PÕLLUMAJANDUSMINISTER
KÄSKKIRI

Tallinn

11. veebruar 2013 nr 48

Põllumajandusministeeriumi
teenetemärgi andmise ja kandmise kord

Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3 alusel
ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264
“Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” §-ga 181.
I Üldsätted
1. Põllumajandusministeeriumil (edaspidi ministeerium) on vastavalt Vabariigi
Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 “Põllumajandusministeeriumi põhimäärus”
§ 181 lõikele 1 kahte liiki teenetemärgid (edaspidi teenetemärk):
1) Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk;
2) Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk.
2. Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk on hõbedast, kandiga
sõõrikujuline rinnamärk, mille pepredega väljal moodustavad viis tera viljapea.
3. Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk on kullatud, kandiga
sõõrikujuline rinnamärk, mille pepredega väljal moodustavad viis tera viljapea.
4. Teenetemärgid on sõõrikujulised, mille läbimõõduks on 18 mm ja seda
ümbritseb 0,5 mm laiune välisjoon, mis tõuseb taustast esile ja on poleeritud. Ka
teenetemärgil selgelt eristuvad viis tera kujutist tõusevad taustast esile ja on
poleeritud. Samuti tõusevad teenetemärgi taustana pepresid kujutavad jooned
aluspinnast esile, kuid ei ulatu terade ja serva kõrguseni.
5. Teenetemärgi tagaküljel on proovimärgis ja meistrimärk.
II Teenetemärgi andmise kord
6. Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka
koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, tema
valitsemisala valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi
valitsemisala valdkonnas.
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7. Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate
teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.
8. Teenetemärkide korraline andmine toimub üldjuhul kord aastas 24.
veebruariks, iseseisvuspäevaks. Teenetemärke võib anda ka muul ajal.
9. Teenetemärgi andmise taotluse võivad esitada:
1) kantsler;
2) asekantsler;
3) osakonnajuhataja;
4) ministeeriumi valitsemisala valitsusasutuse või hallatava riigiasutuse
juht;
5) ministeeriumi koostööpartner.
10.
Teenetemärgi
andmise
taotluses
märgitakse
teenetemärgiga
autasustamiseks esitatud isiku isikuandmed, olemasolu korral ka teenistusandmed
ning näidatakse, milliste teenete või saavutuste eest teenetemärki taotletakse.
Teenetemärgi andmise taotluse vorm on kehtestatud käskkirja lisas.
11. Taotlused vaatab läbi ministri käskkirjaga moodustatud nõuandva õigusega
komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad kantsler komisjoni esimehena,
asekantslerid ja personaliosakonna juhataja. Komisjoni liikmeks võib määrata või
komisjoni töösse kaasata ka ministeeriumivälise isiku tema nõusolekul.
12. Taotlus esitatakse ministrile üldjuhul 1. novembriks.
13. Esitatud taotluse alusel teeb komisjon ministrile ettepaneku teenetemärgi
andmiseks.
14. Teenetemärgi andmise otsustab minister.
15. Teenetemärgi andmine vormistatakse ministri käskkirjaga.
16. Teenetemärkide andmise üle peab arvestust personaliosakond.
17. Teenetemärgi annab pidulikult kätte minister või tema volitatud isik.
III Teenetemärgi kandmise kord
18. Teenetemärki kantakse rinnal vasakul küljel.
IV Rakendussäte
19. Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 16. detsembri 2011. a
käskkirja nr 149 “Põllumajandusministeeriumi teenetemärgi andmine”.

Saata: kantsler, asekantslerid, osakonnad, ministeeriumi valitsemisala valitsusasutused
ja hallatavad riigiasutused (elektroonselt).

Helir-Valdor Seeder
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Põllumajandusministri 11. veebruari 2013. a
käskkirja nr 48 “Põllumajandusministeeriumi
teenetemärgi andmise ja kandmise kord”
Lisa
TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI TEENETEMÄRGI ANDMISEKS

…………………………………………........................................
Taotluse esitaja (asutuse ja esitaja nimi)
............................................................................................................................
Taotleja kontaktandmed (e-mail ja telefon)
Kandidaadi andmed:

1. Ees- ja perekonnanimi
2. Sünnipäev, -kuu ja -aasta
3. Elukoht (postiaadress)
4. Elukutse või amet, auaste
5. Töö- või teenistuskoht
(praegune ja varasemad)
6. Tulemusrikka koostöö või
eduka
tegutsemise
või
ministeeriumi
valitsemisala
valdkonna arendamise teenete
kirjeldus

7. Varem antud teenetemärgid
(teenetemärgi nimetus ja klass,
andmise aeg )
Kandidaadile taotletakse Põllumajandusministeeriumi ……………………………..
teenetemärki.
Allkiri
Kuupäev

Ants Noot
Kantsler
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