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Üldosa
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Keda asendab:
Ametikohale alluvad

Saarde Vallavalitsus
lastekaitsespetsialist
II - keskastme ja tippspetsialistid
Saarde vald
ametikohale nimetab vallavanem
sotsiaalnõunikule
sotsiaalnõunik
sotsiaalnõunikku
puuduvad

1. Ametikoha põhieesmärk
Sotsiaalset, majanduslikku või psühhosotsiaalset abi vajavate laste, lastega perede või
lapsinvaliidide teenindamise organiseerimine ja teenuste osutamine.
2. Teenistusülesanded
2.1 laste, lastega perede ja puuetega laste teenindamine ning erinoorsootöö
organiseerimine;
2.2 sotsiaalset abi vajavate laste, noorte, lastega perede, puuetega lapsi omavate perede ja
muudel põhjustel kriisiperede arvele võtmine, vajadusel majandusliku ja sotsiaalse abi
organiseerimine;
2.3 peretoetuste maksmise ja toimetulekutoetuse korraldamine;
2.4 STAR-is (Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregister) sotsiaalteenuste, -toetuste ja muu
abi osutamise ning toimingute administreerimine ja dokumenteerimine;
2.5 vanemliku hoolitsuseta ja hädaohus oleva lapse hoolekandeasutusse paigutamine;
2.6 asenduskodus elavate Saarde valla laste ja nende perede nõustamine;
2.7 kohalikule omavalitsusele eestkosteasutusena pandud ülesannete täitmiseks alaealiste
osas materjalide või teatiste ette valmistamine kohtu- ja teistele juriidilistele isikutele
menetluse tarvis;
2.8 hooldusperede ja pereabiliste võrgu loomine vallas ning ning nende ettevalmistamine
tööks;
2.9 teeb koostööd lastekaitse-, noorsootööorganisatsioonide, korrakaitseorganite, valla
hallatavate asutustega;

2.10 teavitab lapsi- ja noori vaba aja veetmise võimalustest, vajadusel suunab neid
huviringidesse;
2.11 erivajadustega laste ja noorte vajadusel õppima või tööle suunamine;
2.12 laste ja noorte koolikohustuse täitmise, elamis- ja õppimistingimuste kontrollimine,
nende töötamisel töötingimuste kontrollimine;
2.13 enda töövaldkonda puudutavate statistiliste aruannete koostamine;
2.14 töövaldkonda kuuluvate määruste, otsuste ja korralduste eelnõude väljatöötamine;
2.15 töövaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ning projektides osalemine;
2.16 valla arengukava lastekaitse osa koostamises osalemine;
2.17 töövaldkonnaga seotud dokumentide korrastamine ja hoidmine ning vastavalt
dokumentide loetelule toimikute üleandmine arhiivi;
2.18 juhi poolt antud ametikoha eesmärgist tulenevate ja töövaldkonnaga seotud muude
ühekordsete tööülesannete täitmine.
2.19 Saarde valla alaealiste komisjoni töös osalemine.
3. Õigused
3.1 teha ettepanekuid vallavanemale ja sotsiaalnõunikule vallavalitsuse ning sotsiaal- ja
haridusteenistuse töö paremaks korraldamiseks;
3.2 saada ametialast täiendkoolitust;
3.3 saada isikutelt ja ametiasutuse teenistujatelt oma teenistusülesannete täitmiseks
vajalikke dokumente ja informatsiooni;
3.4 kasutada vallavalitsuse bürootehnikat ja sõiduautot teenistusülesannete täitmiseks.
4. Vastutus
4.1 avaliku teenistuse eetikakoodeksi ja õigusaktidega avaliku teenistujale kehtestatud
nõuete ja seatud piirangute täitmise eest;
4.2 temale seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega ja ametijuhendiga pandud
ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest;
4.3 tema poolt vormistatud dokumentide ja esitatud andmete õigsuse, seaduslikkuse ning
õigeaegse edastamise eest;
4.4 asjaajamiseks tema kasutuses olevate dokumentide säilimise ning pidamise eest
vastavalt dokumentide loetelule ja asjaajamiskorrale;
4.5 oma töövaldkonnas rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
4.6 tema kasutuses oleva riist- ja tarkvara korrashoiu ning säilimise eest;
4.7 teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmete ja juurdepääsupiiranguga
teabe mitteavalikustamise eest, seda ka pärast teenistussuhte lõppemist;
4.8 andma üle ametikohalt vabastamisel asjaajamise ja vallavalitsuse poolt talle
kasutamiseks antud vara.
5. Nõuded haridusele
Rakenduslik kõrgem sotsiaalalal ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine.

6. Nõuded töökogemusele, teadmistele ja oskustele
6.1 ametnik peab tundma:
1) riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus),
kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
2) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte;
3) oma teenistusvaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning
oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
4) vallavalitsuse asjaajamisele kehtestatud reegleid;
6.2 ametnik peab oskama:
1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning
teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
2) koostada õigusaktide eelnõusid koos eelnõu seletuskirja ja sinna juurde kuuluvate
materjalidega ning haldusakte, samuti teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud
reegleid;
3) eesti keelt kõnes ja kirjas ;
4) autojuhtimisoskus.
5) ametnikul peab olema hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide
elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes
olukordades ning oskus selgitada oma seisukohti arusaadavalt.
6) ametnik peab eneseanalüüsi ja arenguvestluse tulemusel koostama enesetäienduskava ja
olema nõus eri- ja ametialase enesetäiendamisega. Ametniku ülesanne on leida pädev
koolitaja, tööandja ülesanne on leida rahalised vahendid.
7) omama teadmisi laste- ja perepsühholoogia valdkonnast, koostööoskus laste ja
täiskasvanutega.
7. Ametijuhendi muutmine
Lastekaitsespetsialisti ametijuhendit võib muuta lähtuvalt seadustes sätestatud korras või
lastekaitsespetsialisti ja sotsiaalnõuniku ning vallavanema kokkuleppe alusel või enne uue
lastekaitsespetsialisti teenistusse nimetamist.

Käesolev ametijuhend on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb hoiule vallavalitsusse
ja teine antakse lastekaitsespetsialistile.
Kinnitan, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun järgima selles ettenähtud nõudeid:

Lastekaitsespetsialist: ............................................................................................................
(Ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev)

