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1

Struktuuriiiksus

2.

Ametikoht

Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet)

Linnaarst

3.

Alluvus

vahetu iilemus on Sotsiaalabiameti direktor;
3.2 vahetu alluv on vanemspetsialist.

3.i

4.

Asendamine

Asendab direktorit tema iiraolekul

5.

Ametikoha p6hieesmiirk on Narva linna tervishoiualase t66 korraldamine ja tervise
edendamiseti suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal ning ameti
t66 koordineerimine direktori 2iraoleku ajal.

6.

Teenistusiilesanded
Linnaarst:
juhib ja korraldab Sotsiaalabiameti t66d direktori iiraolekul;
allkirjastab Sotsiaalabiameti nimel ameti todga seonduvat kirjavahetust ja muid
dokumente Sotsiaalabiameti direktori iiraoleku ajal;
korraldab ravikindlustusega hdlmamata inimeste arstiabi ja haiguseid viiltivat
tegevust ning rakendab nakkushaiguste levikut t6kestavaid meetmeid;
kogub Narva linna tervishoiualaste statistilisi andmeid, analiitisib neid ja edastab
vaj adusel Narva Linnavolikogule ja Maavanemale;
kontrollib riigi-, munitsipaal- ja eraomandis olevatel territooriumidel, ehitistel ja
rajatistel tervisekaitse 6igusaktide tiiitmist ning teeb digusaktide rikkumise
korral ettevdtte, asutuse v6i organisatsiooni juhtkonnale v6i ftiiisilisele isikule
ettepaneku rikkumise kdrvaldamiseks;
arendab koostiidd Terviseameti Ida talitusega;
esitab kohalikule omavalitsusele v6i teisele padevatele organitele ettepanekuid
elukeskkonna seisundi parandamiseks ja tervise edendamiseks linnas;
kindlustab Narva linna kohaliku omavalitsuse organite 6igusaktide, mearuste ja
otsuste tiiitmise;
korraldab Rahvatervise seaduse $ l0 tulenevaid Narva linna kohaliku
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omavalitsuse tilesandeid. Taidab Rahvatervise seaduse $ 11 tulenevaid
iilesandeid. Korraldab riigi ja kohalike omavalitsusorganite tervishoiualaste
digusaktide taitmisq
osaleb Sotsiaalabiameti aastaeelarve koostamises;
osaleb Sotsiaalabiametit puuduvates kiisimustes Narva Linnavalitsuse ja
Linnavolikogu ning selle komisjonide istungitel;
vastutab kasutusel oleva linnavara heaperemeheliku kasutamise ja siiilimise
eesning korraldab seda vastavalt linnavara valdamist, kasutamist ja kiisutamist
sfltestavate Narva linna kohaliku omavalitsuse oigusaktidele;
triidab muid tilesandeid, mis on talle pandud Narva linna kohaliku omavalitsuse
digusaktidega, linnapea v6i, vastavalt linnavalitsuse liikmete tddjaotusele,
linnavalitsuse liikmete Poolt.

7. Vastutus
Linnaarst vastutab:
7.1 ktiesolevast ametijuhendist ja omavalitsuse p6himiiiirusest tulenevate kohustuste ja
teenistustilesannete 6i geaegse j a kval iteetse tiiitmise eest;
7.2 seoses teenistustilesannete tiiitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning
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juurdepiiiisupiiranguga teabe hoidmise eest;
rildsusele viiljastatavainformatsiooni Oigsuse eest;
avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute jiirgimise eest;
teenistustilesannete tiiitmiseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise
eest;

avaliku teabe seadusest tuleneva avaliku teabe avalikustamise ning teabenduete tiiitmise
eest.

8.

Oigused
Linnaarstil on 6igus:
8.1 saada Narva Linnavalitsuselt, Narva Linnavalitsuse struktuuritiksustelt, Narva linna
kohaliku omavalitsuse asutustelt ja ametiisikutelt ning teistelt juriidilistelt ja fiiiisilistelt
isikutelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on vajalik teenistusiilesannete
tiiitmiseks;
8.2 saada teenistuskohustuste tiiitmiseks vajalikku tehnilist varustust;
8.3 saada teenistuskohustuste tiiitmiseks vajalikku tiiienduskoolitust;
8.4 teha Sotsiaalabiameti direktorile ettepanekuid Sotsiaalabiameti tori parandamiseks;
8.5 kutsuda kokku Narva linna meditsiiniasutuste juhtide koosolekuid tervishoiuprobleemide
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lahendamiseks;
kasutada kolmandate isikute teenuseid, kui see on vajalik teenistustilesannete ttiitmiseks;
vdib samaaegselt olla praktiseeriv arst.

9. Teenistuseks
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vajalikud nduded
meditsiinialanekOrgharidus(arstiharidus, MO),
eelnev trjdstaaZ tervishoiu alal viihemalt 5 aastat;
eesti keele valdamine C-l tasemel, v66rkeele valdamine kesktasemel;
arvuti kasutamise oskus;
kohusetundlikkus ja tiipsus iilesannete tiiitmisel, organiseerimisv6ime.
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