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PÕLLUMAJANDUSAMET
JURIST
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus:
1.2 Töökoha nimetus:
1.3 Vahetu juht:
1.4 Alluvad:
1.5 Kes asendab:
1.6 Keda asendab:
1.7 Töökoht

Peadirektorile vahetult alluv töökoht
Jurist
Peadirektor
Puuduvad
Õigusnõunik
Õigusnõunikku
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
2. TÖÖKOHA EESMÄRK

2.1 Töökoha eesmärk on riigihangete ning haldus- ja väärteomenetluse haldamine ning
menetlemisel teostavate toimingute läbiviimise juhendamine ja kontrollimine.
3. TÖÖKOHA TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1. Riigihangete menetluse
haldamine ning korraldatavate
riigihangete dokumentatsiooni,
hankelepingute, kokkulepete jt
juriidilist jõudu omavate
dokumentide kontrollimine ja
menetlemisel teostatavate toimingute
läbiviimisel õigusabi andmine.
3.2. Haldus- ja väärteomenetluse
haldamine ning menetlemisel
teostatavate toimingute läbiviimisel
õigusabi andmine.

3.3. Punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud
menetluste alase koolituse
läbiviimine.
3.4 Kohtumenetluses ameti
esindamine või kohtus esindamise
korraldamine koostöös
erialaosakondadega.

Soovitud tulemus:
 Riigihangete
menetluseks
vajalikud
korrad,
dokumentide vormid ja nende täitmise juhendid on
koostatud ja ajakohastatud vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
 Riigihangete menetluses koostatavate dokumentide ja
otsuste juriidiline korrektsus on tagatud.
 Menetlustoimingu läbiviijale on tagatud õigusabi
andmine.
 Väärteomenetluseks vajalikud korrad, dokumentide
vormid ja nende täitmise juhendid on koostatud ja
ajakohastatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 Menetlustoimingu läbiviijale on tagatud õigusabi
andmine.
 Vaideotsused on tähtaegselt tehtud ja nende peale
jäävad kaebeotsused rahuldamata.
 Koolitus on vastavalt koolitusplaanile läbi viidud.




Kohtule esitatavad materjalid on ühtselt ette valmistatud
ja vastavalt kehtestatud nõuetele esitatud.
Kohtuvaidlused on ameti jaoks lahenenud positiivselt.

3.5. Haldusmenetlus- ja
kohtupraktika analüüsimine.
Euroopa Liidu õigusest ülevaadete
loomine ja edastamine.
3.6. Osalemine töörühmade ja
komisjonide töös vastavalt
peadirektori korraldusele.
3.7 Osalemine teiste riigiasutustega
sõlmitavate lepingute ja
koostööprotokollide
ettevalmistamisel.
3.8. Vahetu juhi ja õigusnõuniku
poolt antud ühekordsete
teenistusülesannete täitmine.



Haldusmenetlus- ja kohtupraktika on analüüsitud ja
sellest tulenevad ettepanekud töö parendamiseks on
esitatud.
 EL õigusest ülevaated kolleegidele edastatud.
 Töörühmade ja komisjonide töös on osaletud ja
ülesanded täidetud.


On tagatud õigusabi teiste asutustega sõlmitavate
lepingute ja koostööprotokollide ettevalmistamisel.



Vahetu juhi ja õigusnõuniku poolt antud ühekordsed
teenistusülesanded on täpselt ja õigeaegselt täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada valdkonnale pandud ülesannete täitmiseks asutuse struktuuriüksuste teenistujatelt
õigeaegselt vajalikku informatsiooni.
4.2 Esindada Põllumajandusametit koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega vahetu juhi
korraldusel oma pädevuse piires.
4.3 Osaleda otsustusprotsessis ameti töökorraldust reguleerivates haldusaktides määratud
valdkondades.
4.4 Teha ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Osaleda üritustel, koolitustel, teabepäevadel, mis võimaldavad saada informatsiooni ja luua
vajalikke kontakte ning saada täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.6 Saada kasutamiseks tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja ameti vara vastavalt
kehtestatud korrale ning kasutada visiitkaarti.
4.7 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Väljatöötatud dokumentatsiooni nõuetekohasuse ja tehtud otsuste seaduslikkuse, osakonna
dokumentatsiooni süstematiseeritud säilitamise ning esitatud andmete ja aruannete õigsuse eest.
5.3 Teistele ametiasutustele, nende järelepärimisel, informatsiooni edastamise eest.
5.4 Tuvastatud puudustest vahetu juhi kohese informeerimise ja tehtud ettepanekute asjakohasuse
ning seaduslikkuse eest.
5.5 Talle seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud ärisaladuse ning muu konfidentsiaalsena
saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.6 Töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, avaliku teenistuse, haldusmenetluse,
korruptsioonivastasest, isikuandmete kaitse ja tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmise eest.
5.7 Ameti töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast, töö- ja tuleohutuse eeskirjadest ning muudest
asutuses kehtestatud kordadest kinnipidamise eest.
5.8 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja hoidmise eest.
5.9 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest.
5.10 Seadusest tulenevate ülesannete mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise eest oma
töövaldkonnas.
6. TÖÖKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h. kantseleitarbed ning kõne- ja andmesidepakett. Paljundusmasina
ja dokumentide hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos printeri ja vajaliku tarkvara ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.

7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.
7.2 Teadmised, oskused.

7.3 Töökogemus.
7.4 Isikuomadused.

Kohustuslik
Kõrgharidus õigusteaduste alal.
Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide
tundmine.
Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja
vabaduste,
avaliku
halduse
organisatsiooni ja avalikku teenistust
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
Töökohal vajalike andmebaaside ja
infosüsteemide
tundmine
ja
arvutiprogrammide käsitsemise oskus.
Eelnev töökogemus töökoha
töövaldkonnas 2 aastat.
Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö
valmidus.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
vastutusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas
võime
osaleda
uute
lahenduste
väljatöötamisel, neid rakendada ning
töötada iseseisvalt.
Hea analüüsivõime ja oskus kasutada
efektiivselt aega.
Võime reageerida kiiresti muutustele.
Enesetäiendamisvõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

Soovituslik

Inglise keele oskus erialase
kirjanduse lugemise ja
suhtluse tasandil.

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on õigusaktid või vajadus tööd
ümber korraldada.

VAHETU JUHT
NIMI

ALLKIRI

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
TÖÖTAJA
NIMI

ALLKIRI

