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LINNAKANTSELEI ASJAAJAMIS-JA HALDUSTEENISTUSE 

RAHVASTIKUREGISTRI SPETSIALISTI 
AMETIJUHEND 

 
 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Marina Rohtmäe 
AMETNIKU KATEKOORIA Vanemametnik 
OTSENE ÜLEMUS  Asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja , linnasekretär 
KEDA ASENDAB Rahvastikuregistri spetsialist 
KES ASENDAB Rahvastikuregistri spetsialist 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Isiku andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja teiste registrite töös kasutatavate andmete 
haldamine tagades isikuandmete kaitse vastavalt seadusele 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 

ÜLESANNE 

3.1. Pärnu linna elama asuvate ja lahkuvate isikute aadressi registreerimine 
rahvastikuregistrisse. Paralleelselt KOV registri pidamine ja andmete võrdlemine (sündide ja 
surmade kandmine). Statistiliste andmete kogumine. 
3.2. Linnavalitsuse struktuuriüksuste sisene teabenõuete vastamine (kirjalikud, suulised). 
3.3. Euroopa Liidu kodanike taotluste vastu võtmine isikukoodi moodustamiseks. 
3.4. Erinevate päringute teostamine rahvastikuregistrist 
3.5. Isikute teenindamine elukohateadete vormistamisel ning muudes küsimustes, mis on 
seotud antud valdkonnaga; klientide nõustamine ja juhendamine vastavate protseduuride 
osas.  
3.6. Valijate registri pidamine ja täiendamine; valijate nimekirjade kontrollimine ja 
korrastamine 
3.7. Lepinguliste andmete andmine ATP-le, turvafirma G4S-ile 
3.8. Korteriühistutega majas elavate elanike elukoha võrdlemine elanikeregistriga. 
3.9. Isikutele elukohatõendite väljastamine rahvastikuregistrist 
3.10. Arhiiviõiendite väljastamine Linnavalitsuse Kantselei arhiivist. Elukohaandmete ja 
majaraamatute arhiivi pidamine 
3.11. Ruumi omaniku avalduse vastuvõtmine ja menetlemine elukoha aadressi muutmiseks. 
Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine kohaliku omavalitsusüksuse algatusel. 
3.12. Pärnu Linnavalitsuse poolt antavate toetuste avalduste vastuvõtmine, menetlemine ja 
edastamine rahandusosakonnale (sünnitoetus, esimest korda koolimineva lapse toetus, 
kõrgharidusega noore spetsialisti toetus ja paljulapselise pere tasuta sõidu kaardi 
väljastamine). Toetuste õigsuse tagamiseks koostöö tegemine Maksu-ja Tolliametiga. 



3.13. Arhiivi pidamine vastavalt nõuetele; jälgib ja kontrollib arhiivi korrastatust ja 
süstematiseerimist, järjepidevat dokumentide laekumist ja nende registreerimist andmebaasis; 
järgib, et arhiivi materjalidega töötlemisel ja väljastamisel järgitakse ettenähtud 
protseduurireegleid. 
3.14. Vastutab isikutelt saabunud kirjade ja 
e-kirjade operatiivse vastamise eest; järgib, et kogu asjaajamine vastaks asjaajamise 
juhendile 
3.15. Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 
käigust 
3.16. Kohustub tagama oma lokaalvõrgus isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse 
seadusele. 
3.17. Informeerima tarbetu viivituseta AV rahvastikuregistris esinenud ebaõigetest, 
puudulikest või kaheldava õigsusega andmetest. 
 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1. Nõuda dokumentide vormistamisel passi ja muude vajalike dokumentide esitamist. 
4.2. Korraldada iseseisvalt igapäevatööd vastavalt ametijuhendiga kindlaksmääratud 
ülesannete piires. 
4.3.  Saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust.  
4.4.  Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 
tehnilistabi nende kasutamisel. 
 
 
V AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Kesk või keskeri 
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 1 aastat 
 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel SUULINE kõrgtase KIRJALIK Kõrgtase 
Vene - ja inglise keel SUULINE kesktase 

ametialase 
sõnavara 
valdamisega 

KIRJALIK kesktase ametialase 
sõnavara 
valdamisega 

VI AMETIJUHENDI MUUTMINE 
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid 
või vajadus ümber korraldada linnavalitsuse tööd. 
 
VII POOLTE ALLKIRJAD 

 
OSAKONNAJUHATAJA 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
kuupäev 

VAHETU JUHT 
HANNO SAKS 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

AMETNIK 
MARINA ROHTMÄE 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 


