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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKONNA JUHATAJA
AMETIJUHEND
1. ÜLDOSA
Üldosakond
Osakonnajuhataja
Peadirektor
Üldosakonna töötajad
Üldosakonna nõunik, finantsjuht
Üldosakonna peaspetsialist (koolitus, personalitöö), peaspetsialist
(kommunikatsioon)
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik

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
1.8 Tööpiirkond

2. TÖÖKOHA EESMÄRK
2.1 Töökoha eesmärk on osakonna töö juhtimine, tagades osakonnale põhimäärusega kinnitatud
ülesannete täitmise ning personali värbamise ja valiku, palgakorralduse ja tasustamise ning
teenistus- ja töösuhete administreerimise protsesside haldamine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1 Osakonna juhtimine ja
meeskonnatöö tagamine.











3.2 Osakonna töö planeerimine.

Vahetu juht:



Soovitud tulemus
Osakonnale põhimääruses pandud ülesanded on
jaotatud,
osakonna
põhimäärus
ja
töötajate
ametijuhendid koostatud ja vastavalt vajadusele
ajakohastatud.
Töö tulemused on hinnatud, aastavestlused läbi viidud
ja arendustegevused kokku lepitud.
Regulaarne tagasiside osakonna töötajatele nende töö
tulemuste ja meeskonnaliikmena tegutsemise kohta on
antud.
Osakonnas on loodud tingimused heaks koostööks,
kujundatud on panustamist toetav ja väärtustav
õhkkond, mis aitab teenistujatel olla motiveeritud ja
pühendunud.
Informatsioon, k.a muudatustest asutuse töökorralduses,
on osakonna töötajatele edastatud, regulaarsed
töökoosolekud tulemuslikult korraldatud.
Asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides
määratud ülesanded on täidetud.
Kontroll osakonna töötajatele pandud ülesannete
täitmise üle on tagatud, osakonna teenistujate äraolek ei
too kaasa tööprotsessi katkemist.
Osakonna pika- ja lühiajalised eesmärgid ning
tegevused nende saavutamiseks on kavandatud ja
töötajatega kokku lepitud, planeerimisdokumendid
asutuses kehtestatud korras koostatud ja ressursivajadus
hinnatud, püstitatud ülesannete täitmine tagatud.

Töötaja:
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3.3 Kontroll tegevuste läbiviimise üle
ja tulemuslikkuse hindamine

3.4 Ameti personalitöö korraldamine
ja asutuse personalialastes
arendusprojektides osalemine.

3.5 Personali värbamise ja valiku
korraldamine.

3.6 Teenistus- ja töösuhetega
kaasneva nõuetekohase
dokumentatsiooni tagamine.

 Arendustegevused on kavandatud, korraldatud ja
tulemused hinnatud.
 Osakonna
finantsvajadused
on
hinnatud
ja
eelarvetaotluses
kajastatud,
uute
tegevuste
rakendamiseks on eelarvetaotlusse sisend antud.
 Tööjõuressurss on hinnatud ja vajadusel ettepanekud
ümberkorraldusteks tehtud.
 Kontroll püstitatud eesmärkide ja kavandatud
ülesannete täitmise üle on tagatud, aruanded kehtestatud
korras ja tähtaegselt esitatud.
 Tuvastatud puudujäägid töökorralduses läbi analüüsitud
ja parendusmeetmed kavandatud.
 Tagatud on ameti strateegilistest eesmärkidest lähtuv
personalitöö
korraldus,
olemas
on
vajalikud
personalialased sisemist töökorraldust reguleerivad
korrad/juhendid ja protseduurid.
 Personalialaste arendusprojektide väljatöötamisel ja
rakendamisel on osaletud.
 Personaliotsingu
protsess
lähtub
ameti
personalipoliitika põhimõtetest ning toetab juhte pädeva
personali värbamisel.
 Värbamiskuulutused on avaldatud, valikuintervjuude
läbiviimine on korraldatud.
 Otsuse langetamine kandidaatide osas on tagatud ja
asjaosalistele teatavaks tehtud.
 Teenistus- ja töösuhetega kaasneva dokumentatsiooni
(lepingud,
käskkirjad
jms)
vormistamine
on
korraldatud.
 Personali- ja palgaarvestuseks vajalik teave ja
dokumentatsioon on edastatud Riigi Tugiteenuste
Keskusele.
 Töökorralduse reeglid ja turvameetmed on välja
töötatud. Teenistujad on instrueeritud ning kehtestatud
nõuetest teadlikud.
 Lepingud on sõlmitud lähtudes seadusandlusest ja
asutuse huve ning võimalusi arvestades.

