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PÕLLUMAJANDUSAMET
PEADIREKTORI ASETÄITJA
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus:
1.2 Ametikoha nimetus:
1.3 Vahetu juht:
1.4 Alluvad:
1.5 Esimene asendaja:
1.5 Teine asendaja:
1.6 Keda asendab:
1.7 Alaline töökoht
1.8 Tööpiirkond

Peadirektori asetäitja
Peadirektor
Taimetervise-, aiandustoodete-, taimekaitse- ja väetiste osakonna
juhatajad
Peadirektori asetäitja
Peadirektor
Peadirektorit igakordse vastava käskkirja kohaselt, peadirektori
asetäitjat
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärgiks on juhtida, korraldada ja kontrollida alluvate osakondade tegevusi
ameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisel kooskõlas kehtestatud nõuetega.
3. AMETIKOHA TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Taimetervise-, aiandustoodete-,
taimekaitse- ja väetise osakonna töö
korraldamine struktuuriüksuste
juhtide kaudu ning kontroll nende
tegevuse üle.






3.2 Alluvates valdkondades ameti
arengukava ja teiste
planeerimisdokumentide
koostamise koordineerimine ja
nende elluviimise hindamine.
3.3 PM pikaajalisse arengukava ja
mitmeaastase integreeritud
kontrollikava koostamiseks ameti
vastutusala valdkondades sisendi
andmine.







Soovitud tulemus
Osakondadele põhimäärusega pandud ülesanded on
nõuetekohaselt täidetud.
Vastutusvaldkonna nõuetekohaseks toimimiseks
vajalikud asutusesisesed õigusaktid (käsiraamatud) on
välja töötatud ja ajakohastatud ning kinnitatud, kontroll
nende järgimise üle on tagatud.
Aastavestlused on läbi viidud.
Ametnikud töötavad vastavalt tööd reguleerivatele
dokumentidele nõuetekohaselt ja eesmärgipäraselt.
Ameti arengukava, osakondade tegevuskavad ja
valdkondade kontrollikavad on kooskõlas kehtivate
õigusaktidega ning valdkondlikes
strateegiadokumentides sätestatud eesmärkidega
koostatud ja kinnitamiseks esitatud.
Tagatud on kavandatu elluviimine oma vastutusalas.
Materjalid koondatud ning teave ettenähtud korras
edastatud.
Aruanded koondatud ja ettenähtud korras esitatud.
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3.4 Osalemine ameti eelarvetaotluse
koostamisel.
Oma vastutusala tegevuste
planeerimine kooskõlas ameti
eelarveliste võimalustega.
3.5 Vastutusala valdkondades riskide
määratlemise, hindamise ja nende
maandamistegevuste
koordineerimine osakonnajuhatajate
kaudu.
3.6 Alluvatelt osakonnajuhatajatelt
laekuvate valdkondi reguleerivate
õigusaktide muutmisettepanekute
läbivaatamine.
3.7 Ameti põhitegevust reguleerivate
kordade haldamine.



3.8 Peadirektori poolt kinnitatavate
käskkirjade eelnõude ja muude
materjalide kooskõlastamiseks läbi
vaatamine oma pädevuse piires.
3.9 Osalemine ameti
kvaliteedijuhtimise süsteemi
täiendamise ja rakendamise
protsessis. Valdkonna käsiraamatute
koostamise ja täiustamise
korraldamine. Käsiraamatute
kooskõlastamine ja kinnitamine.
3.10 Alluvate valdkondade
koolituskava väljatöötamise
koordineerimine. Vajadusel
väliskoolituse taotlemise
korraldamine ja välisekspertide
kaasamine koolitusprogrammidesse.
3.11 Rahvusvahelise suhtluse ja
koostöö korraldamine oma
vastutusalas.



3.12 EL institutsioonide
töökohtumistel osalemine ja
nõutava teabe edastamine oma
vastutusalas.
3.13 Peadirektori poolt läbiviidava
teenistusliku järelevalve
läbiviimiseks vajalike materjalide ja
seletuste kogumine oma
vastutusalas.




