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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Kantselei
Töökoht:
Arhivaar
Tegevusvaldkond:
Ministeeriumi arhiivi pidamine ja arhivaalide ettevalmistamine säilitamisele andmiseks Rahvusarhiivi, arhivaalide kasutamise organiseerimine, arhiiviteatiste väljastamine, ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisala asutuste arhiivialane nõustamine, samuti ministri nõunike, ministeeriumi nõunike ja üldosakonna dokumentide ettevalmistamine arhiveerimiseks ja üleandmine säilitamiseks ministeeriumi arhiivi.
Vahetu juht:
Kantselei juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Töötaja asendab:
Teist arhivaari
Töötajat asendab:
Kantselei juhataja poolt määratud töötaja



Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Erialane, soovitavalt kõrgharidus;
	Arvuti kasutamise oskus;

Meeldiv ja viisakas käitumine, korrektsus, abivalmidus;
Töökogemus;
Teadmised arhiivindusest.

Ametikoha põhieesmärk:
Korrektselt koostatud arhiiv

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	Osalemine ministeeriumi arhiivi pidamise ja kasutamise juhendite väljatöötamisel;

Asjakohased ja kaasaegsed juhendid;
	Osalemine dokumentide loetelus muudatuste tegemisel;

Ajakohane dokumentide loetelu;
	Üldosakonna, ministri nõunike ja ministeeriumi nõunike dokumentide arhiveerimise ja üleandmise korraldamine ministeeriumi arhiivi;

Korrektselt üle antud ja arhiveeritud dokumendid;
	Ministeeriumi valitsemisala asutuste nõustamine arhiivialastes küsimustes;

Asjakohane nõustamine;
	Osakondade sekretär-asjaajajate juhendamine arhivaalide loetelu koostamisel; 

Asjakohane juhendamine;
	Osakondade/talituste sekretäride juhendamine dokumentide arhiveerimisel ja üleandmisel arhiivi;


Asjakohane juhendamine;
	Ministeeriumi asjaajamises lõpetatud alalise ja pikaajalise säilitusväärtusega toimikute vastu võtmine, korrastamine, säilitamine ja arvestamine;

Protseduurireeglitele vastavalt vastuvõetud ja säilitatud toimikud;
	Arhiivis säilitavate dokumentide kasutamise ja kasutamiseeskirjadest kinnipidamise tagamine;

Ülevaade dokumentide kasutamisest,
	Asjaajamises lõpetatud toimikute hindamise organiseerimine;

Õigeaegselt ja korrektselt hinnatud toimikud;
	Kehtestatud tähtaegadel arhivaalide üle andmine Rahvusarhiivile riiklikuks säilitamiseks;

Tähtaegselt üleantud arhivaalid;
	Üldosakonna hävitamisele kuuluvate arhivaalide aktide koostamine;

Korrektselt koostatud aktid;
	Andmete kogumine ministeeriumi osakondadelt arhiiviregistri kohta;

Arhiiviregistrile andmete tähtaegne esitamine;
	Arhivaalide loetelu täiendamine lõppenud asjaajamisaasta arhivaalidega;

Arhivaalide loetelu arhiivieeskirja järgi;
	Arhiiviteatiste väljastamine;


Väljastatud arhiiviteatised;
      15. Justiitsministeeriumi hävitamisele kuuluvate arhivaalide koondakti koostamine ja esitamine kooskõlastamiseks Rahvusarhiivile
Arhivaalide hävitamine;
	Ministeeriumi arhiivindusvaldkonna õigusaktide väljatöötamises osalemine;

Esitatud ettepanekud õigusaktide koostamisel;
	Kantselei juhataja korraldusel ministeeriumi arhiivi pidamisega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

Korrektselt täidetud ülesanded;


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö:
Kantselei juhataja

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepingu seadusest ja muudest õigusaktidest.

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Maie Pihlamägi


		     allkiri/ kuupäev	                     				        allkiri /kuupäev	













