
soodustingimustega töölepingu 
nr 3-7.2/37/2013 lisa 11

VOLIKOGU NÕUNIKU AMETIJUHEND

I ÜLDOSA
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei
TEENISTUSKOHT Pärnu linn
TÖÖTAJA Merike Lille
VAHETU JUHT linnasekretär
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD linnasekretär, volikogu esimees
KEDA ASENDAB Infospetsialisti volikoguga seotud toimingutes 3.1-3.8 alusel
KES ASENDAB Infospetsialist ametijuhendi punktide 3.1-3.5; 3.8-3.10;3.14-

3.15 ja 3.17 alusel

II TÖÖKOHA PÕHIEESMÄRK
Linnavolikogu (edaspidi volikogu), tema komisjonide ja fraktsioonide asjaajamise ja 
teenindamise tagamine ning volikogu asjaajamise arhiveerimise korraldamine.

III TÖÖÜLESANDED

.1 Annab volikogu esimehele, aseesimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu komisjonide 
liikmetele vajaliku informatsiooni.

3.2 Peab volikogu esimehele ja aseesimeestele kodanike vastuvõtu ajakava (kodanike 
pöördumiste alusel) Vajadusel võtab osa kodanike vastuvõttudest.

3.3 Korraldab volikogu istungite ettevalmistamisi ja kohtumisi linnaelanikega ning sujuva 
töö tagamise sh.:

3.3.1 koostab volikogu istungi päevakorra amphoras;
3.3.2 avalikustab kutse volikogu istungi kohta.
3.3.3 teenindab tehniliselt volikogu eestseisust;
3.3.4 vormistab eestseisuse koosoleku päevakorra ja  edastab selle asjaosalistele ning 
protokollib eestseisuse koosoleku;
3.3.5 protokollib volikogu istungit, korraldab volikogu liikmete registreerimise.
3.4   Kooskõlastab volikogude komisjonide esimeestega komisjonide koosolekute 
päevakorrad, päevakordade vormistamise ja edastamise korraldamise, protokollib volikogu 
komisjonide koosolekuid. Edastab protokollid komisjoni esimehele, linnavalitsuse liikmetele 
ja asjassepuutuvatele isikutele.
3.5 Redigeerib volikogu õigusaktid, esitab allkirjastamiseks, korraldab õigusaktide 
väljastamise ning  nende avalikustamise s.h volikogu määruste Riigi Teatajasse esitamise.
3.6 Korraldab linnavolikogu eelarve projekti koostamise ning eraldatud eelarvevahendite 
sihipärase ja täpse kasutamise.
3.7 Peab volikogu liikmete ja komisjoni liikmete kohta tööaja arvestust.
3.8 Korraldab volikogule saabunud avalduste, ettepanekute, kaebuste, teabenõuete ja kirjade 
lahendamise ning tagab nende tähtajalise vastamise. Vajadusel koostab koostöös  valdkonna 
spetsialistiga  vastused.
3.9 Korraldab koostöös personalispetsialistiga volikogu liikmetele koolitusi.
3.10 Abistab volikogu komisjonide esimehi komisjonide töö korraldamisel, valmistab ette 
komisjoni esimehele aasta tööaruandeks vajalikud andmed. 
3.11 Koostab ettepanekute põhjal linnavolikogu ja komisjonide  poolaasta tööplaani. Abistab 
komisjone käsitletavate teemade ettevalmistamisel, jälgib tööplaanide tähtaegset täitmist.



3.12 Koostab vajadusel volikogu esimehe või volikogu liikmete ettepanekul  volikogu 
õigusaktide eelnõud ja seletuskirjad või abistab neid eelnõude nõuetekohasel vormistamisel.
3.13 Valmistab ette volikogu tegevusega seotud lepingud ja esitab need allkirjastamiseks.
3.14 Koostab volikogu esimehe käskkirjade eelnõusid ja  vormistab käskkirjad lõplikult.
3.15 Korraldab koostöös kodulehekülje toimetajaga oma vastutusalas oleva teabe 
avalikustamise linna koduleheküljel.
3.16 Täidab huvide deklaratsiooni andmebaasi ning sisestab volikogu tööga seotud isikute 
kohta informatsiooni töötamiseregistrisse.
3.17 Täidab linnasekretäri ja volikogu esimehe korraldusel ühekordseid ülesandeid.
3.18 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 
käigust.

IV TÖÖTAJA ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS
4.1 Teha ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
4.2 Saada linnavalitsuse teenistujatelt ning volikogu liikmetelt informatsiooni, dokumente 

jms, mis on vajalikud tema ametikohustuste täitmiseks.
4.3 Saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitus.
4.4 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel.
4.5 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud töölepingu seadusega, linnavalitsuse 

töökorraldusreeglite ja käesoleva ametijuhendiga.
4.6 Volikogu nõunik vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste 

täitmata jätmise eest.

V  TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

HARIDUS

rakanduskõrgharidus
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

VAHETU JUHT
Tiina Roht
Ees-ja perekonnanimi /allkirjastatud digitaalselt kuupäev

TEENISTUJA
Merike Lille
Ees-ja perekonnanimi /allkirjastatud digitaalselt kuupäev
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