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KODULEHEKÜLJE TOIMETAJA AMETIJUHEND 
 
 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 

STRUKTUURIÜKSUS Avalike suhete teenistus 

TEENISTUSKOHT Kodulehekülje toimetaja 

AMETNIK CESSY MÄNNIK 

AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 

VAHETU JUHT  Avalike suhete teenistuse juhataja 

TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnapea, vahetu juht 

KEDA ASENDAB   - 

KES ASENDAB 
Avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja uudiste 
mooduli ja „Küsi ametnikult“ rubriigi 
administreerimises 

 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Pärnu linna veebilehe toimetamine, administreerimine ja arendamine. Linnavalitsuse 
infosüsteemi rakenduste sidumine terviklikeks interneti ja siseveebi lahendusteks. 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 Pärnu linna veebilehe haldamine sh: 
3.1.1 Järelevalve veebiserveri ja võrguaadresside www.parnu.ee, www.parnu.eu toimivuse, 
veebilehest varukoopiate tegemise ja arhiveerimise üle, eelnevate tegevuste administreerimine; 
3.1.2 Sisuhaldustarkvara toimivuse, hooldamise ja arendamise tagamine, vajadusel vastavate 
hooldus-, arendus- ning programmeerimistööde teostamiseks ettepanekute tegemine ning 
järelvalve teostatavate projektide üle; 
3.1.3 Veebilehe struktuuri ja tööprotsesside dokumenteerimine; 
3.1.4 Veebilehe struktuuri ja sisu haldamine - toimetamine, analüüsimine, korrastamine;  
3.1.5 Avaliku teabe operatiivne ning nõuetekohane avalikustamine veebilehel; 
3.1.6 Veebilehe vahendusel pakutavate e-teenuste arendamine ja vastavate lahendusprojektide 
tellimine, koordineerimine, toimivate e-teenuste administreerimine; 
3.1.7 Veebilehe võõrkeelsete tekstide toimetamine koostöös välissuhete- ja 
protokollinõunikuga;  
3.1.8 Veebilehe kujundustööde teostamine, vajadusel kujundustööde teostamiseks ettepanekute 
tegemine. 
3.2 Linnavalitsusega seonduvate sündmuste fotografeerimine ja pildigalerii toimetamine ning 
haldamine;  
3.3 Täidab ühekordseid tööülesandeid vahetu juhi korraldusel; 
3.4 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest, 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 veebilehte puudutavates küsimustes; 
4.4 Saada linnavalitsuse ametnikelt ning volikogu liikmetelt informatsiooni, dokumente jms, 
mis on vajalikud tema ametikohustuste täitmiseks; 
4.5 Saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust; 
4.6 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 
abi nende kasutamisel; 
4.7 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavalitsuse sisekorra 
eeskirja ja käesoleva ametijuhendiga. 
 

V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 
HARIDUS 
Kõrgharidus 
TÖÖKOGEMUS 
Vajalik eelnev töökogemus sarnasel tööl või erialal – vähemalt 2 aastat. 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel Kõrgtase    
Inglise keel Kesktase     
Vene keel Kesktase    
 

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 

Maria Murakas-Ollo 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

AMETNIK 

Cessy Männik 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 


