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l.

Struktuuriiiksus

Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet)

2.

Ametikoht

Vanemspetsialist

3.

Alluvus
3.1 vahetu iilemus on Sotsiaalabiameti direktorja linnaarst;
3.2 vahetu alluvaid ei ole.

4.

Asendamine
Vanemspetsialisti asendab direktori poolt miiiiratud ameti spetsialist.

5.

Ametikoha p6hieesmiirk on tervisekaitsealaste 6igusaktide tiiitmise korraldamine ja nende
jdrgimise kontrollimine, elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud
tegevuse korraldamine Narva linnas ning muude sotsiaalhoolekandealaste iilesannete
tiiitmine.

6. Teenistusiilesanded
6.1 riigi ja Narva linna kohaliku omavalitsuse tervisekaitsealaste

6.2

otsuste taitmise korraldamine ja kontrollimine;
mittenakkuslike haigusi viiltiva tegevuse korraldamine linnas
levikut t6kestavate meetmete rakendamine;

6.3 koost06 tervisekaitse valdkonda

digusaktide, miiiiruste ja

ja vajadusel

nakkushaiguste

puudutavate
erinevate institutsioonidega:
tervishoiuasutused, Eesti Haigekassa, Terviseameti Ida talitus, Ida-Viru Maavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuosakond jne.
6.4 Narva linna terviskaitsealaste statistiliste andmete kogumine, analiii.isimine ja meetmete
planeerimine;
Narva linna arengukavas tervisedenduse osa koostamine ja tAiendamine;
6.6 tervisekasvatuslike infomaterjalide jaotamine Narva linna koolidele, lasteaedadele,
raviasutustele ja jt.
Narva linna terviseprofiili indikaatorite kogumine ja jtirelevalve;
6.8 jiirelevalve roidukiiitlemise enesekonrrolli ile;
6'9 Narva linnas riigi, munitsipaal- ja eraomandis olevate avalik- ja eradiguslike juriidiliste ja
fiiiisiliste isikute halduses v5i omandis olevatel territoo.i*ia.r,
eiitiri.i 'iu".u:u,iu.r
tervisekaitse digusaktide tiiitmise kontrolrimine
ning 6igusaktide rikkumise korral
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ettevdtte, asutuse v6i organisatsiooni juhtkonnale
tegemine rikkumiste k6rvaldamiseks;
6.

10

6.1

1

ettepaneku

matusetoetuse mii^iiramine;

muude ajutise iseloomuga teenistustilesannete tiiitmine.

7. Vastutus
Vanemspetsialist vastutab

7.1

v6i fiiiisilisele isikule

:

kiiisolevast ametijuhendist

ja

teeni stusiilesannete 6i geaegse j a

omavalitsuse pdhimiiiirusest tulenevate kohustuste ia
kvaliteetse tditmise eest;

7.2 seoses teenistusiilesannete tiiitmisega teatavaks saanud isikuandmete

ning

juurdepiiiisupiiranguga teabe hoidmise eest;
7.3 tildsusele viiljastatava informatsiooni 6igsuse eest;
jiirgimise eest;'
7 .4 avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute
ja otstarbeliku kasutamise eest;
7 .5 teenistustilesannete tiiitmiseks antud vara heaperemeheliku
7.6 avaliku teabe seadusest tuleneva avaliku teabe avalikustamise ning teabenduete tiiitmise
eest.

8.

Oigused
Vanemspetsialistil on 6igus:
8.1 saada Narva Linnavalitsuselt, Narva Linnavalitsuse struktuuritiksustelt, Narva linna
kohaliku omavalitsuse asutustelt ja ametiisikutelt ning teistelt juriidilistelt ja fi.itisilistelt
isikutelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on vajalik teenistusiilesannete
tiiitmiseks;
8.2 osaleda mitmesugustel tiiiendamise kursustel ja teabeptievadel;
8.3 teha ettepanekuid tervisekaitse- ja tervisedenduse alastes ki.isimustes;
8.4 kasutada t66ks vajalikke teenuseid (materjalide paljundamine, sideteenused) ja
teenistustilesannete tiiitmiseks vaj alikke tdtivahendeid;
8.5 ametitoendi esitamisel takistamata kontrollida objektide territooriumi, ehitisi, rajatisi,
tootmisprotsessi, toodangut, transpordivahendeid ja dokumente ning n6uda selgitusi
tevisekaitse-, tervishoiu- ja tervisedenduse ktisimuste lahendamiseks, sdltumata objekti
omandivormist;
8.6 samaaegselt olla praktiseeriv arst.

9. Teenistuseks vajalikud n6uded
9.1 meditsiinialane k6rgharidus (arstiharidus,

MD);

9.2 eelnev t60staaZ tervishoiu alal viihemalt 5 aastat;
9.3 eesti keele valdamine C-l tasemel, v66rkeele valdamine kesktasemel;
9.4 arvuti kasutamise oskus;
9.5 kohusetundlikkus ja tiipsus tilesannete tiiitmisel, organiseerimisv6ime.

Ametij uhendiga tutvunud
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