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linnamajanduse osakonna peaspetsialisti
A M E T I J U H E N D



Üldsätted
1.1 Linnamajanduse osakonna peaspetsialist (edaspidi peaspetsialist) on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) linnamajanduse osakonna (edaspidi osakond) koosseisu kuuluv vanemametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Haabersti linnaosa vanem (edaspidi linnaosa vanem) osakonna juhataja ettepanekul.
1.2 Peaspetsialist allub osakonna juhatajale.
1.3 Peaspetsialist asendab osakonna peaspetsialisti reklaami ja kaubanduse valdkonnas.
1.4 Peaspetsialisti asendab osakonna peaspetsialist reklaami ja kaubanduse valdkonnas. 
1.5 Peaspetsialist juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ja käskkirjadest ning käesolevast ametijuhendist.

2. Ametikoha eesmärk
2.1 Linnaosa valitsuse valitsemisel olevate äriruumide üürile ja tasuta kasutusse andmise korraldamine.
2.2 Linnaosa valitsuse valitsemisel olevate eluruumide üürile andmise korraldamine.
2.3 Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise tagamine linnaosa territooriumil.

3. Põhinõuded
3.1 Kõrgharidus (1. aste).
3.2 Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega. 
3.3 Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus.
3.4 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.
3.5 Suhtlemis-ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; oskus efektiivselt kasutada aega.
3.6 Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt.
3.7 Kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.

4. Peaspetsialisti teenistusülesanded ja kohustused on:
4.1 arvestuse pidamine äriruumide kohta;
4.2 arvestuse pidamine munitsipaaleluruumide kohta;
4.3 arvestuse pidamine äriruumide üürile ja tasuta kasutusse andmise lepingute üle;
4.4 arvestuse pidamine munitsipaaleluruumide üürile andmise lepingute üle;
4.5 osakonna juhataja informeerimine kolm kuud enne äriruumi ja munitsipaaleluruumi üürilepingu lõppemisest;
4.6 ettepanekute tegemine osakonna juhatajale vabade äriruumide üürile andmiseks; 
4.7 üürile andmiseks avalike enampakkumiste ettevalmistamine ja läbiviimine;
4.8 äriruumide üürilepingute ja tasuta kasutusse andmise lepingute projektide ettevalmistamine/ koostamine; 
4.9 kontroll üürilepingute tingimuste täitmise üle;
4.10 äriruumide ja munitsipaaleluruumide üleandmine üürilepingu sõlmimisel;
4.11 äriruumide vastuvõtmine üürilepingu lõppemisel vastavalt linnaosa vanema poolt kehtestatud korrale;
4.12 munitsipaaleluruumide üürilepingute ettevalmistamine ja üürilepingute pikendamiste ettevalmistamine;
4.13 aruandluse esitamine äriruumide, sõlmitud üüri- ja tasuta kasutusse andmise lepingute ja munitsipaaleluruumide kohta Linnavaraametile kehtestatud vormis ja tähtaegadel; 
4.14 toimingute teostamine Tallinna kinnisvararegistris äri- ja eluruumide osas;
4.15 kommunaalvaldkonna tootepõhise eelarve tootevastutaja ülesannete täitmine; linnaosa haldusterritooriumi heakorra finantseerimise küsimused;
4.16 kommunaalvaldkonna riigihangete ettevalmistamine; toimingute teostamine riigihangete registris;
4.17 Tallinna õigusaktide eelnõude, linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade eelnõude koostamine äriruumide üürile andmise ja tasuta kasutusse andmise küsimustes ning munitsipaaleluruumide kasutusse andmiseks ja võõrandamiseks;  
4.18 osakonda laekunud avalduste, kaebuste, ettepanekute lahendamine ja vastuste koostamine peaspetsialisti teenistusülesandeid puudutavates küsimustes;
4.19 linnaosa haldusterritooriumil tagatisrahata pakendijäätmete pakendipunktide asukohtade kooskõlastamine, konteinerite tühjenduse ja ümbruse heakorra kontroll;
4.20 linnaosa avalike olmejäätmete mahutite tühjenduse ja ümbruse heakorra kontroll;
4.21 isikute vastuvõtt ning selgituste ja konsultatsioonide andmine peaspetsialisti teenistusülesandeid puudutavates küsimustes;
4.22 osakonna juhataja poolt antud muude ühekordsete teenistusülesannete täitmine.

5 Peaspetsialist vastutab:
5.1 talle pandud teenistusülesannete ja kohustuste õiguspärase, korrektse ja õigeaegse täitmise eest;
5.2 talle teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu avalikustamisele mittekuuluva informatsiooni hoidmise eest;
5.3 linnaosa valitsuse töökorralduse reeglitest kinnipidamise eest.

6 Peaspetsialistil on õigus:
6.1 saada linnaosa valitsuse teenistujatelt, linna ametiasutustelt, ametiasutuse hallatavatelt asutustelt informatsiooni, mis on vajalik temale pandud teenistusülesannete täitmiseks;  
6.2 teha osakonna juhatajale ettepanekuid osakonna töö efektiivsemaks muutmiseks;
6.3 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku ametialast täiendkoolitust;
6.4 kasutada teenistusülesannete ja kohustuste täitmisel linnaosa valitsuse tehnilisi  töövahendeid.
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