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Töö eesmärk: EL 2014-2020 perioodi riigi haridustaristu investeeringute koordineerimine.
Peamised tööülesanded
1. Haridus- ja
Teadusministeeriumi
ehitusprojektide
koordineerimine.

2. Muud pädevusvaldkonda
kuuluvad tegevused.

Tulemused ja kvaliteet
EL perioodi 2014-2020 riigi haridustaristu
investeerimisprojektides:
 ruumiliste planeeringute, projekteerimis- ja ehitustööde
lähteülesannete koostamine. Lähteülesanded on koostatud
vastavalt asutuse töö eripäradele ja kehtestatud
normatiividele;
 ehitustööde ajakavade ning eelarvete koostamine, RKAS-i
koostatud eelarvete ja ajakavade kontroll. Ajakavad ja
eelarved vastavad tehioludele, õigusaktidele ning
turusituatsioonile;
 RKAS-iga sõlmitud lepingutes toodud kohustuste ja
tähtaegade jälgimine. Lepinguliste kohustuste täitmisest
on pidev aktuaalne ülevaade;
 projekteerimis- ning ehitustööde teostamise ning hangete
läbiviimise juhendamine ja kontrollimine. Haridus- ja
Teadusministeeriumile esitatud küsimused ja teavitatud
probleemid on vastatud.
 Vahetu juhi korraldusel või oma initsiatiivil on muud
pädevusvaldkonda kuuluvad ülesanded täidetud.

Õigused ja volitused
Peaeksperdil on õigus:
 esindada ministeeriumi osakonna juhataja kooskõlastusel oma valdkonna ülesannete
täitmisel;
 saada ministeeriumi juhtkonnalt, osakonna juhatajalt ning teiste struktuuriüksuste
teenistujatelt vajalikku informatsiooni tööülesannete täitmiseks;
 taotleda tööülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning tööks vajalikku täiendkoolitust;
 teha ettepanekuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks ja seonduvate probleemide
lahendamiseks;
 osaleda nõupidamistel, kus on arutusel ametikoha valdkonna küsimused.
Õiguste ja volituste piirid:  riigivaraosakonna põhimääruses;
on sätestatud:
1

 muudes ministeeriumi töökorraldust sätestavates
dokumentides;
 käesolevas ametijuhendis ja töölepingus.
Töö hindamise aluseks on:  arenguvestluste protokollid;
 tööplaani täitmise aruanne;
 käesolev ametijuhend.
Tööle võtmise eeldused
Nõuded haridusele:
Nõuded kogemustele:

 ehitusalane kõrgharidus või selle omandamine;
 soovitatav erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul.
 töökogemus kolm aastat riigi- või omavalitsuse
vanemametniku kohal või erasektoris ametikohale sarnase
tasemega erialasel kohal.

Nõuded teadmistele ja
oskustele:

 eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, väga hea
suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

Nõuded
isiksuseomadustele:

 inglise keele oskus B1 – või sellele vastaval tasemel;
 arvutikasutamise oskus töökohal vajaminevate programmide
ulatuses;
 soovitav haridusvaldkonna ning valitsusasutuste
asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine;
 avalikku teenistust reguleerivate ning oma valdkonna
õigusaktide tundmine;
 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;
 hea meeskonnatöö- , esinemis- ja suhtlemisoskus ning
kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus.
 kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, tagajärgede
ettenägemisvõime, usaldusväärsus, korrektsus;
 algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute
lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada ning
töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
 analüüsi- ja sünteesivõime;
 stressitaluvus;
 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.

TÖÖTAJA

VAHETU JUHT

KANTSLER

/DIGITAALSELT

/DIGITAALSELT
KINNITATUD/
INDREK RIISAAR

/DIGITAALSELT

ALLKIRJASTATUD/
AIMAR PERV

2

ALLKIRJASTATUD/
JANAR HOLM

