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Teenistuse eesmärk
Tagada EL ja riiklikule teadus- ja arendustegevuse strateegiale vastava rahvusvahelise
koostöö ning HTMi teaduspoliitika eesmärgipärane arendamine, korraldamine ja
koordineerimine.
Teenistusülesanded ja vastutus
1. Rahvusvahelise teadus- ja
arendustegevuse alase koostöö
korraldamine ning
koordineerimine.








2. Eesti esindamine Horisont
2020 raamprogrammiga
seonduvas ja muus T&A
alases seadusandlikus
tegevuses ja poliitilises
diskussioonis.





3. TA&I strateegia ja



Tulemused ja kvaliteet
On töötatud läbi Euroopa Komisjoni ettepanekud ja
diskussioonidokumendid ning kujundatud Eesti
seisukohad EL Ministrite Nõukogu töögrupi,
COREPERi ja Konkurentsivõimenõukogu
koosolekuteks.
On korraldatud Eesti T&A poliitika seisukohtade
väljatöötamine EL teadus- ja arendustegevuse poliitikaga
tegelevate EL institutsioonide jaoks koostöös
teadusatašeega Brüsselis.
On koordineeritud rahvusvaheliste teadus- ja
arendustegevuse alaste koostöölepingute ja protokollide
ettevalmistamine ja osalemine valdkonna töögruppides ja
komiteedes.
On kriitiliselt hinnatud ja valdkonna arendamisel arvesse
võetud rahvusvaheline teadus- ja arendustegevuse alane
kogemus.
On tagatud EL institutsioonide teaduse valdkonna
töögruppides, komiteedes ja komisjonides osalemine
esitades Eesti riigi seisukohti.
On tagatud osalus teaduse valdkonda puudutavatel
kohtumistel, seminaridel ja muudel üritustel, esitades
Eesti riigi seisukohti.
On tagatud teaduse valdkonna õigusaktide Euroopa Liidu
seadusandlusega ühtlustamise alane koostöö ja
informatsiooni vahendamine Euroopa Liidu vastavate
struktuuridega.
On välja töötatud teadus- ja arendustegevust suunav
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rakendusplaani koostamises ja
rakendamise korraldamises

osalemine.


4. Muude pädevusvaldkonda
kuuluvate tegevuste
korraldamine ja
koordineerimine.





strateegia, rakendusplaan ja tegevuskavad.
On korraldatud TA&I strateegia elluviimine Eesti
teaduse konkurentsivõimeliseks, sihipäraseks ja
efektiivseks arenguks.
On olemas vajalik teave teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni valdkonnas.
On tagatud teadus- ja arendustegevuse monitooring ja
TA&I strateegia täitmise analüüsi korraldamine ning
täiendus- ja muudatusettepanekute tegemine.
Muud teenistuse eesmärgiga seotud tegevused ja
projektid on edukalt ja õigeaegselt läbi viidud omal
initsiatiivil või vahetu ülemuse korraldusel.
On vastatud kirjadele, e-postile ja telefonikõnedele.
On ette valmistatud lepingud, määrused ja käskkirjad.

Õigused ja volitused
Peaeksperdil on õigus:
 esindada osakonnajuhataja kooskõlastusel osakonda ja ministeeriumi oma valdkonna
ülesannete täitmisel;
 saada ministeeriumi juhtkonnalt ja struktuuriüksustelt teenistusülesannete täitmiseks
vajalikku informatsiooni;
 taotleda ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
 teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks ja
seonduvate probleemide lahendamiseks;
 teha osakonnajuhatajale ettepanekuid enda koolitamiseks;
 osaleda nõupidamistel, kus on arutusel ametikoha valdkonna küsimused.
Õiguste ja volituste piirid
 avaliku teenistuse seaduses;
on sätestatud:
 korruptsioonivastases seaduses;
 ministeeriumi põhimääruses;
 teadusosakonna põhimääruses;
 muudes ministeeriumi töökorraldust sätestavates
dokumentides;
 käesolevas ametijuhendis.
Töö hindamise aluseks on:  tööplaani täitmise aruanne;
 ametijuhend;
 arenguvestluste protokollid.
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Teenistusse võtmise eeldused
Nõuded haridusele:
 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt
doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon);
 soovitav erialane täienduskoolitus viimase aasta jooksul.
Nõuded
 töökogemus riigi- või omavalitsuse ametniku kohal või erasektoris
kogemustele:
ametikohale sarnase tasemega erialasel kohal või haridus- ja
teadussüsteemis valdkonna arendamisega seotud kohal 2 aastat.
Nõuded teadmistele  eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline
ja oskustele:
ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 inglise keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja kasuks tuleb
prantsuse keele oskus B1- või sellele vastaval tasemel;
 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide
ulatuses;
 soovitav haridus ja teadussüsteemi ning valitsusasutuste
asjaajamiskorra ja eelarveprotsessi tundmine;
 avalikku teenistust reguleerivate ning oma valdkonna õigusaktide
tundmine;
 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;
 teadmised Euroopa Liidu ajaloost, institutsioonidest, organisatsiooni
struktuurist ning õigussüsteemist, õigusallikatest ja nende
rakendamisest;
 Euroopa Liidu otsustusprotsesside tundmine.
Nõuded
 kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, usaldusväärsus,
isiksuseomadustele:
korrektsus;
 algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks;
 analüüsi- ja sünteesivõime;
 stressitaluvus;
 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele.
AMETNIK

VAHETU JUHT

___________________________________
nimi ja allkiri
___________________________________
kuupäev

___________________________________
nimi ja allkiri
___________________________________
kuupäev

Taivo Raud
teadusosakonna juhataja
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