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KESKKONNAAMETI
ÜLDOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS
1.

ÜLDSÄTTED

1.1 Üldosakond (edaspidi osakond) on Keskkonnaameti (edaspidi amet) struktuuriüksus, mille
põhiülesanded on, korraldada töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna alast tegevust,
korraldada turvapoliitika väljatöötamist ja elluviimist, koordineerida hankekonkursside ja
riigihangete korraldamist ja lepingute sõlmimist, korraldada ameti valduses oleva riigivara
haldamist, koostada eelarve, -strateegia ja finantsvahendite juhtimisplaan ning korraldada
aruandlus, täita kalapüügiõiguse tasu kogumise ja sihtotstarbelise ülekandmisega seotud
ülesandeid, esindada ametit kohtumenetlustes või korraldada ameti esindamine, nõustada
struktuuriüksusi õigusalaselt, avaldada õiguslik arvamus ameti tegevusvaldkonda
puudutavate õigusaktide eelnõude kohta, korraldada vajadusel keskkonnaalases
õigusloomes osalemist.
1.2 Osakond juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse ning ministeeriumite
õigusaktidest, ameti sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast, ameti ja osakonna
põhimäärustest ja muudest õigusaktidest.
1.3 Osakond töötab kooskõlastatult ja koostöös ameti teiste struktuuriüksustega vastavalt ameti
ja osakonna tööplaanidele.
1.4 Osakond allub vahetult ameti tugiteenuste eest vastutavale peadirektori asetäitjale
(edaspidi asetäitja), kes koordineerib, suunab ja kontrollib osakonna tööd.
1.5. Osakond esindab ülesannete täitmisel ametit.
1.6. Osakonna asukoht on Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Osakonna postiaadress on
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.
2.

OSAKONNA ÜLESANDED

Osakond oma pädevuse piires põhiülesannete täitmiseks:
2.1. Halduse valdkonnas:
2.1.1. tagab ameti volitatud valitsemisel oleva riigivara arvestuse pidamise ja vajaliku teabe
edastamise Keskkonnaministeeriumi üldosakonnale;
2.1.2. korraldab riigivara arvele võtmist, võõrandamist ja maha kandmist;
2.1.3. koordineerib kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvaraga seotud tegevusi;
2.1.4. haldab ameti bilansis olevat riigivara, korraldab selle kasutamist;
2.1.5. koordineerib riigihangete ettevalmistamise ja teostamise kooskõlas õigusaktidega ja
ametis kehtestatud kordadega;
2.1.6. kooskõlastab ameti struktuuriüksuste ettevalmistatavad lepingud;

2.1.7. tagab teenistujate varustamise tööks vajalike töövahendite ja inventariga ning korraldab
nende hooldamise ja remondi;
2.1.8. korraldab ameti transpordivahendite ning telefoni- ja mobiilside kasutamist ja kulude
arvestust;
2.1.9. tagab oma valdkonnas sõlmitud lepingute täitmise;
2.1.10. osaleb ameti turvapoliitika kujundamises ning sellest tulenevate ameti kehtestatavate
kordade väljatöötamises ja rakendamises;
2.1.11. korraldab ja koordineerib tööohutuse-, töötervishoiu -ja tuleohutuse nõuete täitmist.
2.2. Rahanduse valdkonnas:
2.2.1. korraldab koostöös ameti teiste struktuuriüksustega eelarveprojekti ettevalmistamist
vastavalt õigusaktidele;
2.2.2. koondab, vaatab läbi ja analüüsib ameti struktuuriüksuste rahaliste vahendite taotlused;
2.2.3. koostab ameti eelarveprojekti, lisaeelarveprojektid, finantseerimistaotlused ja edastab
need Keskkonnaministeeriumile;
2.2.4. korraldab välisabi vahendite kajastamise eelarveprojektis osakonna pädevuse piires;
2.5.5. koostab koostöös ameti teiste struktuuriüksustega taotluse välisabi sildfinantseerimise
saamiseks ja esitab Keskkonnaministeeriumile;
2.2.6. liigendab riigieelarvest eraldatud rahalised vahendid vastavalt õigusaktidele ja esitab
Keskkonnaministeeriumile;
2.2.7. jagab ametile kinnitatud eelarve vahendid ameti struktuuriüksuste lõikes ja koostab
eelarve jaotuse projekti.
2.2.8. peab arvestust ameti eelarve täitmise üle ja analüüsib eelarvevahendite kasutamist;
2.2.9. koostab igakuuliselt ülevaate ameti eelarve täitmise kohta ja avalikustab selle ameti
eelarve eest vastutavatele isikutele;
2.2.10. planeerib koostöös kiirgusosakonnaga ameti majandustegevusest laekuvaid tulusid ja
laekunud tulude arvelt tehtavaid kulutusi;
2.2.11. esitab taotluse Keskkonnaministeeriumile eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite
üleviimiseks järgmisesse eelarveaastasse;
2.2.12. nõustab ameti teisi struktuuriüksusi eelarvestamise küsimustes.
2.3. Õiguse valdkonnas:
2.3.1. nõustab ameti teenistujaid õigusalastes küsimustes;
2.3.2. osaleb koostöös ameti teiste struktuuriüksustega ameti töökorralduslike haldusaktide
ning ameti funktsioonide täitmiseks antavate haldusaktide, mille vorm ei ole
õigusaktides sätestatud, koostamises;
2.3.3. tagab ameti struktuuriüksustes ettevalmistatavate ning juristide poolt viseeritavate
haldusaktide vastavuse kehtivale õigusele;
2.3.4. esindab ametit kohtus või korraldab ameti kohtus esindamise;
2.3.5. nõustab õigusalaselt ametit kohtus esindavaid teenistujaid;
2.3.6. kogub ja analüüsib infot ameti kohtuasjade kohta ning analüüsi tulemusel nõustab ameti
struktuuriüksuseid eesmärgiga ära hoida kohtuvaidlusi;
2.3.7. valmistab ette ameti sõlmitavad õigusabilepingud;
2.3.8. korraldab vajadusel ameti keskkonnaalases õigusloomes osalemist;
2.3.9. koordineerib ametile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõude tutvustamise
asjaomastele ameti struktuuriüksustele ja korraldab nende poolt tehtud ettepanekute
alusel kooskõlastuskirjade saatmise;
2.3.10. annab struktuuriüksustele juhiseid ameti praktika ühtlustamiseks ning edastab
õigusaktide tõlgendusi, seal hulgas lubade, litsentside jt haldusaktide vormistamise
kohta.
2.4. korraldab kinnitatud ameti eelarves osakonnale määratud kulude sihtotstarbelist ja
säästlikku kasutamist;
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2.5. korraldab oma valdkonnas ameti vastavate kordade ja strateegiliste dokumentide eelnõude
ettevalmistamist ja nende täiendamist;
2.6. teeb koostööd riigiasutuste ja kohalike omavalitsusasutustega ning valitsusväliste
organisatsioonidega;
2.7. esindab ametit komisjonides, töörühmades jmt;
2.8. täidab osakonna tööplaani ning muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või mõne
muu õigusaktiga.
3.

