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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKOND
PEASPETSIALIST
(personal, tugiteenused)
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
Üldosakond
Peaspetsialist (personal, tugiteenused)
Üldosakonna juhataja
Ei ole
Üldosakonna juhataja
Üldosakonna peaspetsialisti (koolituse ja personalitöö alal ning
peaspetsialisti dokumendihalduse alal)
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik

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
1.8 Tööpiirkond

2. TÖÖKOHA EESMÄRK
2.1 Töökoha eesmärk on teenistus- ja töösuhetega kaasneva dokumentatsiooni vormistamine ning
edastamine Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK), ametijuhendite haldamine, ameti planeerimis- ja
aruandluskeskkonna haldamine ning tugiteenuste protsesside täitmisel osalemine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Töö- ja teenistussuhetega
kaasneva dokumentatsiooni
vormistamine ja tööraamatute
haldamine.





3.2 Ametijuhendite haldamine.






3.3 Ameti teenistujate puhkuste
ajakava koondi koostamine ja
Vahetu juht:




Soovitud tulemus
Tööle või
teenistusse asumisega, tingimuste
muutmistega või lõpetamistega seotud dokumentatsioon
(käskkirjad, lepingud teated jms) vormistatud ja
vajalikud toimingud teostatud.
Töö- ja teenistussuhetega seotud dokumendid või nende
koopiad on lisatud teenistujate toimikutesse ja edastatud
õigeaegselt RTK-sse.
Tööraamatutesse on tehtud vajalikud kanded ja
väljastamine korraldatud.
Ametijuhendite eelnõud on koostöös teenistuskoha
vahetu juhiga ajakohastatud, kooskõlastatud ja
kinnitatud.
Ametijuhendid on vahetu juhi ning alluva poolt
allkirjastatud hiljemalt nädala jooksul pärast
teenistuskoha komplekteerimist või ametijuhendi
muutmist.
Allkirjastatud
ametijuhendid
on
registreeritud
dokumendihaldusprogrammis.
Ametijuhendid on avalikustatud ameti veebilehel.
Ameti puhkuste ajakava koond on koostatud õigeaegselt
ja ameti teenistujatele teatavaks tehtud.
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Riigitöötaja iseteenindusportaali
puhkuste mooduli haldamine.

3.4 Ameti planeerimis- ja
aruandluskeskkonna haldamine.

3.5 Personali värbamisel ja valikul
osalemine.

3.6 Koolituste, infopäevade,
koosolekute jms ürituste
korraldamisel osalemine.

3.7 Tugiteenuste osutamise
toetamine ja osakonna teiste
protsesside täitmisel osalemine.
3.8 Täitmiseks suunatud
dokumentide ja kirjavahetuse
läbivaatamine ja täitmise
tagamine.
3.9 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.
3.10 Töörühmade ja komisjonide
töös osalemine.
3.11 Vahetu juhi ja
kõrgemalseisva juhi poolt antud
ühekordsete ülesannete täitmine.

 Puhkuste kasutamine toimub vastavalt kokkulepitud
reeglitele.
 Puhkuste moodulis on sisestatud vajalikud seadistused
ja kasutajatugi on tagatud.
 Ühtne planeerimis- ja aruandluskeskkond kasutusele
võetud.
 Ameti tegevussuuniste täitmine hinnatud, nõutud
vahearuanded koostatud ja tulemused teistele
struktuuriüksustele edastatud.
 Värbamise ja valiku käigus on kandidaatidele vajalik
info ja teated edastatud (intervjuude ja/või testimiste
ajad kokku lepitud, asjaosalised teavitatud, tulemuste
kohta info edastatud jm toimingud teostatud).
 Vajadusel on intervjuudel osaletud ja omapoolne
hinnang antud.
 Konkursi tulemused on vormistatud.
 Sisekoolituste, infopäevade, koosolekute jms ürituste
läbiviimiseks vajadusel koolitusruumide ja majutuste
hinnapakkumised küsitud, WD-s registreeritud ja info
osalejatele edastatud.
 Vajadusel ürituste läbiviimise toetamine (ruumide
ettevalmistus, kohvipauside korraldamine jms).
 Vastavalt töömahtude ja koormuste muutusele on
tugitegevuste ja üldosakonna protsesside täitmisel
osaletud.
 Dokumendid
on
õigeaegselt
läbi
vaadatud,
registreeritud ning tagatud on nende täitmine.





Aruanded on esitatud tähtaegselt.
Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja
järjepidev ülevaade töö tulemustest.
Töörühmade või komisjonide töös on osaletud ja
ülesanded täidetud.
Ühekordsed ülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja
tähtaegselt.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, dokumente ja muud informatsiooni
ameti teistelt struktuuriüksustelt vastavalt kehtestatud korrale.
4.2 Saada vastavalt võimalustele täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.3 Saada kasutamiseks vajalikke töövahendeid ja inventari tööülesannete täitmiseks.
4.4 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
4.6 Kasutada ametialaseks suhtlemiseks asutuse nimetuse ja sümboolikaga visiitkaarti.
4.7 Esindada vahetu juhi volitusel Põllumajandusametit oma pädevuse piires.

5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
Vahetu juht:

Töötaja:
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õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Esitatud andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.3 Teistele ametiasutustele, nende järelepärimisel, informatsiooni edastamise eest.
5.4 Vahetu juhi kohese informeerimise eest töökohustuste täitmisega seotud ja töö käigus esile
kerkinud probleemidest, mis võivad takistada asutuse tööd.
5.5 Seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja 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, kantseleitarbed ja andmesidepakett. Paljundusmasina, dokumentide
skaneerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvaraga ning printeri ja interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.

7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON
Kohustuslik
7.1 Haridus, eriala. Kõrgharidus.
7.2 Teadmised,
Asutuse töökorralduslike ja töökoha
oskused.
eesmärgist tulenevat valdkonda
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Põhjalikud teadmised töökoha
tegevusvaldkonnas.
Oskus planeerida tööprotsessi ja
analüüsida töö tulemuslikkust.
Avaliku halduse organisatsiooni ja
avalikku
teenistust
reguleerivate
õigusaktide tundmine.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
7.3 Töökogemus.
Töökogemus töökoha
tegevusvaldkonnas 1 aasta.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlemisoskus ning meeskonnatöö
valmidus.
Suutlikkus
sihikindlaks
enesetäiendamiseks ja -arendamiseks.
Võime
omandada
ja
edastada
informatsiooni ning reageerida kiiresti
muutustele.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
vastutusvõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
Vahetu juht:

Töötaja:

Soovituslik

MS Office, SAP aruande
keskkond.
Inglise keele oskus suhtluse ja
erialase kirjanduse kasutamise
tasemel.
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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

Vahetu juht:

ALLKIRI

Töötaja:
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