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AMETIJUHEND
Ametikoht

Inspektor

Vahetu juht
Allüksus
Alluvad
Keda asendab
Kes asendab

Järelevalvejuht-peainspektor
Puudub
Ei ole
Inspektoreid
Peainspektor, vaneminspektor,
järelevalvejuht-peainspektor

Ametikoha eesmärk
Keeleseaduse täitmise järelevalve
Ametikoha tööülesanded

Soovitud tulemus

1. Kontrollib keeleseaduse ja teiste keeleoskust
ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide
täitmist
2. Kontrollib keelefirmade tegevuse vastavust
õigusaktidele, menetleb vastavalt oma
pädevusele tegevusloa taotlusi ja teeb
menetlusega seotud ettepanekuid

Määratud kontrollid on tehtud

3. Kontrollib isikute eesti keele oskuse vastavust
kehtestatud nõuetele ja vastavaid tunnistusi
4. Teeb järelevalve käigus tuvastatud
õigusrikkumiste lõpetamiseks ettekirjutusi ning
menetleb väärteoasju
5. Selgitab kontrollitavatele keeleseaduse
nõudeid
6. Registreerib ja lahendab isikute kaebusi
keeleseaduse nõuete rikkumise kohta
7. Kavandab vastavalt nõuetele oma tööd ning
teeb sellest kokkuvõtteid
8. Muude pädevusvaldkonda kuuluvate
ühekordsete ülesannete lahendamine

Määratud kontrollid on tehtud,
tegevusloa taotlustega seotud
eelhaldusaktid ja muud toimingud
on tehtud õigeaegselt ning
kaalutletult
Määratud kontrollid on tehtud
Ettekirjutused ja väärteootsused
on tehtud kooskõlas kehtivate
õigusaktidega, on proportsionaalsed, kaalutlusvigadeta ning
vastavad vorminõuetele.
Nõuded on korrektselt selgitatud
Kaebused on registreeritud ja
tähtaja jooksul lahendatud
Töökavad ning kokkuvõtted on
koostatud korrektselt ja määratud
tähtajaks
Ülesanded on täidetud korrektselt
ja õigeks ajaks

Õigused
Saada oma tööks vajalikku informatsiooni;
kasutada tööks vajalikke kontoritarbeid ja tehnilisi vahendeid;
saada ametialast täienduskoolitust;
teha ettepanekuid oma pädevuse piires töö paremaks korraldamiseks.

Ametikohal vajalikud töövahendid
Arvutikomplekt koos vajaliku tarkvara ning lisaseadmetega;
sidevahendid.
Ametikohal töötamiseks
vajalik kvalifikatsioon
Haridus
Töökogemus
Teadmised ja oskused

Isiksuseomadused

Vähemalt keskharidus, soovitatavalt filoloogiline
kõrgharidus
Kõrghariduse puudumisel vähemalt 1-aastane
valdkonna töökogemus riigieelarvelises asutuses
Riikliku järelevalve põhimõtete tundmine;
keeleseaduse ja teiste keeleoskust ja keelekasutust
reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja
haldusmenetluse seaduse tundmine;
avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ja
Keeleinspektsiooni tegevust reguleerivate õigusaktide
tundmine;
Keeleinspektsiooni asjaajamiskorra tundmine;
arvutikasutamise oskus tööks vajalikul tasemel;
eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise ning vene
keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara
valdamisega.
Kohusetundlikkus ja täpsus;
lojaalsus ja vastutusvõime;
hea suhtlemisoskus ja stressitaluvus.

