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AMETNIKU AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus:
õigusloome ja arenduse talitus
Ametikoht: 
nõunik (kohtute administreerimine)
Tegevusvaldkond:
I ja II astme kohtute eelarvepoliitika ja halduskorraldus 
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Ametnik asendab:
-
Ametnik asendab:
talituse juhataja või talituse juhataja määramisel nõunik (kohtumenetlus ja kohtukorraldus)

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (majandus- või haldusjuhtimisalane kõrgharidus);
	eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1);
	vähemalt ühe võõrkeele oskus heal tasemel;
	eelarvestamiseks vajalikud oskused;
	tööks vajalik arvuti kasutamise oskus;
	majandusalased teadmised;
	väga hea analüüsivõime;
	head matemaatilised oskused;
	täpsus ja kohusetundlikkus;
	head teadmised kohtukorraldusest;
	hea suhtlemisoskus.


Ametikoha põhieesmärk:
I ja II astme kohtute efektiivse haldamise korraldamine ja eelarvepoliitika kujundamine 

Teenistusülesanded:
Tulemus:
	kohtute eelarve koostamisel osalemine;

asekantslerile õigeaegselt esitatud ja kohtujuhtidega läbi arutatud I ja II astme kohtute aastaeelarve (ja vajadusel lisaeelarve) ettepanek, mis võtab arvesse riigieelarve piirmäärasid ja kohtute arenguvajadust;
	kohtute eelarve muudatused;

I ja II astme kohtute poolt tehtud eelarve muudatusettepanekud on menetletud pidades silmas kohtusüsteemi huve tervikuna;
	kohtute eelarve täitmise jälgimine;

nõunik omab ülevaadet eelarve täitmisest, probleemidest ja põhjendustest;
	kohtuhaldus Justiitsministeeriumi (JM) pädevuses olevas ulatuses;

kohtute haldamisega seotud  jooksvad ülesanded on lahendatud, sh vajadusel osalemine haldamist korraldavate õigusaktide väljatöötamisel, haldusaktide andmisel ning infosüsteemi arenduste tellimisel;
	kohtute IKT ja kohtuametnike kvalifikatsiooni tõstmise välisvahendite taotlemine ja projektide läbiviimine;

informatsioon välisprojektide kohta kogutud, taotlused esitatud, projektid rakendatud koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskuse või talituse personalivaldkonnaga tegeleva nõunikuga;
	JM aasta tegevusaruande info kogumine õigusloome ja arenduse talitust puudutavas osas;

iga-aastaselt esitatava tegevusaruande jaoks on kogutud ja talituse juhatajale esitatud talituse tegemisi puudutav info;
	JM arengukavas kohtute IKT vajaduste kajastamine ja kohtute valdkonna eelarvevahendite planeerimine;

JM arengukava koostamisel kohtute IKT valdkonna sisend antud, arengukavas märgitud ülesannete täitmiseks vajalike eelarvevahendite kalkulatsioon on koostatud talituse pädevuses olevas osas;
	kohtusüsteemi arengu suunamine;

osalemine I ja II astme kohtute arengusuundade kujundamises (sh tööplaan, arengukava, projektid, tulemusjuhtimine);
	õigusemõistmise maksumuse analüüsimine ja tulevikuprognooside koostamine; 

loodud, vastavalt ülesandepüstitusele, ülevaade õigusemõistmise või selle üksikute osade maksumusest, koostatud hinnang õigusemõistmise või selle üksikute osade maksumuse kohta tulevikus (nt kohtuprotsesside maksumus, transpordikulud, teenuste hinnad, palgatõusud jne);
	kohtute tegevuse tulemuslikkuse hindamine õiguse kasutaja seisukohalt; 

info kohtutelt analüüsitava tegevuse kohta, info süstematiseeritud, üldistatud ja analüüsitud;
	kohtute töö tõhustamine; 

iseseisvalt ja vastavalt korraldustele analüüsitud kohtute tegevuse efektiivsus, kohtujuhtidele tehtud ettepanekud töökorralduse tõhustamiseks ja ettepanekute rakendamine pädevuse piires; tehtud ettepanekud haldusaktide andmiseks, IKT arendusteks ja õigusaktide muutmiseks;
	kohtunike ja kohtute töökoormuse ja  tööpiirkondade otstarbekuse analüüsimine; 

koostöös talituse analüütikuga ülevaade kohtunike ja kohtute töökoormusest ning vajadusel analüüsitud kohtunike, kohtuametnike, kohtumajade hulga ja tööpiirkondade muutmise põhjendatust;
	talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

talituse juhataja korralduste korrektne ja õigeaegne täitmine.
	
Kooskõlastatud tegevus, koostöö teiste asutuste, struktuuriüksuste, töötajatega:
	koostöö kohtutega kohtute töö arendamiseks, IKT ning eelarvevahendite paremaks kasutamiseks;
	koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega kohtute haldamisega seotud ülesannete täitmiseks (nt postiteenuse osutaja, riigihanke pakkuja, kinnisvara üürileandja); 
	kooskõlastatud tegevus Justiitsministeeriumi teiste teenistujate ja struktuuriüksustega kohtukorraldust ulatuslikumalt puudutavate küsimuste lahendamisel;
	talituse nõupidamistel osalemine;
	talituste- ja osakondade vahelistel nõupidamistel osalemine; 
	osalemine talituste- ja osakondade vahelistel üritustel meeskonnatöö edendamise eesmärgil.


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

Ametnik: 

		     allkiri/ kuupäev	                     			
	



