
 

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: vanglaametnike vormielementide arvestus; koristuskeemia jaotamine 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Spetsialist-laojuhatajat (majandusladu) 

Töötajat asendab: Spetsialist-laojuhataja (majandusladu) 

Töökoha põhieesmärk: 
 

 Puhastus- ja koristusvahendite ning koristustarvikute vajaliku kogu-
se tagamine; vanglaametnike vormielementide tellimine, väljastami-
ne ja arvestuse pidamine. 
 

Lisafunktsioonid: Vastavalt osakonna juhataja korraldustele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 
Kesk- kutse- või keskeriharidus; hea eesti ja soovitavalt vene keele 
oskus; arvuti kasutamise oskus MS Word., MS Excel, Internet Explo-
rer , MS Outlook 

 

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

1. Täitma häid käitumise tavasid 
2. Omama kõrget pingetaluvust 
3. Eelteadmised haldusdokumentidest 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kindlustab vanglat vajaminevate puhastus- ja hü-
gieenivahenditega ning koristustarvikutega, lähtu-
des vangla omapärast ja finantsvõimalustest. 

Vangla ruumide nõuetekohase puhtuse tagamine.  

2. Jälgib puhastusfirmade hinnapakkumisi koristus-
keemiale ja tarvikutele, lähtudes sobivusest vang-
lale. 

Ökonoomne majandamine. 

3. Planeerib ettepanekute ja aruannete kaudu puhas-
tus- ja koristustarvikute vajadust nii jooksval aastal 
kui ka järgnevaks aastaks. 

Kulude ratsionaalne ja reaalne planeerimine 

4. Peab läbirääkimisi koristuskeemiat ja tarvikuid 
pakkuvate firmadega. 

Parema pakkumise välja selgitamine. 

5. Vajadusel nõuab tarnijatelt sertifikaate jt kauba 
kvaliteeti iseloomustavaid dokumente. 

Vähendab riske ebakvaliteetse kauba ostmisel. 

6. Vastavalt vangla vajadustele tellib sobiva koristus-
keemia ja tarvikud soodsama pakkumise teinud 
firmalt. 

Otstarbekas finantsvahendite kasutamine. 

7. Vajadusel korraldab kinnipeetavatest abitööliste 
väljaõpet. Tööde kvaliteet. 

8. Kindlustab koristajatele s.h. kinnipeetavatest abi-
töölistele töövahendite ja kemikaalide õigeaegset 
väljastamist ning selle üle arvestuse pidamist. 

Koristusvahendite sihipärane kasutamine. 

9. Vajadusel täidab kassapidaja ülesandeid personali 
toitlustamisel 

Personali toitlustamine tagatud 

10. Korraldab vanglaametnike vormiriietuse komplek-
teerimist s.h. eelarvesse vahendite planeerimist 
ning vastavates suurustes ja vajalikes kogustes 
tellimist. 

Õigeaegne vormiriietuse vahetus. 

11. Tegeleb vanglaametnike vormiriietuse väljastami-
se ja arvestuse pidamisega. 

Ülevaade vormiriietuse ja elementide seisust. 
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12. Ebakvaliteetsetest ja tellimustele mitte vastavatest  
vormielementidest ning lepingu tingimuste mitte-
täitmisest tulenevate reklamatsioonide koostamine 
ja esitamine hankijale. 

Vangla, kui tellija õiguste tagamine (õigus kvali-
teetsele kaubale). 

13. Abistab majanduslaojuhatajat  humanitaarabi sor-
teerimisel ja ladustamisel. 

Ülevaade humanitaarabi esemetest ja seisukorrast. 

14. Osaleb majanduslaos inventuuride läbiviimisel.  Hetke laoseisu  kindlaks tegemine. 

15. Korraldab kahjurite tõrjet kõikides vangla hoone-
tes.  

Kahjurite hävitamine. 

16. Valib vähemalt kolme pakkumise hulgast parima 
pakkumise teinud kahjuritõrjet teostava firma. 

Parima hinna ja kvaliteedi suhte välja selgitamine. 

17. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, osakonna-
juhatajalt ja direktori asetäitjalt halduse alal saa-
dud ülesandeid. 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates olukorda-
des. 

 

Kooskõlasta-
tud tegevus ja 
koostöö: 

Teeb koostööd finants- ja majandusosakonna juhatajaga, vangla teiste osakondadega, 
kooskõlastab oma tegevusi finants- ja majandusosakonna juhatajaga. 

 

Õigused: 
 1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid ja muud informatsiooni, mis on vajalik 

metikohale pandud ülesannete täitmiseks.  
2. Teha ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
3. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust. 

 

 
Vastutus: 

 
1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite säilimi-

se eest. 
2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, tuleohutu-

se- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 
3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vangla-

tööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tee-
nistusülesannete täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodu-
korrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni peetava isiku vahendajaks 
muude isikutega, kui see ei tulene otseselt teenistusülesannetest. 

5. Vastutab ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste inimeste pe-
rekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase kasu-
tamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutumisele. 

 

Töötaja: Allkiri Kuupäev 

Ülle Juursoo, spetsialist 
 

 

 
 

Tööandja: Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor 
 

 

 
 


