
KINNITATUD 

Valga linnapea 28.06.2016 

käskkirjaga nr 32 

Valga Linnavalitsuse ühinemise  

koordinaatori  a m e t i j u h e n d 

 

1. Ametikoht 

Ühinemise koordinaator  

 

2. Struktuuriüksus 

Valga Linnavalitsuse arenguamet 

 

3. Alluvus 

3.1. Vahetu ülemus on arenguameti juhataja 

3.2. Vahetuid alluvaid ei ole  

 

4. Asendamine 

4.1. Ühinemise koordinaatorit asendab arenguameti juhataja või ettevõtluse- ja 

arenguspetsialist.  

4.2. Ühinemise koordinaator asendab arenguameti juhatajat ja ettevõtluse- ja 

arenguspetsialisti.  

 

5. Nõudmised ametikohale 

5.1. Haridus – kõrgharidus ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine;  

5.2. Varasem töökogemus – eelnev töökogemus kohalikus omavalitsus ja/või läbirääkimiste, 

koordineerimise valdkonnas; 

5.3. Teadmised ja oskused:  

5.3.1. oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus; 

5.3.2. teadmised kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisega seotud tegevusvaldkondade 

kohta;  

5.3.3. oskus organiseerida läbirääkimisi ja arutelusid ning neid läbi viia;  

5.3.4. kohaliku omavalitsuse korralduse ja juhtimise tundmine;  

5.3.5. kohaliku omavalitsuse korraldust ja ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja 

asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;  

5.3.6. avaliku halduse organisatsiooni ja haldusõigust reguleerivate õigusaktide tundmine ja 

rakendamise oskus;  

5.3.7. üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja 

õigussüsteemist;  

5.3.8. arvuti kasutamise oskus, ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

infosüsteemidest, raamatupidamise üldnõuetest ning registrite ja andmekogude 

kasutamise oskus.  

5.4. Keeleoskus:  

5.4.1. kõrgtasemel eesti keel; 

5.4.2. võõrkeelena inglise ja vene keel kesktasemel suhtlemisoskusega koos erialase 

sõnavara teadmise ja kasutamisega. 

 

6. Palgatingimused 

6.1. Palgamäära kehtestab Valga Linnavolikogu (edaspidi volikogu). 

6.2. Tulemuspalka makstakse volikogu poolt kehtestatud määrade piires vahetu ülemuse 

ettepanekul linnapea käskkirja alusel sõltuvalt ametniku teenistusülesannete täitmisest.  

6.3. Palga maksmise kord on sätestatud linnavalitsuse sisekorraeeskirjadega.  

 

7. Ametikoha põhieesmärk ning põhieesmärgist tulenevad tööülesanded 

7.1. Ühinemise koordinaatori põhieesmärgiks on Valga piirkonna ühinemisläbirääkimiste 

koordineerimine.  
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7.2. Tööülesanded: 

7.2.1. Koordineerib Valga linna ühinemisläbirääkimiste protsessi.  

7.2.2. Korraldab ühinemisläbirääkimisteks vajaliku info kogumist ja analüüside 

koostamist.  

7.2.3. Korraldab ühinemisläbirääkimiste protsessist ajakohase info avaldamise linna 

veebilehel ja muudes infokanalites.  

7.2.4. Korraldab ühinemisläbirääkimiste protsessis info levitamist, vajalike avalike 

arutelude läbiviimist, protokollimist ning vajalikke jätkuprotsesse.  

7.2.5. Esindab linnavalitsust oma pädevuse piires suhetes teiste osapooltega.  

7.2.6. Suhtleb aktiivselt huvigruppidega selgitamaks ühinemisläbirääkimisteks vajalikke 

tegevusi ning võimalikult laiapõhjalise toetuse tagamise võimalusi.  

7.2.7. Menetleb ühinemisläbirääkimistega seonduvad dokumente, sh korraldab 

linnavalitsuse ja -volikogu õigusaktide eelnõude koostamise ja vastuvõtmiseks 

esitamise.  

7.2.8. Osaleb ühinemislepingu ettevalmistamises ning läbirääkimistel.  

7.2.9. Vajadusel osaleb linnavalitsuse ja -volikogu istungitel ning linnavolikogu 

komisjonide ja ühinemisläbirääkimisteks moodustatud komisjonide koosolekutel, 

olles vajadusel ettekandja oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes.  

7.2.10. Täidab vastavalt vajadusele arenguameti juhataja või linnapea poolt antud 

ühekordseid ülesandeid, mis ei ole toodud käesolevas ametijuhendis.  

 

8. Vastutus  

8.1. Ühinemise koordinaator vastutab käesolevast ametijuhendist tulenevate kohustuste ja 

tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest. 

8.2. Ühinemise koordinaator vastutab oma pädevuse piires väljastatud informatsiooni ja 

esitatud seisukohtade õigsuse eest. 

8.3. Ühinemise koordinaator vastutab talle seoses tööülesannete täitmisega teatavaks saanud 

delikaatsete isikuandmete ning konfidentsiaalse teabe hoidmise ja avaldamise eest 

kõrvalistele isikutele. 

8.4. Ühinemise koordinaator vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise 

ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest. 

 

9. Õigused  

9.1. Ühinemise koordinaatoril on õigus teha ettepanekuid ühinemisläbirääkimiste protsessi 

korraldamiseks ning kokkulepete sõlmimiseks.  

9.2. Ühinemise koordinaatoril on õigus tööülesannete täitmisel tegutseda ja vastu võtta 

kiireloomulisi otsuseid iseseisvalt oma pädevuse ulatuses. 

9.3. Ühinemise koordinaatoril on õigus saada oma valdkonna jaoks vajalikku informatsiooni 

linnavalitsuse teistelt ametitelt, linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt, riigi- ja teiste 

kohaliku omavalitsuse asutustelt ja muudelt organisatsioonidelt.  

9.4. Ühinemise koordinaatoril on õigus keelduda oma kompetentsi ületava teabe 

väljastamisest asjasse mittepuutuvatele isikutele.  

9.5. Ühinemise koordinaatoril on õigus saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikku eri, 

kutse- ja ametialast koolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele 

kooskõlastatult arenguameti juhatajaga.  

9.6. Ühinemise koordinaatoril on õigus saada ja kasutada oma tööülesannete täitmiseks 

vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ja transpordivahendit ning saada 

transpordikulude hüvitist juhul, kui tööandja transporti pole mõjuvatel põhjustel võimalik 

olnud kasutada.  

9.7. Ühinemise koordinaatoril on õigus saada hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest 

teenistusülesannete täitmisel vastavalt linnapea käskkirjaga määratud tingimustele.  
 


