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											 KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
18.01.2011.a.
käskkirjaga nr 6


	TEENISTUJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Justiitshalduspoliitika osakond, Riigi Teataja talitus 
Ametikoht:
Talituse juhataja
Tegevusvaldkond:
Riigi Teataja väljaandmine
Ametisse nimetamine:
Kantsler asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht:
Justiitshalduse asekantsler
Alluvad:
Nõunikud, konsultandid, spetsialistid
Teenistuja asendab:

Teenistujat asendab:
Nõunik, kelle ülesandeks on talituse juhataja asendamine ja tema äraolekul talituse juhataja poolt määratud teenistuja.
Ametikoha põhieesmärk:
Riigi Teataja väljaandmine ja talituse töö juhtimine.

Kvalifikatsiooninõuded:
	Kõrgharidus;
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);
	Vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel.


Muud nõuded:
	Algatus- ja otsustusvõimelisus;
	Analüütiline mõtlemine, üldistamisoskus ja tulemuste prognoosivõime;

Täpsus ja kohusetundlikkus;
	Teabe täpse ja õigeaegse edastamise ning tagasiside andmise oskus;
	Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	Juhtimisalased teadmised ja oskused.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
1.Talituse töö kavandamine ning talitusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmine ja arengukavaga püstitatud eesmärkide saavutamine.
Tõhus töökorraldus, ettepanekud talituse töökorralduse ja tööplaani osas, õigeaegselt täidetud ülesanded.
2. Talituse ametikohtade täitmine sobiva personaliga, talituse ametnike arendamine ja motiveerimine.
Oskuslikud ja motiveeritud töötajad, ettepanekud töötajate täiendõppe ja töötasustamise osas.
3.Talituse tööks vajalike eelduste loomine, vajalike vahendite kavandamine, vahendite sihi- ja õiguspärase kasutamise eest vastutamine.
Talituse tööks vajalikud vahendid on kavandatud ja nende kasutamine toimub sihi- ja õiguspäraselt.
4.Talitusele eraldatud eelarvevahendite piires riigihangete läbiviimise ja hankemenetluste üle otsustamine, lepingute sõlmimisel osalemine ja asekantsleriga kooskõlastatult uuringute tellimine.
Õigeaegselt ja nõuetekohaselt riigihanked läbi viidud, sõlmitud lepingud, tellitud uuringud.
5. Talituse ametnikele töökorralduslike juhiste andmine.
Õigeaegselt ja nõuetekohaselt antud juhised.
6.Riigi Teatajasse aktide avaldamiseks esitajatele  juhiste andmine 
Õigeaegselt ja nõuetekohaselt antud  juhised.

7. Riigi Teataja majutusteenuse osutajale juhiste andmine ja arupärimiste esitamine
Õigeaegselt ja nõuetekohaselt antud juhised ning esitatud arupärimised.

8.Talituse tegevusvaldkonnaga seotud dokumentide kooskõlastamine
Kooskõlastatud dokumendid.
9.Talituse esindamine või selleks volituste andmine
Esindamine või selleks volituste andmine lähtuvalt vajadusest.
10.Asekantsleri korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.
Õigeaegselt ja nõuetekohaselt täidetud ülesanded.


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
Talituse teenistujad, ministeeriumi struktuuriüksused, valitsemis- ja haldusala üksused, Riigi Teatajas avaldatavaid õigusakte koostavad  ja esitavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja avalik-õiguslikud isikud.

Õigused:

1.Saada ministeeriumi struktuuriüksustelt ning ministeeriumi valitsemisalas olevatelt valitsusasutustelt teavet, mis on vajalik käesoleva ametijuhendiga pandud teenistusülesannete täitmiseks; 
2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust; 
3. Saada ametialaste ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnilist abi nende kasutamiseks; 
4. Teha vahetule juhile ettepanekuid talituse töökorralduse muutmiseks.

Vastutus:
1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja täpse  täitmise eest; 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest; 
3. Töövahendite säästliku planeerimise ja kasutamise eest; 
4. Töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu asutusesiseks määratud teabehoidmise eest.

Ametijuhendi muutmine:
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 


Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	

