
Põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 32 
“Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja 
veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded 
sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm” 
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NÕUDED TERAVILJA SEKKUMISLAO KOHTA 

 

I. Laohoone  ja -ruumide nõuded 
1. Laohoones ja -ruumis on head tingimused teravilja pikaajaliseks ja ohutuks ladustamiseks. 
2. Laohoone ja -ruum on ehituse ja tehniliste tingimuste poolest turvalised ja nõuetekohased. 
3. Laos on võimalik kontrollida teravilja kaalu ja mahtu. 
4. Laoruum on puhas ja vaba aidakahjuritest ning laos ei ole viljale mitteomast lõhna. 
5. Laos hoiustatavad kemikaalid on teraviljale ohutud, originaalpakendis ja asuvad selleks ettenähtud 
lukustatavas ruumis. 
6. Andmed puhastus- ja tõrjetoimingute kohta märgitakse üles ja kogutakse asjakohasesse registrisse 
ning kajastatakse kuuaruandes. 
7. Ladu on kaitstud pinnavee sissetungi, kondensatsioonivee tekke, vihma ja sademete sissetungi eest. 
8. Ladu on kaitstud kahjurite (linnud ja närilised) sissetungi eest.  
9. Silo ja ladu on puhtad ja nummerdatud, laos ega elevaatoris ei ladustata kõrvalisi asju, mis võivad 
kahjustada vilja kvaliteeti. 
10. Laos on võimalus silo ja salve plommida. 
11. Laoruumi on võimalik lukustada. 
12. Ladu on varustatud teravilja temperatuuri mõõtmise vahendiga. 
13. Ladu vastab siseministri 8. septembri 2000. a määruse nr 55 “Tuleohutuse üldnõuded” (RTL 2000, 
99, 1559; 2004, 100, 1599) nõuetele. 
14. Laos on tagatud ööpäevaringne valve ja kaitse. 
15. Laol on head juurdepääsuteed ja hea liikluskorraldus. 
II. Seadmete ja laovarustuse nõuded 
1. Laol on teravilja vastuvõtmiseks, ladustamiseks, ümberpaigutamiseks ja väljastamiseks vajalikud 
seadmed (elevaatorid, kaalud, konveierid). 
2. Lao tehnilised seadmed on puhtad ja töökorras. 
3. Teravilja vastuvõtmise ja väljastamise miinimumvõimsus on 40 tonni tunnis. 
4. Teravilja on võimalik lattu vastu võtta ja laost väljastada erinevate ilmastikutingimuste korral. 
5. Laos kasutatavad kaalud on taadeldud “Mõõteseaduse” nõuete kohaselt ja sellekohased 
dokumendid on kogutud asjakohasesse registrisse. 
6. Andmed silo või laoruumi mõõtmete kohta asuvad kättesaadavas kohas. 
7. Ladu on varustatud vahenditega, mis võimaldavad kindlaks teha laovarusid (lambid, 
proovivõturiistad, mahumõõtmisvahendid). 
8. Laos on võimalik teha teravilja esmast analüüsi ja laos on asjakohased seadmed esmaste analüüside 
tegemiseks. 
9. Laos on eraldi lukustatav ruum koos vajamineva inventariga proovide säilitamiseks ja segamiseks. 
10. Ladu tagab võimaluse lattu saabuvalt autolt võtta ohutult  proov (statsionaarne estakaad või 
automaatne proovivõtja). 
III. Laohoidja ja personali nõuded 
1. Laohoidjal on lao maa-ala ja laoruumide plaanid. 
2. Laohoidja teavitab PRIA-t ja PMK-d viivitamata lao seisukorra ja tehnilise varustusega seotud 
muudatustest. 
3. Laohoidja lubab selleks volitatud ametiisikul igal ajal ladu kontrollida. 
4. Laol on pädev personal, keda koolitatakse korrapäraselt.  
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