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INFOTEHNOLOOGIA TEENISTUSE JUAHATAJA AMETIJUHEND 
 

 
I ÜLDOSA 
ASUTUS Pärnu Linnavalitsus 
STRUKTUURIÜKSUS Linnakantselei 
TEENISTUSKOHT Pärnu linn 
AMETNIK Toomas Tomson 
AMETNIKU KATEGOORIA Kohaliku omavalitsuse juht 
VAHETU JUHT  Linnasekretär 
TÖÖÜLESANDEID ANNAVAD Linnasekretär 
KEDA ASENDAB Süsteemiadministraator 
KES ASENDAB Süsteemiadministraator 
 
 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK 
2.1    Linnavalitsuse informaatikaalase strateegia  kujundamine ja arengu tagamine. 
 
2.2  Informaatika valdkonna üldjuhtimine (arvutivõrgu ja infosüsteemide arendamise ja 

funktsioneerimise ning riist- ja tarkvara hoolduse üldjuhtimine). 
 
 
III TEENISTUSÜLESANDED 
3.1 Infotehnoloogia (IT) strateegiline juhtimine: 
3.1.1 IT võimaluste uurimine (info hankimine ja analüüsimine IT turul toimuvate muutuste 

ja trendide kohta, linnavalitsuse kursis hoidmine); 
3.1.2 Linnavalitsuse IT vajaduste väljaselgitamine; 
3.1.3 Koostöö tegemine juhtkonna, struktuuriüksuste ja lepinguliste partneritega, 

selgitamaks linnavalitsuse efektiivsuse suurendamise võimalusi IT vahendite parema 
rakendamise abil, linnavalitsusele asjakohaste ettepanekute tegemine; 

3.1.4. IT strateegia ja poliitika(te) väljatöötamine; 
3.1.5 IT arendusprojektide planeerimine; 
3.1.6 IT eelarve koostamine ja täitmise jälgimine; 
3.1.7 Osalemine LV ja volikogu tasandil IT puudutavate küsimuste lahendamisel. 
3.2 Infosüsteemide kasutamise ja ülalpidamise koordineerimine: 
3.2.1 Infosüsteemide (sh riistvara ja tarkvara) toimivuse tagamine; 
3.2.2 Kasutajatoe olemasolu ja toimimise tagamine; 
3.2.3 IT hangete korraldamine vastavalt vajadustele ja IT eelarvele; 
3.2.4 IT valdkonna riigihangete ettevalmistamine ja nende üle arvestuse pidamine ning 

täitmise üle kontrolli teostamine; 
3.2.5 IT valdkonnas vajalike lepingute ettevalmistamine ja järelvalve nende täitmise üle; 
3.2.6 IT ressursside dokumenteerimine ja jooksvate muudatuste sisseviimise korraldamine; 
3.2.7 Koostöös personalinõunikuga linnavalitsuse ametnikele IT alase koolituse 

planeerimine ja korraldamine. 



3.3 Infotehnoloogia teenistuse töö juhtimine: 
3.3.1 Infotehnoloogia teenistuse spetsialistide töö juhtimine ja töötulemuste kontrollimine; 
3.3.2 Määrab kindlaks alluvate optimaalse tööjaotuse, jälgib ja analüüsib nende hõivatust 

tööga, vajadusel teeb linnasekretärile ettepanekud töö ümberkorraldamiseks; 
3.3.3 Töötab välja alluvate ametijuhendid ja esitab need kooskõlastatult linnasekretäriga 

kinnitamiseks linnapeale, vajadusel teeb ettepanekuid nendes muudatuste tegemiseks; 
3.3.4 Viib läbi koostöös personalinõunikuga iga-aastasi hindamisvestlusi otseste alluvatega 

ja esitab tulemused personalinõunikule; 
3.3.5 Selgitab välja alluvate iga-aastase koolitusvajaduse ja esitab vastava taotluse 

linnasekretärile; 
3.3.6 Korraldab IT alast koostööd teiste struktuuriüksustega. 
3.4 Täidab linnasekretäri korraldusel ühekordseid ülesandeid. 
3.5  Täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest, töö iseloomust või 

töö üldisest käigust. 
 
 
IV AMETNIKU ÕIGUSED, VOLITUSED JA VASTUTUS 
4.1 Teha  ettepanekuid vahetule juhile ja linnapeale enda ning alluvate töö paremaks 

organiseerimiseks; 
4.2 Teha ettepanekuid oma alluvate teenistusse nimetamiseks ja vabastamiseks, nende 

palkade korrigeerimiseks ja ametijuhendite muutmiseks; 
4.3 Teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma 

töövaldkonda kuuluvates küsimustes; 
4.4 Teha ettepanekuid linnavalitsuse struktuuriüksustele informaatikat puudutavates 

küsimustes; 
4.5 Nõuda linnavalitsuse struktuuriüksustelt kinnitatud IT valdkonda reguleerivate normide 

täitmist; 
4.6 Saada linnavalitsuse ametnikelt ning volikogu liikmetelt informatsiooni, dokumente jms., 

mis on vajalikud tema ametikohustuste täitmiseks; 
4.7 Saada teenistuseks vajalikku  ametialast täiendkoolitust. 
4.8 Saada tööülesannete korrektseks täitmiseks vajalikku informatsiooni linnavalitsuselt ja 

struktuuriüksustelt; 
4.9 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel; 
4.10 Viseerida IT valdkonna kuludokumente; 
4.11 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 
 
VAHETU JUHT 
TIINA ROHT 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 
AMETNIK 
TOOMAS TOMSON 
Ees-ja perekonnanimi  

 
allkiri 

31.03.2008 
kuupäev 

 


