
 

 
 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Autojuht (mehhanismide juht) 
Töövaldkond: Transpordivahendite juhtimine 
Töölepingu sõlmib: Direktor 
Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (heakord-transport) 
Alluvad: Puuduvad 
Töötaja asendab: Autojuhti 
Töötajat asendab: Autojuht 
Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Vangla transpordivahenditega vajalike sõitude teostamine vabariigi 
piires. Ohutu inimeste ja kauba veo tagamine. 
 

 
Kvalifikatsiooninõuded: Keskharidus, eelnev töökogemus antud valdkonnas vähemalt 3 

aastat; B, C, D, E  kategooria juhilubade olemasolu. 
 
Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

1. Täitma  käitumise häid tavasid 
2. Taluma suurt töökoormust  
3. Omama kõrget pingetaluvust 

 
 
 

 
Tööülesanded: Tulemus: 
1. Toestab vangla sõidukitega inimeste vedu ja 
majandussõite vastavalt tellimustele, vahetu juhi või 
vangla juhtkonnalt saadud  korraldustele . 

Ratsionaalne sõidukite kasutus. 

2. Täidab õigesti ja õigeaegselt oma tegevusega 
seotud dokumentatsiooni.  

Ülevaade kütuse, määrdeainete kulu  ja läbisõidu 
kohta 

3. Järgib rangelt liikluseeskirja, ohutustehnika ja 
tuleohutuse nõudeid. 

Sõitudel ohutuse tagamine. 

4. Teeb õigeaegselt ettepanekuid remondivahendite ja 
sõiduki varuosade hankimiseks. 

Sõiduki ekspluatatsioonikindluse tagamine 

5. Kindlustab temale kinnistatud sõiduki tehnilise 
korrasoleku, korrektse välisilme ja sisemuse puhtuse. 

Sõiduki ekspluatatsiooniea pikenemine 

6. Enne  sõidu alustamist kohustub kontrollima sõiduki 
korrasolekut ning  vajalike dokumentide olemasolu ja 
kehtivust 

Määrustepärane sõiduki kasutamine 

7. Täidab muid  õigusaktidest tulenevaid ning finants- 
ja majandusosakonna juhatajalt ja direktori asetäitjalt 
saadud ülesandeid. 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates olukordades 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse finants- ja majandusosakonna spetsialistiga või 
ülesande andnud või tellimuse  esitanud  ametnikuga. 

 

TARTU  ANGLA  
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 
AUTOJUHI AMETIJUHEND 



 

Õigused: 
 

1. Õigus saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
2. Õigus teha vangla juhtkonnale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks; 
3. Keelduda sõidukiga väljasõitmisest, kui tal on halb tervislik seisund ning sõidukil on 

ilmnenud tehnilised rikked. 
 
 

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

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

tuleohutuse- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 
3. Vastutab seadustest, Tartu Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 

vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmise eest  või täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud 
korras. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast 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 
perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 
 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele, kuid mitte 
sagedamini, kui kord aastas. 

 
Kinnitan käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et olen ametijuhendist aru saanud ja kohustun 
seda täitma 
 
Töötaja:   

  
       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 
 
 


