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PÕLLUMAJANDUSAMET
LÕUNA REGIOON
PEASPETSIALIST-KOORDINAATOR
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 Töökoht:
1.8 Tööpiirkond:

Lõuna regioon
Peaspetsialist-koordinaator
Regiooni juhataja
Sama valdkonna teenistuja
Sama valdkonna teenistujat
Viljandi
Eesti Vabariik
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärk on maaparanduse valdkonnas ette nähtud ülesannete täitmine ja
kontrollitoimingute läbiviimine.
3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Ettenähtud ülesannete täitmine ja
kontrollitoimingute läbiviimine
maaparanduse valdkonnas.

Vahetu juht:

Tulemus:
 Valdkonnas ette nähtud tööülesanded täidetud,
laekunud taotlused nõuetekohaselt registreeritud ja
menetletud, otsused ja kooskõlastused nõuetekohaselt
vormistatud ning väljastatud.
 Ülesanded teiste sama valdkonna teenistujate vahel
jaotatud, tegevused koordineeritud ja tööks vajalik
informatsioon edastatud, arvestus oma töövaldkonnas
toimingute läbiviimise üle peetud, mittevajalikud
tegevused välditud, nõutud aruanded esitatud.
 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 kontrollitoimingud nõuetekohaselt läbi
viidud ja tulemused dokumenteeritud, koostatud
dokumendid kajastavad adekvaatselt kontrollimise ajal
valitsenud olukorda ning on nõuetekohaselt
vormistatud ja registreeritud.
Teenistuja:
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3.2 Maaelu arengukava (MAK)
meetmetega seotud toimingute
läbiviimine.
3.3 Oma töövaldkonnas ja pädevuse
piires riikliku sunni kohaldamine.






3.4 Oma töövaldkonnas kehtestatud
nõuetest klientide teavitamine.




3.5 Antud volituste piires teiste 
asutuste ja isikutega koostöö 
tegemine.
3.6 Oma töövaldkonnas vastutava 
osakonna juhataja ja vahetu juhi
antud
ühekordsete
ülesannete
täitmine.
3.7 Ettenähtud töörühmades ja 
töögruppides osalemine.

Ettenähtud projektide taotlemiseks analüüs läbi viidud
ning materjalid nõuetekohaselt ette valmistatud;
Tuvastatud probleemidest ja olulisematest rikkumistest
vastutav osakond ja regiooni juhataja teavitatud.
Toimingud nõuetekohaselt läbi viidud, aruanded
ettenähtud korras koostatud ja tähtaegselt edastatud.
Ettekirjutused on nõuetekohaselt tehtud, kontroll nende
täitmise üle tagatud.
Tehtud otsused vastavad rikkumise iseloomule ja on
piisavad seaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
Dokumendid
on
nõuetekohaselt
vormistatud,
registreeritud ja edastatud.
Tööpiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja isikud
kehtestatud nõuetest teavitatud.
Tõrgeteta suhtlus klientidega tagatud.
Tõrgeteta koostöö ja ameti hea maine tagatud.
Esile kerkinud probleemid lahendatud, vajadusel
regiooni juhataja ja vastutav osakond teavitatud.
Ühekordsed
teenistusülesanded
tähtaegselt
ja
nõuetekohaselt täidetud.

Määratud tööülesanded täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku juhendamist ja teavet ameti teistelt
osakondadelt.
4.2 Oma töövaldkonnas ja pädevuse piires allkirjastada haldusakte ja muid dokumente
4.3 Saada vastavalt võimalustele täiendkoolitust, mis on vajalik antud ametikohal töötamiseks.
4.4 Saada kasutada töövahendeid ja inventari, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks.
4.5 Saada hüvesid ja tagatisi, mis tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.
4.6 Teha vahetule juhile ja töövaldkonnas vastutava osakonna juhatajale ettepanekuid töö
paremaks korraldamiseks.
4.7 Keelduda korralduste täitmisest, mis on vastuolus seadusega.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud ametikoha teenistusülesannete
vastutustundliku täitmise eest.
5.2 Oma töövaldkonnas seadusest tulenevate ülesannete mittenõuetekohase täitmise või täitmata
jätmise ning antud kooskõlastuste ja otsuste seadusele mittevastavuse eest.
5.3 Esitatud andmete ja koostatud aruannete tõesuse ja õigsuse eest.
5.4 Seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.5 Oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide ja asutuses põhitegevuse korraldamiseks antud
töökorralduslike regulatsioonide järgimise eest.
5.6 Avaliku teenistuse seadusest, haldusmenetluse seadusest, korruptsioonivastasest seadusest,
isikuandmete kaitse seadusest jt. riigiametniku tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate
nõuete järgimise eest.
5.7 Ameti töökorralduse reeglite, asjaajamiskorra, tööohutuse- ja tuleohutuse eeskirjade ja muude
asutuse töö administratiivseks korraldamiseks antud õigusaktide järgimise eest.
Vahetu juht:

Teenistuja:
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5.8 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku ja säästliku kasutamise ning hoidmise eest.
5.9 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest ning ametis ettenähtud koolitustel
osalemise eest.
5.10 Ülesannete täitmisega seotud tööd takistavatest probleemidest vahetu juhi või vastutava
osakonna juhataja kohese informeerimise eest.
6. AMETIKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h kantseleitarbed, kõne- ja andmesidepakett. Paljundusmasina,
dokumentide kopeerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
6.3 Kontrollitoimingute läbiviimiseks vajalikud tehnilised vahendid ning ameti- või kaitseriietus.
6.4 Transpordi- ja sidevahendite kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmisel.
7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

7.2 Teadmised,
oskused.

7.3 Töökogemus.
7.4 Isikuomadused.

Kohustuslikud
Kõrgharidus.

Töövaldkonda
ja
ametikohustusi
reguleerivate
õigusaktide
hea
tundmine.
Ametikoha töövaldkonna põhjalik
tundmine.
Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja
vabaduste, avaliku halduse ja avalikku
teenistust puudutavate õigusaktide
tundmine.
Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe
võõrkeele oskus erialase kirjanduse ja
suhtlemise tasandil.
Ametikohal vajalike andmebaaside ja
arvutiprogrammide kasutamise oskus.
B-kategooria juhiluba.
Töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas 3 aastat.
Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö
valmidus ning suutlikkus korraldada
alluvate tööd.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
vastutusvõime.
Algatus- ja iseseisvalt töötamise
võime.
Hea analüüsivõime ja oskus kasutada
efektiivselt aega.
Võime reageerida kiiresti muutustele,
enesetäiendamisevõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi
huvidele.

Soovituslikud
Magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon.
Põllumajanduse
või
veemajanduse eriala.

Inglise või vene keele oskus
erialase kirjanduse ja suhtlemise
tasandil.

Juhtimiskogemus 1 aastat.

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Vahetu juht:

Teenistuja:
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8.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on õigusaktid või vajadus tööd
ümber korraldada.

VAHETU JUHT

NIMI

ALLKIRI

KUUPÄEV

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
TEENISTUJA

NIMI

Vahetu juht:

ALLKIRI

Teenistuja:

KUUPÄEV
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