
KINNITATUD 
riigikontrolöri 02.07.2021. a 

käskkirjaga nr 1-1.1/40 
 

 

RIIGIKONTROLÖRI ABI AMETIJUHEND 

 

1. TÖÖ SISU Riigikontrolör 

2. ASENDAJA Nõunik (välissuhtluse valdkond) või riigikontrolöri määratud teenistuja 

3. ASENDATAV Nõunik (välissuhtluse valdkond) või haldusjuhi määratud teenistuja 

 

4. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

Tagada riigikontrolöri asjaajamine ja infovahetus täpselt, korrektselt ja õigeaegselt ning 
riigikontrolöri antud teenistusülesannete täitmise järelevalve 

 

5. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolör 

 Riigikontrolöri külalised 

 Riigikontrolli teenistujad 

 

6. TÖÖ SISU 

6.1. Korraldab riigikontrolöri asjaajamist, lähtudes sisemistest kordadest ning teistest asjakohastest õigusaktidest: 

6.1.1. töötab läbi ja registreerib saabuva ning väljasaadetava teabe. Edastab sissetulnud teabe asjaomastele 
teenistujatele ja jälgib tähtaegadest kinnipidamist; 

6.1.2. vormistab ja korraldab riigikontrolöri lähetused. 

6.2. Peab riigikontrolöri ajakava ning korraldab riigikontrolöri infovahetust.  

6.3. Kontrollib riigikontrolöri antud teenistusülesannete ning Riigikontrolli juhtkonna otsuste täitmist. 

6.4. Tagab riigikontrolöri külaliste tehnilise teenindamise, sh materjalide ja ruumide ettevalmistamise.  

6.5. Korraldab juhtkonna koosolekud ja muud nõupidamised, mida riigikontrolör peab vajalikuks. Koostab 
koosolekute-nõupidamiste protokollid ja vahendab osalejatele infot.  

6.6. Tagab infovahetuse riigikontrolöri ja juhtkonna ning valdkonna juhtide vahel ning vastupidi. 

6.7. Jagab Riigikontrolli poole pöörduvatele isikutele infot oma töövaldkonnas ja pädevusest lähtudes. 

6.8. Osaleb Riigikontrolli korraldatavate ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel. 

6.9. Toetab haldusjuhiga kokkulepitu kohaselt Riigikontrolli asjaajamist ning dokumentide menetlemist, sh nõustab 
teenistujaid nii asjaajamises kui ka Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi kasutamisel. 

6.10. Esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires. 

6.11. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab. 

6.12. Täidab muid riigikontrolöri antud ülesandeid või tagab nende täitmise oma töövaldkonnas ja pädevusest 
lähtudes. 

 

7. ÕIGUSED JA VASTUTUS 

7.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente. 

7.2 Saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku koolitust. 

7.3. Hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 
isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 

 

8. EELDUSED AMETIKOHALE ASUMISEKS  

8.1. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 

8.1.1. Kõrgharidus 

8.2. TÖÖKOGEMUS 

8.2.1. Vähemalt aastane erialane töökogemus, soovitatavalt avalikus sektoris 
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8.3. TEADMISED JA OSKUSED 

8.3.1. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

8.3.2. Inglise keele oskus kesktasemel 

8.3.3. Teise võõrkeele oskus kesktasemel 

8.3.4. Väga hea arvutikasutusoskus 

8.4. TÖÖKS VAJALIKUD OMADUSED 

8.4.1. Pühendumus 

8.4.2. Enesejuhtimisoskus 

8.4.3. Koostööoskus 

8.4.4. Suhtlusoskus  

8.4.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 


