NARVA LINNAKANTSELEI
KASKKIRI

Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja
registreerirnise buroo peaspetsialisti ametijuhendi
kinnitamine

Narva Linna pohimaaruse punkti 5.8.4 alapunkti 1 ja 9 alusel:
Kinnitan Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisuja registreerimise buroo
peaspetsialisti ( K.Martseppa) ametijuhendi alljargnevalt

1. Uldosa
1.1 . Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise burco peaspetsialist
(ametnik, tippspetsialist), edaspidi peaspetsialist, juhindub oma tegevuses riigi ja Narva
oigusaktidest, Narva Linnakantselei pohimaarusest, sisekorraeeskirjast ning kaesolevast
ametij uhendist.
1.2. Peaspetsialist nimetatakse ametisse j a vabastatakse ametist linnasekretari
kaskkirjaga,
1.3. Peaspetsialist allub vahetult linnasekretarile ja Narva Linnakantselei
elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise burco peaspetsialistile (Asta
Karnpusele).
1.4. Peaspetsialisti ajutisel puudumisel taidab tern a kohustusi Narva Linnakantselei
elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise burco peaspetsialist ( Asta Kampus) voi
linnasekretari poolt nimetatud ametiisik.

2. Ametikoha eesmark
Peaspetsialisti ametikoha
ulesannete taitmine.

3.

eesmargiks

rahvastikuregistrialaste

ja

rahvastikutoimingute

Ametikoha pohikohustused

3.1. Sundide ja surmade registreerimine, avalduste vastuvotmine , kannete tegemiseks vajalike
lisadokumentide ko gumine ja hindamine, esmase toendi valjastamine;
3.2 . Abielude reg istreerimine, avalduste vastuvotrnine, kannete tegemiseks vajali.ke
lisadokumentide kogum ine, hindamine ja kandmine rahvastikuregistrisse, avalduse
esitajatele varas uhete oi gusliku oJemuse selgitamine; vaj aduse l abiellujate poolt valitud
varasuhte andmete oi ge aegne kandmine abieluvararegistrisse, esmase abielutoendi
valjastarnine;
3.3. abielulahut uste registreerimine, avaJduste vastuvotmine , kannete tegemiseks vajalike
lisadokumentide k ogum ine ja hindamine, esmase abielulahutuse toendi valjastamine;
3.4. Isaduse orn aksvotu registreerimine, kannete tegemiseks vajalike lisadokumentide

kogumine ja hind amine, hcoldusoiguse sisu selgitamine, sunnitoendi valjastamine;
3.5. Soo muutmine, kannet e tegemiseks vajalike lisadokumentide kogumine ja hindamine,
esmase soo muutmise toendi valjastamine;
3.6. Isikukoodi moodustamine perekonnaseisutoimingu menetluses ja isiku avalduse alusel,
kes ei ela alaliselt Eestis , aga vajavad isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi
andmekogusse;
3.7. Perekonnaseisuandmete ning perekonnaseisudokumentide muutmine ja parandamine
(notarite, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsusepoolt saadetud teavituste alusel ning
seaduses satestatud juhtude! oma! algatusel) ;
3.8. Andrnehoivekannete tegemine perekonnaseisuaktide, kohtulahendite ja valisriigi
perekonnaseisudokumentide ja kohtulahendite alusel , eelnevalt kontrollides nimetatud
dokumentide vastavust seaduses satestatud ncuetele;
3.9 . Korduv toendi, abieluvoimetoendi, Bri.issel II a artikkel 39 toendi ning oigustatud huvi
korral andmete valjastamine rahvastikuregistrist;
3.1 O.Talituse asjaajamise korraldamine, kirjavahetuse pidamine fuusiliste ja juriidiliste
isikutega;
3.11 . Perekonnasei sutoimingute te gemise ja dokumentide eest kehtestatud riigiloivu tasumise
kontrollirnine, riigiloivu vastuvotmine ja ettenahtud korras uleandmine;
3.12. Perekonnase isuaktide saatmine Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonda posti
teet ;
3.13 . Osalemine erialastel koolitustel;
3.14. Taidab teisi linnasekretari poolt antavaid uhekordseid teenistusalaseid ulesandeid.

4.0igused
Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisuja registreerimise buroo peaspetsialistil on

oigus:
·saada om a 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 rooks vajalikku taiendopet.
5. Vastutus

Peaspetsialist vastutab:
-tema poolt koo stavate andmete esitamise eest;
-pohiulesannete tapne, oigeaegse ja kvaliteetse taitrnise eest:
-sisekorraeeskirja taitrni se eest;
-talle teenistuse tottu teatavaks saanud teiste inimeste eraelu puudutavate andmete ning muu
konfidentsiaalsena saadu d inforrnatsiooni hoidmise eest ja infoturbe n6uete taitmise eest;
-ternale teatavaks saanud konfidentsiaalse inforrnatsiooni hoidmise eest parast teenistussuhte
lcppemist:
-buroo pitsati ja templite, elanikkonna registrisse kantud registreerimisteadete andmete alalhoiu
eest.

6. Vajalikud kvalifikatsioouinouded
-korgharidus;
-perekonnaoiguse ja perekonnaseisutoimingute vajalike oiguste saamiseks labitud koolitus ja
eksam ;
. -padevad kasutama rahvastikuregistrit;

-eesti keelt seadusega satestatud piirides ning vene- ja inglise keele oskus ametialase sonavara
valdamisega;
-vaga hea suhtlernis- ja koostoooskus, pingetaluvus- ja otsusrus- ja vastutusvoime.
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