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Saarde Vallavalitsus
sotsiaalnõunik
II - keskastme ja tippspetsialistid
Saarde vald
ametikohale nimetab vallavanem
vallavanemale
lastekaitsespetsialist, sotsiaalametnik, hooldustöötajad
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialisti

1. Ametikoha põhieesmärk
Valla sotsiaaltöö korraldamine.
2. Teenistusülesanded
1. Riiklike sotsiaalhoolekandeprogrammide rakendamine kohalikul tasandil;
2. suhtlemine Pärnu Maavalitsusega;
3. arvestuse pidamine valla sotsiaalabi või sotsiaalhooldust vajajate kohta, abivajajate
hooldamise korraldamine, valla elanike nõustamine ja abistamine sotsiaalabi ja
sotsiaalhoolduse alal ning toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel;
4. toimetulekutoetuse määramine ja nõutavate aruannete esitamine;
5. kodukülastuste tegemine abivajajate olukorra väljaselgitamiseks;
6. materjalide ettevalmistamine hooldekodusse paigutamiseks või hooldaja määramiseks;
7. koduteenuse osutamise lepingute ettevalmistamine ja nende täitmise jälgimine;
8. täisealiste isikute eestkoste korraldamine - arvamused ja avaldused kohtule,
eestkostjatelt aruannete küsimine;
9. sotsiaalteenuste osutamise korraldamine;
10. töötute ja tööotsijate toimetuleku toetamine vastavalt kehtivale seadusandlusele.
11. kinnipidamiskohast vabanenud isikute taasühiskonnastamise korraldamine;
12.vallavalitsuse liikmete ja valla ametnike nõustamine sotsiaaltöö valdkonnas;
13.sotsiaalhoolekandealaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja esitamine
vallavalitsusele või volikogule kinnitamiseks;
14.kirjade ja avalduste vastuvõtmine ning menetlemine;
15.oma töövaldkonna statistiliste jm. aruannete koostamine ettenähtud ajaks;
16.koostöö tegemine sotsiaaltööga tegelevate, pensionäride-, heategevus- jm.
organisatsioonidega;
17.humanitaarabi ja heategevuse suunamine tõeliselt puudustkannatavatele inimestele;
18.lähedasteta jäänud vallaelanike matmise korraldamine;

19.lastele ja õpilastele jõulupakkide tellimise ja asutustesse saatmise korraldamine;
20. kontaktipidamine vallas olevate arstipunktide jt valla elanikke teenindavate
tervishoiuasutustega, vajadusel elanike (üksikvanurid) transport haiglasse ja koju;
21. materjalide või teatiste ettevalmistamine kohtu- ja teistele juriidilistele isikutele
menetluse tarvis, vallavalitsuse esindamine kohtus;
22. STAR-is (Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister) sotsiaalteenuste, -toetuste ja
muu abi osutamise ning toimingute administreerimine ja dokumenteerimine;
23.dokumentide loetelus ettenähtud toimikute pidamine ning nende arhiveerimiseks
esitamine ;
24.vallavanema poolt antud täiendavate ühekordsete teenistusülesannete täitmine.

3. Õigused
1. teha ettepanekuid vallavanemale oma töövaldkonna paremaks korraldamiseks;
2. saada ametialast täiendkoolitust;
3. saada isikutelt ja ametiasutuse teenistujatelt oma teenistusülesannete täitmiseks
vajalikke dokumente ja informatsiooni;
4. kasutada vallavalitsuse bürootehnikat ja sõiduautot teenistusülesannete täitmiseks.
4. Vastutus
1. avaliku teenistuse eetikakoodeksi ja õigusaktidega avaliku teenistujale kehtestatud
nõuete ja seatud piirangute täitmise eest;
2. temale seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega ja ametijuhendiga pandud
ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest;
3. tema poolt vormistatud dokumentide ja esitatud andmete õigsuse, seaduslikkuse ning
õigeaegse edastamise eest;
4. asjaajamiseks tema kasutuses olevate dokumentide säilimise ning pidamise eest vastavalt
dokumentide loetelule ja asjaajamiskorrale;
5. oma töövaldkonnas rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
6. tema kasutuses oleva riist- ja tarkvara korrashoiu ning säilimise eest;
7. teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmete ja juurdepääsupiiranguga
teabe mitteavalikustamise eest, seda ka pärast teenistussuhte lõppemist;
8. andma üle ametikohalt vabastamisel asjaajamise ja vallavalitsuse poolt talle
kasutamiseks antud vara.
5. Nõuded haridusele
Erialane kõrgharidus 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. Ametijuhendi muutmine
Sotsiaalnõuniku ametijuhendit võib muuta lähtuvalt seadustes sätestatud korras või
sotsiaalnõuniku ning vallavanema kokkuleppe alusel või enne uue sotsiaalnõuniku
teenistusse nimetamist.

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

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

