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PÕLLUMAJANDUSAMET
TAIMETERVIS JA AIANDUSE OSAKOND
MUUGA PIIRIPUNKTI 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 Töökoht:
1.8 Tööpiirkond:
1.9 Tööaja korraldus:

Taimetervise ja aianduse osakond, Muuga piiripunkt
Piiripunkti juhataja
Taimetervise ja aianduse osakonna juhataja
Muuga piiripunkti teenistujad
Muuga piiripunkti peaspetsialist
Muuga piiripunkti peaspetsialisti
Muuga piiripunkt
Eesti Vabariik
Kohaldatakse summeeritud tööajaarvestust ning riigipühadel
töötamist
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärk on piirpunkti töö juhtimine ja korraldamine ning ettenähtud
järelevalvetoimingute läbiviimine taimetervise ja aiandustoodete valdkonnas. .
3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Piiripunkti töö juhtimine ja
korraldamine.

Soovitud tulemus:
 Piiripunkti teenistujad on asutuse tegevusprioriteetidest
ning valdkondade eesmärkidest informeeritud, üksteist
toetav ja väärtustav ning motiveeritust ja pühendumust
toetav õhkkond loodud.
 Tööajakavad, tööajatabelid ja muud nõutud dokumendid
kehtestatud korras ja tähtaegselt koostatud ning esitatud.
Piiripunkti teenistujate iga-aastane puhkuste ajakava
kooskõlastatud, teenistuja äraolekul (puhkus, haigus)
ameti ülesannete tõrgeteta täitmine ja klientide teenindus
tagatud.
 Piiripunkti teenistujate töö tulemused hinnatud,
aastavestlused läbi viidud, täiendkoolituse vajadused
piiripunkti ülesannete tulemuslikumaks täitmiseks
esitatud ja arendustegevused kokku lepitud.
 Regulaarne tagasiside piiripunkti teenistujatele nende töö
tulemuste ja meeskonnaliikmena tegutsemise kohta
antud.
 Informatsioon, k.a kokkulepitud ülesannetest ja
muudatustest asutuse töökorralduses, on piiripunkti
teenistujatele edastatud.
 Koordineerib piiripunktis kaubasaadetiste kontrolli
fütosanitaarsertifikaatide taotluste menetlemist ja
plaaniliste kontrollproovide võtmist.
 Kontrollproovid kehtestatud korras laborisse saadetud.
 Tegevused korraldatud ja kontroll teiste piiripunkti
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3.2 Kontrolltoimingute läbiviimine
taimede ja taimsete saaduste ning
muude objektide kolmandatest
riikidest sisseveol Muuga
piiripunktis.

