KINNITATUD
Põllumajandusameti peadirektori
13.06.2018.a käskkirjaga nr 7-5/14
Lisa 4

PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKOND
PEASPETSIALIST
(haldus, töökeskkond, töötervishoid)
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
1.1 Struktuuriüksus
1.2 Töökoha nimetus
1.3 Vahetu juht
1.4 Alluvad
1.5 Kes asendab
1.6 Keda asendab
1.7 Töökoht
1.7 Tööpiirkond

Üldosakond
Peaspetsialist (haldus, töökeskkond, töötervishoid)
Üldosakonna juhataja
Puuduvad
Finantsjuht
Peaspetsialisti (asjaajamise valdkonnas)
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. TÖÖKOHA EESMÄRK

2.1 Töökoha eesmärk on riigivara haldamise, ameti ruumide, sõidukite ja töövahendite kasutamise,
hooldamise ja hankimise korraldamine ning töötervishoiu ja tööohutuse protsessi haldamine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Määratud protsesside haldamine
(töötervishoid ja tööohutus).







3.1 Riigivara haldamise põhimõtete
järgimise kontroll ning
inventeerimise korraldamine.




3.2 Haldus- ja majandustegevust
puudutavate lepingute projektide
läbivaatamine, ettevalmistamine ja
kooskõlastamine.
Vahetu juht:



Soovitud tulemus
Ühtsetele
vorminõuetele
vastav
protsessi
dokumentatsioon (protsessikirjeldus, protsessijoonis
vms) on koostatud ja ajakohastatud.
Protsess on kujundatud efektiivselt ja sisekliendi
vajadusi arvestavalt.
Protsessis osalejatele on tagatud vajalik info,
juhendmaterjalid ja dokumendivormid.
Protsessi toimivus, tõhusus ja tulemuslikkus, sh
ressursikulu
on
järjepidevalt
analüüsitud,
parendusvajadused on tuvastatud.
Ettepanekud protsessi tõhustamiseks, sh vajadusel töö
ümberkorraldamiseks, on esitatud ning kooskõlastatult
vahetu juhiga rakendatud.
Riigivara haldamiseks ja otstarbekaks kasutamiseks
juhendid ja eeskirjad või muud dokumendid välja
töötatud ning vajadusel täiendatud, kontroll nende
täitmise üle teostatud.
Riigivara inventeerimine on vastavalt kehtivale korrale
läbi viidud ja tulemused dokumenteeritud.
Lepingud on sõlmitud lähtudes seadusandlusest ja
asutuse huvisid ning võimalusi arvestades.
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3.3 Riigihangete korraldamine
ametikoha valdkonda puudutavate
objektide osas.
3.4 Ameti teenistujate vajalike
töövahendite, büroo- ja
majanduskaupade ning teenustega
varustamise korraldamine.



Riigihanked on korraldatud seadusandlusest lähtuvalt,
eraldatud ressursside optimaalne kasutamine on tagatud.



Struktuuriüksustele
on
eraldatud
planeeritud
tööülesannete täitmise tagamiseks vajalikud teenused,
materiaalsed ressursid.
Limiitide jaotuskavad on õigeaegselt esitatud
kooskõlastamiseks üldosakonna juhatajale ning seejärel
peadirektorile kinnitamiseks.
Büroo- ja majanduskaupadega varustamine on
korraldatud.
Töö- ja ametiriietus ning isikukaitsevahendid on
hangitud ning nende kasutamise arvestus peetatud.




3.5 Töö- ja ametiriietuse ning
isikukaitsevahenditega varustamine
ning väljaandmise ja kasutamise
arvestuse pidamine.
3.6 Asutuse kõne- ja
andmesidepakettide avamiste ja
muutmiste korraldamine.



3.7 Büroomasinate, olmetehnika,
mööbli, seadmete ja muu inventari
hooldamise ja remondi
korraldamine.
3.8 Asutuse sõidukite
dokumentatsiooni ja korrasoleku
tagamine.



