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HEAKORRASPETSIALISTI 

AMETIJUHEND 

I ÜLDSÄTTED 

1. Ametinimetus: Heakorraspetsialist 

2. Struktuuriüksus: Majandus, ehitus- ja keskkonnateenistus 

3. Otsene juht: Abilinnapea 

 

II TÖÖKOHA EESMÄRK 

Keila linna teede ja tänavate, avalikus ruumis paiknevate tehnoseadmete haldamise ja 

hooldamise korraldamine ja hoolduslepingute täitmise kontrollimine, 

liikluskorralduse koordineerimine, heakorra valdkonna õigusaktidest tulenevate 

nõuete täitmise kontrollimine. 

 

III TÖÖÜLESANDED 
3.1 teede ja tänavate hoolduse korraldamine, töö teeregistriga; 

3.2 teede ja tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine;  

3.3 transpordiküsimuste, sh ühistranspordi korraldamine;  

3.4 linna siseliinide sõiduplaanide muutmise korraldamine;  

3.5 tänavavalgustuse kontrollimine ja probleemide lahendamine;  

3.6 avalikus ruumis paiknevate tehnoseadmete (purskkaev, robotniidukid, kell, 

valvekaamerad) hoolduse korraldamine, bussipeatuste olukorra kontrollimine ja 

avalike WC-de hoolduse korraldamine; 

3.7 veoautolubade väljastamine ja reklaami paigalduslubade menetlemine; 

3.8 linna patrullteenuse korraldamine; 

3.9 liiklus- ja ühistranspordi valdkondade sisendite esitamine planeeringutesse ja 

projektidesse; 

3.10 liiklusohutusmeetmete kavandamine ja elluviimine; 

3.11 tööülesannete täitmiseks vajalike hangete lähteülesannete koostamine ning 

osalemine vajadusel hangete läbiviimisel; 

3.12 valdkondliku aastase tegevusplaani koostamine ja selle täitmise jälgimine, 

lähtudes valdkonna vajadustest ja eelarve võimalustest; 

3.13 töövaldkonnas lepingupartnerite juhtimine ja juhendamine, tehtud tööde 

hindamine ja tagasiside andmine, kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine ja 

töö tulemuste analüüsimine, lähtudes lepingutest, õigusaktidest või projektist; 

3.14 ratsionaalsete hinnangute andmine, asjakohaste otsuste vastuvõtmine ja nende 

täitmise eest vastutamine ning tagasiside analüüsimine oma tööosa piires; 

3.15 klientide, kolleegide ja asutustega suhtlemine ja koostöö, meeskonnatöös 

osalemine, vajaliku informatsiooni jagamine, tegutsemine parima tulemuse nimel; 

3.16 õigusaktide täitmise järgimine oma tegevusvaldkonnas, volikogule ja 

linnavalitsusele vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel osalemine, 

dokumentide (lepingud, kirjad, projektid jm) ettevalmistamine; 

3.17 osalemine töögruppides ja komisjonide töös; 

3.18 oma töökohustustega seotud küsimustele, avaldustele, märgukirjadele, 

teabenõuetele vastamine; 



 

3.19 struktuuriüksuse eelarvekavandi koostamisel osalemine ning oma 

vastutusvaldkonna kinnitatud eelarveridade täpse täitmise jälgimine; 

3.20 oma valdkonna tööd puudutava informatsiooni aktuaalsuse ja korrektsuse 

jälgimine linnavalitsuse interneti koduleheküljel, oma vastutusvaldkonnaalase info 

õigeaegne edastamine kodulehekülje toimetajale; 

3.21 ilma erikorraldusteta ülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust või töö 

üldisest käigust ja töökohta puudutavatest õigusaktidest; 

3.22 vajadusel linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitel ning linnavolikogu komisjoni 

koosolekutel osalemine, olles vajadusel ettekandja oma töövaldkonda kuuluvates 

küsimustes; 

3.23 linna teehoiu- ja teedevõrgu ning liikluskorralduse arendusdokumentide 

koostamise ja nende pidev uuendamise korraldamine;  

3.24 linnapea ja abilinnapea ühekordsete ülesannete täitmine. 

 

IV NÕUDED HARIDUSELE, TÖÖKOGEMUSELE, TEADMISTELE JA 

OSKUSTELE 

Haridus: Vähemalt keskharidus 

Töökogemus: Vähemalt 1-aastane töökogemus töökoha 

töövaldkonnas 

Ametioskused: Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra tundmine, 

kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate 

õigusaktide tundmine, tööülesannete täitmisega 

seotud õigusaktide tundmine, haldusdokumentide 

koostamise ja vormistamise oskus, asjaajamise 

reeglite tundmine ning praktilised oskused neid 

tööülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada  

Keelte oskus: Eesti keel C1-tasemel, soovitav suuline vene keele 

valdamine B1 tasemel 

Suhtlemisoskus: Väga hea suhtlemisoskus, 

printsipiaalsus, pingetaluvus, oskus teha 

koostööd, korrektsus 

Arvuti kasutamise oskus: Teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks 

vajalikul tasemel. 

V LÕPPSÄTTED 

5.2 Töötaja vastutab käesoleva ametijuhendiga ettenähtud tööülesannete nõuetekohase 

ja korrektse täitmise eest vastavalt töölepingu seadusele. 


