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Narva Linna Arenduse ja Okorroomika Ameti r:ttev6tluse- ja tarbijakaitse teenistuse
vanemspetsialisti annetijuhend

I ULDOSIT
7.7

Kiiesoleva ametijuhendiga neihakse ette ettev6tluse- ja tarbijakaitse teenistuse
vanemspetsialisti (edaspidi vanemspetsialist) n6utavad oskused,, p2idevus,
ametikohustused, 6igusecl ning vastutus.

1.2.

Vanemspetsialistile n6utavad teadmised ja oskusied:
vtihemalt keskerihariduse olemasolu;
eesti keele oskus vtihemalt C1-tasemel;
viiga hea inglise ja vene keele oskus;
oma tooks vajalik arvuti kasutamise oskus.

1'.3'

teenistuse spetsialis;t, ettev6tluse- ja tarbijakaitse
va Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti (edaspidi
tori rilesandeid tiiitrra isiku poolt meiiirratud isik.
Vanemspetsialist asendab Narva Linna Arenduse ia Okonoom1keL Ameti
direktori poolt meiiiratud isikut.

II STAATUS
2.1,

2.2

Vanemspetsialist allub otseselt Ameti e:ttev6tlr-rse- ja tarbijakaitse terenistuse
juhatajale.
Oma tootilesannete tiiitmisel juhindub v,anemspetsialist kiiesolevast tema tood
reguleerivatest digusakticlest, Ameti tool:orraldr-rse reeglistikust ja k:iiersolevast
ametijuhendist.

III

AMETIKOHUSiTUSEID

Vanemspetsialisti amertikohustusteks on:
3'1' Narva linna arengukava rriiljatootamisel osalemine (turismi valdkonneL tegevuste
osas);
3.2
J.J
3.4
3.5
3.6

3.7

konsultatsioonide v6imalclamine juriidilisl.ele ja fiiiisilistele isikutele kiisimustes,
mis puudutavad tood turismi valdkonnas;
turismialase infoseminaricle korraldamine;
turismialase ettev6tluse keskkonna uurimine ja anahiris, s.h. statistiliste andmete
ko gumine j a anali.ii.is;
turismi infomaterjalide planeerimine ja koostamine;
Narva linna turismikeskkonna sihipiirane rnarketing Eestis ja valisriiki<les;
turismimessidel osalemise ettevalmistamirLe ja esi.ndamine;

3.8
3.9

linna turunduse planeeri.mine ja korraldarmine nii Eestis kui ka vtilisriikidsg-,idi
internetiturundus, reklaam sotsiaalv6rkude kaudu;
Narva Ktilastuskeskuse (r:daspidi KUK)ja Turisrniatraktsiooni ,,VictorieL bastioni
kasematid" (edaspidi TurismiatraktsioorL) too koordineerimine ja llorrtroll, sh
igapiievase tcUfi ja Turisrrriatraktsiooni too plarreerimine, kontroit
;u ar,uandlus,
kaasa arvates KUKi ja llurismiatraktsiooni tegevused ja eelarrre; rcUfi
;a
Turismiatraktsiooni vahendusel turistidele pakutavate esemete
1a/v6i teenusie
mtiiigi organiseerimine ja kontroll; k6ikide KUKi ja Turismiatraktsiooni tooga
seonduvate lepingute koostamine; kontrolli teostamine solmitud lepingu'te

tiiitmise i.ile;
3.10 koostoo arendamine turisimi valdkonnas Narva linna ja riiklike institutsioonide,
rahvusvaheliste organisatsioonide, turismiaraste
ettev6lljate ja
mittetulundusorganisatsioonide vahel;
3.11 Kodulehe http: / / tourism.narva.ee hardanrise kontroll;
3.12 Narva linnas ettev6tluse arendamise huvidest ja vajadustest ltilrtuvalt EL
programmide teostamisr:l ja projektiicteede viiliatootamisel osalemine, sh
proj ektitaotluste ettevalmistamine;
3.13 vajadusel turismi valdkorLna projektide ju.htimine;
3.14 tooalaselt loodud/vdi saadud dokumentirle n6uetekohane haldamine (t,cimikute
loomine, haldamine ja kor:rastamine ning r;eiilitamine);
3.15
tooalaste dokumentide koostamine;
3.16
ettev6tluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja viivitamatu teavitamine tr<6ikidest
v6imalikest vanemspetsialistile panclud rilesannete teiitmist takistavatest
asjaoludes!
3.17 alkoholiseaduse.
tubakaseaduse.
viiii rismetalltoodete
seaduse,
tarbij akaitsesea duse,
k:aubandustegevuse seaduse, turismiseaduse alusel
jiirelevalve teostamine ning vastutuse koh'ldamirre;
3.18 kohtuvtiliste viiiirteomenetluste ldbiviimine vastavalt kehtivale seadus'n,Clusele;
3.1'9 teiste rilesannete tiiitmine, millised ei ole kirjeldatud ktiesolevas ame:tijuhendis,
kuid milliste tilesannete tiiitmine buleneb kehtivast seadusandlusest,
tookorralduse reeglistikur;t v6i Ameti dir:ektori v6i direktori rilesande1d taitva
isiku poolt antud korraldr_rstest.

IV OIGUSED
Vanemspetsialistil on 6igus:

4.1'. teha Ameti direktorile ettepanekuid oma

4.2'
4'3.

iametikohustustesse kuuluvate
ktisimuste esitamise kohta arutimiseks rinna juhtkonnale;
poorduda info saamiseks ja tegevuse koordineerimiseks kohaliku omavalitsuse
teiste teenistujate poole;
poorduda tooks vajaliku info saamiseks ja vahenclamiseks asjaomaste asutuste ja
isikute poole;

4.4. teha ettepanekuid ameti
4.5.

valdkorLdadega seonduvate 6igusaktide

viiljatootamiseks, muutmir;eks v6i kehtetutr<s tunnistamiseks;

taotleda enda suunamist kvalifikatsiooni t6stmise eesmiirgil sellekohastele

koolitustele.

V VASTUTUS
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Vanemspetsialist vastutab:
5.1. tema kohustuste hulka kuuluvate tilesarurete nouetekohase ja korrektse tiiitmise
eest;

5.2. tema kasutusse antud linnavara ja dokumentide korrasoleku ja sriilimise eest;
5'3. teenistuse t6ttu teatavaks saanud konfiderrtsiaalse info hoidmise eest;
5.4. KUKi ruumide tule- ja tooohutusn6uetest, tookorralduse reeg.listikust
heakorrast kinnipidamise eest.

ja

Kiiesolevaga kinnitary et olen tutvunud kaesoleva ametijuhendiga ning; kohustun
jrilgima sellega ettentihtud tingirnusi ja n6udeid.
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