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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
õiguspoliitika osakonna eraõiguse talitus
Töökoht:
nõunik
Tegevusvaldkond:
maksejõuetusõigus
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puudub
Töötaja asendab:
puudub
Töötajat asendab:
puudub

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	õigusalane akadeemiline kõrgharidus magistrikraadi või sellega võrdsustatud tasemel;

eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
head teadmised eraõigusest, eelkõige maksejõuetusõigusest, sh teadmised EL õigusaktide kohta, mis reguleerivad maksejõuetusõigust;
erialane töökogemus;
õigusloome kogemus;
meeskonnatöö kogemus;
hea pingetaluvus, iseseisvus töös, algatus- ja otsustusvõimelisus;
väga hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime;
väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
valmisolek välislähetusteks.



Töökoha põhieesmärk:
Pankrotiseaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine ja menetlemine, saneerimisseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, eelnõu ja seletuskirja koostamine (vajadusel täiendavate analüüside tegemine) Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Õiguse revisjon“ alusel toimuva maksejõuetusõiguse revisjoni raames

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	Pankrotiseaduse eelnõu ja seletuskirja koostamine ja menetlemine, saneerimisseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, eelnõu ja seletuskirja koostamine (vajadusel täiendavate analüüside tegemine) nõuetekohaselt ja tähtajaliselt vastavalt riigisekretäri 19.12.2014 käskkirjas nr 42 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“ ja selle seletuskirjas sätestatud töökorraldusele ja kodifitseerimismetoodikale, tööde teostamise detailsele tegevuskavale (sh ajakavale), maksejõuetusõiguse lähteülesandele ning muudele asjakohastele dokumentidele (nt hea õigusloome ja normitehnika eeskiri, kaasamise hea tava, mõjude hindamise metoodika);



seaduse eelnõu ning seletuskirja esitamine Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks; 


	mõjude hindamise analüüsis osalemine, vajadusel sisendi andmine mõjude hindamise metoodika ja analüüsi koostamiseks, vajalike sisendmaterjalide koostamine ja nende edastamine jne

mõjude hindamise analüüsi teostamisel on osaletud, vajalik sisend on antud ja materjalid edastatud
	analüüside, väljatöötamiskavatsuse, eelnõu ja seletuskirja esitamine arvamuse avaldamiseks revisjoni komisjonile ja heakskiitmiseks Justiitsministeeriumile ning osalemine nende dokumentide avalikul konsultatsioonil ja/või ametlikul kooskõlastamisel ministeeriumides ja huvirühmade juures;

analüüsid, väljatöötamiskavatus, seaduse eelnõu ja seletuskiri on koostatud, esitatud arvamuse avaldamiseks ja heaks kiidetud; 

	Justiitsministeeriumi, revisjoni komisjoni, huvirühmade jt asjaomaste asutuste või isikutega kohtumiste korraldamine, neil osalemine, protokollimise tagamine; 

koosolekutel on osaletud; 

	enda vastutusvaldkonnas olevate dokumentide pidev aja- ja asjakohastamine vastavalt revisjoni komisjoni, Justiitsministeeriumi, huvirühmade vms asjaomaste asutuste või isikute arvamustele või juhistele; 

dokumente on vajadusel täiendatud/muudetud;
	projekti tegevustest teavitamise tagamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“, sh osalejate lehtede kogumine

õigeaegselt toimunud ning asja- ja nõuetekohane teavitus;
	asekantsleri ja eraõiguse talituse juhataja korraldusel ühekordsete tööülesannete täitmine.

õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
1. Nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.
2. Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

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

Tööandja: Tõnis Saar kantsler
Töötaja: Kristiina Padu
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