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PÕLLUMAJANDUSAMET
ÜLDOSAKOND
PEASPETSIALIST
(asjaajamine)
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:
1.8 Tööpiirkond

Üldosakond
Peaspetsialist (asjaajamine)
Üldosakonna juhataja
Puuduvad
Nõunik (dokumendihalduse valdkonnas)
Nõunikku (dokumendihalduse valdkonnas)
Teaduse 2, Saku, Harjumaa
Eesti Vabariik
2. TÖÖKOHA EESMÄRK

2.1 Töökoha eesmärk on ameti haldusdokumentide vormistamine, dokumendihaldusprogrammi
haldamine ja kasutajatugi, telefoniteenindus ning ameti igapäevase asjaajamise ja
dokumendiringluse nõuetekohasuse tagamine. Põllumajandusameti dokumendihaldussüsteemi
muudatuste juurutamise protsessis osalemine.
3. TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne:
3.1 Ameti asjaajamine ja
dokumendiringlus, saabunud
dokumentide registreerimine ja
täitjatele edastamine.

3.2 Dokumendihaldustarkvara
kasutajatugi, seire ja
administreerimine.

Soovitud tulemus:
 Ameti üldaadressidel saabunud ja väljaminevad kirjad
ning muu dokumentaalne info on nõuetekohaselt
dokumendihaldusprogrammis registreeritud ja vajadusel
edastatud kuuluvuse järgi osakondadele.
 Väljasaadetavad kirjad ja haldusdokumendid on
vormistatud korrektselt ja keeleliselt õiged ning vastavad
asjaajamise nõuetele.
 Dokumendihaldustarkvara
kasutajatele
dokumendihaldusprotsessid ja toiminguid selgitatud.
 Ebaõiged
kanded
dokumendihaldustarkvaras
korrigeeritud või kustutatud.
 Dokumendihaldustarkvara WebDesktop on uutele
töötajatele kasutajakontod loodud.
 Dokumendihaldustarkvaras kannete korrektsuse kontroll.
 Dokumendihaldustarkvara dokumendivahetus-keskuse
(DVK) moodulist dokumentide haldamine.

3.3 Asutuse vapipitseri hoidmine. 
3.4 Pitsatite, templite, ja

visiitkaartide
valmistamise korraldamine
3.5 Teabe vahendamine ja

telefoniteenindus.
Vahetu juht:

Asutuse vapipitser on nõuetekohaselt hoitud.
Töötajatele on templid, ametitõendid ja visiitkaardid
tellitud ja õigeaegselt kasutamiseks üle antud.
Telefonikõned ja teated on vastuvõetud ning asjaomastele
isikutele korrektselt edastatud. Probleemid ja küsimused
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3.6 Klientide ja külaliste vastuvõtt. 

3.7 Posti väljasaatmine.





võimalusel operatiivselt lahendatud.
Klientidele ja külalistele on võimaldatud sissepääs
hoonesse, suunatud vastavate teenistujate juurde või
antud neile vajalik informatsioon.
Post on õigeaegselt välja saadetud. Dokumendid
ümbrikutesse pandud vastavalt Eesti Posti nõuetele.
Väljaminev post, mis on saabunud osakonda tööpäeval
hiljemalt kella 14.30-ks on vormistatud, komplekteeritud
ja välja saadetud, tähtsaadetised postiasutusse edastatud.
Väljasaadetavate dokumentide aruandlus Exeli tabelis on
peetud. Igapäevane ülevaade Omnivale üle antud
saadetistest on kirjeldatud.
Peadirektori poolt allkirjastatavad kirjad, üldkäskkirjad
ja otsused on korrektselt vormistatud, registreeritud ja
ringlusse saadetud.

3.8 Haldusdokumentide
vormistamine ja ringlusse
saatmine.



3.9 Teabenõuete edastamine.



Ameti veebilehelt saadetud teabenõuded on registreeritud
ja edastatud adressaatidele või täitjatele saabumise
päeval.

3.10 Aruannete koostamine oma
töövaldkonnas.




Aruanded on esitatud tähtaegselt.
Tegevuste planeerimiseks on olemas vajalik ja järjepidev
ülevaade töö tulemustest.
Faksi teel saabunud informatsioon on kuuluvuse järgi
edastatud.
Ühekordsed tööülesanded on täidetud täpselt ja
tähtaegselt.