3.3 Rahvusvaheliste
fütosanitaarsertifikaatide
väljastamine.

3.4 Kontrolltoimingute läbiviimine
aiandustoodete valdkonnas Muuga
piiripunktis.

töötajate töö üle tagatud ning juhataja omab ülevaadet
kõikidest läbi viidud järelevalvetoimingutest.
 Koordineerib kõikide saadetiste, mille üle on teostatud
järelevalvet, registreerimist Euroopa Liidu ühtses
taimetervise kontrollialases infosüsteemis TRACES NT.
 Järelevalvetoimingute
läbiviimist
takistavatest
asjaoludest ja avastatud rikkumistest teavitatud vahetut
juhti ja valdkonnas vastutavat protsessi omanikku.
 Koostab uutele töötajatele väljaõppeplaani ja järgib selle
täitmist.
 Osaleb
oma
valdkonda
puudutavate
järelevalveprotseduuride ja juhend ja infomaterjalide
väljatöötamisel.
 Osaleb valdkondlike koolituste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel
 Juhendab ettevõtjaid andmete sisestamisel taimetervise
kontrollialases infosüsteemis TRACES NT.
 Piiripunkti teenistujate tööks vajalike vahenditega
kindlustamise koordineerimine.
 Ettenähtud kontrolltoimingud taimede ja taimsete
saaduste ja muude objektide kolmandatest riikidest
sisseveol kehtestatud nõuete täitmise tuvastamiseks on
nõuetekohaselt läbi viidud.
 Seaduses ette nähtud otsused vastu võetud, meetmed
nõuetele mittevastava kauba riiki sisseveo tõkestamiseks
on rakendatud.
 Kontrolli protokollid ja muud järelevalve käigus
koostatud dokumendid on nõuetekohaselt vormistatud ja
registreeritud, neis kirjeldatud asjaolud on vastavuses
kontrolli käigus tuvastatuga ja kajastavad adekvaatselt
kontrollimise ajal valitsenud olukorda.
 Isikud nõuetest ja nende kehtestamise põhjustest ning
rikkumise mõjust ja tagajärgedest teavitatud.
 Aruanded ettenähtud korras koostatud ja esitatud.
 Töö käigus tuvastatud olulistest probleemidest ja
rikkumistest vastutav osakond koheselt teavitatud.
 Sertifikaadi taotlused ja ettenähtud lisadokumendid
menetletud, nõuetele vastavus hinnatud.
 Sertifikaadi
väljastamiseks
ette
nähtud
kontrollitoimingud nõuetekohaselt läbi viidud.
 Kontrolli protokollid
ja muud järelevalve käigus
koostatud dokumendid on nõuetekohaselt vormistatud ja
registreeritud, kontrolli protokollis kirjeldatud asjaolud
on vastavuses kontrolli käigus tuvastatuga ja kajastavad
adekvaatselt ettevõttes kontrollimise ajal valitsenud
olukorda.
 Fütosanitaarsertifikaadid kehtestatud korras vormistatud.
 Ettenähtud kontrollitoimingud kehtestatud korras läbi
viidud.
 Kontrolli protokollid ja muud nõutud dokumendid
nõuetekohaselt vormistatud ja registreeritud, kirjeldatu on
vastavuses kontrolli käigus tuvastatuga ja kajastab
adekvaatselt kontrollimise ajal valitsenud olukorda.
 Vastavussertifikaadid kehtestatud korras vormistatud ja
väljastatud ning registreeritud.
 Isikud nõuetest ja nende kehtestamise põhjustest ning
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rikkumise mõjust ja tagajärgedest teavitatud.
 Aruanded ettenähtud korras koostatud ja esitatud.
 Töö käigus tuvastatud olulistest probleemidest ja
rikkumistest vastutav osakond koheselt teavitatud.
3.5 Kontrollisüsteemi tõhustamisel
 Ettepanekud
kvaliteedi
parandamiseks,
s.h.
osalemine.
käsiraamatute ja järelevalvedokumentide täiustamiseks
kehtestatud korras esitatud.
3.6 Määratud töövaldkondades
 Tehtud otsused vastavad rikkumise iseloomule ja on
riikliku sunni rakendamine oma
piisavad seaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
pädevuse piires.
 Dokumendid
on
nõuetekohaselt
vormistatud,
registreeritud ja edastatud.
3.7 Valdkonnas vastutava teenistuja  Ühekordsed teenistusülesanded on täpselt ja õigeaegselt
ja vahetu juhi poolt antud
täidetud.
ühekordsete teenistusülesannete
täitmine.
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 piiripunkti ja asutuse töö paremaks korraldamiseks.
4.6 Teha ettepanekuid piiripunkti teenistujate ametisse nimetamiseks ning osaleda piiripunkti
teenistujate värbamisel ja nende tööülesannete määramisel.
4.7 Teha ettepanekuid piiripunkti 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.
4.13. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid piiripunkti ametnike täiendkoolituseks.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud ametikoha teenistusülesannete
vastutustundliku, õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Määratud valdkondades ja tööpiirkondades kontrolliobjektide kohta teabe valdamise ning
nõuetekohase järelevalve tagamise, tehtud otsuste seaduspärasuse, samuti seaduses ette nähtud
otsuste tegemata jätmise eest.
5.3 Esitatud andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.4 Talle seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste
perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni
hoidmise eest.
5.5 Töövaldkonda ja järelevalveametniku tegevust reguleerivatest õigusaktidest, avaliku
teenistuse, haldusmenetluse, korruptsioonivastase ja isikuandmete kaitse seadusest ning
tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmise eest.
5.6 Ameti töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast, tööohutuse- ja tuleohutuse eeskirjadest ning
muudest asutuses kehtestatud kordadest kinnipidamise eest.
5.7 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku ja säästliku kasutamise ning hoidmise eest.
5.8 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise ning ametis ettenähtud koolitustel
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osalemise eest.
5.9 Vahetu juhi kohese informeerimise eest ametikoha tööülesannete täitmisega seotud ja töö
käigus esilekerkinud probleemidest, mis võivad takistada asutuse tööd.
6. AMETIKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h kantseleitarbed ja lauatelefon. Faksiaparaadi, paljundusmasina,
dokumentide skaneerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
6.3 Riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud tehnilised vahendid, kaitse- ja ametiriietus.
6.4 Transpordi- ja sidevahendite kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmisel.

7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala:

Kohustuslik:
Soovituslik:
Keskeriharidus.
Kõrgharidus.
Põllumajanduse, aianduse või loodusteaduste eriala. Aianduse, agronoomia,
bioloogia
või
metsanduse eriala.

7.2 Töökogemus:

Töökogemus ametikoha töövaldkonnas vähemalt 2
aastat. Töökogemus juhtival ametikohal (sh
töögruppide või projektide juhtimine) 1 aasta.
7.3
Teadmised, Asutuse töökorralduslike ja ametikoha eesmärgist
oskused:
tulenevat valdkonda reguleerivate õigusaktide
tundmine.
Ametikoha töövaldkonna põhjalik tundmine.
Protsessi- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtete
tundmine.
Oskus püstitada eesmärke ja kontrollida nende
täimist, analüüsida tööprotsesse ning töötada välja Inglise keele oskus
ettepanekuid töö tulemuslikkuse tagamiseks ja suhtlustasandil.
protsesside efektiivistamiseks.
Riigi põhikorra, avaliku halduse ja avalikku
teenistust puudutavate õigusaktide tundmine.
Eesti keele oskus kõrgtasemel,
Vene keele oskus suhtlustasandil.
Ametikohal
vajalike
andmebaaside
ja
arvutiprogrammide kasutamise osakus.
Isikuomadused:
Hea suhtlusoskus ja meeskonnatöö valmidus
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda
uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada
ning töötada iseseisvalt.
Hea
analüüsivõime,
suulise
ja
kirjaliku
informatsiooni edastamise oskus.
Oskus kasutada efektiivselt aega ja reageerida
kiiresti muutustele.
Usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
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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
Riina Koidumaa

ALLKIRI

/allkirjastatud digitaalselt/

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
AMETNIK
NIMI
Jelena Tasa

ALLKIRI

/allkirjastatud digitaalselt/
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