NARVA LINNAKANTSELEI
KAsKKIRI
Narva Linnakantsel ei elanikkonna perekonnaseisu ja
registreerimise buroo peaspetsial isti ametij uhendi

kinnitarnine

Narva Linna pohirnaaruse punkti 5.8.4 alapunkti 1 ja 9 alusel:
Kinnitan Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise buroo
peaspetsialisti (Asta Kampuse) ametijuhendi alljargnevalt
1. Uldosa
1.I.Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise buroo peaspetsialist
(ametnik, tippspetsialist), edaspidi peaspetsialist, juhindub oma tegevuses riigi ja Narva
oigusaktidest, Narva Linnakantselei pohimaarusest, sisekorraeeskirjast ning kaesolevast
ametijuhendist.
1.2. Peaspetsialist nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist linnasekretari kaskkirjaga.
1.3. Peaspetsialist allub vahetult linnasekretarile.
1.4. Peaspetsialisti ajutisel puudumisel taidab tema kohustusi Narva Linnakantselei
elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise buroo peaspetsialist (Karin Martsepp) voi
linnasekretari poolt nimetatud ametiisik.

2. Ametikoha eesmark
Peaspetsialisti ametikoha eesmargiks rahvastikuregistrialaste ja rahvastikutoimingute

ulesannete taitrnine.
3. Ametikoha ptihikohustused
3.] . Sundide ja surmade registreerimine, avalduste vastuvotrnine , kannete tegemiseks
vajalike lisadokumentide kogurnine ja hindamine, esmase toendi valjastamine;
3.2. Abielude registreerimine, avalduste vastuvotrnine, kannete tegemiseks vajalike
lisadokumentide kogumine, hindamine ja kandmine rahvastikuregistrisse, avalduse esitajatele
varasuhete oigusliku olemuse selgitamine; vajadusel abiellujate poolt valitud varasuhte
andmete oigeaegne kandmine abieluvararegistrisse, esmase abielutoendi valjastarnine;
3.3. abielulahutuste registreerimine, avalduste vastuvotrnine, kannete tegemiseks vajalike
lisadokumentide kogumine ja hindamine, esmase abielulahutuse toendi valjastamine;
3.4. Isaduse ornaksvotu registreerimine, kannete tegemiseks vajalike lisadokumentide
kogumine ja hindamine , hcoldusoiguse sisu selgitamine, sunnitoendi valjastamine;
3.5 . Soo rnuutmine, kannete tegemiseks vajalike lisadokumentide kogumineja hindamine,
esmase sao muutmise toendi valjastamine;

3.6. Isikukoodi moodustamine perekonnaseisutoimingu menetluses ja isiku avalduse alusel,
kes ei ela alai iselt Eestis, aga vajavad isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi
and mekogusse;
3.7. Perekonnaseisuandmete ning perekonnaseisudokumentide muutmine ja parandamine
(notarite, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuse poolt saadetud teavituste alusel ning
seaduses satestatud juhtudel omal algatusel);
3.8 . Andmeh5ivekannete tegemine perekonnaseisuaktide, kohtulahendite ja valisriigi
perekonnaseisudokumentide ja kohtulahendite alusel, eelnevalt kontrollides nimetatud
dokumentide vastavust seaduses satestatud nouetele;
3.9 Juhendab ja noustab linnavalitsuse tootajaid ja vaimulikke perekonnaseisutoimingute
tegemise kusimustes, vaimuliku koostatud abielukande oigeaegne kandmine
rahvastikuregistrisse ja vajadusel abiellujate poolt valitud varasuhte kandmine

abieluvararegistrisse:
3.10. Korduv toendi , abieluvoimetoendi, Brussel II a artikkel39 toendi ning oigustatud huvi
korral andmete valjastarnine rahvastikuregistrist;
3.11 . Asutuste ja isikute paringutele vastamine;
3.12. Kodanike poordumiste, avalduste lahendamine, noustamine, arvamuste andmine oma
ametikoha padevuse kusirnustes;
3.13 . Perekonnaseisutoirningute tegemise ja dokumentide eest kehtestatud riigiloivu tasumise
kontrollirnine, riigiloivu vastuvotrnine ja ettenahtud korras uleandmine;
3.14. Analuusib tegevusvaldkondaja koostab iga kuu aruandeid Siseministeeriumi rahvastiku
toirningute osakonnale. Dokumentide arvestuse, hoiustamise ja kasutamise korraldamine;
3.15. Vastutab vastuvcetud riigiloivu raha eest. Esitab Narva Linnakantseleile riigiloivude
aruande;
3.16. Osaleb erialastel koolitustel
3.17. Taidab teis i 1innasekretari poe It antavaid uhekordseid teenistusalaseid ulesandeid.

4.0igused
Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise buroo peaspetsialistil on
oigus:
-saada oma Woks vajalikku informatsiooni ja dokumente linnavalitsuse ametnikelt ning
teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt kehtestatud korrale ;
-teha ettepanekuid oma padevuse kuuluvas valdkonnas tOo paremaks korraldamiseks;
-saada Woks vajalikku taiendopet.

5. Vastutus
Peaspetsialist vastutab:
-tema poolt koostavate andmete esitamise eest;
-pohiulesannete tapne, oigeaegse ja kvaliteetse taitmise eest;
-sisekorraeeskirja taitmise eest;
-talle teenistuse tortu teatavaks saanud teiste inimeste eraelu puudutavate andmete ning muu
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest ja infoturbe nouete taitrnise eest;
-temale teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest parast teenistussuhte

loppernist;
-buroo pitsati ja tempJite, elanikkonna registrisse kantud registreerirnisteadete andmete
alalhoiu eest.

6. Vajalikud kvaliflkatsiooninfiuded
-korgharidus ;

-perekonnaoiguse ja perekonnaseisutoimingute vajalike oiguste saamiseks labitud koolitus ja
eksam;
-padevad kasutama rahvastikuregistrit;
-eesti keelt seadusega satestatud pi irides ning vene- ja inglise keele oskus ametialase sonavara
valdam isega;
-vaga hea suhtlemis- ja koostocoskus, pingetaluvus- ja otsustus- ja vastutusvoime,
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