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Õru Vallavalitsuse spetsialisti sotsiaaltöö alal ametijuhend
I. Üldosa
1.1 Spetsialisti sotsiaaltöö alal nimetab ametisse vallavanem.
1.2 Spetsialist sotsiaaltöö alal allub vallavanemale.
1.3 Spetsialisti sotsiaaltöö alal asendamise määrab vallavanem.
II. Ametikoha eesmärk
Sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamine vallas.
III. Teenistuskohustused
3.1 Sotsiaalregistri pidamine sotsiaalministeeriumi poolt ettenähtud korras.
3.2 Vallas elavate invaliidide, pensionäride, töötute, paljulapseliste ja väikeste lastega perede,
kinnipidamiskohtadest vabanenute ning teiste sotsiaalabi või hooldust vajavate inimeste
arvestuse pidamine ning informatsiooni edastamine seaduses ettenähtud korras.
3.3 Vanemlike kohustuste, lapsekohustuste ja koolikohustuste mittetäitjate arvestuse pidamine.
3.4 Sotsiaalabi ja toetuste saamiseks vajalike dokumentide täitmine.
3.5 Kodanike vastuvõtmine sotsiaalhoolekande ja sotsiaalabi küsimustes, nende abistamine
sotsiaalabi või toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel.
3.6 Informatsiooni andmine riiklike elatusrahade seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse,
lastetoetuste seaduse jt sotsiaalvaldkonda puudutavate seaduste kohta.
3.7 Sotsiaalküsimusi puudutavate õigusaktide projektide koostamine, nende esitamine
vallavolikogule ja vallavalitsusele ning nende seadustele ja teistele õigusaktidele vastavuse
tagamine.
3.8 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töös osalemine, sotsiaalkomisjoni tehniline teenindamine.
3.9 Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel tema teenindusvaldkonda kuuluvate küsimuste
arutelul osalemine.
3.10 Kirjadele ja avaldustele vastamine tema teenistusvaldkonda kuuluvates küsimustes. Avaliku
teabe nõuete täitmine tema teeninduspiirkonda puudutavates küsimustes. Kodanike
konsulteerimine ja abistamine tema teenistusvaldkonnas.
3.11 Vajadusel laste lastekodusse või turvakodusse paigutamine, vanurite hooldekodusse
paigutamine või abistamine koduhoolduse teenuste pakkumisel.
3.12 Valla sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine.
3.13 Koos vallaasutuse „Õru Soojus” direktoriga töötute hädaabitööde küttematerjali hankimise,
korraldamine
3.14 Arstiabi korralduse ja elukondliku teeninduse olukorra analüüsimine ja soovituste andmine
olukorra parandamiseks.
3.15 Oma teenistusvaldkonnas läbirääkimiste ja lepingute ettevalmistamine, infovahetuse
organiseerimine, suhtlemine erinevate asutustega, kontaktide hankimine.
3.16 Vanemlike õiguste äravõtmise algatamine ning laste asendus või turvakodusse paigutamine
3.17 Teiste seaduses või vallavalitsuse töökorras pandud ülesannete täitmine.
3.18 Vallavanema poolt antud ametialaselt vajalike ülesannete täitmine.
3.19 Koolikohustuslike isikutega tegelemise korraldamine, koolikohustuse täitmata jätmise
põhjuste väljaselgitamine ning koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes meetmete
rakendamine. /lisatud 21.03.2011/

IV. Vastutus
Spetsialisti sotsiaaltöö alal vastutab talle pandud teenistuskohustuste täpse ja õigeaegse täitmise
ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja
eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
V. Õigused
5.1 Omab kõiki avalikku teenistust reguleerivates õigusaktides sätestatud õigusi.
5.2 Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, dokumente jms vallavalitsuse
teenistujatelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla territooriumil tegutsevatelt asutustelt.
5.3 Teha vallavanemale ettepanekuid oma teenistusvaldkonna töö paremaks korraldamiseks ja
probleemide lahendamiseks, kokku kutsuda nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade
moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel.
5.4 Valmistada ette ja esitada vallavanemale õigusaktide projekte tema pädevusse kuuluvates
küsimustes.
5.5 Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust vallavalitsuse kulul.
5.6 Kasutada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja
kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel ja transporti.
VI. Ametijuhendi muutmine
6.1 Ametijuhend kuulub läbivaatamisele ja muutmisele juhtudel, kui muudatuste aluseks on
kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd, kuid mitte vähem kui kord
kahe aasta jooksul.
6.2 Ametijuhendit võib muuta spetsialisti sotsiaaltöö alal nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha
eesmärk, põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus ega palk ja ülesannete maht ei suurene.
6.3 Ametijuhend kuulub läbivaatamisele uue spetsialisti sotsiaaltöö alal teenistusse võtmisel.
Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun järgima selle sätteid.
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