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INFOTEHNOLOOGI AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Genno Aug 
AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
VAHETU JUHT  Infotehnoloogia teenistuse juhataja 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Infotehnoloogia teenistuse juhataja; linnasekretär 
KEDA ASENDAB IT tehnik 
KES ASENDAB IT tehnik 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
2.1 Linnavalitsuse erinevate valdkondade IT alaste  projektide juhtimine; 
 
2.2 Andmebaaside ning registrite administreerimine ja arendamine; 
 
2.3 UNIX-i (Linux, Solaris, ...) põhiste serverite administreerimine ja arendamine. 
 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 IT arendustegevus: 
3.1.1 IT valdkonna projektide juhtimine (teostab projektide operatiivjuhtimist, saavutab 

püstitatud eesmärgid, kindlustab projekti realiseerimise kokkulepitud tähtajal, jääb 
kokkulepitud eelarve raamidesse, annab aru juhtrühmale, ennetab tekkivaid 
probleeme ja lahendab need); 

3.1.2 Projektülesande püstitamine (juhib projektülesande püstitamise etappi, teeb koostööd 
ametnike ja struktuuriüksustega, kelle valdkonda projekt kuulub); 

3.1.3 Rakenduse väljatöötamine (juhib rakenduse väljatöötamise etapi läbiviimist); 
3.1.4 Rakenduse juurutamine (osaleb rakenduse juurutuse etapi läbiviimisel); 
3.1.5 Kasutuse korra väljatöötamine (juhib rakenduse kasutamiseks vajalike töörutiinide ja 

-protseduuride väljatöötamist); 
3.1.6 Kasutajate koolitamine (juhib kasutajate koolituse etappi, vajadusel viib ise koolitust 

läbi); 
3.1.7 IT infrastruktuuri planeerimine (tagab infrastruktuuri nõuetekohase kirjeldamise ning 

koordineerib selle arendamist) vastavalt ametijuhendi põhieesmärkidele; 
3.1.8 Lihtsamate programmeerimiste teostamine või vastavalt ülesande püstitusele 

programmeerimistööde tellimine. 



3.2 Infosüsteemide toimimise tagamine ja andmebaaside administreerimine: 
3.2.1    Raamatupidamise tarkvara Agresso installeerimine, hooldamine ja administreerimine, 

nõustamine, suhtlemine programmi esindajatega; 
3.2.2 Dokumendiregistri Amphora serveri(te) hooldamine ja administreerimine, suhtlemine 

programmi esindajatega; 
3.2.3 GIS-i registrite ja Bentley Publischeri hooldamine ja administreerimine, nõustamine, 

suhtlemine programmi esindajatega; 
3.2.4 Linnavararegistri hooldamine ja administreerimine, nõustamine, suhtlemine 

programmi esindajatega; 
3.2.5 Personaliarvestuse tarkvara Persona ja palgaarvestuse tarkvara hooldamine ja 

administreerimine, nõustamine, suhtlemine programmi esindajatega; 
3.2.6 Lastevanemate tasu ja huvikoolide õppemaksu arvestuse programmi hooldamine ja 

administreerimine, nõustamine, suhtlemine programmi esindajatega; 
3.2.7 Viivistasuotsuste arvestuse programmi hooldamine ja administreerimine, nõustamine, 

suhtlemine programmi esindajatega; 
3.2.8 Muude linnavalitsuses kasutatavate andmebaaside ja IT põhiste registrite hooldamine 

ja administreerimine, nõustamine, suhtlemine programmi(de) esindajatega; 
3.2.9 Linnavalitsuse andmebaaside ja IT põhiste registrite ning nende toimivuse 

tööprotsesside dokumenteerimine; 
3.2.10 Tagab andmebaasidest ja IT põhistest registritest varukoopiate tegemise ja nende 

arhiveerimise. 
3.3 UNIX-i (Linux, Solaris, ….) põhiste serverite administreerimine: 
3.3.1    UNIX-i põhiste serverite ja  rakenduste administreerimine, hooldamine ja 

arendamine; 
3.3.2    Pärnu linna weebiserveri administreerimine ja domeenide parnu.ee ; parnu.eu ; 

visitparnu.ee; visitparnu.eu toimivuse tagamine; 
3.3.3    Pärnu linnavalitsuse FTP serveri administreerimine; 
3.3.4    Tagab weebiserverist ja FTP serverist varukoopiate tegemise ja nende arhiveerimise. 
3.4 Linnavalitsuse ametnike IT alaste küsimuste konsulteerimine ja lahendamine. 
3.5 Täidab linnasekretäri ja/või infotehnoloogia teenistuse juhataja korraldusel ühekordseid 

ülesandeid. 
3.6 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 

käigust. 
 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Teha  ettepanekuid  töö paremaks organiseerimiseks. 
4.2 Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma 

töövaldkonda kuuluvates küsimustes. 
4.3 Teha ettepanekuid linnavalitsuse struktuuriüksustele informaatikat puudutavates 

küsimustes. 
4.4 Nõuda linnavalitsuse struktuuriüksustelt kinnitatud IT valdkonda reguleerivate normide 

täitmist.  
4.5 Saada linnavalitsuse ametnikelt ning volikogu liikmetelt informatsiooni, dokumente jms, 

mis on vajalikud tema ametikohustuste täitmiseks. 
4.6 Saada teenistuseks vajalikku  ametialast täiendkoolitust. 
4.7 Saada tööülesannete korrektseks täitmiseks vajalikku informatsiooni linnavalitsuselt ja 

struktuuriüksustelt. 
4.8 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel.  
4.9 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavalitsuse 

sisekorra eeskirja ja käesoleva ametijuhendiga. 
 



 
V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Erialane kutseharidus keskkooli baasil 
TÖÖKOGEMUS 
2 aastat erialast tööd 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel KÕRGTASE    
Inglise keel KESKTASE    
Vene keel ALGTASE    
 
 
VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või on vajadus ümber korraldada tööd struktuuriüksuses. 
 
 
VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
OSAKONNA JUHATAJA 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 
VAHETU JUHT 
TOOMAS TOMSON 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 
AMETNIK 
GENNO AUG 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 


