KINNITATUD
abilirutaPea

Narva linna Sotsiaalabiameti
direktori iilesannetes
15.06.20i5.a.
kiiskkirj aga nr 26r

NARVA LINNA SOTSIAALABIAMETI
LASTEKAITSE OSAKONNA
VANEMSPETSIALIST

AMETIJUHEND

l.

Struktuuriiiksus
Narva linna Sotsiaalabiameti (edaspidi Sotsiaalabiamet) Lastekaitse osakond (edaspidi
Lastekaitse osakond)

2.

Ametikoht

Lastekaitse osakonna vanemspetsialist (edaspidi vanemspetsialist)

3.

Alluvus
3.1 vahetu iilemus

on

Sotsiaalabiameti direktor

ja

Lastekaitse osakonna peaspetsialist

(osakonna juhataja);

3.2 Lastekaitse osakonna vanemspetsialist asendab lastekaitse osakonna peaspetsialisti ja teist
3.3

4.

lastekaitse osakonna spetsialisti;
vahetu alluvaid ei ole.

Asendamine

Lastekaitse osakonna vanemspetsialisti asendab tema iiraolekul Lastekaitse osakonna
peaspetsialisti ettepanekul Sotsiaalabiameti direktori poolt miiiiratud Lastekaitse osakonna
spetsialist.

5. Teenistustlesanded
Vanemspetsialist:
5.1 koostab ja koosk6lastab Lastekaitse osakonna peaspetsialistiga ning vajadusel juristiga lapsi
puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse, n6ude v6i taotluse ja sellega kaasnevad
lisadokumendid j iirgmisel juhtudel:
5.1.1 n6ude esitamisel kohtule lapse tihelt v6i m6lemalt vanemalt eraldamise kohta vanema
hoo Idusdi guste iirav6tmiseta;
5.1
n5ude esitamisel kohtule lapse iihelt vdi mdlemalt vanemalt vanema hooldus6iguse
2irav6tmiseks, piiramiseks ja peatamiseks;
5.1.3 n6ude esitamisel kohtule vanemalt elatise viiljan6udmiseks;
5.1
arvamuse andmisel kohtule vanema Siguste taastamise asjas (kohtu kirjaliku
korralduse alusel);
5.1.5 arvamuse andmisel kohtule lapsesse puutuvate vaidluste liibivaatamisel (kohtu kirjaliku
korralduse alusel)

.2
.4

5.1.6 taotluse esitamisel kohtule lapse i.ile eestkoste seadmiseks v6i selle

lOpetamiseks.

kirjaliku korralduse alusel).
5.2 esindab kohtus punktis 5.1 nimetatud juhtudel eestkosteasutust (volituse alusel).
5.3 valmistab ette lapsi puudutavates kiisimustes Narva linna Sotsiaalabiameti otsuse eeln6ud.
5.4 koostab ja koosk6lastab vajadusel lapsi puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse aryamuse,
n6ude v6i taotluse ja sellega kaasnevad lisadokumendid jiirgmistel juhtudel:

