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ÕIGUSNÕUNIKU AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
AMETNIK  
VAHETU JUHT  Linnasekretär 
TÖÖÜLESANDEID ANNAB Abilinnapea, linnasekretär, sotsiaalosakonna juhataja, 

finantsjuhtimisteenistuse ja raamatupidamisteenistuse juhatajad 
KEDA ASENDAB Linnasekretäri, juristi  
KES ASENDAB Linnasekretär 
 
 
II  AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Pärnu linna õigusküsimuste koordineerimine ning kantselei, sotsiaalosakonna, 
finantsjuhtimisteenistuse ja raamatupidamiseteenistuse juriidiline nõustamine.  

 
III  TEENISTUSÜLESANDED 

1.Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitele esitatavate õigusaktide eelnõude vastavuse 
kontrollimine EL õigusele, EV põhiseadusele, seadustele ja muudele õigusaktidele; 
2. Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitele esitatavate õigusaktide eelnõude koostamine ja 
kooskõlastamine; 
3. Linnavolikogu istungitele esitatavate õigusaktide eelnõude lõplik vormistamine 
dokumendihaldusprogrammis Amphora; 
4. Uute õigusaktide ja õigusaktide muudatuste pidev jälgimine ja vajadusel Pärnu linna 
õigusaktide muudatusettepanekute algatamine; 
5. Linna või linnavalitsuse nimel sõlmitavate lepingute, kokkulepete jt juriidiliste 
dokumentide õigusaktidele vastavuse kontrollimine ning nende projektide koostamine; 
6. Linnavalitsuse esindamine kohtutes ja erinevates vaidluste lahendamiseks moodustatud 
eriorganites linnasekretäri poolt antud volituste piires ning Pärnu linna kohtuasjade üle 
arvestuse pidamise korraldamine ; 
7. Õiguslike arvamuste andmine, kirjalike avalduste läbivaatamine ja vastuste koostamine; 
8. Linnavolikogu, linnavalitsuse, sotsiaalosakonna, finantsjuhtimisteenistuse ja 
raamatupidamiseteenistuse õigusalane nõustamine; 
9. Kantselei valdkondade (asjaajamine ja haldus, IT, riigihanked) juriidiline teenindamine. 
10. Sotsiaalosakonna haldusalas tegutsevate linnavalitsuse hallatavate asutuste juriidiline 
nõustamine; 
11. Linnavalitsuse õigusaktide avalikustamise korraldamine; 
12. Vajadusel valmistab ette ja esitab linnasekretärile allkirjastamiseks kantselei ülesannete 
täitmiseks sõlmitavad lepingud; 
13. Täidab linnasekretäri äraolekul tema ülesandeid; 
14. Täidab ilma erikorraldusteta ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest, töö iseloomust või 
töö üldisest käigust; 



15. Täidab abilinnapea, linnasekretäri, sotsiaalosakonna juhataja, finantsjuhtimisteenistuse ja 
raamatupidamisteenistuse juhatajate korraldusel ühekordseid tööülesandeid. 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Saada linnavalitsuselt ja selle struktuuriüksustelt ning hallatavatelt asutustelt dokumente 

ja muud teavet, mis on  vajalikud määratud ülesannete täitmiseks; 
4.2 Jääda õigusliku arvamuse andmisel otsuste suhtes eriarvamusele ja nende mittevastavuse 

korral õigusaktidele teha ettepanek nende muutmiseks või tühistamiseks; 
4.3 Teha vahetule juhile ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks; 
4.4 Saada tööks vajalikku  ametialast täiendkoolitust; 
4.5 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
4.6 Saada preemiat vastavalt palgafondi võimalustele Pärnu linna esindamise eest kohtus 

haldus- ja tsiviilasjades (välja arvatud kolmanda isikuna) juhul kui asjas on tehtud 
kohtuotsus linna kasuks ning see on jõustunud; 

4.7 Ametnik vastutab käesolevas ametijuhendis fikseeritud ülesannete nõuetekohase ja 
korrektse täitmise eest. 

 
V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS  
Akadeemiline õigusalane kõrgharidus 
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 2 aastane erialane töökogemus 
 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel VÄGA HEA    
Inglise keel  HEA    
Vene keel HEA    
 
VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või on vajadus ümber korraldada tööd struktuuriüksuses. 
 
 
VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
LINNASEKRETÄR 

 
 

 
 

                      
Allkirjastamise kuupäev 
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Allkirjastamise kuupäev 

 


