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Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti ettev6tluse- ja tarbijakaitse lteenistuse
juhataja ametijuhend

I ULDOSA
Kiiesoleva ametijulhendiga niihakse ette ettevdtluse- ja tarbijakaitse teenistuse
(edaspidi: teenistuse) juhataja (edaspidi: juhataja) n6utavad oskused, piidevus,
ametikohustused, digused ning vastutus.

1..1,

Juhatajalt n6utavad teadmised ja oskused:

7.2.

k6rghariduse olemasolu;
eesti keele oskus vtihemalt Cl-tasemel;
vene keele oskus suhtlustasemel;

1'.3.

oma tooks vaja.tik arvuti kasutamise oskus.

Juhatajat asendab teenistuse peaspetsialist, vanemspetr;ialist

v6i

NeLrva

Linla

Arenduse ia Okonoomika Ameti (edaspidi ,Amei) direktori v6i direktori
rilesandeid taitva isiku poolt mtiiiratud isik. Juhataja asendab Narva Linna
Arenduse ja Ol.:onoomika Ameti direktori poolt nriiiiratud isikut.

II STAATUS
2.1.

Juhataja allub otseselt Ameti direktorile.

2.2

Oma tootilesarrnete tiiitmisetr juhindub juhata.ia teenistuse valdkonna tood
reguleerivatest digusaktidest, Ameti tookorraldrrse reeglistikust ja k.iiesolevast
ametijuhendist.

III AMETIKOHUSTUSEI)
]uhataja ametikohustusteks on:

3.1'.

Teenistuse too korraldamine ja koordineerimine; l.eenistuse piidevusse kuuluvate
rilesannete tiiitmise kontrollimine;

3.2'

Narva linna arengukava veiljatootamisel osalemi.ne (ettevotluse tegevuste osas)ja
kontroll tiiitmise i.ile. Narva linna investeelimisv6imaluste kaardistamine,
ettev6tluskeskkonna uurimine ja analtirisimirre, in{ormatiivsete materialide
koostamine ettev6tlusest ja investeerimisest;.

3'3'

konsultatsioonide v6imaldamine juriidilistele ja friusilist;ele isikutele tririsimustes,
mis puudutavad tood ettevdtluse ja tarbijakaitse valdkonnas;

3,4.

dokumentide ettevalmistamine hasartmiingude korraldamise kohale nousoleku
andmiseks;

3'5. ettevOtlusalaste linna konkursside ja iirituste korraldamine
3.6.

ja ltibiviimi,ne;

Narva linna investeerimiskeskkonna sihipeirane nrarketing Eestis ja vtilisriikides;

3.7. Narva linna investeerimispassi (www.invr-.stinnarva.ee) haldamine
arendamine,

3'8'

ia

Narva linna kodulehel asuva investeerimist puudutava informatr;iooni sistL
uuendamine ja arendamine;

3.9.

Narva linnas ettevdtluse arendamise huvidest ja vajadustest lahtuvalt riigi
projektides osalemine;

ja E[,

3'10. koostoo arendamine ettev6tluse ja tarbijakaitsre valdkonnas Narva linna ja
riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, rahvusvaheliste
organisatsioonide, ettev6tjate ja mittetulundusor ganisatsioonide vahel

3'11. Ameti direktori viivitamatu teavitamine koil:idest v6imalikest

;

teenistusele

pandud rilesan.nete ttiitmist takistavatest asjaoludest;

3'1'2' teenistuse jtirgrnise
direktorile

aasta tegevuskava ja eelarve tzihtaegne koostamine ja Ameti

esitermin e;

3.13. tooalaste dokurnentide
3.14. Alkoholiseaduse,

koosta.mine;

tubakaseaduse, viiarismetalltoo,jete seaduse,

tarbij akaitseseaduse,

kaubandustegevuse seaduse, turismiseaduse alusel jarelevalve teostamine ning
vastutuse kohaldarrrine;

3'14 kohtuviiliste viidrteomenetluste liibiviimine vastavalt kehtivale seadusa,ndlusele;
3.15 teiste iilesannete tiiitmine, millised ei ole kirjeldatud kiiesolevas dokumendis,
kuid milliste rilesannete tiiitmine tuleneb kehtivas t seadusandlusest,
tookorralduse reeglistikust v6i Ameti direktori poolt antud korraldustest.

IV oIGUSED
Juhatajal on 6igus:

4'1. teha Ameti direktorile ettepanekuid oma ametikohustustesse kuuluvate
krisimuste esitamise kohta arutimiseks rinna juhrkonnale;

4'2.

poorduda info saamiseks ja tegevuse koordinee:rimiseks kohaliku ornavalitsuse

teiste teenistujate poole;

4'3.

po-orduda t6oks vajaliku info saamiseks ja vahendamiseks asjaomaste asutuste ja
isikute poole;

4.4. teha ettepanekuid amelli

valdkondadeg;a seonduvate oigusaktide

viiljatootamiseks, muutmiseks v6i kehtetuks tuniristamiseks;

4.5.

taotleda enda suunamist kvalifikatsiooni t6stmise eesmiirgil sel[ekohastele

koolitustele.

V VASTUTUS
Juhataja vastutab:

5'1.

tema kohustuste hulka kuuluvate rilesannete nduetekohase ja korrektse ttiitmise
eest;

5.2.

tema kasutusse antud linnavara ja dokumentide korrasoleku ja seiilimise ees!

5'3.

teenistuse t6ttu teatavaks saanud konfidentsiaalsr: in-fo hoidmise ees!

5'4.

Ameti ruumide tule- ja tooohutusn6uetest, tookorra reeglistikust ja heakorrast
kinnipidamise eest.

Ktiesolevaga kinnitan, et olen tutvunud kAesoleva ametij'uhendiga ning kohusrtun
jalgima sellega etteniihtud tingimusi ja n6udeid"
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