arvamuse andmisel Maavalitsusele ja kohtule alaealise lapsendamiseks (Maavalitsuse ja
kohtu kirj aliku pdordumise alusel);
5.4.2 taotluse vdi arvamuse esitamisel alaealise 6igusrikkumise asja arutamiseks alaealiste
komisjonis;
5.4.3 taotluse v6i arvamuse esitamisel lapse ltihi- v6i pikaajaliseks paigutamiseks
hoolekandeasutusse, kasu- vdi tugiperesse;
5.4.4 taotluse vdi arvamuse esitamisel lapse tagasipddrdumiseks (sh ajutiselt)
hoolekandeasutusest, kasu- vdi tugiperest;
5.5 valmistab ette ja kooskdlastab linnavalitsuse reglemendis toodud ametnikega linnavalitsuse
korralduse eeln6ud, mis puudutavad Narva linna klientidele makstavate riiklike peretoetuste
maksmise peatamist ning maksmise jiitkamist.
5.6 ndustab ja informeerib Narva linna kodanikke lastekaitse alastes ktisimustes ning pakub neile
v[lja vOimalikke lahendusvariante.
5.7 korraldab sotsiaalteenuste osutamist ja muude t?iiendavate sotsiaaltoetuste saamise digustatud
isikute poolt vastavalt Narva Linnavolikogu poolt vastuvdetud Sigusaktidele.
5.8 annab Narva linna lastekaitse alastes kiisimustes eksperthinnanguid.
5.9 korraldab laste kontakte vajadusel kodu, liihedaste jm institutsioonidega.
5.9.1 tiiidab toimikuid ning teostab Narva linna riskiperede iile perioodilist kontrolli.
5.9.2 osaleb Narva linna alaealiste tunnistajate tilekuulamistel (politsei pcicirdumise alusel)
5.10 statistikaks ja aruandluseks vajalike andmete kogumine, aruannete koostamine ja
esitamine peaspetsialistile.
5.1 1 t<jd dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR)
ning teiste teenistuseks vajaminevate registritega.
5.12 tiiidab ka teisi ajutise iseloomuga iilesandeid vastavalt Lastekaitse osakonna
peaspetsialisti korraldustele, kui nad ei ole vastuolus Sotsiaalabiameti direktori
v6i direktori kohuset[itj a konaldustega ega kehtivate 6igusaktidega.

5.4.1

6.

Vastutus
Vanemspetsialist vastutab :
6.1 kiiesolevast ametijuhendist

ja omavalitsuse pdhimZiiirusest tulenevate kohustuste ja
ja
teenistustilesannete 6igeaegse
kvaliteetse ttiitmise eest;
6.2 seoses teenistustilesannete ttiitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning

uurdepiiiisupiiranguga teabe ho idmise eest;
3 iildsusele vlilj astatava informatsiooni 6i gsuse eest;
6.4 avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute jiirgimise eest;
6.5 teenistusiilesannete tiiitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
6.6 oma kvalifikatsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest.
j

6.

7. Oigused
Vanemspetsialistil on 6igus :
7. 1 tegutseda iseseisvalt oma t<idiilesannete tiiitmisel;
7.2 sekkuda pereellu, kui on alust arvata, et lapse areng, tervis jalv6i elu on ohus;
7.3 saada lapsesse puutuvat informatsiooni oma tooiilesannete tiiitmiseks k6igilt omavalitsuse
asutuselt j a organisatsioonidelt;
7.4

kokkuleppe (volituse) alusel esindada ametit oma toovaldkonnas
l[bir[zikimistel, koostooproj ektides;

nOupidamistel,

5 algatada lastekait seal aseid I iibiriiIkimi si ;
asjasse
7.6 keelduda oma kompetentsi tiletava ja juhtumeid puudutava teabe viiljastamisest
7

.

mittepuutuvatele isikutele ;
.7 tehaettepanekuid osakonna t6ci parendamiseks;
ja juhendamist
7.g saada oma tcjdkohustuste taitmiieks supervisiooni (t66juhendamist), koolitust
tridandjalt ja t66andja kulul;
7.9 saada ieenistusiilesannete ttiitmiseks vajalikke todvahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist
abi nende kasutamisel.

7

8. Teenistuseks vajalikud

n6uded

g.1 k6rgharidus, sooiritavalt sotsiaaltod, pstihholoogia v6i pedagoogika alane tliiendkoolitus;
g.2 erialase hariduse puudumisel on n6utav eelnev sotsiaalala tdcikogemus v6i erialase hariduse

omandamine;

(pohiseadus ja p6hiseaduslikud seadused), kodanike diguste ja vabaduste,
avaliku halduse oiganisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate Oigusaktide tundmine;
g.4 i.ilevaate omamine riigi- ja [ohaliku omavalitsuse infosiisteemidest ning registrite ja
andmekogude kasutamise oskus;
g.5 algatusv6ime ja loovus, sealhulgas vdime osaleda uute lahenduste viiljatd<itamisel ning neid

g.3

riigi p6hikorra

rakendada ning t06tada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
8.6 eesti keele oskus cl-tasemel, vene keele oskus k6nes ja kirjas;
8.7 koost6<i-, meeskonnatoo- ja hea suhtlemisoskus;
8.8 pingetaluvus.

Ametij uhendiga tutvunud
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