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SÜSTEEMIADMINISTRAATORI AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Sander Blehner 
AMETNIKU KATEGOORIA Vanemametnik 
VAHETU JUHT  Infotehnoloogia teenistuse juhataja 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Infotehnoloogia teenistuse juhataja; linnasekretär 
KEDA ASENDAB Infotehnoloogia teenistuse juhataja 
KES ASENDAB Infotehnoloogia teenistuse juhataja 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
2.1 Linnavalitsuse arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise toimivuse 

tagamine ja arendamine; 
 
2.2 Linnavalitsuse arvutivõrgu ja serverite administreerimine. 
 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 Arvutivõrgu ja infosüsteemide administreerimine: 
3.1.1 Serverite ja arvutivõrgu administreerimine (sh kasutajakontode, e-maili aadresside 

jmt. administreerimine), arvutivõrgu õiguste süsteemi haldamine; 
3.1.2 Serverite riist- ja tarkvara toimimise tagamine, hooldamine ning arendamine; 
3.1.3 Serverites paiknevatest andmetest varukoopiate tegemine ja varukoopiate säilitamine; 
3.1.4 Arvutivõrgu kaabelduse ja jaotusseadmete administreerimine, arendamise ja hoolduse 

tagamine; serveriruumi ja jaotlate varutoite UPS-de töövõime tagamine; 
3.1.5 Infosüsteemide stabiilse toimimise tagamine (katkestuste ja uuenduste korral 

kasutajate eelnev teavitamine). 
3.2 Linnavalitsuse Interneti ühenduse ja muude välisühenduste toimimise tagamine (sh 

tulemüüri toimimise tagamine). 
3.3 Viirusekaitse organiseerimine ja toimimise tagamine; spami piiramine; 
3.4 Lepingulistele partneritele andmete kättesaadavuse ja uuenduste tagamine linnavalitsuse 

serverites. 
3.5 Linnavalitsuse turvaserveri riist- ja tarkvara toimimise tagamine; läbipääsukaartide ja 

signalisatsioonikontode administreerimine. 
3.6 Linnavalitsuse ametnike IT alaste küsimuste konsulteerimine. 
3.7 Täidab linnasekretäri ja/või IT teenistuse juhataja korraldusel ühekordseid ülesandeid. 
3.8 Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest 

käigust. 
 
 
 



IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Teha  ettepanekuid  töö paremaks organiseerimiseks. 
4.2 Teha ettepanekuid linnavalitsuse osakondadele informaatikat puudutavates küsimustes. 
4.3 Nõuda linnavalitsuse struktuuriüksustelt kinnitatud IT valdkonda reguleerivate normide 

täitmist. 
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 tööülesannete korrektseks täitmiseks vajalikku informatsiooni linnavalitsuselt ja 

osakondadelt. 
4.7 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel.  
4.8 Õiguste ja volituste piirid on sätestatud avaliku teenistuse seaduse, linnavalitsuse 

sisekorraeeskirja ja käesoleva ametijuhendiga. 
 
 
V  AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON 

HARIDUS 
Akadeemiline kõrgharidus 
TÖÖKOGEMUS 
Vähemalt 3 aastat sarnasel tööl või erialal 
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 
 
OSAKONNA JUHATAJA 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi 

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 
VAHETU JUHT 
TOOMAS TOMSON 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 
AMETNIK 
SANDER BLEHNER 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 


