
Muudetud ametijuhendit alates 01.12.2015 

 
INFOSPETSIALISTI AMETIJUHEND 

 
 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
TÖÖTAJA Merke Lille 
OTSENE ÜLEMUS  asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja , linnasekretär, 

volikogu nõunik, majandusosakonna juhataja 
KEDA ASENDAB referenti ja volikogu nõunikku tema ametijuhendi punktide 

3.1-3.5; 3.8; 3.13-3.17 alusel 
KES ASENDAB referent, arhivaar käesoleva ametijuhendi punktides 3.10-

3.12 ja volikoguga seotud toimingutes volikogu nõunik 
käesoleva ametijuhendi punktide 3.1-3.8 alusel  

 

 
II TÖÖKOHA PÕHIEESMÄRK 
Kantselei ja majandusosakonna, volikogu liikmete ja linnavalitsuse liikmete asjaajamise 
korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale. Volikogu ja linnavalitsuse  infovoogude haldamine 
ja korrastamine. 
 

III TEENISTUSÜLESANDED 

ÜLESANNE 

3.1 Korraldab vastavalt linnvalitsuse asjaajamiskorrale  linnavolikogu esimehe ja volikogu 
liikmete, linnavalitsuse liikmete, kantselei ja  majandusosakonna  asjaajamist. 

3.2 Protokollib volikogu komisjonide koosolekuid ja väljastab protokollid komisjoni 
esimehele, linnavalitsuse liikmetele ja teistele asjassepuutuvatele isikutele. 
3.3 Osaleb volikogu istungitel ning  abistab istungite tehnilisel teenindamisel. 
3.4 Valmistab ette volikogu ja kantselei nõupidamisi, vajadusel protokollib. 
3.5 Registreerib majandusosakonna  juhataja käskkirjad ja teeb teatavaks käskkirjaga seotud 
isikutele. 
3.6 Koostab vajadusel kirju ja muid tekste. 
3.7 Kontrollib täitmisele suunatud  volikogu , linnavalitsuse liikmete, kantselei ja 
majandusosakonna dokumentides ettenähtud tegevuste täitmist ja tuletab meelde tähtaegu. 
3.8 Väljastab esmast teavet erinevate linnavalitsuse struktuurüksuste poolt osutatavate 
teenuste, protseduuride, vajaminevate dokumentide, ametnike kohta. 
3.9 Tagab amphora avalikus vaates enda poolt registreeritud kirjade ja dokumentide andmete 
korrektsuse. 
3.10 Valmistab ette  linnavalitsuse  istungid ja korraldab nende  tehnilise läbiviimise 
3.11 Protokollib linnavalitsuse istungeid. 
3.12  Vormistab linnavalitsuse õigusaktid ja korraldab õigusaktide avaldamise Pärnu linna 
õigusaktide andmebaasis ja Riigi Teatajas ja Ametlikud Teadaandmed. 
3.13 Täidab asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja , linnasekretäri, volikogu nõuniku ja 
majandusosakonna juhataja korraldusel ühekordseid ülesandeid. 



3.14 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 
käigust. 
 
 

IV TÖÖTAJA ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1  Saada talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4.2  Saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust. 
4.3 Teha ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks 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. 
4.8 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud töölepingu seadusega, linnavalitsuse 

töökorraldusreeglite ja käesoleva ametijuhendiga. 
 
 

V TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Kesk või kutsekesk 
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 
OSAKONNA JUHATAJA 
Tiina Roht 
Ees-ja perekonnanimi 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
kuupäev 

 

VAHETU JUHT 
Kristiina Laius 
Ees-ja perekonnanimi  

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
kuupäev 

 
TÖÖTAJA 
Merike Lille 
Ees-ja perekonnanimi  

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
kuupäev 

 


