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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1 Üldosakond (edaspidi osakond, inglise keeles General Administrative Department) on
Põllumajandusameti (edaspidi ameti) struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused
ametiväliste isikute suhtes.
1.2 Osakonna ametnikud juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ameti ja
käesolevast põhimäärusest, peadirektori käskkirjadest ning muudest asutuses kehtestatud
töökorralduslikest dokumentidest.
1.3 Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab põhimäärusega pandud ülesannete täpse ja
tähtaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus
määratakse ametijuhendis. Osakonnajuhataja allub vahetult peadirektorile.
1.4 Osakonna asukoht: Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
2. Osakonna põhiülesanne
Üldosakonna põhiülesanne on korraldada eelarvestamist, asjaajamist, teabevahetust, arhiivitööd,
personalitööd ja koolitustegevust, riigivara haldamist ja arvestust, töötervishoiu ja tööohutuse alast
tegevust, asjakohaseid riigihankeid ning edastada ministeeriumile finants-, personali- ja
palgaarvestuseks vajalikku teavet ja dokumentatsiooni.
3.

Põhiülesande täitmiseks osakond:

3.1 korraldab ameti eelarve ja eelarve lisataotluste koostamist ja täitmise kontrollimist;
3.2 korraldab ameti personalipoliitika väljatöötamise, kaasajastamise ja elluviimist koostöös ameti
juhtkonnaga ning lähtudes personaliarengut toetavatest personalijuhtimise põhimõtetest;
3.3 planeerib ja korraldab ameti üldkoolitusi, koolitusalase dokumentatsiooni väljatöötamist ning
sellealase tegevuse hindamist;
3.4 koostab koolituste koondplaani ja korraldab vastavalt vajadusele nende läbiviimist;
3.5 korraldab personali värbamist ja valikut koostöös ameti struktuuriüksuste ja juhtkonnaga;
3.6 korraldab personali iga-aastaste arenguvestluste läbiviimist ja tulemuste analüüsimist;
3.7 koordineerib ametikohtade ametijuhendite väljatöötamist;
3.8 osaleb ameti personali- ja koolituskulude eelarve koostamisel;
3.9 koostab ameti teenistujate ja töötajatega seonduvate personalialaste käskkirjad, töölepingud ja
muude personalialased dokumendid;
3.10 edastab Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ameti personali- ja palgaarvestuse ning
koolitusarvestuse teostamiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni;
3.11 korraldab ameti teenistujate ja töötajate puhkuste ajakava koostamise;
3.12 korraldab dokumendihalduse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele;
3.13 töötab välja ja ajakohastab asjaajamise ja arhiivinduse normdokumendid, korrad ja juhised
ning koordineerib ja kontrollib neis esitatud nõuete täitmist;
3.14 administreerib dokumendihaldussüsteemi;
3.15 vormistab ja registreerib peadirektori käskkirjad;
3.16 registreerib Põllumajandusameti üldaadressil saabunud ja väljasaadetavad dokumendid;
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3.17 peab Põllumajandusameti arhiivi ja korraldab dokumentide arhiveerimist-, hävitamist- ja
säilitamiseks üleandmist;
3.18 korraldab trükiteenuste (plangid, vormid, infomaterjalid, publikatsioonid, jms) tellimist;
3.19 korraldab pitsatite ja templite valmistamist, kasutamist ja hävitamist;
3.20 korraldab tõlketööde tellimist;
3.20.1 korraldab riigivara inventeerimist ja haldamist;
3.20.2 korraldab tööohutuse-, töötervishoiu -ja tuleohutuse nõuete täitmist, sealhulgas
isikukaitsevahendite ning töö- ja ametiriietusega varustamist ja arvestuse pidamist;
3.20.3 korraldab ameti teenistujate varustamist tööks vajalike töövahendite ja inventariga ning
nende hooldamist ja remonti. Töötaja teenistussuhte lõppemisel vara üleandmisevastuvõtmise korraldamist;
3.20.4 korraldab ameti transpordivahendite kasutamist ja hooldamist;
3.20.5 koostab hankeplaani ja kontrollib selle täitmist;
3.20.6 korraldab riigihankeid osakonna vastutusvaldkonnas;
3.21 edastab Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ameti finants- ja vara arvestuseks vajaliku
teabe ja dokumentatsiooni;
3.22 kavandab ja korraldab teabe avalikustamist ja levitamist;
3.23 koordineerib avalike suhete alast tegevust ja avalikkusele suunatud teabematerjalide
väljaandmist;
3.24 korraldab meediamonitooringu;
3.25 korraldab sise- ja välisveebi toimimist.

4 Osakonna õigused
4.1 Saada osakonna ülesannete täitmiseks informatsiooni ja dokumente ameti teistelt
struktuuriüksustelt ning kaasata osakonna ülesannete täitmisele ameti teiste struktuuriüksuste
teenistujaid ja töötajaid.
4.2 Teha ettepanekuid ameti või osakonna tööga seotud valdkonda puudutavates küsimustes.
4.3 Moodustada kooskõlastatult vahetu juhiga töörühmi ja teha koostööd teiste riigiasutustega
oma pädevuse piires ning konsulteerida ülesannete täitmisel asjatundjatega oma
tegevusvaldkonnas.
4.4 Osaleda üritustel ja saada informatsiooni valdkondades, mis mõjutavad osakonna põhi- ja
arendustegevust.
4.5 Taotleda ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid.
4.6 Esindada ametit oma pädevuse piires.
4.7 Kasutada struktuuriüksuse kirjaplanki ja pitsateid vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.
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