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PÕLLUMAJANDUSAMET
NÕUNIK
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus
1.2 Teenistuskoha nimetus
1.3 Vahetu juht
1.4 Alluvad
1.5 Kes asendab
1.6 Keda asendab
1.7 Alaline teenistuskoht
1.8 Teenistuspiirkond

Nõunik
Peadirektor
Puuduvad
Vahetu juhi poolt määratud teenistuja
Vahetu juhi poolt määratud teenistujat
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. TEENISTUSKOHA EESMÄRK

2.1 Teenistuskoha eesmärk on ameti arendustegevusega seotud ülesannete täitmine.
3. TEENISTUSKOHA ÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Ameti arendustegevusega seotud 
ülesannete täitmisel osalemine.


3.2 Osalemine
asutuse 
juhtimissüsteemide käivitamise,
juurutamise,
haldamise
ja 
edasiarendamise protsessis.
3.3 Koostöö korraldamine teiste 
ametiasutustega
arendustegevuste valdkonnas.
3.4 Töörühmade ja komisjonide töös 
osalemine.
3.5 Asutuse ja selle töövaldkondade 
arenduseks vajalike lahenduste
väljatöötamine.
3.6 Ameti
tarkvara 
arendusprojektide juhtimine.


Vahetu juht:

Soovitud tulemus
Ameti
arendustegevusega
seotud
tööülesanded
nõuetekohaselt täidetud.
Arendustegevuseks vajalik info kogutud ja analüüsitud
ning tulemused vahetule juhile esitatud.
Arendustegevuste
osas
suhtlus
Põllumajandusministeeriumiga tagatud, asutuse huvid
esindatud.
Vajalik info kogutud ja analüüsitud, tulemused vahetule
juhile esitatud.
Asjakohased
ettepanekud
töö
tulemuslikkuse
parendamiseks ja lahenduste rakendamiseks tehtud.
Koostöö antud volituste piires korraldatud, teised
asjassepuutuvad ameti teenistujad kaasatud. Parimad
praktikad arendusvaldkonnas kogutud ja analüüsitud,
vahetu juht informeeritud.
Töörühmade ja komisjonide töös oma pädevuse piires
osaletud, antud ülesanded täidetud.
Võimalikud lahendused koostöös asjasse puutuvate
ameti teenistujatega välja töötatud ja rakendatud.
Lähteülesanded koostöös osakondadega koostatud ning
projekti
algatamise
taotlused
Põllumajandusministeeriumile esitatud.
Ameti
huvid
arendusprojektides
kokkulepitud
funktsionaalsuse tagamiseks esindatud.
Tarkvara arenduste ülevaatusel ameti esindamine ja
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3.7 Projektide
taotlemine
tegevusvaldkonnas.

oma 

3.8 Oma töövaldkonnas sõlmitud 
lepingute täitmise jälgimine.
3.9 IT
alaste
inventuuride 
korraldamine ja läbiviimine.
3.10 Peadirektori poolt antud 
ühekordsete
ametialaste
ülesannete täitmine.

kasutajate poolne testimine korraldatud.
Tagasiside tarkvara nõuetele vastavuse ja kvaliteedi
kohta arendajatele esitatud.
Projektide taotlemise vajadus analüüsitud, ettepanekud
vahetule juhile esitatud. Projektitaotlused ja materjalid
nõuetekohaselt vormistatud ja edastatud, määratud
ülesanded täidetud.
Suhtlus lepingupartneriga tagatud, lepingujärgsed tööd
õigeaegselt vastu võetud ja rakendatud.
IT alane inventuur nõuetekohaselt ja tähtaegselt
läbiviidud.
Ühekordsed teenistusülesanded nõuetekohaselt
ja
tähtaegselt täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada ülesannete täitmiseks asutuse struktuuriüksuste teenistujatelt õigeaegselt vajalikku
informatsiooni.
4.2 Esindada Põllumajandusametit koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega vahetu juhi
korraldusel.
4.3 Teha vahetule juhile ettepanekuid töörühmade moodustamiseks, nende juhtimiseks või
osakonna ja kesksute teenistujate kaasamiseks erinevate töörühmade töösse.
4.4 Teha vahetule juhile ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks ja arendamiseks.
4.5 Osaleda üritustel, koolitustel, teabepäevadel, mis võimaldavad saada informatsiooni ja luua
vajalikke kontakte ning saada täiendkoolitust, mis on vajalik antud teenistuskohal töötamiseks.
4.6 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja inventari ning kasutada visiitkaarti.
4.7 Saada avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid ja tagatisi.
4.8 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Väljatöötatud dokumentatsiooni nõuetekohasuse ja tehtud otsuste seaduslikkuse,
dokumentatsiooni süstematiseeritud säilitamise ning esitatud andmete ja aruannete õigsuse eest.
5.3 Teistele ametiasutustele nende järelepärimisel informatsiooni edastamise eest.
5.4 Tuvastatud puudustest vahetu juhi 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 sisekorraeeskirjadest, 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.
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6. TEENISTUSKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h. kantseleitarbed, lauatelefoni, mobiiltelefoni, faksiaparaadi,
paljundusmasina ja dokumentide hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2. Arvuti koos vajaliku tarkvaraga ning printeri ja interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
6.3. Transpordivahendi kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmiseks.
7. TEENISTUSKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON
7.1 Nõuded haridusele
7.2 Nõuded teadmistele ja
oskustele

7.3 Nõuded töökogemusele
7.4 Nõuded isiksuseomadustele

Magistrikraadile
vastav
kvalifikatsioon,
soovitavalt
haldusjuhtimise või IT alal.
Põhjalikud teadmised teenistuskoha valdkonnas. Oskus
planeerida tööprotsessi ja analüüsida töö tulemuslikkust.
Juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas projektide
juhtimise ning teostamise oskus.
Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku
halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate
õigusaktide tundmine.
Teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude
käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel. Ühe võõrkeele oskus
kõrgtasemel või kahe võõrkeele oskus kesktasemel.
Töökogemus teenistuskoha tegevusvaldkonnas vähemalt 3
aastat ja soovitavalt 1 aastane juhtimiskogemus.
Hea suhtlemisoskus ning meeskonnatöö valmidus.
Hea analüüsi- ja üldistusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute
lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada
iseseisvalt.
Suutlikkus sihikindlaks enesetäiendamiseks ja -arendamiseks.
Pingetaluvus ja võime kohaneda kiiresti muutuvates
tingimustes.
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
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

KUUPÄEV

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