Vastutusala valdkondade finantsvajadused on
eelarvetaotluses kajastatud.
Alluvate osakondade tegevuskavade ja kontrollikavade
koostamisel on arvestatud ameti eelarveliste
võimalustega.
Alluvatel osakondadel on oma valdkonna riskid
määratletud, hinnatud ja kirjeldatud, nende
maandamine järelevalveplaanides kavandatud,
tegevused koordineeritud ja kontrollitud.



Ettepanekud ameti tegevust reguleerivate õigusaktide
täiendamiseks edastatud. Saadud tagasiside menetluse
käigust osakonnajuhatajatele edasi antud.



Ameti põhitegevust reguleerivad korrad (planeerimise
ja aruandluse kord, valdkonna käsiraamatute kord,
sisekontrolli kord) kooskõlas pädevatele asutustele
kestestatud nõuetega välja töötatud ja kooskõlastatud
ning kinnitamiseks esitatud.
Peadirektori poolt kinnitatavad dokumendid on
kooskõlas haldusala reguleerivate õigusaktide ja
asutusesiseste töökorralduslike dokumentide nõuetega.



Protsessid määratletud ja kaardistatud, asjakohased
korrad ja juhendmaterjalid (käsiraamatud) välja töötatud
ja kinnitatud.
 Protsesside efektiivsus hinnatud, vajadusel
alternatiivsed lahendused nende optimeerimiseks välja
töötatud.



Koolituskavade nõuetekohasus ja vastavus
järelevalveplaanis püstitatud eesmärkidele hinnatud.
Vajalike väliskoolituste taotlemine korraldatud,
väljastpoolt asutust eksperdid koolitusprogrammidesse
kaasatud.



Infovahetus ameti ja EL-i ning rahvusvaheliste
organisatsioonide vahel on tagatud ja toimub kooskõlas
kehtestatud reeglitega.



Informatsioon nõuetekohaselt edastatud, peadirektor
teavitatud, ettenähtud tegevused korraldatud.



Teenistusliku järelevalve läbiviimiseks vajalikud
materjalid kogutud ja peadirektorile edastatud.
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3.14
Alluvate
osakondade
põhimääruste ja osakonnajuhatajate
ametijuhendite
koostamine,
regulaarne
läbivaatamine
ja
vajadusel
täiendamine
ning
osakondade ametnike ametijuhendite
kooskõlastamine.
3.15 Riikliku järelevalve ja
vastutusala tegevuste tulemuslikkuse
analüüsimise ja hindamise
koordineerimine.








3.16 Kirjavahetuse pidamine
alluvaid valdkondi puudutavates
küsimustes oma pädevuse piires.
3.17
Alluvate
valdkondade
infosüsteemide sisuliste arenduste
koordineerimine.
3.18 Vastutusala töö tutvustamiseks
või
korraldamiseks
vajalike
infomaterjalide
väljatöötamise
korraldamine.
3.19 Peadirektori poolt antud
ühekordsete ülesannete täitmine.



Ameti põhimäärusest tulenevad ülesanded ja vastutus
on osakondade põhimäärustes kirjeldatud ja
ametijuhendites täitjatele delegeeritud.
Töökoormused õiglaselt ja otstarbekalt jaotatud,
õigused ja vastutused piiritletud.

Osakonna tegevuskavade ja valdkonna kontrollikavade
aruanded koondatud ja analüüsitud ning kinnitamiseks
esitatud.
Tuvastatud puudujäägid töökorralduses alluvate
osakondade
juhatajatega
läbi
analüüsitud
ja
parendusmeetmed kavandatud.
Vajadusel ettepanekud peadirektorile konkreetsete
meetmete võtmiseks tehtud.
Edastatav info adekvaatne, kirjavahetus nõuetekohane
ja õigeaegne.



Alluvate valdkondade
koordineeritud.



Infomaterjalid on välja töötatud.