3.11 Põllumajandusameti üldfaksi 
eest vastutamine.
3.12 Vahetu juhi ja kõrgemalseisva 
juhi poolt antud ühekordsete
tööülesannete täitmine.

4. ÕIGUSED JA VOLITUSED
4.1 Saada ülesannete täitmiseks vajalikku asutuse tegevust ja vastuvõetud otsuseid ning nende
muudatusi kajastavat teavet ja dokumente asutuse teiste struktuuriüksuste teenistujatelt.
4.2 Esindada vahetu juhi korraldusel oma pädevuse piires Põllumajandusametit koostöös teiste
asutuste ja organisatsioonidega.
4.3 Saada täiendkoolitust, mis on vajalik antud töökohal töötamiseks.
4.4 Saada kasutamiseks töövahendeid ja inventari, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks.
4.5 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
4.6 Teha vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja anda informatsiooni tööd
takistavatest asjaoludest.
4.7 Tegutseda dokumendihaldustarkvara Webdesktop töölaua administraatori õigustes.
4.8 Õigus määrata ja vajadusel muuta Põllumajandusameti tegevuse käigus tundlikku
informatsiooni sisaldavatele dokumentidele juurdepääsupiirangut. Õigus muuta ning kustutada
dokumendihaldustarkvaras kõiki kandeid.
5. VASTUTUS
5.1 Vastutab käesoleva ametijuhendi punktis 3 temale pandud tööülesannete vastutustundliku,
õiguspärase, õigeaegse ja täpse täitmise eest.
5.2 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 Tehtud ettepanekute asjakohasuse ja seadusandlusele vastavuse eest.

Vahetu juht:

Töötaja:

2 (4)

5.5 Töövaldkonda reguleerivatest seadustest, ameti töökorralduse reeglitest, asjaajamiskorrast,
tööohutuse- ja tuleohutuse eeskirjadest ning tööseadusandlusest tulenevatest nõuetest
kinnipidamise eest.
5.6 Tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ja hoidmise eest.
5.7 Oma kvalifikatsiooni hoidmise ja enesetäiendamise eest.
5.8 Vahetu juhi kohese informeerimise eest teenistuskohustuste täitmisega seotud ja töö käigus
esilekerkinud probleemidest, mis võivad takistada asutuse tööd.
6. TÖÖKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1 Komplekteeritud töökoht, s.h kantseleitarbed ja lauatelefon. Faksiaparaadi ja paljundusmasina
ja dokumentide hävitamiseks ettenähtud vahendite kasutamise võimalus.
6.2 Arvuti koos vajaliku tarkvara, printeri, skänneri ning interneti püsiühenduse kasutamise
võimalusega.
7. TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

7.1 Haridus, eriala.

7.2 Teadmised,
oskused.

7.3 Töökogemus.
7.4 Isikuomadused.

Kohustuslik
Kesk-eriharidus.

Soovituslik
Kõrgharidus
dokumendihalduse
juhiabi erialal.

või

Asutuse töökorralduslike ja töökoha
eesmärgist
tulenevat
valdkonda
reguleerivate õigusaktide tundmine.
Töökoha
töövaldkonna
põhjalik
tundmine.
Eesti
keele
oskus
kõrgtasemel. Inglise ja vene keele oskus
Töökohal vajalike andmebaaside ja esmase suhtluse tasandil.
programmide kasutamise osakus.
Töökogemus
töökoha
tegevusvaldkonnas vähemalt 1 aasta.
Hea suhtlusoskus ja meeskonnatöö
valmidus.
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas
võime
osaleda
uute
lahenduste
väljatöötamisel ning neid rakendada.
Hea analüüsivõime ja oskus kasutada
efektiivselt aega.
Suutlikkus
sihikindlaks
enesetäiendamiseks ja -arendamiseks.
Võime
omandada
ja
edastada
informatsiooni ning reageerida kiiresti
muutustele.
Kohusetundlikkus,
otsustusja
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:
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VAHETU JUHT

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

Vahetu juht:
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