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PÕLLUMAJANDUSAMET
PÕHJA REGIOONI JUHATAJA
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus:
1.2 Ametikoha nimetus:
1.3 Vahetu juht:
1.4 Alluvad:
1.5 Kes asendab:
1.6 Keda asendab:
1.7 Alaline töökoht
1.8 Tööpiirkond

Põhja regioon
Regiooni juhataja
Peadirektor
Regiooni ametnikud ja töötajad (edaspidi teenistujad)
Regiooni juhtivspetsialist
Regiooni sama valdkonna teenistujat
Rapla
Eesti Vabariik
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha põhieesmärk on ameti ülesannete täitmise korraldamine regioonis ja eraldatud
ressursside sihipärane ja efektiivne kasutamine ning maaparanduse valdkonnas ette nähtud
ülesannete täitmine, menetlus- ja kontrollitoimingute läbiviimine.
3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Regiooni juhtimine ja
meeskonnatöö tagamine.

Soovitud tulemus:
 Regiooni teenistujad asutuse tegevusprioriteetidest ning
valdkondade ja regiooni eesmärkidest informeeritud,
üksteist toetav ja väärtustav ning motiveeritust ja
pühendumust toetav õhkkond loodud.
 Regiooni teenistujate töökoormused objektiivselt hinnatud,
tõesed andmed direktsioonile esitatud.
 Regiooni teenistujate iga-aastane puhkuste ajakava
kooskõlastatud, teenistuja äraolekul (puhkus, haigus) ameti
ülesannete tõrgeteta täitmine ja klientide teenindus tagatud.
 Regiooni
teenistujate
töö
tulemused
hinnatud,
aastavestlused läbi viidud, täiendkoolituse vajadused
regiooni ülesannete tulemuslikumaks täitmiseks esitatud ja
arendustegevused kokku lepitud.
 Regulaarne tagasiside regiooni teenistujatele nende töö
tulemuste ja meeskonnaliikmena tegutsemise kohta antud.
 Informatsioon,
k.a
kokkulepitud
ülesannetest
ja
muudatustest asutuse töökorralduses, on regiooni
teenistujatele edastatud, regulaarsed töökoosolekud
tulemuslikult korraldatud.
 Asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides määratud
ülesanded täidetud, sh dokumendid nõuetekohaselt
registreeritud ja väljastatud.
 Tuvastatud probleemidest ameti ülesannete täitmisel
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3.2 Ameti arengustrateegiate,

tööplaani ja eelarve
kavandamisel osalemine ja aasta 
eesmärkide täitmise juhtimine.

3.3 Regiooni ülesannete täitmise 
korraldamine ja arvestuse
pidamine.


3.4 Ettenähtud ülesannete
täitmine, menetlus- ja
kontrollitoimingute läbiviimine
maaparanduse valdkonnas.













3.5 Maaelu arengukava (MAK)
meetmetega seotud toimingute
läbiviimine.
3.6 Koostöö koordineerimine
regiooni töövaldkondades ameti
siseselt ja antud volituste piires
teiste asutuste ning isikutega.
3.7 Töörühmade ja komisjonide
töös osalemine.






direktsioon viivitamatult teavitatud ja lahendusettepanekud
esitatud.
Kontroll regiooni teenistujatele pandud ülesannete täitmise
üle on tagatud.
Ameti arengustrateegia koostamisel regiooni tasandi sisend
antud.
Ettepanekud
ameti
või
regiooni
töökorralduse
tõhustamiseks ja ressursside efektiivsemaks kasutamiseks
peadirektorile esitatud.
Tööplaanide ja eelarve koostamisel osaletud ja täitmise
jälgimine korraldatud.
Regiooni teenistujatele määratud tööülesanded täidetud,
ettenähtud menetlus- ja kontrolltoimingud läbi viidud.
Ametiautode kasutamine korraldatud ning eraldatud ressurss
sihipäraselt ja efektiivselt kasutatud.
Arvestus toimingute läbiviimise üle regioonis peetud,
mittevajalikud tegevused välditud, nõutud aruanded esitatud.
Valdkonnas ette nähtud tööülesanded täidetud, laekunud
taotlused nõuetekohaselt registreeritud ja menetlused,
otsused ja kooskõlastused nõuetekohaselt vormistatud ning
välja antud
Ülesanded teiste sama valdkonna teenistujate vahel
jaotatud, tegevused koordineeritud ja tööks vajalik
informatsioon edastatud, kontroll toimingute läbiviimise,
tulemuste vormistamise ja andmete ning dokumentide
registreerimise üle tagatud.
Ülevaade oma tööpiirkonnas asuvate riigi poolt
korrashoitavate ühiseesvoolude toimimisest olemas,
ettepanekud
tööde
teostamiseks
kooskõlas
maaparandushoiukava põhimõtetega kehtestatud korras
esitatud.
Ülevaade oma tööpiirkonnas asuvate kontrolliobjektide
kohta olemas, ettepanekud tööplaanide koostamiseks
kehtestatud korras esitatud.
Ettenähtud menetlus- ja kontrollitoimingud nõuetekohaselt
läbi viidud ja tulemused dokumenteeritud, koostatud
dokumendid kajastavad adekvaatselt kontrollimise ajal
valitsenud olukorda ning on nõuetekohaselt vormistatud ja
registreeritud.
Ettekirjutused nõuetekohaselt koostatud ning kontroll nende
täitmise üle tagatud.
Esitatud projektitaotluste analüüs läbi viidud ning
projekteerimistingimused väljastatud.
Tuvastatud probleemidest ja olulisematest rikkumistest
vastutav osakond teavitatud.
Toimingud on nõuetekohaselt läbi viidud, aruanded
ettenähtud korras koostatud ja tähtaegselt edastatud.
Koostöö ameti osakondade ja teiste regioonidega tagatud.
Peadirektori poolt antud volituste piires koostöö teiste
asutuste ja organisatsioonidega korraldatud, ameti hea
maine tagatud.
Töörühmade ja komisjonide töös antud pädevuse piires
osaletud, ettepanekud esitatud ja ülesanded täidetud.
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3.8 Vahetu juhi ühekordsete
ülesannete täitmine.

