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.1

spetsialist
Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond
lastekaitse osakonna peaspetsialist (osakonna juhataja)
direktor
puuduvad
lastekaitse osakonna spetsialist
lastekaitse osakonna spetsialisti

AMI]'[IKOIIA'I'AI'TJALE
erialane kdrgharidus
2.1. Haridus
erialase hariduse puudurr-risel
2.2. Todkogentus

2. NOUDED

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7

on n6utav eelnev sotsiaalala
todkogemus v6i erialase hariduse omandamine
eesti keele oskus seaduses siitestatud tasemel, vene keele oskus
Keeleoskus
k6nes ja kirjas
Arvutikasutamise oskus ametikohal vajalike teksti- ja tabeltootlusprogrammide ning
btirootehnika kasutamise oskus; tilevaate omamine riigi- ja
kohaliku on"ravalitsuse infosiisteemidest ning registrite ja
andmekogude kasutamise oskus.
lsiksuseomadused koost6o-,meeskonnatod-jaheasuhtlemisoskus
pingetalul'us, head suhtlernis-, enesev[liendus-, kuulamis-,
Erin6uded
n6ustamis-, aja planeerimise oskused
avaliku halduse olganisatsiooni ja avaliku teenistusest
Muud
reguleerivate digusaktide tundmine ja rakendamise oskus.

3.'I'EENTS'I'I]SiJI,IISANDE t)
Spetsialist:

3.1.koostab ja koosk6lastab lastekaitse osakonna peaspetsialistiga ning vajadusel juristiga lapsi
puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse, n6ude v6i taotluse ja sellega kaasnevad
lisadokr,rmendid jiirgmiseI j uhtudel :
3. i .1 . n6ude esitamisel kohtule lapse tihelt v6i m6lemalt vanemalt eraldamise kohta vanema
hooldusOiguste zirav6tmiseta:
3.1.2. ndLrde esitanrisel kohtLrle lapse tihelt v6i rr6lernalt vanemalt vanerra hooldus6iguse
iiravdtm i seks, pi irar.r-ri seks .i a peatam i seks :
3.1.3. arvamuse andmisel kohtule vanerna digllste taastamise asjas (kohtu kirjaliku korralduse alusel);
3.1.4. arvarnuse andmisel kohtule lapsesse puutuvate vaidluste libivaatamisel (kohtu kirjaliku

korralduse alusel);

3.1.5. taotluse esitamisel kohtule lapse iile eestkoste seadmiseks v6i selle ldpetamiseks (kirjaliku
korralduse alusel).
3.2. esindab kol'rtus punktis 3. I . nimetatud juhtudel eestkosteasutust (volituse alusel).
3.3. valmistab ette lapsi puudutavates kiisirnustes Narva linna Sotsiaalabiameti otsuse eeln6ud.
3.4. koostab ja koosk6lastab vajadusel lapsi puudutavates kiisimustes eestkosteasutuse arvamuse,
n6ude v6i taotlr"rse ja sellega kaasnevad lisadokun-rendid jiirgmisteljuhtudel:
3.4.1. taotluse v6i arvamuse esitamisel alaealise Sigusrikkun-rise asja arutamiseks laste japerede
komis.ionis;

valmistab ette ja koosk6lastab linnavalitsuse reglemendis toodud ametnikega linnavalitsuse
korralduse eeln6ud, rnis puudutavad Narva linna klientidele makstavate riiklike peretoetuste
maksmise peatamist ning maksmise jiitkamist.
3.6. ndustab ja infonleerib Narva linna kodanikke lastekaitse alastes ktisimustes ning pakub neile

3.5.

viilj a vdin'ralikke lahendusvariante.
3.7. komaldab sotsiaalteenuste osutamist klientidele.
3.8. annab Narva linna lastekaitse alastes l<tisimustes eksperthinnanguid.
3.9. osaleb Narva linna alaealiste tunnistajate tilekuulamistel (politsei poordumise alusel)
3.10. tod dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja-toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste
teenistuseks vajarninevate registritega.
3.1 1 .
tiiidab ka teisi ai r"rtise iseloomuga iilesandeid vastavalt lastekaitse osakonna peaspetsialisti
korraldustele. kui nad ei ole vastuolus Sotsiaalabian-reti direktori vdi direktori kohusetiiitia
korralcluste ga e ga kehtivate 0 i gr-rsaktide ga.
4. oTGUSUD
Spetsiaiistil on 6igus:
4.1. tegutseda iseseisvalt oma teenistusiilesannete tiiitmisel;
4.2. sekkuda pereellu, kui on alust arvata, et lapse areng. tervis jalv6i elu on ohus;
4.3. saada lapsesse puutuvat infbrmatsioor-ri oma teenistusiilesannete tiiitmiseks kdigilt
omavalitsuse asutuselt ja organisatsioonidelt,
4.4. kokkuleppe (volituse) alusel esindada ametit oma toovaldkonnas n6upidamistel,
liibiriiiikimi stel, koostociproj ektides;
4.5. algatada lastekaitsealaseid liibirZiiikimisi;
4.6. keeldtrda oma kompetentsi tiletava ja juhturneid puudr.rtava teabe vtiljastamisest asjasse
mittepuutuvatele isikutele;
4.7. teha ettepar-rekuid osakonna t6o parendamiseks:
4.8. saada oma teenistuskohustuste tziitmiseks supervisiooni (toojuhendamist), koolitust ja
iuhendamist t66andjalt ja t6oandja kulurl;
4.9. saada teenistusi.ilesannete t[itmiseks vajalikke t6cjvahendeid ja kontoritehnikat ning tehnilist
abi r-rende kasr-rtamisel.
5.

VASTU'[US

Spetsialist vastutab:
5.1

.

ktiesolevast arnetijuhendist

jt

omavalitsuse pdhimiiiirusest tulenevate kohustuste ia

teenistr"rstilesannete 6igeaegse.ia kvaliteetse tziitmise eest;

5.2. seoses
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

teenistustilesannete tiiitmisega teatavaks

saanud isikuandmete

ning

.j uurdepAiisLrpi i rar-rguga teabe hoidmise eest:

viiljastatava informatsiooni digsuse eest;
avalikr.r teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute
r"ildsr"rsele

jiirgimise eest;
teenistusiilesannete tiiitrniseks antud vara heaperemeheliku ja otstarbeliku kasutamise eest;
oma kvalifikatsiooni siiilimise ja tiiiendamise eest.
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6.

AMETIJUIIENDI MUI.]]'MI NE

6.1.
6.2.

ametijuhendvaadatakseliibi vastavaltvajadr.rsele;
ametijuhendit muudetakse, kui muutuvad vastavad 6igusaktid
t<i6koralduse muutn.riseks j a-lv6i tiipsustarniseks.

Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda tiiitma.

/ametniku nimi, allkiri, kuupiiev/

v6i ilmneb vajadus

