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I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Eve Kukk 
AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
VAHETU JUHT  Linnasekretär 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnasekretär, linnavalitsuse riigihankekomisjoni esimees 
KEDA ASENDAB Määratakse linnapea käskkirjaga 
KES ASENDAB Määratakse linnapea käskkirjaga 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamise ja  hankemenetluste 
läbiviimise korraldamine Pärnu Linnavalitsuses. 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 Linnavalitsuse liikmete, struktuuriüksuste juhtide ja hallatavate asutuste juhtide  

nõustamine riigihangete alastes küsimustes, ettepanekute tegemine riigihangete 
korralduseks. 

3.2 Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete ja alla rahvuslikku piirmäära jäävate 
riigihangete korraldamiseks vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine. 

3.3 Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete ja alla rahvuslikku piirmäära jäävate 
riigihangete hankemenetluste s.h hankedokumentide ettevalmistamine koostöös 
riigihangete eest vastutavate isikutega. 

3.4 Riigihangete registris vajalike toimingute tegemine s.h aruannete ja aruannete lisade 
esitamine. 

3.5 Linnavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete üle elektroonilise arvestuse 
pidamine. 

3.6 Riigihanke komisjoni koosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ning materjalide 
väljastamine komisjoni liikmetele, riigihangete eest vastutavate isikute informeerimine 
koosoleku toimumise ajast. 

3.7 Riigihanke alase töö aastaeelarve kavandi koostamine  ning  kinnitatud eelarve piires 
sihipäraste kulutuste tegemine. 

3.8 Riigihankekomisjoni koosoleku protokollide koostamine ja materjalide hoidmine kuni 
arhiivile üleandmiseni. 

3.9 Avatud hankemenetlusega riigihange pakkumuste avamise protokollide koostamine ja 
pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmine kolme tööpäeva jooksul 
pakkumuste avamisest arvates. 

3.10Riigihangete korraldamisel menetlustähtaegade jälgimine ja vastutavate isikute 
teavitamine menetlustähtaegade saabumisest. 



3.11 Vajadusel valmistab ette ja esitab linnasekretärile allkirjastamiseks oma valdkonnas 
sõlmitavad lepingud ja teostab järelevalvet sõlmitud lepingute täitmise üle. 

3.12 Uuendab ja täiendab linna koduleheküljel permanentseid tekste s.h korraldab oma 
vastutusalas oleva teabe avalikustamise kodulehel. 

3.13 Omandireformi läbiviimisega seotud tegevused sh 
3.12.1 Õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamine ja kompenseerimine (õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamise toimikute haldamine ja toimikute arhiveerimiseks üleandmine, 
vormide EVP 2 ja 2A täitmine ja edastamine õigustatud subjektide ja tagastatava ning 
kompenseeritava vara registrile, vajalike parandustaotluste (vorm EVP-P) edastamine koos 
kirjaliku selgitusega ja dokumentidega, mis tõendavad ülekande tegemise vastavust 
õigusaktidele). Esitatud päringutele vastamine sh vajalike väljavõtete tegemine toimikutest, 
koopiate väljastamine toimiku materjalidest .Varade kompenseerimise menetluse alustamine, 
kompenseeritava vara maksumuse määramine ja kompensatsiooni määramine. 
3.12.2 . Õigustatud subjektide, tagastatava vara ja vara kompenseerimise arvestuse pidamine 
Pärnu linna osas. 
3.12.3 Maa munitsipaliseerimiseks või riigiomandisse jätmiseks vajalike teatiste esitamine 
õigusvastaselt võõrandatud maa osas esitatud maa tagastamise või kompenseerimise 
avalduste esitamise või nende puudumise kohta; 
3.12.4 Restitutsiooniõiendite koostamine detailplaneeringute alade kohta, mis on jätkuvalt 
riigiomandis olev maa. 
3.14 Täidab ilma erikorraldusteta ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest, töö iseloomust või 

töö üldisest käigust. 
3.15 Täidab ühekordseid tööülesandeid vahetu juhi korraldusel. 
 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Teha kinnitatud eelarve piires ja linnasekretäri nõusolekul kulutusi oma tööülesannete 

täitmiseks. 
4.2 Saada oma ülesannete täitmiseks põhjalikku informatsiooni linnavalitsuse liikmetelt, 

linnavalitsuse struktuuriüksuste juhatajatelt ja teiste kohaliku omavalitsuse asutuste  
teenistujatelt ja  töötajatelt. 

4.3 Teha vahetule juhile ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks. 
4.4 Saada tööks vajalikku täiendkoolitust. 
4.5 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. 
4.6 Teha linnavalitsuse liikmetele ettepanekuid hankemenetluse efektiivsemaks 

korraldamiseks linnavalitsuses. 
 
 
V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS  
Akadeemiline kõrgharidus, soovituslikult juriidiline 
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 2 aastane töökogemus valdkonnas 
 
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 
 
OSAKONNA JUHATAJA 
 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
VAHETU JUHT 
 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 
AMETNIK 
 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
kuupäev 

 