OSAKONNA JUHTIMINE

3.1. Osakonda juhib juhataja (edaspidi juhataja), kes tagab osakonna põhimäärusega kinnitatud
funktsioonide täitmise ning osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse
kasutamise.
3.2. Juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti peadirektor asetäitja ettepanekul.
3.3. Peajuristi nimetab ametisse ja vabastab ametist ning finantsjuhiga sõlmib ja lõpetab
töölepingud ameti peadirektor asetäitja ettepanekul.
3.4. Osakonna koosseisu kuuluvad teised ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist ning
töötajatega sõlmib ja lõpetab töölepingud ameti peadirektor juhataja ettepanekul.
3.5. Osakonna teenistujate ülesanded määratakse kindlaks ametijuhenditega, mille kinnitab
ameti peadirektor juhataja ettepanekul.
3.6. Juhataja:
3.6.1. vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise
eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistus- ja töökohustuste täitmist;
3.6.2. osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib osakonna
tööplaani koostamist;
3.6.3. annab alluvatele teenistujatele korraldusi osakonna ülesannete täitmiseks;
3.6.4. täidab asetäitja poolt antud tööalaseid korraldusi või teatab nende täitmise takistustest
ning annab asetäitjale aru osakonna tegevusest ja töötulemustest;
3.6.5. teeb asetäitjale ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri, koosseisu ja
töökorralduse
muutmiseks,
distsiplinaarmenetluse
algatamiseks,
hoiatuste
kohaldamiseks ning osakonna teenistujate palkade määramiseks;
3.6.6. taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende
nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
3.6.7. esindab osakonda selle ülesannete täitmisel oma pädevuse piires suhtlemisel teiste
asutuste ja organisatsioonidega ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi
ameti juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
3.6.8. allkirjastab või kooskõlastab osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna
põhimäärusega, ameti asjaajamiskorraga ja teiste ametis kehtestatud kordadega ning
vastavuses õigusaktidega;
3.6.9. allkirjastab kohustusliku - ja vabatahtliku liikluskindlustuse lepinguid, tarbimisteenuste
lepinguid (seal hulgas elektrienergia, kanalisatsiooni, veevarustuse kütte ning prügiveo
teeninduslepinguid), vara hoolduslepinguid;
3.6.10. annab ameti teenistujatele volitusi ameti omandis ja liisitud mootorsõidukite
kasutamiseks.
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3.6.11. taotleb osakonna teenistujatele täienduskoolitust osakonna ülesannete paremaks
täitmiseks;
3.6.12. korraldab osakonna teenistujate puhkuste iga-aastase ajakava ja koolitusplaani
koostamise;
3.6.13. otsustab osakonna teenistuja lähetusse saatmise.
3.7. Juhataja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.
3.8. Juhataja teenistussuhte peatumisel või lähetuses viibimise ajal asendab teda, koos kõigi
sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, juhataja või asetäitja ettepanekul ameti
peadirektori määratud ametnik.
4.

LÕPPSÄTTED

4.1. Osakonna töö kavandamine ja aruandlus toimub käesoleva põhimäärusega sätestatud
korras.
4.2. Osakonna tööd kontrollib nõunik sisekontrolli alal ja asetäitja.
4.3. Osakonna korraldab ümber või lõpetab selle tegevuse keskkonnaminister.
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