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HALDUSOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS
1.

Üldsätted

1.1. Haldusosakond (edaspidi osakond) on Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia)
tugistruktuuriüksus.
1.2. Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja muudest õigusaktidest, akadeemia
põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja akadeemia arengukavast.
1.3. Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes korraldab osakonna pädevusse kuuluvate
ülesannete täitmist.
1.4. Osakonnajuhataja allub vahetult rektorile.
1.5. Osakonnasisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites määratud töökohustustel ja
osakonnajuhataja korraldustel.
1.6. Osakond teeb oma ülesannete täitmisel koostööd akadeemia teiste struktuuriüksustega.
1.7. Osakond asub Kase 61, Tallinn 12012; Kooli tee 12, Paikuse alev, 86602 Pärnu maakond;
Tilgu tee 55c, Muraste küla, Harku vald, 76901 Harju maakond; J. Liivi 6, Väike-Maarja
alevik, 46202 Lääne-Viru maakond.
2.

Osakonna eesmärk ja ülesanded

2.1. Osakonna eesmärk on akadeemia tegevuseks vajaliku varahalduse ja teenuste korraldamine,
riigihangete läbiviimine, elektri-, tule-, keskkonna- ja tööohutuse tagamine ning töötervishoiu
korraldamine.
2.2. Osakond tagab varahalduse ja teenused ning viib läbi riigihanked sh, kuid mitte ainult:
2.2.1 osaleb investeeringute kavandamisel, korraldab ja koordineerib akadeemia projekteerimisja ehitustegevust ning planeerib kaupade ja teenuste vajadust;
2.2.2 korraldab akadeemia kasutusse antud hoonete, rajatiste, sõidukite, seadmete ja muu vara
heaperemeheliku ja otstarbekohase kasutamise ning hoolduse ja remondi;
2.2.3 korraldab sooja-, vee- ja kanalisatsioonimajanduse, elektrikäidu, laomajanduse,
prügimajanduse ning hoonete ja rajatiste valvamise;
2.2.4 varustab akadeemia liikmeskonda ettenähtud vahenditega ning korraldab vara soetamise,
arvestuse ja võõrandamise;
2.2.5 korraldab transpordi- ja sidevahendite kasutamist ja kulude arvestust;
2.2.6 korraldab akadeemia liikmeskonnale transpordi, toitlustuse ja majutuse teenust;
2.2.7 kavandab, koordineerib ja viib läbi riigihanked;
2.2.8 toetab päästeala praktilise õppe läbiviimist, valmistades ette praktilised harjutused ning
kavandades, katsetades ja ehitades uusi õppeseadmeid (simulaatorid jms).
2.3. Osakond korraldab elektri-, tule-, keskkonna- ja tööohutusalast ning töötervishoiu alast
tegevust, sh kuid mitte ainult:

2.3.1 korraldab vastava dokumentatsiooni (korrad, ohutusjuhendid jmt) koostamise, tutvustamise
ja kättesaadavuse;
2.3.2 tagab liikmeskonnale ohutu töö- ja õpikeskkonna ning vahendid, sh hindab riske, kavandab
ja teostab parendustegevusi;
2.3.3 koostöös teiste struktuuriüksustega tagab ohutu töö- ja õppekorralduse;
2.3.4 korraldab liikmeskonna ohutusalase ja töötervishoiualase juhendamise ja koostöös
üldosakonnaga koolitamise;
2.3.5 korraldab töötervishoiualast tegevust, koostöös üldosakonnaga töötervise edendamist.

