KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri 13.12.2011
käskkirjaga nr 89

EV Justiitsministeerium
TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksus:
Justiitshalduspoliitika osakond, õigusloome ja arenduse talitus
Ametikoht:
Nõunik (5)
Tegevusvaldkond:
Kohtute töökorraldus ja kohtumenetlus  
Ametisse nimetamine:
Kantsler talituse juhataja ettepanekul
Vahetu juht:
Talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Teisi talituse teenistujaid vastavalt talituse juhataja korraldusele
Teenistujat asendab:
Teised talituse teenistujad vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametikoha põhieesmärk:
Kohtute valdkonna analüüsimine ja arendamine, koostöö kohtutega ja teiste asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega kohtute valdkonnas, talituse infomaterjalide korrashoid ning kohtute haldamise nõukoja korrektne teenindamine.

Kvalifikatsiooninõuded:
	Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (õigusalane kõrgharidus);
	Eesti keel kõrgtasemel (C 1); 
	Inglise või saksa keele oskus kõrgtasemel, teise võõrkeele oskus kesktasemel; 
	Töökogemus avalikus teenistuses või tegevusvaldkonnale lähedasel tööl kokku vähemalt kolm aastat;
	Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.


Muud nõuded:
	Algatus- ja otsustusvõimelisus;
	Üldistamisoskus ja analüütiline mõtlemine;
	Hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	Oskus suhelda ja pingeid maandada;
	Täpsus ja kohusetundlikkus;
	Valmidus meeskonnatööks;
	Iseseisvus töös.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	Kohtute töökorralduse, kohtuametnike gruppide teenistuskohustuste ja pädevuse analüüsimine ning kohtumenetluse efektiivsemaks ja ökonoomsemaks muutmise ettepanekute väljatöötamine ja rakendamise korraldamine; 

Väljatöötatud ja rakendatud ettepanekud; 
Valdkonna alane määrusloome ja  talituse pädevuse piires seadusloomes osalemine ning valdkonna õigusaktide eelnõudele arvamuse andmine;
Tõhus õigusregulatsioon;
	Kohtutoimingutega seotud riigilõivumäärade väljatöötamine; 

Uute riigilõivumäärade kehtestamine;
	Valdkonna arengukava ja Justiitsministeeriumi tööplaani koostamises osalemine;

Valdkonna arenguvajadustele ja võimalustele vastav arengukava osa  ja Justiitsministeeriumi tööplaani osa;
	Kohtute ja äriregistri arendamiseks loodud komisjonides ja töörühmades ning  rahvusvahelises koostöös osalemine, uuringutele ja küsitlustele vastamine;

Komisjonide ja töörühmade tõhus töö. Kasulike kogemuste vahetamine. Eesti institutsioonide hea maine välismaal. Asjakohaste andmete esitamine;
	I ja II astme kohtute järelevalve ja selle tulemuse analüüsimine, vajadusel õigusaktide muudatusettepanekute ettevalmistamine;

Tõhus järelevalve ja tulemuste analüüs;
	Isikute ja asutuste avaldustele, teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine. Arvamuste pressiteadete ja kooskõlastuste ettevalmistamine;

Asjakohased tähtaegsed vastused ja arvamused;
	Kohtute haldamise nõukoja istungite ja kohtujuhtide nõupäevade, ümarlaudade, koolitusürituste korralduslik töö ja protokollimine;

Hea korraldusega üritused, õigeaegselt valminud protokollid;
	Justiitsministeeriumi võrgulehe uuendamine ja täiendamine valdkonda puudutavates küsimustes;

Huvitatud isikutele hõlpsasti kättesaadav asjakohane teave Internetis;
	Tööplaaniliste ülesannete täitmise etappide ja ajakava määratlemine ning täitmine ;

Tähtaegselt täidetud tööplaanilised ülesanded;
	Talituse infomaterjalide korrashoid ja täiendamine;

Talituse infomaterjal on hõlpsasti kättesaadav;
	Talituse juhataja ühekordsete korralduste täitmine.

Korralduste korrektne täitmine.

Kooskõlastatud tegevus, koostöö teiste asutuste, struktuuriüksuste, töötajatega:
	Kooskõlastatud tegevus talituse juhataja ja nõunikega õigusloome ja õiguspraktika ühtlustamise alal ja muude valdkonna küsimuste lahendamisel;
	Kooskõlastatud tegevus Justiitsministeeriumi teiste struktuuriüksustega valdkonna küsimuste lahendamisel; 
	Koostöö I ja II astme kohtutega ja Riigikohtuga;
	Koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega kohtute töö ja kohtutega seotud andmevahetuse korraldamiseks;
	Talituse nõupidamistel osalemine.

Personaalse hindamise kriteeriumid
	Töökorraldus- ja õigusloome arendusettepanekute põhjendatus, selgus ja asjakohasus;
	Töökohustuste korrektne ja õigeaegne täitmine;
	Probleemide lahendamisele suunatud suhtumine tööülesannete täitmisel;
	Initsiatiiv enesetäiendamiseks;
	Koostöövõime.

Õigused:


	Saada tööks vajalikke andmeid ja dokumente;
	Saada tööks vajalikku täiendkoolitust;
	Teha talituse juhatajale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.


Vastutus:
1. Teenistuskohustuste nõuetekohase, tähtaegse ja korrektse täitmise eest;
2. Esitatud andmete õigsuse ja õigusaktidele 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 konfidentsiaalse teabe hoidmise 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/

