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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talitus
Ametinimetus:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Õiguspoliitika
Vahetu juht:
Asekantsler
Alluvad:
Avaliku õiguse talituse teenistujad
Ametnik asendab:
Asekantsleri (õiguspoliitika) poolt määratud teenistujat
Ametnikku asendab:
Talituse nõunik
Ametikoha põhieesmärk:
Avaliku õiguse talituse töö juhtimine, ministeeriumi tööplaaniga määratud avaliku õiguse valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise ning avaliku õiguse valdkonna EL ja rahvusvahelise õiguse küsimustes justiitsministri seisukohtade ettevalmistamise tagamine

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	juriidiline kõrgharidus;
	saksa keele oskus kõrgtasemel;
	inglise keele suuline ja kirjalik oskus, soovitavalt ka mõne muu EL liikmesriigi keele suuline ja kirjalik oskus;
	eesti keele oskus kõrgtasemel (tase C1);
	väga head teadmised avaliku õiguse valdkonnas;
	arvuti kasutamise oskus tööks vajalikul tasemel;
	väga head teadmised seadusloome protsessist;
	iseseisvus töös, väga hea analüüsi- ja tulemuste prognoosivõime;
	info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus;
	hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	avaliku õiguse talituse töö juhtimine ja korraldamine;

tõhus töökorraldus, motiveeritud töötajaskond, ettepanekud talituse töökorralduse, töötajate täiendõppe ja tulemuspalga ning talituse tööplaani osas, õigeaegselt täidetud ülesanded;
	õiguspoliitiliste arengusuundade analüüsimine ning õiguspoliitika kujundamiseks ettepanekute tegemine avaliku õiguse valdkonnas;

ettepanekud arengusuundade määratlemiseks ning õiguspoliitika kujundamiseks;
	avaliku õiguse valdkonna õigusaktide muutmisettepanekute kogumine erinevatelt osapooltelt, nende analüüsimine ning seaduseelnõude ettevalmistamiseks ettepanekute tegemine;

kogutud ja analüüsitud erinevate institutsioonide muudatusettepanekud, juhtkonnale esitatud muudatusettepanekud;
	teiste ministeeriumide seaduseelnõude väljatöötamise kavade ning seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõude kooskõlastamise käigus justiitsministri arvamuste ettevalmistamises osalemine;

põhjendatud ja õigeaegne arvamus ministrile esitatud;
	Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta justiitsministri arvamuste ettevalmistamisel osalemine;

põhjendatud ja õigeaegne arvamus ministrile esitatud;
	õigusloomealaste ja rahvusvaheliste lepingute väljatöötamise töö- ja ekspertgruppides justiitsministri seisukohtade esindamine;

osalemine vastavalt juhtkonna otsustele;
	Riigikogu komisjonides ja/või täiskogus justiitsministri ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade esindamine;

Justiitsministeeriumi seisukohad esindatud ja põhjendatud;
	vajaduse korral avalikkuse ees ja meedias avaliku õiguse talituse vastutusalasse kuuluvate õiguspoliitiliste otsuste selgitamine;

põhjendatud ja õigeaegsed seisukohad avalike suhete talitusega koostöös avalikkusele edastatud;
	rahvusvahelise koostöö korraldamises osalemine;

põhjendatud ja õigeaegselt esitatud seisukohad koostöös arendus- ja personalitalitusega edastatud;
	pidev enda teadmiste täiendamine ja tutvumine avaliku õiguse valdkonna arenguga nii Eestis kui ka meiega võrreldavate õigussüsteemidega riikides;

pidevalt täienevad teadmised;
	asekantsleri (õiguspoliitika) korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.

Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Juhataja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu ülemusega.

Juhataja teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.


Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