Korraldused on täidetud korrektselt ja tähtaegselt.

infosüsteemide

arendused

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Teha ettepanekuid ameti töö paremaks korraldamiseks.
4.2 Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja teha koostööd teiste
struktuuriüksuste teenistujatega. Saada tegevuse analüüsimiseks vajalikku tagasisidet.
4.3 Saata alluvaid teenistujaid riigisisestesse lähetustesse ja teha ettepanekuid välislähetustesse
saatmiseks.
4.4 Teha peadirektorile ettepanekuid alluvate osakondade teenistujate edutamiseks, neile ergutuse
kohaldamiseks või distsiplinaarkaristuste määramiseks või teisele tööle viimiseks.
4.5 Edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele riigiasutustele.
4.6 Saada täiendkoolitust, mis on vajalik antud ametikohal töötamiseks.
4.7 Keelduda korralduste täitmisest, mis on vastolus seadusega.
4.8 Anda teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi oma pädevuse või peadirektori poolt antud
volituste piires.
4.9 Allkirjastada kirju ja akte, kinnitada töökorralduslikke juhiseid ja muid dokumente vastavalt
oma pädevusele.
4.10 Esindada ametit seoses oma teenistuskohustustega ning volitada oma pädevuse piires ameti
teenistujaid esindama ametit.
4.11 Kasutada vastavalt kehtestatud korrale dokumentide kinnitamiseks nimelisi templeid või
nurgastampe ja asutuse sümboolikaga nimelist nimekaarti.
4.12 Saada hüvesid ja tagatisi, mis tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest
õigusaktidest.
5. VASTUTUS
5.1 Peadirektori asetäitja vastutab peadirektori ees käesoleva ametijuhendiga punktis 3 toodud
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temale pandud teenistuskohustuste täitmata jätmise eest seaduse või haldusaktiga sätestatud korras.
5.2 Esitatud andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.3 Talle seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste
perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni
hoidmise eest.
5.4 Ameti sisekorraeeskirjadest ja asjaajamiskorrast ning tööohutuse- ja tuleohutuse-eeskirjadest ja
tööseadusandlusest tulenevatest nõuetest kinnipidamise eest.
5.5 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja hoidmise eest.
5.6 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest.
5.7 Vahetu juhi kohese informeerimise eest teenistuskohustuste 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. Faksi, paljundusmasina ja
dokumentide kopeerimiseks ning hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
6.3 Transpordivahendi ja mobiiltelefoni kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmiseks.
7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

7.2 Teadmised,
oskused.

7.3 Töökogemus.

7.4 Isikuomadused.

Kohustuslik
Soovituslik
 Magistrikraad
või
sellele
vastav
kvalifikatsioon.
 Põllumajanduse või bioloogia eriala
 Eesti keele oskus kõrgtasemel.
 Ühe antud töös vajaliku võõrkeele valdamine
kõrgtasemel või kahe antud töös vajaliku
võõrkeele oskus kesktasemel.
 Ametikohal vajalike arvutiprogrammide (MS
Office) ja andmebaaside käsitsemise oskus.
 Antud haldusalas olevate tegevusvaldkondi
reguleerivate õigusaktide ja muude
dokumentide tundmine.
 Juhtimisalased teadmised ja oskused,
sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja
praktilise rakendamise oskus, oskus
planeerida ja juhtida tööprotsesse ning
alluvate tööd, oskus juhtida asutuse
struktuuriüksuste tööd, meeskonnatöö
juhtimise oskus.
 Oskus välja töötada asutuse tööks vajalikke
eeskirju, juhendeid ja protseduurireegleid
ning kontrollida nende järgimist.
 Riigi põhikorra, kodanike õiguste ja
vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja
avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide
tundmine.
 Töökogemus juhtival ametikohal 5 aastat.
 Töökogemus
ametikohaga
seonduvas
tegevusvaldkonnas vähemalt 5 aastat
 Väga head suhtlemis- ja koostööoskus,
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sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike
huvide elluviimisel ja oskus suhelda
avalikkusega.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime
algatada ja ellu viia muudatusi ning kohaneda
kiiresti ja paindlikult muudatustega ja
ootamatute situatsioonidega.
Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada
pingeolukorras ja kasutada efektiivselt aega.
Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime,
sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid
otsuseid, võime näha ette otsuste tagajärgi
ning valmisolek vastutada nende eest.
Ausus, avatus, usaldusväärsus, täpsus,
korrektsus.
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
Indrek Halliste

ALLKIRI

/Allkirjastatud digitaalselt/

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
AMETNIK
NIMI
Raina Mõttus

ALLKIRI

/Allkirjastatud digitaalselt/
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