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ARHIVAARI AMETIJUHEND

I ÜLDOSA
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus
STRUKTUURIÜKSUS kantselei
TEENISTUSKOHT Pärnu linn
TÖÖTAJA Regina Karu
VAHETU JUHT asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD asjaajamis-ja haldusteenistuse juhataja, linnasekretär
KEDA ASENDAB infospetsialist Merike Lillet linnavalitsuse istungitega seotud 

toimingutes tema ametijuhendi punktide 3.10 – 3.12 alusel 
(välja arvatud õigusaktide avaldamine Riigi Teatajas ja 
Ametlikes Teadaannetes).

KES ASENDAB määratakse linnapea käskkirja alusel

II TÖÖKOHA PÕHIEESMÄRK
Tagada Pärnu linnavalitsuse ja likvideeritud hallatavate asutuste arhiivide s.h digitaalarhiivi 
säilitamine ning kasutamise korraldamine.

III TÖÖÜLESANDED

3.1 Võtab vastu ja arhiveerib linnavalitsuse tegevuse tulemusena loodud või saadud 
paberkandjal ja digitaalseid dokumente (edaspidi dokumendid).
3.2 Koostab ja täiendab linnavalitsuse dokumentide loetelu koostöös struktuuriüksustega.
3.3 Koostab arhiiviloetelu.
3.4 Koostab ülevaate arhiivide koosseisust.
3.5 Taotleb avalikult arhiivilt luba dokumentide hävitamise eraldamiseks, juhul kui 
dokumentide arhiiviväärtus või selle puudumine pole varem välja selgitatud. Dokumenteerib
dokumentide hävitamise hävitamisaktiga. Korraldab dokumentide hävitamise.
3.6 Tagab arhivaalide üleandmise õigsuse avalikule arhiivile.
3.7 Tagab arhiivihoidlas olevate dokumentide ja arhivaalide kaitse, neile juurdepääsu ja 
korraldab nende kasutamist.
3.8 Võtab vastu likvideeritud linnavalitsuse hallatavate asutuste dokumendid. Kontrollib 
vastuvõetavate dokumentide korrastatust, teeb olemikontrolli  ning kontrollib nimistute 
olemasolu. 
3.9  Esitab arhivaalide andmed arhiiviregistrisse.
3.10 Teeb ettepanekuid asjaajamiskorra täiendamise kohta.
3.11 Nõustab linnavalitsuse teenistujaid arhiivitöö küsimustes.
3.12 Osaleb linnavalitsuse hallatavate asutuste likvideerimiskomisjonide töös ning nõustab 
dokumentide korrastamise küsimustes.
3.13 Koostab arhiividokumentide põhjal arhiiviteatisi ja vastab päringutele.
3.14 Teavitab vahetut ülemust hoidlas olevate keskkonnatingimuste halvenemisest ning teeb 
ettepanekuid olukorra parandamiseks.
3.15 Tagab Amphora avalikus vaates enda poolt registreeritud kirjade ja dokumentide 
andmete korrektsuse.
3.16 Täidab vahetu ülemuse korraldusel ühekordseid tööülesandeid.



IV TÖÖTAJA ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS
4.1 Saada informatsiooni, mis on vajalik temale pandud teenistuskohustuste täitmiseks.
4.2 Saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust.
4.3 Vastutab talle pandud töökohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest ning talle töö tõttu 
teatavaks saanud isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega informatsiooni hoidmise 
eest.
4.4 Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.5 Hoiab end kursis arhiivinduse arengusuundadega.
4.6 Kasutada tööks vajalikke kontoritarbeid ja tehnilisi vahendeid.
4.7 Omada juurdepääsu tööalaselt vajalikele elektroonsetele infobaasidele.

V  TÖÖKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

HARIDUS

Kõrgem või keskeriharidus
TÖÖKOGEMUS

Vähemalt 3 aastat

KEELTEOSKUS

Eesti keel SUULINE kõrgtase KIRJALIK kõrgtase
Vene keel SUULINE kesktase KIRJALIK 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

OSAKONNA JUHATAJA
Tiina Roht

/allkirjastatud digitaalselt/ kuupäev

VAHETU JUHT

Kristiina Laius /allkirjastatud digitaalselt/ kuupäev

TÖÖTAJA

Regina Karu /allkirjastatud digitaalselt/ kuupäev
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