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AMETIKOHT PÄEVAKESKUSE JUHATAJA 

  

Struktuuriüksus Sotsiaalosakond 

Kellele allub Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik 

Kes talle alluvad puuduvad 

Kes asendab Tapa valla sotsiaalnõuniku poolt määratud teenistuja 

 

TÖÖ EESMÄRK Päevakeskuse töö koordineerimine ja korrashoid 

 

TÖÖÜLESANDED TÖÖ TULEMUS 

Vastutab päevakeskuse ruumide hea- ja 

korrashoiu eest 

Hoiab enda valduses päevakeskuse võtmed, 

tagab ruumide korrashoiu ja inventari 

olemasolu, paneb peale ja võtab maha 

signalisatsiooni 

Korraldab päevakeskuse igapäevast tööd Jälgib päevakeskuse ruumide otstarbekat  ja 

tõhusat kasutamist; teavitab koheselt 

rikkumistest või varalise kahju tekitamisest 

Koordineerib erinevaid huvitegevusi ja 

teenuseid 

Koordineerib vastavalt tunniplaanile 

päevakeskuse tegevusi ja teenuste pakkumisi, 

soodustab inimeste aktiivset vaba aja 

veetmist, toetab suhtlemist ja inimeste 

osalemist ühiskonnaelus 

Ürituste korraldamine Tähtpäevaliste, temaatiliste jm ürituste 

korraldamine ja läbiviimine, kursuste, 

huvigruppide seminaride ja klubilise 

tegevuse organiseerimine 

Töö eakate huvigrupiga Soodustada aktiivset vananemist ja aidata 

kaasa eakate huvitegevuse tõhustamisele 

Heakorratööd päevakeskuse 

välisterritooriumil 

Tagab territooriumi puhtuse, riisub lehed, 

koristab lume 

Ruumide heaperemehelik kasutamine Kontrollib kütte-, vee- ja elektritarbimise 

kasutamist; esitab õigeaegselt kulunäidud; 

rikete korral teavitab tööandjat ja tegutseb 

vastavalt saadud juhistele 

Tuleohutus ja tulekustutite korrashoid Jälgib tuleohutusnõuete täitmist; tagab 

tulekustutite olemasolu ja nende õigeaegse 

taatlemise 

Siseruumide puhtus Koristab vastavalt vajadusele päevakeskuse 

ruume ja tagab üldise puhtuse 

Riigilipp Heiskab riigilipu vastavalt kehtestatud 

korrale 

Täiendavad ja ühekordsed lisatööülesanded Täidab vajadusel täiendavaid ja/või 

ühekordseid lisatööülesandeid 

 

ÕIGUSED Saada töökohustuste täitmiseks vajalikku 

infot, töövahendeid, saada ametialast 

täiendõpet ja koolitusi, teha ettepanekuid töö 

tõhustamiseks, osaleda asutuse 

sisenõupidamistel 
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VASTUTUS Vastutab ametijuhendist tulenevate 

kohustuste õigeaegse ja korrektse täitmise 

eest, päevakeskuse  häireteta töö eest, 

päevakeskuse materiaalsete väärtuste 

säilimise eest 

 

NÕUDED AMETIKOHALE 

Haridus Vähemalt keskharidus 

Töökogemus, täiendkoolitus Varasem töökogemus ja koolitused tööga 

seonduvas valdkonnas 

Vajalikud oskused tööks Meeskonnatöö oskus, tegevuste planeerimise 

ja õigeaegse elluviimise oskus, tõhusa 

ajakasutamise oskus, tegevuste ja ürituste 

organiseerimise oskus, tahe töötada erineva 

kontingendiga inimestega 

Isiksuseomadused ja sotsiaalsed võimed Algatusvõime, kohusetunne, otsustus- ja 

vastutusvõime, avatus ja koostöövalmidus, 

oskus töötada pingelises olukorras, 

orienteeritus tulemustele 

Keeleoskus Eesti keel põhikeelena, vene keel soovituslik 

 

Ametijuhendi muutmine Ametijuhendit võib muuta päevakeskuse 

juhataja ja tema otsese ülemuse kokkuleppe 

alusel seoses muudatustega päevakeskuse 

töökorralduses vastavalt vajadusele, kuid 

mitte tihemini kui 1 (üks) kord aastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


