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SEKRETAR-ASJAAJAIA AMETIJUHEND
Uldosa
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Teenistusse v6tmine:
Alluvus:
Alluvad:
Kes asenda b:

1.

Saarde Vallavalitsus

sekretar-asjaajaja
teenistujate I palgagrupp
Tali teeninduspun kt, Saarde vald
t66lepingu s6lmib vallavanem
vallasekretdrile
puuduvad
vallavanema kdskkirjaga miiiratud isik

AmetikohapEhieesmdrk

Saarde valla Tali teeninduspiirkonna elanike teenindamine.

2.

Tiiiiiilesanded

1. Tali
va llava lits

2.

piirkonnas igapeevase

t66

organiseerimine, vajadusel

koostoci

usega;

kursis olemine Tali piirkonnas teostatavate tcidde toimumise, iseloomu ja

kestusega;
3. Tali piirkonna teede korrashoiu jdlgimine, talvel lumet6rjetci6de organiseerimine;

4. veetorustiku remondi organiseerimine koost66s Saarde Kommunaaliga;
5. trti ki-ja paljundust6cide tegemine;
6. kuulutuste, plakatite jm teabe iiles panemine;
7. volikogu 6igusaktide avalikustamine Talil;

8. toimetu lekutoetuste avalduste jm. rihekordsete avalduste vastuv6tmine ja KilingiN6mme toimetamine;
9. elanike abistamine avalduste jm. teadete koostamisel ja nende edastamine
vallava litsusse;
10. ajalehe ,,Saarde 56numid" levitamine;
11. vastutus teeninduspunkti ruumide ja inventari seilitamise ning heaperemeheliku
kasutamise ja alatise korrasoleku ja puhtuse eest;
72. teeninduspunkti ruumides normaalsete td6tingimuste tagamine ning
tuleohutusn6uete teitmine;
13.6igeaegne andmete esitamine kom mu naalteen uste tasumiseks (elekter, kiite,
vesi, ka nalisatsioon, priigi);
14. vastavalt vallavanema korraldustele ja kdesolevale ametijuhendile muud t66d,
kui seda tingivad t6o rildine iseloom v5i need tulenevad t6ci kdigust.

3. 6igused
1. Saada todtilesannete teitmiseks vajalikke t<irivahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat
ning tehnilist abi nende kasutamisel;
2. saada isikutelt ja ametiasutuse ametnikelt oma t6ciiilesannete teitmiseks vajalikke

dokumente ja informatsiooni;
4. Vastutus
1. Temale seaduste ja nende alusel antud digusaktidega ja ametijuhendiga pandud
tilesannete 6igeaegse ja korrektse tAitmise eest;
2. tema poolt vormistatud dokumentide ja esitatud andmete 6igsuse, seaduslikkuse
ning 6igeaegse edastamise eesU
3. asjaajamiseks tema kasutuses olevate dokumentide stiilimise ning pidamise eest
vastavalt dokumentide loetelule ja asjaajamiskorrale;
4. tema kasutuses oleva riist- ja tarkvara korrashoiu ning sdilimise eest;
5. t66iilesannete tditmisel teatavaks saanud isikuandmete ja juu rdepddsupiiranguga
teabe m itteava likustam ise eest, seda ka perast t66suhte 16ppemisu
6. andma iile td6kohalt vabastamisel asjaajamise ja vallavalitsuse poolt talle
kasutamiseks antud vara.
5. N6uded haridusele
VAhemalt keskha rid us.
5. N6uded tiiiikogemusele, teadmistele ja oskustele
6.1 Tcicitaja peab tundma:
1) riigi p6hikorda (p6hiseadus ja p6hiseaduslikud instltutsioon id, kohalik
omavalitsus), kodanike pOhi6igusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsioon i;
2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid 6igusakte;
3) vallavalitsuse asjaajamisele kehtestatud reegleid;
6.2 T6dtaja peab oskama:
1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabelt6citlusprogramme
ning teisi t<ioks vajalikke a rvutiprogram me;
2) eesti keelt k6nes ja kirjas;
3) autojuhtimisoskus.

4) t6citaial peab olema hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostci6ks avalike
huvide elluviimisel. Hea vdljendus- ja kuulamisoskus, oskus sdilitada rahu
probleemsetes olukordades ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.

Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun jdrgima selles ettenehtud
n6udeid:
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(Ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupdev)

