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2. TÖÖKOHA EESMÄRK

Töökoha eesmärk on osalemine asutuse eelarvekavandi koostamisel, finantsdokumentide
ringluse, aruandluse ja finantsarvestuseks vajaliku teabe edastamise korraldamine vastavalt
Maaeluministeeriumi valitsemisala finantsarvestuse toimemudelile.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Ameti eelarvekavandi
ettevalmistamisel osalemine, eelarve
sisestamine ettenähtud
infosüsteemidesse.

Soovitud tulemus
 Asutuse kulude ja tulude eelarve koostamiseks vajalik
sisend on antud
ning eelarve infosüsteemidesse
õigeaegselt sisestatud.
 Aruanded ja teatised Maaeluministeeriumile esitatud.
 Asutuse eelarve on avalikustatud ameti veebilehel.
3.2 Ostuarvete ja teenistujate poolt
 Ostuarved on arvete menetlemise keskkonnas
esitatud lähetus- ning
kontrollitud, kooskõlastusringile saadetud, ettenähtud
majanduskulude aruannete
kontod, koodid, eelarve liik ja vajadusel täiendav
menetlemine. Riigitöötaja
informatsioon
lisatud
ning
kulude
jaotus
iseteenindusportaali lähetuste ja
struktuuriüksuste lõikes teostatud.
majanduskulude mooduli haldamine.  Lähetuste korraldused ja aruanded ning majanduskulude
aruanded kontrollitud ning õigeaegselt Riigi
Tugiteenuste Keskusele (RTK) edastatud.
 Lähetuste ja majanduskulude moodulis on vajalikud
seadistused sisestatud ja kasutajatugi on tagatud.
3.3 Taimetervise järelevalvetasude
 Järelevalvetasude koondarvete koostamiseks on
müügiarvestuse pidamine.
algandmed klientide lõikes koondatud ja RTK-le
õigeaegselt edastatud.
 Järelevalvetasude analüütiline arvestus klientide lõikes
on infosüsteemis kajastatud, piiril sularahas kogutud
maksete
laekumine
Maksuja
Tolliameti
kogumiskontole võrreldud.
 Kaardimaksega tasutud järelevalvetasude arvestus
klientide lõikes infosüsteemis kajastatud, laekumised
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3.4 Riigilõivude ja sunnirahade
laekumiste kontrollimine.

3.5 Asutuse töötajatele maksmisele
kuuluvate hüvitiste algdokumentide
kontrollimine.
3.6 Erisoodustusmaksete õiendite
koostamine.
3.7 Toetuste andmisega seotud
dokumentide koostamisel osalemine.
3.8 Varade inventeerimisel
osalemine.
3.9 Osakonna arengu- ja
tegevuskavade väljatöötamisel
osalemine.
3.10 Finantsvaldkonna
protseduurireeglite väljatöötamisel
osalemine, vajadusel ettepanekute
tegemine valitsemisala
raamatupidamise sise-eeskirja
täiendamiseks ja muutmiseks.
3.11 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.
3.12 Töörühmade ja komisjonide
töös osalemine.
3.13 Vahetu juhi ja peadirektori
poolt antud ühekordsete ülesannete
täitmine.

kontrollitud, koondkanded koostatud ja RTK le
edastatud.
 Informatsioon võlgnike kohta on erialaosakonnale
edastatud, vajadusel võlgnevuste sissenõudmise
meetmed rakendatud.
 Taimetervise valdkonna riigilõivude koondtabel
klientide lõikes igakuiselt kontrollitud ja uuendatud.
 Tagastamisele kuuluvate riigilõivude taotlused RTK-le
edastatud.
 Riigilõivude koondkanneteks vajalik info on RTK-le
edastatud.
 Informatsioon sunnirahade laekumise kohta asutuse
siseveebilehel avaldatud ja nõude koostajale edastatud.
 Kuluhüvitiste aruanded ja väljamaksete aluseks olevad
dokumendid kontrollitud ja RTK-le edastatud.
 Andmed erisoodustuste kohta RTK-le edastatud.
 Väljamaksete taotluste andmed on kontrollitud ja
vajalikud dokumendid RTK-le edastatud.
 MAK kulude aruanded igakuiselt koostatud.
 Inventuuri
tulemused
on
kontrollitud
ja
dokumenteeritud vastavalt kehtestatud korrale.
 Lähtuvalt valdkonna töötulemuste analüüsist on
ettepanekud plaanide koostamiseks esitatud.
 Osakonna
poolt
väljastatud
finantsvaldkonna
protseduurilised dokumendid on nõuetekohaselt
koostatud.
 Valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri kajastab
vajalikke toiminguid.
 Aruanded on esitatud tähtaegselt.
 Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja
järjepidev ülevaade töö tulemustest.
 Töörühmade või komisjonide töös on osaletud ja
ülesanded täidetud.
 Ülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja tähtaegselt.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, dokumente ja muud informatsiooni
ameti teiste struktuuriüksuste teenistujatelt.
4.2 Kontrollida oma töövaldkonda puudutavaid asutusesiseseid dokumente ja nõuda nende
nõuetekohast täitmist.
4.3 Saada vastavalt võimalustele täienduskoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.4 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Saada kasutamiseks töövahendeid ja inventari, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks.
4.6 Keelduda korralduste täitmisest, mis on vastuolus seadustega.
4.7 Kasutada ametialaseks suhtlemiseks asutuse nimetuse ja sümboolikaga visiitkaarti.
4.8 Esindada vahetu juhi volitusel Põllumajandusametit oma pädevuse piires.
5. VASTUTUS
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5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Oma töövaldkonnas teostatud toimingute ja tehtud otsuste seaduspärasuse eest ning esitatud
andmete ja koostatud aruannete õigsuse eest.
5.3 Seoses
ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.4 Oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, Avaliku teenistuse seadusest, ameti
töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast, tööohutuse- ja tuleohutuse eeskirjadest ja muudest
asutuses kehtestatud kordadest kinnipidamise eest.
5.5 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku ja säästliku kasutamise ning hoidmise eest.
5.6 Enesetäiendamise ja ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavuse eest.
5.7 Vahetu juhi kohese informeerimise eest tööülesannete täitmisega seotud ja töö käigus
esilekerkinud probleemidest, mis võivad takistada asutuse tööd.
6. TÖÖKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, kantseleitarbed ja andmesidepakett. Paljundusmasina, dokumentide
skaneerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvara, printeri ja skänneri ning interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

Kohustuslik
Kõrgharidus.

Soovituslik
Finants või
erialal.

Avalikku teenistust ja töökoha eesmärgist
tulenevate
valdkonda
reguleerivate
õigusaktide tundmine.
Töökoha töövaldkonna põhjalik tundmine.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
7.3 Töökogemus.
Vähemalt 2 aastane töökogemus töökoha
tegevuskonnas. Kõrghariduse puudumise
korral pikaajaline töökogemus
(vähemalt 5 aastat) ametikoha töövaldkonnas.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatöö
valmidus.
Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
Algatusvõime ja loovus ning võime osaleda
uute lahenduste
väljatöötamisel,
neid
rakendada ja töötada iseseisvalt.
Hea analüüsivõime ja oskus kasutada aega
efektiivselt.
Suutlikkus
enesetäiendamiseks
jaarendamiseks.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

majanduse

7.2 Teadmised,
oskused.

Inglise
erialase
lugemise
tasandil.

keele

oskus
kirjanduse
ja
suhtluse

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1 Ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on õigusaktid või vajadus tööd
ümber korraldada.
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VAHETU JUHT

Kinnitan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun seda täitma.
TÖÖTAJA
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