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LINNAKANTSELEI 

INFO VANEMSPETSIALIST-TEENISTUSE JUHATAJA 

 AMETIJUHEND 

 
 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Kristiina Laius 

AMETNIKU KATEGOORIA Kohaliku omavalitsuse juht 
VAHETU JUHT  Linnasekretär 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnasekretär 
KEDA ASENDAB Linnapea käskkirjaga  määratud ametnik 
KES ASENDAB Linnapea käskkirjaga  määratud ametnik 
 
 

 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Korraldab ja vastutab asjaajamise ja haldusküsimuste eest Pärnu linnavalitsuses. Juurutab 
digitaalset asjaajamist. Korraldab ja  vastutab erinevate info- ja suhtluskanalite vormilise 
poole toimimise eest. Korraldab Pärnu linnavalitsuse arhiivindusega seonduvaid tegevusi. 
 
 
 

III TEENISTUSÜLESANDED 

3.1 Korraldab teenistuse tööd vastavalt linnakantselei põhimäärusele ning tagab teenistuse 
teenistujate poolt nende teenistuskohustuste täitmise, määrab teenistusesisese tööjaotuse. 

3.2 Teeb vajadusel  linnasekretärile ettepanekuid teenistuse ülesannete, struktuuri, 
teenistujate koosseisu ja töökorralduse osas, neile  ametipalkade, preemiate, lisatasude ja 
toetuste määramiseks, samuti ergutuste kohaldamiseks või ametnike distsiplinaarkorras 
karistamiseks. 

3.3 Töötab välja  teenistuse teenistujate ametijuhendid ja esitab need kooskõlastatult 
linnasekretäriga kinnitamiseks linnapeale, vajadusel teeb ettepanekuid nendes 
muudatuste tegemiseks. 

3.4 Viib läbi koostöös personalinõunikuga iga-aastasi hindamisvestlusi  teenistuse 
teenistujatega ja esitab tulemused personalinõunikule. 

3.5 Selgitab välja alluvate iga-aastase koolitusvajaduse ja esitab vastava taotluse 
personalinõunikule. 

3.6 Tagab teenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes vastavate õigusaktide eelnõude 
ettevalmistamise. 

3.7 Koostab teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike rahaliste vahendite taotlemiseks eelarve 
projekti ning tagab eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise. 

 



3.8 Pärnu Linnavalitsuse  ühtse dokumendihalduse  ja asjaajamise korraldamine s.h digitaalse 
dokumendihaldustarkvara arendamine koostöös tarkvara arendajaga ja infotehnoloogia 
teenistusega. 

 
3.9 Teenistuse pädevusse kuuluvate riigihangete korraldamine ja nende üle arvestuse 

pidamine. 
3.10 Pärnu Linnavalitsuse ja struktuuriüksuste infovahetuse arendamine (infotelefon, 

erinevate infokanalite ja suhtluskanalite vormiline korraldamine jms). Vastava 
oskusteabe ja kogemuste vahetuse organiseerimine siseriiklikus ja rahvusvahelises 
koostöös erinevate asutuste ja organisatsioonidega. 

1.11 Euroopa Liidu vastavate regulatsioonide analüüs ja juurutamine Pärnu Linnavalitsuse 
ja tema struktuuriüksuste asjaajamise korraldamises. 

3.12. Tagab linnavalitsuse istungite organisatsioonilise ja tehnilise ettevalmistamise ning 
läbiviimise vastavalt linnavalitsuse töökorrale. 

3.13 Tagab Pärnu Linnavalitsuse operatiivse dokumendiringluse korraldamise ja  
dokumendiregistri pidamine. 

3.14 Tagab linnavalitsuse liikmete asjaajamise korraldamise. 
3.15 Tagab Pärnu Linnavalitsuse linnakantselei majandusküsimuste korraldamine (varade 

soetamine, arvestus ja säilimise tagamine, ruumide korrashoid). 
3.16 Tagab teenistuse ülesannete täitmiseks  vajalike lepingute ettevalmistamise ja kontrollib 

lepingute täitmist. 
3.17 Tagab Pärnu Linnavalitsuse s.h  kõigi struktuuriüksuste arhiivitöö korraldamine ja 

koordineerimine ning arhiiviandmete väljastamise korraldamine. 
3.18 Pärnu Linnavalitsuse digitaalarhiivinduse juurutamine ja haldamine. 
3.19 Tagab elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise KOV algatusel. 
3.20 Tagab elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel. 
3.21 Pärnu Linnavalitsuse töö avalikustamise korraldamisele kaasaaitamine. 
3.22 Tagab erinevate trükiste ja teatmike (nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul) kujunduse 

vastavuse Pärnu linnavalitsuse stiiliraamatule ja korraldab nende tellimise. 
3.23 Korraldab vajaminevate ametialaste dokumentide ja nende plankide olemasolu. 
3.24 Aitab kaasa erinevate Pärnu linnavalitsuse stiiliraamatu aspektide juurutamisele ja jälgib 

nende kasutamise vastavust Pärnu linna Stiiliraamatule. 
3.25 Tagab oma valdkonnas operatiivse ja aktuaalse informatsiooni olemasolu Pärnu linna 

kodulehel. 
3.25 Täidab ühekordseid tööülesandeid otsese ülemuse korraldusel.   
 
 

IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Viseerida linnakantselei asjaajamis- ja haldusalaseid kuludokumente. 
4.2 Nõuda kinnitatud protseduuride ja standardite järgimist kõigilt teenistuse teenistujatelt. 
4.3 Kooskõlastatult linnasekretäriga esindada linnavalitsust läbirääkimistel asjaajamist ja 

haldust puudutavatel teemadel nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste asutuste ja 
organisatsioonide juures.  

4.4 Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks tema 
pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel. 

4.5 Teha ettepanekuid teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja 
ostmiseks. 

4.6 Saada linnavalitsuselt ja selle struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, 
mis on vajalik määratud ülesannete täitmiseks. 

4.7 Saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust. 



4.8 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 
tehnilist abi nende kasutamisel. 

 
Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavalitsuse 
sisekorraeeskirja ja käesoleva ametijuhendiga 
 

V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Kutsekesk  
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 2 aastat sarnasel tööl või erialal. Juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat. 
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 linnavalitsuses. 
 
 

VII POOLTE ALLKIRJAD 
 
VAHETU JUHT 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
 
AMETNIK 
KRISTIINA LAIUS 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
 
 