3.7 Ameti töökorralduse reeglite
väljatöötamine ning nõuete
täitmise kontroll.
3.8 Osakonna vastutusalas koostatud
lepingute projektide läbivaatamine
ja kooskõlastamine.
3.9 Ameti arengukava koostamisel  Osakonna vastutusala eesmärgid on seatud ja
osalemine,
tugiteenuste
kavandatud tegevused on kooskõlas ameti strateegiliste
arendusprojektide
täitmise
eesmärkidega.
korraldamine.
 Osakonna sisend ameti strateegilisse ja operatiivsesse
planeerimisse on antud.
3.9 Töörühmade ja komisjonide töös
 Töörühmade ja komisjonide töös oma pädevuse piires
osalemine.
osaletud, ülesanded täidetud.
3.10 Aruannete koostamine oma
 Aruanded on esitatud tähtaegselt.
töövaldkonnas.
 Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja
järjepidev ülevaade töö tulemustest.
3.11 Valdkonna info kättesaadavuse  Avalikustamist vajav teave on edastatud.
tagamine vastavalt avaliku teabe
seadusele.
3.12 Peadirektori poolt antud
 Ühekordsed ülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja
ühekordsete ülesannete täitmine.
tähtaegselt.

Vahetu juht:

Töötaja:
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4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada osakonnale pandud ülesannete täitmiseks asutuse struktuuriüksuste teenistujatelt
õigeaegselt vajalikku informatsiooni.
4.2 Esindada Põllumajandusametit koostöös teiste asutuste ja organisatsioonidega vahetu juhi
korraldusel.
4.3 Osaleda otsustusprotsessis osakonna põhimäärusega pandud valdkondades.
4.4. Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks, nende juhtimiseks või osakonna töötajate
kaasamiseks erinevate töörühmade töösse nii asutuses kui väljaspool.
4.5 Teha ettepanekuid osakonna töö paremaks korraldamiseks.
4.6 Osaleda uute töötajate värbamisel osakonda ning teha ettepanek osakonna töötajate tööle
võtmiseks.
4.7 Teha ettepanekuid osakonna ametnike tasustamise kohta või töölt vabastamiseks, samuti
koolitusele või lähetusse saatmiseks. Teha esildisi nende töös esinevate sisuliste puuduste kohta.
4.8 Osaleda üritustel, koolitustel, teabepäevadel, mis võimaldavad saada informatsiooni ja luua
vajalikke kontakte ning saada vastavalt võimalustele täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal
töötamiseks.
4.9 Saada kasutamiseks tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja inventari ning
visiitkaarti.
4.10 Allkirjastada osakonna plangil vormistatud kirju.
4.11 Anda alluvatele ühekordseid ülesandeid osakonna põhimäärusega pandud ülesannete piires.
4.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 Väljatöötatud dokumentatsiooni nõuetekohasuse ja tehtud otsuste seaduslikkuse, osakonna
dokumentatsiooni süstematiseeritud säilitamise ning esitatud andmete ja aruannete õigsuse eest.
5.3 Teistele ametiasutustele, nende järelepärimisel, informatsiooni edastamise eest.
5.4 Tuvastatud puudustest vahetu juhi kohese informeerimise ja tehtud ettepanekute asjakohasuse
ning seaduslikkuse eest.
5.5 Seoses ametialase tegevusega teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.6 Töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, avaliku teenistuse, haldusmenetluse,
korruptsioonivastasest, isikuandmete kaitse ja tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmise eest.
5.7 Ameti töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast, töö- ja tuleohutuse eeskirjadest ning muudest
asutuses kehtestatud kordadest kinnipidamise eest.
5.8 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja hoidmise eest.
5.9 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest.
5.10 Seadusest tulenevate ülesannete mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise eest oma
töövaldkonnas.
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 tarkvaraga ning printeri ja interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.
Vahetu juht:

Kohustuslik
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Töötaja:

Soovituslik
Osakonna
tegevusvaldkonnaga
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seonduval alal.
7.2 Teadmised,
oskused.

Avalikku teenistust ja osakonna
tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide hea
tundmine.
Osakonna tegevusvaldkondade hea tundmine.
Juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas
juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise
rakendamise oskus, oskus planeerida
tööprotsessi ning alluvate tööd.
Töökohal vajalike arvutiprogrammide ja
andmekogude käsitsemise oskus.
Eesti keele oskus kõrgtasemel.
7.3 Töökogemus.
Töökogemus osakonna tegevusvaldkonnaga
seonduval töökohal vähemalt 4 aastat ning
juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat.
7.4 Isikuomadused. Hea suhtlusoskus ning meeskonnatöö valmidus.
Hea analüüsi- ja üldistusvõime.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime
osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid
rakendada ning töötada iseseisvalt.
Suutlikkus sihikindlaks enesetäiendamiseks ja arendamiseks.
Pingetaluvus ja võime kohaneda kiiresti
muutuvates tingimustes.
Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime.
Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

Inglise keele oskus
erialase kirjanduse
lugemise ja suhtluse
tasandil.

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

Töötaja:
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