3.9 Üldautode kasutamise
korraldamine.
3.10 Sõidukite kasutamise jooksvate
analüüside koostamises osalemine
3.11 Ameti eelarve eelnõu
koostamisel osalemine.

3.12 Asutuse töökorralduse reeglite
väljatöötamisel osalemine ning
nõuete täitmise järelevalve oma
vastutusala ulatuses.
3.13 Esmaabi ning töökeskkonna
alase tegevuse koordineerimine.




 Sõidukid on kindlustatud, kasutajatel on väljastatud
vajalikud dokumendid, s.h lepingud ja kehtivad
volitused.
 Kõik asutuse sõidukid on varustatud kohustusliku
inventariga.
 Sõidukid on Maanteeameti Liiklusregistri büroos arvele
ja arvelt maha võetud.
 Autod on varuosadega ja rehvidega varustatud.
 Sõidukitega seotud probleemide lahendamisele on kaasa
aidatud ja töötajad nõustatud.
 Remondikulud on seotud konkreetsete autodega
 Asutuse sõidupäevikute täitmise kontroll.
 Üldautode
kasutamine
on
koordineeritud
ja
dokumentatsioon nõuetekohaselt täidetud.
 Sõidukite kasutamise analüüside koostamises osaletud
ettepanekud ressursside efektiivsemaks kasutamiseks
juhtkonnale esitatud.
 Eelarveprojekti investeeringute kava ning varade
soetamise vormid on koostatud ja esitatud tähtaegselt.


Töökorralduse reeglites on turvameetmete osa välja
töötatud ja ajakohastatud. Teenistujad on instrueeritud
ning kehtestatud nõuetest teadlikud.



Tagatud on esmaabi, töökeskkonna- ja tuleohutuse
nõuete täitmine ning töötajate ohutus.
Esmaabi ning töökeskkonna alane koolitustegevus on
koordineeritud.



Vahetu juht:

Asutuse kõne- ja andmesidevajaduse analüüs on
järjepidevalt tehtud.
Kõne- ja andmesidepaketid on õigeaegselt avatud,
kasutajate muutuse korral muudatused sisse viidud.
Rikete korral on operatiivselt korraldatud masinate,
tehnika, seadmete ja muu inventari remont.
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 Tööõnnetus õigeaegselt registreeritud, teatavaks tehtud
töökeskkonnavolinikule,
töökeskkonnanõukogu
liikmetele ja tööinspektorile ning viidud läbi vajalikud
uurimistoimingud.
 Aruanded on esitatud tähtaegselt.
 Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja järjepidev
ülevaade töö tulemustest.

3.14 Tööõnnetuse asjaolude ja
põhjuste uurimise korraldamine.

3.15 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.

3.16 Töörühmade ja komisjonide
töös osalemine.
3.17 Vahetu juhi ja peadirektori
poolt antud ühekordsete tööalaste
ülesannete täitmine.

 Töörühmade ja komisjonide töös oma pädevuse piires
osaletud, ülesanded täidetud.
 Ühekordsed 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
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, s.h kantseleitarbed ja kõne- ja andmesidepakett. Paljundusmasina,
dokumentide kopeerimiseks ja hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvaraga ning printeri ja interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.

Vahetu juht:
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7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

Kohustuslik
Kõrgharidus.

Soovituslik

7.2 Teadmised,
oskused.

Asutuse töökorralduslike ja töökoha eesmärgist
tulenevat valdkonda reguleerivate õigusaktide
tundmine.
Põhjalikud teadmised töökoha
tegevusvaldkonnas.
Projektijuhtimise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
7.3 Töökogemus.
Töökogemus töökoha tegevuskonnas vähemalt 1
aasta.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlusoskus ja meeskonnatöö valmidus.
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime
osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid
rakendada ning töötada iseseisvalt.
Hea analüüsi- ja üldistusvõime, oskus kasutada
efektiivselt aega.
Suutlikkus sihikindlaks enesetäiendamiseks jaarendamiseks.
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

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

Vahetu juht:

ALLKIRI
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