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PÕLLUMAJANDUSAMET
VILJANDI KESKUSE PEASPETSIALISTI
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 Alaline töökoht:
1.8 Tööpiirkond:

Viljandi keskus
Peaspetsialist
Keskuse juhataja
Sama valdkonna peaspetsialist
Sama valdkonna peaspetsialisti
Viljandi keskus
Eesti Vabariik
2. AMETIKOHA EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärk on kehtestatud korras ettenähtud ülesannete täitmine ja toimingute
läbiviimine maaparanduse valdkonnas.
3. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Nõuetekohase GIS pidamisega
seotud toimingute läbiviimine, GIS
andmete täiendamine, töötlemine ja
analüüs.
3.2 Maaparandussüsteemi
kasutusotstarbe lõppenuks lugemine
või maaparandussüsteemi
kasutusotstarbe lõppenuks
lugemisest keeldumine.

3.3 Maaparandussüsteemide
arvelevõtmine

3.4 Maaparandusühistute
tegevuspiirkonna kaardi ja õiendi
koostamine.

Soovitud tulemus:
 Ettenähtud maaparanduse valdkondades on GIS
toimingud teostatud, GIS ruumiandmed, andmebaasid ja
atribuudid muudetud
ning ajakohastatud, vastavad
õiendid väljastatud ja tulemused vormistatud.
 Maaparandussüsteemi
kasutusotstarbe
lõppenuks
lugemise taotlus registreeritud MSR-s.
 Maaparandussüsteemi
kasutusotstarbe
lõppenuks
lugemise menetlus algatatud, kohapealne kontroll läbi
viidud, tulemused nõuetekohaselt vormistatud, andmed
MSR-i kantud.
 Maaparandussüsteemi
kasutusotstarbe
lõppenuks
lugemise või maaparandussüsteemi kasutusotstarbe
lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse eelnõu tehtud.
 Olemasolevate maaparandussüsteemide arvelevõtmise
taotlus registreeritud MSR-s.
 Menetlus algatatud, kohapelane kontroll läbi viidud,
mõõtmised
teostatud,
olemasoleva
süsteemi
nõuetekohasuse või nõuetele vastavaks viimise
võimaluste osas hinnatud, mõõdistusjooniste vastavus
nõuetele
kinnitatud,
tulemused
nõuetekohaselt
vormistatud, andmed MSR-i kantud.
 Maaparandussüsteemi
arvelevõtmisest
keeldumise
menetlus läbi viidud, nõuetekohaselt dokumenteeritud.
 Maaparandusühistu tegevuspiirkonna kaart ja õiend
maaparandussüsteemide
reguleeriva
võrgu
ja
ühiseesvoolu pikkuste kohta kinnisasjade lõikes
nõuetekohaselt koostatud.
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3.5 Vahetu juhi ja tema asetäitja
antud ühekordsete
teenistusülesannete täitmine.

 Ühekordsed teenistusülesanded on täpselt ja õigeaegselt
täidetud.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku juhendamist ja teavet ameti teistelt osakondadelt.
4.2 Saada võimaluste piires täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.3 Saada 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.
4.7 Keelduda korralduste täitmisest, mis on vastuolus seadusega.

5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud ametikoha teenistusülesannete
vastutustundliku täitmise eest.
5.2. Oma töövaldkondades teostatud toimingute ja tehtud otsuste seaduspärasuse eest.
5.3. Keskuse tööpiirkonnas oma töö valdkonnas valitseva olukorra ja kontrolliobjektide kohta
teabe valdamise eest.
5.4 Esitatud andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.5 Seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.6 Oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning avaliku teenistuse, haldusmenetluse,
korruptsioonivastasest, isikuandmete kaitse jm. järelevalveametniku tegevust reguleerivatest
seadustest tulenevate nõuete ning asutuses põhitegevuse korraldamiseks antud õigusaktide
järgimise eest.
5.7 Ameti sisekorraeeskirja, asjaajamise korra, tööohutuse- ja tuleohutuse eeskirjade ja muude
asutuse töö korraldamiseks antud õigusaktide järgimise eest.
5.8 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku ja säästliku kasutamise ning hoidmise eest.
5.9 Enesetäiendamise ja ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavuse eest.
5.10 Vahetu juhi kohese informeerimise eest töökoha 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 tööks vajaliku tarkvara ja printeri ning interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
6.3. Transpordi- ja sidevahendite kasutamise võimalus teenistusülesannete täitmisel.
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7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON
7.1 Nõuded haridusele:
7.2 Nõuded teadmistele ja
oskustele:

7.3 Nõuded töökogemusele:

7.4 Nõuded isiksuseomadustele:

Kõrgharidus maaparanduse, veemajanduse või teedeehituse
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
Eelnev töökogemus maaparanduse valdkonnas vähemalt 2
aastat.
Hariduse korral muul erialal või kõrghariduse puudumisel
vajalik pikaajaline (vähemalt 5 aastat) töökogemus ametikoha
tegevusvaldkonnas.
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.

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhend vaadatakse läbi vähemalt kord aastas ja vajadusel muudetakse.
8.2 Käesolevat ametijuhendit võib muuta asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide muutmisel,
uute seadusest tulenevate ülesannete lisandumisel, asutuse tegevuse ümberkorraldamisel või
koosseisude muutumisel.
8.3 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk,
põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht
oluliselt ei suurene (ATS paragrahv 59 lg 11).

VAHETU JUHT
NIMI
ALLKIRI

KUUPÄEV

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

KUUPÄEV
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