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. Ametinimetus:

1.2. Uksus:
1.3. Otsene alh"rvus:
1.4. Vahetu alluvus:
1

.5. Alluvad:

1.6. Asenda.ia:
1.7. Keda asendab:
2. NOUDED

spetsialist
Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond
lastekaitse osakonna peaspetsialist (osakonna j uhataj a)
direktor
puudur.ad
lastekaitse osakonna spetsialist
lastekaitse osakonna spetsialisti

AI\IIj.I.IKoIIA,I.AII,JAI.[:

2.l. Haridus
2.2. Tcitikogemus
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7

erialane kdrgharidus
erialase haliduse puudumisel on ndutav eelnev sotsiaalala
tricikogemr"rs v6i erialase hariduse omandamine
Keeleoskus
cesti keele oskus seaduses satestatud tasemel, vene keele oskus
k6nes ja kirj as
Arvutikasutamise oskus ametikohal vajalike teksti- ja tabelttidtlusprogrammide ning
biirootehnika kasutarnise oskus; iilevaate omamine riigi-.ja
kohalikLr omavalitsuse infbstisteemidest ning registr.ite ja
andmekogude kasutamise oskus.
Isiksuseomadused koostdo-,meeskonnatrid-jaheasuhtlemisoskus
ErinOuded
pingetaluvus. head suhtlernis-, eneseviilj endus-, kuulamis-,
ndustamis-, aja planeerimise oskused
Muud
avaliku halduse organisatsiooni.ia avaliku teenistusest
regulecrivate 6igusaktide tundmine ja rakendantise oskus.

3.'IEENISTUStlt,nSnnuuo
Spetsialist:

i.l.koostab .ja koosk6lastab lastekaitse osakonna peaspetsialistiga ning vajadusel juristiga lapsi
puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse. ndude v6i taotluse .ia sellega kaasnevad
lisadokunrendid.jiirgmiscl.juhtudel:
i.1.1. n6udc csitamisel kohtule lapse tihelt \'6i rn6lemalt vanenralt eralclamise kohta vanema
Iroo lJ trsii ig trstr iiratdln I iselr:
3.1.2. n6ude esitamisel kohtule lapse iihelt vdi molernalt vanemalt vanema hooldus6iguse
Zirav6trniseks, piilamiseks j a peatamiseks;
3.1.3. arvatnuse andrnisel kohtr.rle vanema 6iguste taastanise asjas (kohtu kirjaliku konalduse alusel);
3.1.4. an'amuse andmisel kohtnle lapsesse puutuvate vaidluste liibivaatamisel (kohtu kirjaliku
korrakluse alr,rsel)

l

i.1.5. taotluse esitamisel kohtule lapse iile eestkoste seadn.riseks v6i selle lSpetamiseks (kirjaliku
korralduse alusel),
3.2. esindab kolrtus purrktis 3. I . nimetatud j uhtudel eestkosteasutust (volituse alusel).
3.3. valmistab ette lapsi puudutavates kiisimustcs Narva linna Sotsiaalabiameti otsuse eeln6ud.
3.4.koostab .ja koosk6lastab Vajadusel lapsi puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse!
ndude vOi taotluse ja sellega kaasnevad lisadokuniendid jiirgmistel juhtudel:
3.4.1. taotluse v6i arvamuse esitamisel alaealise 6igusrikkumise asja arutamiseks laste ja perede
komisjonis;
3.5.valmistab ette ja kooskdlastab linnavalitsuse reglemendis toodud ametnikega linnavalitsuse
korralduse eeln6ud. mis pur,rdutavad Narva linna klientidele makstavate diklike peretoetuste
maksmise peatamist nir.rg rnaksrrise jatkamist.
3.6.ndustab ja intbrrneerib Narva linna kodanikke lastekaitse alastes ktisimustes ning pakub neile
viil.ja r dimalikke lalrcrrdusr rrirntc.
3.7. korraldab sotsiaalteenuste osutamist klientidele.
3.8. annab Narva linna lastekaitse alastes kiisimustes eksperlhinnanguid.
3.9. osaleb Narva lima alaealiste tunnistajate iilekuulamistel (politsei p66rdurnise alusel)
3. I 0. toci clokurnendiregistri. riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste
ter:ni stus,.'ks r .rj ar r r i rcr ll e re gi stli te gr.
3.1 l.
tiidab ka teisi ajutise iseloomuga iilesandeid vastavalt lastekaitse osakonna peaspetsialisti
korraldustcle. kui nad ei ole vastuolus Sotsiaalabiameti direktori v6i direktori kohusetiiitia
korraldustega ega kehtivate 6 igLrsaktidega.
r

4. OIGTJSI]D
Spetsialistil on 6igus:
4.1
tegutseda iseseisvalt oma teenistustilcsannete taiitmisel;
sekkuda pcleellu. kui on alust ar1'ata. et Iapse areng, telvis jalv6i elu on ohus;
saada lapsesse puutuvat inlbrmatsiooni oma teenistusiilesannete taitmiseks kOigilt

.
4.2.
4.i.

4.4.
4.5.
4.6.
.
4.8.
4.7

4.9.

omavalitsuse asutuselt.ia organisatsioonidelt;
kokkuleppe (volituse) alusel esindada ametit oma tdovaldkonnas ndupidamistel,
Iibiriiiikimistel. koostrioproj ektides;
algatadalastekaitsealaseid liibiriiikimisi:
keelduda onra kompctentsi iiletava i a j uhtulneid puudutava teabe vliljastamisest asjasse
mittepuutuvateie isikutele;
teha ettepanekuid osakonna toci parendamiseks;
saada oma tecnistuskohustuste taitmiseks supervisiooni (t66j uhendamist), koolitustja
juhendarnist tdoandialt ja todrnclja kulul;
saada tecnistustilesannete tiiitmiseks vajalikke todvahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist
abi nende kasulamisel.

5. VAS'IU'I'IJS
Spetsialist vastutab:
5.1

.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

.ja omavalitsr"rse pdhimiiiirusest tulenevate kohustuste ja
ja
teenistusiilesannetc 6igeaegse
kvaliteetse taitmise eest;
seoses teerristuslllesannete tiiitrnisega teatavaks saanud isikuandmete ning
kdesolevast ametijuhendist

.iuurdep2iiisupiiranguga teabe hoidmise eest:

iildsuseleval.jastatava inl'ormatsiooni 6igsuseeest;
avaliku teenistuse seadusega amctnikelc seatucl piirarrgute jirgirnise eest;
teenistusiilesannete tAitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
orna kvalitl katsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest.

6.

AMB'I'IJ[]I.IENDI MIJU'I'MINE,

6.1.
62.

anletijuhendvaadatakseliibi vastavaltvajadusele;
antetijuherldir muudelakse. kui muutuvad vastavad digusaktid
to<ikorralduse mu miseks.ialv6i tapsustamiseks.

Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda tAitma.

Tametniku nimi.

allkiri. kuupiier'/

v6i ilmneb vajadus

