövahendid; 

2.2.7 nõustab oma pädevuse piires teisi struktuuriüksusi ja ametkondi; 

2.2.8 juhendab mõõtetegevust, mis on seotud toimingutega osakonna järelevalve valdkondades; 

2.2.9 korraldab oma teenistujate koolitust vastavalt koolitusprogrammile; 

2.2.10 peab oma tegevuse üle arvestust ja koostab selle kohta aruandeid; 

2.2.11 teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning vajadusel 

annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta; 

2.2.12 käsutab kooskõlas õigusaktidega labori valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning 

tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise; 

2.2.13 osaleb rahvusvahelistes võrdluskatsetes. 

 

 



 

 

2.3 Nakkushaiguste labor: 

2.3.1 teostab mikrobioloogilisi ja viroloogilisi uuringuid haigustekitajate ning nende 

omaduste kindlaks määramiseks, toodete ja keskkonna terviseohutuse hindamiseks; 

2.3.2 määrab epidemioloogilistel näidustustel patogeenide omadusi haige nakatumise ja 

nakkushaiguste leviku väljaselgitamiseks;  

2.3.3 loob ja hoiab valmisoleku eriti ohtlike ja harvaesinevate haigustekitajate 

kindlaksmääramiseks; 

2.3.4 osaleb riigi nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje süsteemi tegevuses; 

2.3.5 tegutseb Gripikeskuse laboratoorse baasina; 

2.3.6 osaleb Euroopa Liidu ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni nakkushaiguste 

spetsiifiliste seirevõrgustike tegevuses. 

 

2.4 Keemialabor: 

2.4.1 teostab keemilisi ja füüsikalisi uuringuid toodete ja keskkonna terviseohutuse 

hindamiseks; 

2.4.2 referentlaborina toiduga kokkupuutuvate materjalide alal täidab labor järgmisi 

ülesandeid: 

2.4.2.1 arendab oma referentalas analüüsimeetodeid, et tagada pädevate asutuste tellimuste 

kvaliteetne täitmine; 

2.4.2.2 teeb koostööd Euroopa Liidu vastava valdkonna referentlaboritega.  

 

2.5 Füüsikalabor: 

           2.5.1 teostab füüsikalisi mõõtmisi keskkonna ja toodete terviseohutuse             hindamiseks; 

            2.5.2 osaleb välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra 

            vähendamise tegevuskavade hindamisel. 

 

 

2 peatükk 
JUHTIMINE 

 

3.1 Kesklabori tööd juhib direktor, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale tervisekaitse alal.  
 

3.2 Direktor: 

3.2. juhib ja planeerib kesklabori tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 

pandud ülesannete täitmise; 

3.2.2 jaotab ülesandeid labori teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja kontrollib 

ülesannete täitmist; 

 

3.2.3 teeb vahetule juhile ettepanekuid kesklabori organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja 

töökorralduse kohta, struktuuriüksuse teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste 

määramise ning ergutuste kohaldamise kohta; 

3.2.4 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires; 

3.2.5 täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 

 

3.3 Direktori äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektori käskkirjaga määratud ametnik. 

 

3.4 Nakkushaiguste laborit, keemialaborit ja füüsikalaborit juhivad laborijuhatajad. 

 

3.5 Laborijuhataja juhib labori tööd ja vastutab laborile pandud ülesannete täpse ja õigeaegse 

täitmise eest.  

 

3.6 Laborijuhataja esindab ametit temale peadirektori või direktori poolt delegeeritud õiguste ja 

volituste piires. 

 

3.7 Laborijuhataja äraolekul asendab teda peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja.  



 

 

 

 

 

3 peatükk 
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

 

4. Ameti tegevuse ümberkorraldamise, millega kaasneb labori tegevuse lõpetamise või liitmine 

teise laboriga, otsustab peadirektori ettepanekul sotsiaalminister.  

 


