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1. Struktuuriüksus 
 
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 
 
2. Ametikoht 
 
Planeeringuteenistuse planeerija 
 
3. Alluvus 
 
3.1. vahetu ülemus on planeeringuteenistuse  juhataja; 
3.2. vahetuid alluvaid ei ole. 
 
4. Asendamine 
 
Planeerijat asendab teenistuse koosseisus olev planeerija või spetsialist ja planeerija 
asendab vajadusel teist planeerijat või spetsialisti. Asendamine toimub 
planeeringuteenistuse juhataja igakordse suulise korralduse alusel. 
 
5. Teenistuseks vajalikud nõuded 
 
5.1. vastava eriala kõrgharidus või selle omandamine; 
5.2. kohustub üks kord atesteerimisperioodil läbima täiendõppe-koolituskursuse, mis 

on otseses seoses tema töö iseloomuga;  
5.3. arvuti kasutamise oskus; 
5.4. riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni 

ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; 
5.5. seadustega Tartu linna pädevusse antud küsimustes ja kohaliku omavalitsuse 

töövaldkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis orienteerumine; 
5.6. üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist 

ja õigussüsteemist; 
5.7. asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; 
5.8. eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel 

ametialase sõnavara valdamisega; 
5.9. väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus; 
5.10. koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus. 
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6. Teenistusülesanded 
 
6.1. Planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamine koostöös planeeringu 

algatamisest huvitatud isiku ja planeeringuala kruntide omanike ning elanikega; 
6.2. planeeringu koostamise algatamise ettepaneku tutvustamine 

linnaehituskomisjonis ja muinsuskaitse komisjonis; 
6.3. planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ülesandeks tehtud kirjade, 

kohaliku omavalituse määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine 
planeeringuprotsessi jooksul; 

6.4. heakskiitmisele esitatud planeeringute eskiislahenduste, vastuvõtmisele ja 
kehtestamisele esitatud planeeringute isiklik ülevaatamine ning planeeringu 
lähteseisukohtade, vormistamise nõuetele ja õigekirjale vastavuse kontrollimine 
ja seejärel linnavalitsuste vastavate struktuuriüksuste poolse ülevaatamise 
korraldamine ning vajadusel parandus- ja täiendusettepanekute kirjalik 
edastamine planeeringu koostajale ja/või selle koostamise algatamise ettepaneku 
tegijale; 

6.5. planeeringute menetlemise käigus vajalike koosolekute ja avalike arutelude 
korraldamine ja läbiviimine ning koosolekute protokollide koostamine; 

6.6. planeeringute koostamise käigus laekunud kirjavahetuse ja kohaliku 
omavalitsuse poolt vastu võetud vastavate haldusaktide ning planeeringuga 
seotud ajaleheteadete jms säilitamine nende hilisemaks üleandmiseks 
planeeringu koostajale; 

6.7. huvitatud isikute planeeringualane nõustamine; 
6.8. planeeringu korraldamisega seotud andmete sisestamine linnavalitsuse sisesesse 

arvutivõrku; 
6.9. planeeringutega seotud avalike teadete projektide õigeaegne edastamine 

osakonna sekretärile; 
6.10. teenistuse juhataja kohene informeerimine planeeringu protsessis ilmnenud 

õiguslikest vigadest; 
6.11. muude planeeringutega seotud kirjade koostamine; 
6.12. oma töövaldkonna kohta statistilise aruandluse esitamine. 
 
7. Vastutus 
 
7.1. vastutab tema poolt korraldatavate planeeringute puhul planeerimisseaduse ja 

Tartu linna ehitusmäärusega kinnitatud menetlustoimingute sisulise ja õigeaegse 
täitmise eest; 

7.2. vastutab muude planeeringutega seotud kirjadele vastamisel asjaajamiskorraga 
määratud tähtaegadest kinnipidamise eest; 

7.3. vastutab tema poolt korraldatavate planeeringute suunamisel eskiislahendust 
tutvustavatele aruteludele, avalikule väljapanekule ja kehtestamisele suunamisel 
planeeringu lähteseisukohtadele ning vormistamise nõuetele vastavuse eest; 

7.4. vastutab planeeringu korraldamisega seotud andmete sisestamise eest 
linnavalitsuse sisesesse arvutivõrku; 

7.5. vastutab planeeringutega seotud avalike teadete projektide õigeaegse edastamise 
eest osakonna sekretärile; 

7.6. pärast planeeringu kehtestamist vastutab planeeringukaustade vormikohaste 
nõuete ja eksemplaride edastamise eest arhiivi; 

7.7. vastutab tema kasutusse antud materiaalsete vahendite säilimise ja korrasoleku 
ning nende sihipärase kasutamise eest; 



 3 

 
7.8. vastutab teiste temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja 

omakasupüüdmatu täitmise eest; 
7.9. vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametisaladuse, teiste inimeste 
perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud 
informatsiooni hoidmise eest; 
7.10. vastutab oma töövaldkonda puudutavates statistilistes aruannetes esitatud 
andmete õigsuse eest. 
 
8. Õigused 
 
8.1. saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast koolitust ja kirjandust 
vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega; 
8.2.  osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja foorumitel kooskõlastatult 
vahetu ülemusega; 
8.3.  saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente linnavalitsuse ametnikelt 
ning teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt kehtestatud korrale; 
8.4.  saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist 
abi nende kasutamisel; 
8.5.  õigus teha ettepanekuid teenistuse töö paremaks korraldamiseks. 
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