
 
 
 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus;  
2. eesti keele oskus heal tasemel, vene keele oskus soovitav.  

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid, isikuomadused) 

1. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja töökohal vajalike  
andmekogude käsitlemise oskus; 

2. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus; 
3. analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku informatsiooni 

loogilise ja süsteemse edastamise oskus; 
4. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti muudatuste 

ja ootamatute olukordadega; 
5. võime eristada olulist erialast teavet ebaolulisest, planeerida 

efektiivselt tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja  
tulemuslikult. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga (RKAS)  
koordineerib vangla ehitiste ja rajatiste hooldus- ja  
remonttöid. 

Vangla ehitised ja rajatised vastavad nõuetele ja on 
töökorras. 

2. Vanglale vajalike investeeringute ja ehitus- ning 
remonttööde teostamiseks teeb ettepanekuid 
RKAS-le ning koostab sellega seonduvad  
dokumentatsiooni. 

Vangla jaoks oluliste tööde tegevuskava  
koostamine. 

3. Kontrollib ehitus- ja remonttööde teostamist ning 
ajakavast kinni pidamist, informeerib probleemi-
dest finants- ja majandusosakonna juhatajat või  
direktori asetäitjat. 

Ehitus- ja remonttööde tegevuse ja tulemuslikkuse  
kontroll. 

4. Suhtleb ehitiste ja rajatiste remondi- ja ehitus- 
küsimustes vajadusel Justiitsministeeriumiga. 

Informatsioonivahetus. 

5. Teeb sissekanded vajalike remonttööde kohta  
e-hoolduspäeviku süsteemi (Archibus). 

Operatiivne informatsiooni edastamine RKAS-le 
(OÜ-le Hooldus  Pluss) rikete kõrvaldamiseks. 

6. Eriolukordades (põleng, suurvesi, tormikahjustus 
jms) ja avariide puhul  teeb koostööd ohuallika  
likvideerimiseks vanglateenistuse, RKASi ja  
Hooldus Pluss OÜ vastavate ametnikega,  
vajadusel ka päästeteenistusega. 

Ohuolukordades häireteta tegevuse tagamine. 

7. Korraldab telekanalite edastamise süsteemi  
toimimist ja hooldamist.  

Vanglas on tagatud televisioonisaadete jälgimise 
võimalus. 

TARTU  VANGLA 
Finants- ja majandusosakond 
PEASPETSIALISTI (HALDUSKÜSIMUSTES) AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Peaspetsialist (haldusküsimustes)  

Tegevusvaldkond: Vangla ehitiste ja rajatiste nõuetele vastavuse ja tehnilise  
korrasoleku jälgimine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Spetsialisti (transport, heakord) 

Töötajat asendab: Spetsialist (transport, heakord) 

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Tagada koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga vangla hoonete ja rajatiste 
ehituslik korrashoid ning ohutud tingimused nende ekspluatatsioo-
niks. Kambri sisustuse remondi ning valvurkoosseisu individuaalse-
te sidevahendite regulaarse hoolduse korraldamine.  
 
Vahetu juhi korraldusel. 
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8. Vastavalt vangla vajadustele valdkonna eelarve 
projekti koostamine ja esitamine finants-
analüütikule. Jälgib eelarveliste vahendite  
sihipärast kasutamist oma töövaldkonna osas. 

Vastavalt reaalsetele vajadustele ettepanekud 
eelarve koostamiseks ja rahaliste vahendite sihipä-
rane kasutamine. 

9. Korraldab kambrimööbli remonttöid. 
 

Kambrites on tagatud kasutuskõlbliku inventari 
olemasolu. 

10. Oma tegevusvaldkonda kuuluvate soetuste jaoks 
soetuse taotluste vormistamine (vajamineva  
materjali ja/või töövahendite hankimine). 
 

Korrektne soetuse taotluse dokumentatsioon.  

11. Korraldab kinni peetavate isikute eluhoonetes 
vanglale kuuluvate elektripliitide, külmikute,  
kuivatuskappide ja telerite hooldust ning remonti. 

Vangla olmetehnika töökorras olek. 

12. Osaleb rikutud, purunenud, hävinenud riigivara 
kahju hindamisel. Määratud riigivara kahju suurus. 

13. Vangla töötajatele ja ametnikele Abloy võtmete 
väljastamine, vastuvõtmine ja uute võtmete  
tellimine. 

Töötajatel ning ametnikel tööruumide uste  
lukustamiseks vajalike võtmete olemasolu. 

14. Töötajate ja ametnike side- ja isikukaitse  
käsijaamade remondi ja hoolduse korraldamine. 

Puuduste ja riketega käsijaamade remontimine on 
tagatud. 

15. Töötajate ja ametnike laua- ja mobiiltelefonide  
remondi korraldamine. 

Puuduste ja riketega telefonide remontimine on  
tagatud. 

16. Kinnipeetavate kõnesideteenuse operaatorile  
puuduste ja rikete edastamine. 

Koostöös kinnipeetavate kõnesideteenuse  
operaatoriga on kinnipeetavatele tagatud töökorras 
telefonide kasutamise võimalus. 

17. Infoturbe kolmeastmelise etalonturbe süsteemi 
(ISKE) rakendamine Tartu Vanglas. 

Tartu Vangla andmeturbe spetsialisti nõustamine 
tehnilistes küsimustes, vajadusel andmeturbe spet-
sialisti asendamine, andmeturbe töörühmas osa-
lemine, Tartu Vangla teenistujate nõustamine 
andmeturbe küsimustes, kontrolltoimingute teos-
tamine, nende tulemustest ning üldisest andmetur-
be olukorrast Tartu Vanglas tagasiside andmine 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse Sisekontrolli 
ja infoturbe osakonnale, jooksvate andmeturbe  
küsimuste lahendamine koostöös andmeturbe 
spetsialistiga ning temalt saadud ühekordsete  
ülesannete täitmine. 

18. Koostab eelnõu vastamaks oma töövaldkonda 
puudutavatele kinni peetavate isikute avaldustele, 
märgukirjadele, taotlustele, teabenõuetele. 

Koostatud märgukirja, teabenõude, taotluse,  
avalduse jne eelnõu. 

19. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid või finants- 
ja majandusosakonna juhatajalt saadud  
ühekordseid ülesandeid. 

Tagatakse tegutsemine kiiresti muutuvates  
olukordades. 

 

Kooskõlastatud  
tegevus ja  
koostöö: 

Kooskõlastab tegevuse osakonna juhatajaga või direktori asetäitjaga. Teeb koostööd 
vangla teiste struktuuriüksustega, Riigi Kinnisvara AS-ga, Hooldus Pluss OÜ-ga ja 
teiste koostööpartneritega. 

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on  
vajalikud ametikohale esitatud ülesannete täitmiseks; 

2. teha vangla juhtkonnale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks; 
3. kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 
4. osaleda näitustel, messidel ja firmade teabepäevadel, mille temaatika kuulub  

ehituse- ja remondi, energeetika või kinnisvara haldamise valdkonda; 
5. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning  

vajadusel tehnilist abi nende kasutamisel; 
6. saada ametialast vajalikku täiendkoolitust. 
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Töötaja  
vastutab: 

1. tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest; 
2. tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, tuleohutuse- ja 

tööohutuse nõuetekohase täitmise eest; 
3. seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vanglatööd käsitle-

vatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete 
täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras; 

4. ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste inimeste perekonna ja 
eraelu puudutavate andmete ning muu info hoidmise, sihipärase kasutamise ja  
kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

tulenevalt töökorralduslikust vajadusest. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor   

 


