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KANTSELEI  

INFOSPETSIALISTI  AMETIJUHEND 

 
 
I LDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Liia Arukase 

AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
VAHETU JUHT  Info vanemspetsialist-teenistuse juhtaja 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Info vanemspetsialist-teenistuse juhtaja, linnasekretär 
KEDA ASENDAB infospetsialist 
KES ASENDAB infospetsialist 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
Kodanike teenindamine Pärnu linnavalitsuse infolauas ja esmase info vahendamine Pärnu 
linnavalitsuse ametnikele. Linnavalitsuse poolt pakutavate teenuste vahendamine infolauas 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 

3.1 Tagada infolauas kodanike esmane teenindamine; 
3.2 Osakondadele koopiate tegemine; 
3.3 Perioodika jagamine osakondadele; 
3.4 Väljastada esmast teavet linnavalitsuse juhtkonna, osakondade tööfunktsioonide, 

vastuvõtuaegade, asukoha ja telefoninumbrite kohta; 
3.5 Võtta vastu ja registreerida avaldusi, ettepanekuid, vastuväiteid, kirju, taotlusi jm; 
3.6 Enamvajatud infole otsingute soovitamine ja edaspidine kodanike teavitamine; 
3.7 Väljastada ja vastu võtta avalduste ja taotluste blankette; 
3.8 Väljastada ja vastu võtta lubasid, teatisi, õiendeid, arveid jm. dokumente; 
3.9 Registreerida sissetulev ja väljaminev kirjavahetus vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale; 
3.10 Väljastada esmast teavet kodanikele erinevates linnavalitsuse tegevusvaldkondades; 
3.11 Vahendada asjaajamisega seotud probleeme ja lahendusi; 
3.12 Väljasaadetava posti markeerimine ja sellealase arvestuse pidamine; 
3.13 Linnavolikogu teavitamine neid puudutavast kirjavahetusest; 
3.14 Osaleda regulaarsetel infotundidel; 
3.15 Väljastada ja vastu võtta vajadusel õigusaktide koopiaid ja ärakirju; 
3.16 Väljastada esmast teavet erinevate linnavalitsuse struktuuriüksuste poolt osutatavate 

teenuste, protseduuride, vajaminevate dokumentide, ametnike kohta; 
3.17 Ametnike vastuvõtule registreerimine; 
3.18 Väljastada ja vastu võtta kodanikele külaliskaarte ametnike vastuvõtule pääsemiseks, 

külaliskaartide üle arvestuse pidamine , koostöös IT teenistusega puuduolevate kaartide 
annulleerimine 

3.19 Täita otsese ülemuse ühekordseid tööülesandeid vastavalt teenistuse töö korraldusele; 
 
 

 
 



IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Saada talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4.2 Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust sh väliskoolitust. 
4.3 Teha ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks juriidiliselt ja keeleliselt ebakorrektsetes 

dokumentides. 
4.4 Teha ettepanekuid töökorralduse osas. 
4.5 Teha ettepanekuid tööülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse ja dokumentide 

hankimiseks. 
4.6 Kasutada tööks vajalikke kontoritarbeid ja tehnilisi vahendeid. 
4.7 Omada juurdepääsu tööalaselt vajalikele elektroonsetele infobaasidele. 
 
 

V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Kesk või keskeri 
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 3 aastat 
 
KEELTEOSKUS 
Eesti keel VÄGA HEA    
Vene keel KESKTASE    

 Inglise 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 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

 
Kuupäev 13.05.2010 

 
VAHETU JUHT 
KRISTIINA LAIUS 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

 
Kuupäev 12.05.2010 

 
AMETNIK 
LIIA PRESS 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 
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