Ühekordsed teenistusülesanded on täpselt ja õigeaegselt
täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Esindada Põllumajandusametit oma pädevuse piires.
4.2 Teha otsuseid, allkirjastada kirju ja dokumente ning viia läbi menetlus- ja kontrollitoiminguid
valdkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes seaduses ettenähtud alustel ja korras.
4.3 Saada ameti teistelt teenistujatelt tööülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet.
4.4 Teha ettepanekuid oma vastutusalas ülesannete täitmiseks töörühmade moodustamiseks ja
asjatundjate kaasamiseks.
4.5 Teha ettepanekuid regiooni ja asutuse töö paremaks korraldamiseks.
4.6 Teha ettepanekuid regiooni teenistujate ametisse nimetamiseks ning osaleda regiooni
teenistujate värbamisel ja nende tööülesannete määramisel.
4.7 Teha ettepanekuid regiooni teenistujate töö tasustamise kohta, distsiplinaarkaristuse
kohaldamiseks või teenistusest vabastamiseks, samuti koolitusele või lähetusse saatmiseks.
4.8 Teha antud pädevuse piires koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega.
4.9 Saada täiendkoolitust, mis on vajalik antud ametikohal töötamiseks.
4.10 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja inventari ning ameti- ja
kaitseriietust ja kasutada visiitkaarti.
4.11 Saada avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid ja tagatisi.
4.12 Keelduda seadusega vastuolus olevate korralduste täitmisest.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Oma töövaldkonnas seadusest tulenevate ülesannete mittenõuetekohase täitmise või täitmata
jätmise ning antud kooskõlastuste ja otsuste seadusele mittevastavuse eest oma töövaldkonnas.
5.3 Esitatud andmete ja koostatud aruannete tõesuse ja õigsuse eest.
5.4 Tuvastatud puudustest vahetu juhi või valdkonnas vastutava osakonna juhataja kohese
informeerimise ja tehtud ettepanekute asjakohasuse ning seaduslikkuse eest.
5.5 Talle 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 reeglite, 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.
6. AMETIKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h kantseleitarbed ja andmesidepakett. Paljundusmasina ja
dokumentide kopeerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos printeri ja vajaliku tarkvara ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
6.3 Kontrollitoimingute läbiviimiseks vajalikud tehnilised vahendid.
6.4 Transpordi- ja sidevahendite kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmisel.
7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

Kohustuslik
Kõrgharidus.

Soovituslik
Magistrikraad või
sellele vastav
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kvalifikatsioon.
Põllumajanduse või
loodusteaduste
eriala.
7.2 Teadmised,
oskused.

Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine.
Protsessija
kvaliteedijuhtimise
põhimõtete
tundmine.
Oskus püstitada eesmärke ja kontrollida nende
täimist, analüüsida tööprotsesse ning töötada välja
ettepanekuid töö tulemuslikkuse tagamiseks ja
protsesside efektiivistamiseks.
Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste,
avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
Ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase
sõnavara valdamisega.
Ametikohal vajalike andmebaaside ja infosüsteemide
tundmine ja arvutiprogrammide käsitsemise oskus.
Töökogemus ametikoha tegevus- valdkonnas 4 aastat.
7.3 Töökogemus.
Töökogemus juhtival ametikohal (s.h töögruppide või
projektide juhtimine) 2 aastat.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö valmidus.
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda
uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning
töötada iseseisvalt.
Intellektuaalne võimekus, info hankimise ja olulise
eristamise ning analüüsivõime, suulise ja kirjaliku
informatsiooni edastamise oskus.
Oskus kasutada efektiivselt aega ja reageerida kiiresti
muutustele.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

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.
AMETNIK
NIMI

ALLKIRI

4(4)

