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HARIDUSNÕUNIKU AMETIJUHEND

Üldosa
Ametiasutus:
Teenistuskoha nimetus:
Palgagrupp:
Ametikoha asukoht:
Teenistusse võtmine:
Alluvus:
Kes asendab:
Keda asendab:

Saarde Vallavalitsus
haridusnõunik
II - keskastme ja tippspetsialistid
Saarde vald
ametikohale nimetab vallavanem
vallavanemale
vallavanema käskkirjaga määratud ametnik
määrab vallavanem oma käskkirjaga

1. Ametikoha põhieesmärk
Haridusala tegevuse koordineerimine Saarde vallas.
2. Teenistusülesanded
2.1. hariduselu arengukava väljatöötamine valla arengukava osana, selle täiendamine ja
elluviimine;
2.2. haridusalase info kogumine, töötlemine ja ettepanekute edastamine haridus-asutustele
ja vallavalitsusele, aruandluse ja statistika pidamine ja esitamine vastavalt
seadusandlusele haridusküsimustes;
2.3. haridusasutuste atesteerimiskomisjonide töös osalemine;
2.4. haridusasutuste eelarvete projektide läbivaatamine ja ettepanekute esitamine
vallavalitsusele ja vallavolikogu komisjonidele;
2.5. vallavalitsuse, haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine, haridusasutuste abistamine
puuduste kõrvaldamisel;
2.6. koolikohustuslike laste ja noorukite arvestuse pidamine;
2.7. õpilastele tasuta sõidukaartide taotlemine ja arvestuse pidamine;
2.8. haridusalaste õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine vallavalitsusele ja
volikogule haridusalastes küsimustes. Osalemine volikogu istungitel, kus käsitletakse
haridusalaseid küsimusi;
2.9. haridusasutuste juhtide abistamine üldiste õigusaktide väljatöötamisel ja nende
teavitamine uutest õigusaktidest;
2.10. haridusasutuste vaheliste sidemete arendamine;
2.11. suhtlemine kõrgemalseisvate haridusorganisatsioonidega;
2.12. muusikakooli nõustamine;
2.13. raamatukogude töö koordineerimine;
2.14. osalemine riigihangete ettevalmistamisel ja riigihangete komisjonide töös;
2.15. vallavalitsuse esindamine teenistusülesannetest tulenevates valdkondades;
2.16. ettepanekute tegemine oma tegevusala paremaks korraldamiseks;

2.17. vallavanema nõustamine haridusalastes küsimustes;
2.18. vallavanema poolt antud ühekordsete ametialaste teenistusülesannete täitmine, mis ei
tulene ametijuhendist.

3. Õigused
3.1 kutsuda kokku nõupidamisi, mis on vajalikud oma teenistusülesannete täitmiseks;
3.2 saada vallavalitsuse kulul ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja lähetuste
hüvitamist seadusega kehtestatud tingimustel. Teenistuslähetuse ajal säilib
ametikoht ja palk;
3.3 saada vallavalitsuse kulul ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja lähetuste
hüvitamist seadusega kehtestatud tingimustel. Teenistuslähetuse ajal säilib ametikoht ja
palk;
3.4 saada vallavalitsuse ametnikelt ja töötajatelt, vallavolikogu liikmetelt, valla hallatavatelt
asutustelt teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente jms;
3.5 kasutada vallavalitsuse bürootehnikat ja sõiduautot teenistusülesannete täitmiseks;
3.6 teha vallavalitsusele ettepanekuid oma teenistusvaldkonna paremaks korraldamiseks;
3.7 osaleda haridusalastel õppepäevadel, nõupidamistel jne.

4. Vastutus
4.1. oma ametijuhendi piires väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest,
ametijuhendis toodud teenistuskohustuste kohusetundliku täitmise eest;
4.2. oma töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest;
4.3. ametialase info kaitsmise ja hoidmise, avaldamisele mittekuuluva teabe ja
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest. Mitte avaldama teiste inimeste
perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud asutusesiseseks kasutamiseks
tunnistatud teavet;
4.4. kinni pidama töökorraldusreeglitest ja ametijuhendist;
4.5. andma üle ametikohalt vabastamisel asjaajamise ja vallavalitsuse poolt talle kasutamiseks
antud vara.

5. Nõuded haridusele
Haridusnõunikul peab olema kõrgharidus.
6. Nõuded töökogemusele, teadmistele ja oskustele
6.1. Kõrghariduse puudumisel peab ametnikul olema vähemalt 2-aastane töökogemus oma
ametikoha valdkonnas.
6.2. ametnik peab tundma:
6.2.1. riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik
omavalitsus), kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
6.2.2. kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra
aluseid;

6.2.3. avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte (avaliku teenistuse seadus,
korruptsioonivastane seadus jm);
6.2.4. oma teenistusvaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat
praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
6.2.5. vallavalitsuse asjaajamisele kehtestatud reegleid;
6.3 ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevusest ja eelarve
koostamise põhimõtetest.
6.4 ametnik peab oskama:
6.4.1 kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme
ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
6.4.2 koostada õigusaktide eelnõusid koos eelnõu seletuskirja ja sinna juurde kuuluvate
materjalidega ning haldusakte, samuti teadma ja järgima haldusmenetlusele
kehtestatud reegleid;
6.4.3 eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil ;
6.4.4 autojuhtimisoskus.
6.5 ametnikul peab olema hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide
elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes
olukordades ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.
6.6 ametnik peab eneseanalüüsi ja arenguvestluse tulemusel koostama enesetäienduskava ja
olema nõus eri- ja ametialase enesetäiendamisega. Ametniku ülesanne on leida pädev
koolitaja, tööandja ülesanne on leida rahalised vahendid.
Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun järgima selles ettenähtud nõudeid:
Haridusnõunik: ............................................................................................................
(ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev)

