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1. Struktuuriüksus 
1.1. linnamajanduse osakond  
 
2. Ametikoht 
2.1. kriisireguleerimisala peaspetsialist 
 
3. Alluvus 
3.1. vahetu juht on linnamajanduse osakonna juhataja; 
3.2. vahetud alluvad puuduvad. 
 
4. Teenistuseks vajalikud nõuded: 
4.1. kõrgharidus; 
4.2. avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; 
4.3. kriisireguleerimise valdkonna ja riigihangete alase seadusandluse tundmine ja rakendamise 
oskus; 
4.4. kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; 
4.5. asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; 
4.6. eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel koos erialase sõnavara 
valdamisega; 
4.7. väga hea suhtlemisoskus, koostööoskus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime. 
 
5. Teenistusülesanded 
5.1. kriisikomisjoni tegevuse korraldamine ja töös osalemine; 
5.2. osalemine elutähtsa teenuse toimepidavuse tagamiseks vajalike dokumentide koostamisel ja 
läbivaatamisel; 
5.3. osalemine kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavate elutähtsate teenuste osutajate nõustamises 
ja nende poolt osutatavate teenuste toimepidavuse tagamise üle järelevalve teostamises; 
5.4. osalemine kriisireguleerimisalaste õigusaktide, tööplaanide, arengukavade jm 
kriisireguleerimise valdkonda puudutavate dokumentide väljatöötamisel, läbivaatamisel ning 
ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks; 
5.5. osalemine Tartu linna riskianalüüsi koostamisel; 
5.6. osalemine hädaolukorra lahendamisel ja teabevahetuse korraldamisel; 
5.7. osalemine kohaliku omavalitsuse riskikommunikatsiooni korraldamisel; 
5.8. osalemine isikute evakueerimisega seonduvate tegevuste ettevalmistamisel ja vajadusel 
korraldamisel; 
5.9. osalemine kriisireguleerimisalaste õppuste korraldamisel; 
5.10. osalemine kriisireguleerimisalastes projektides; 
5.11. teiste asutuste ja KOV-idega kriisireguleerimisalase koostöö korraldamine; 
5.12. oma ametikoha pädevuses linnaelanikega suhtlemine ning pöördumistele vastamine; 
5.13. oma valdkonnas riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine; 



5.14. oma valdkonnas eelarveprojekti koostamises osalemine; 
5.15. vahetu juhi poolt antud käesolevast ametijuhendist mittetulenevate ühekordsete 
teenistusülesannete täitmine; 
5.16. koostöö tegemine linnavalitsuse struktuuriüksuste ja teiste asutuste ning organisatsioonidega. 
 
6. Vastutus 
Kriisireguleerimisala peaspetsialist vastutab: 
6.1. oma teenistusülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku, nõuetekohase ja omakasupüüdmatu 
täitmise eest; 
6.2. tema poolt koostatavate dokumentide tegelikkusele, seaduslikkusele ja õigusaktidele vastavuse 
ning dokumentidele antud kooskõlastuste eest; 
6.3. tema poolt peetava asjaajamise asjaajamiskorrale vastavuse eest; 
6.4. tema kasutusse antud materiaalsete vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase 
kasutamise eest;  
6.5. aruannetes esitatud andmete õigsuse eest; 
6.6. teenistuse tõttu teatavaks saanud riigisaladuse, teiste inimeste eraelu puudutavate andmete ning 
muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest ja infoturbe nõuete täitmise eest. 
 
7. Õigused 
Kriisireguleerimisala peaspetsialistil on õigus: 
7.1. teha vahetule juhile ettepanekuid oma töövaldkonda reguleerivate linna õigusaktide 
vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks; 
7.2. saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele 
võimalustele kooskõlastatult vahetu juhiga; 
7.3. osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja foorumitel kooskõlastatult vahetu juhiga; 
7.4. saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente linnavalitsuse ametnikelt ning teistelt 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt kehtestatud korrale; 
7.5. saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende 
kasutamisel; 
7.6. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 
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