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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 Alaline töökoht:
1.8 Tööpiirkond:

Saare keskus
Peaspetsialist
Keskuse juhataja
sama valdkonna peaspetsialist
sama valdkonna peaspetsialisti
Saare keskus
Eesti Vabariik
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärk on kehtestatud korras ettenähtud ülesannete täitmine ja toimingute
läbiviimine maaparanduse valdkonnas, eelkõige GIS andmebaasi pidamine ning hoiukavade
koostamisel ja rakendamisel osalemine.
3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Nõuetekohase GIS pidamisega
seotud toimingute läbiviimine, GIS
andmete täiendamine, töötlemine ja
analüüs.

3.2 Maaelu arengukava meetmetega
seotud GIS-i pidamine, täiendamine.

3.3 Maaparandushoiukavade
koostamine ja rakendamine.

3.4 Vahetu juhi ja tema asetäitja
antud ühekordsete
teenistusülesannete täitmine.

Soovitud tulemus:
 Ettenähtud maaparanduse valdkondades on GIS
toimingud teostatud, GIS ruumiandmed, andmebaasid ja
atribuudid muudetud ning ajakohastatud, vastavad
õiendid väljastatud ja tulemused vormistatud.
 Kontrollitoiminguteks ja järelevalveks vajalikud analüüsid
koostatud.
 Vajalikud ruumiandmete muudatus-ja parandusettepanekud
kontrollitud ja edastatud (sh keskkonnaregistris, EELIS-es,
ETAK-s jms maaparandusega seotud registrites).
 Andmebaasid ja kaardikihid on loodud, kaasajastatud ja
täiendatud;
 Ruumiandmete muudatusettepanekud on kontrollitud ja
edastatud.
 Uurimistööd eesvooludel ja maaparandussüsteemi maaalal, ruumiandmete toimingud, hoiukava koostamise,
kooskõlastamise ja avalikustamisega seotud toimingud
on ettenähtud korras läbi viidud ja tulemused
vormistatud.
 Hoiukavade rakendamiseks vajalikud tegevused on
teostatud.
 Ühekordsed teenistusülesanded on nõuetekohaselt ja
õigeaegselt täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku juhendamist ja teavet ameti teistelt
Vahetu juht:

Ametnik:
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osakondadelt.
4.2 Saada vastavalt võimalustele antud ametikohal töötamiseks vajalikku täiendkoolitust.
4.3 Saada vajalikke töövahendeid ja inventari, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks.
4.4 Saada hüvesid ja tagatisi, mis tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.
4.5 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.6 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
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 sisekorraeeskirjadest, 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 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 kopeerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2. Arvuti koos vajaliku tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise võimalusega.
6.3. Transpordi- ja sidevahendite kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmiseks.
7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON
7.1 Nõuded haridusele.
7.2 Nõuded teadmistele ja
oskustele.

7.3 Nõuded töökogemusele:
7.4 Nõuded isiksuseomadustele:

Vahetu juht:

Kõrgharidus, soovitavalt maaparanduse või maakorralduse
alal.
Asutuse töökorralduslike ja töökoha eesmärgist tulenevat
valdkonda reguleerivate õigusaktide 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 autojuhiload.
Töökogemus ametikoha töövaldkonnas vähemalt 2 aasta.
Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö valmidus.
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
Algatus- ja iseseisvalt töötamise võime.
Hea analüüsivõime ja oskus kasutada efektiivselt aega.
Võime reageerida kiiresti muutustele, enesetäiendamisevõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
Ametnik:
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8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhend vaadatakse läbi vähemalt kord aastas ja vajadusel muudetakse.
8.2 Käesolevat ametijuhendit võib muuta asutuse tegevuse ümberkorraldamisel, uute
seadusekohaste ülesannete lisandumisel või koosseisude muutumisel.
8.3 Ametijuhendi muutmise aluseks võib olla ka Avaliku teenistuse seaduse paragrahv 59 (11),
milles on sätestatud: “Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha
eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku
ülesannete maht oluliselt ei suurene.”

VAHETU JUHT
NIMI
ALLKIRI

KUUPÄEV

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