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VIRU VANGLA 

FINANTS-JA MAJANDUSOSAKOND 

SPETSIALISTI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Spetsialist varade halduse alal 

Tegevusvaldkond: Riigivara ( ka väheväärtuslik vara) arvestuse pidamine 

Töölepingu sõlmimine Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist finantsalal 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna laojuhataja; 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna laojuhataja; 

Teenistuskoha põhieesmärk: Riigivara ja väheväärtusliku vara majandamisega seonduva arvestuse 
pidamine ja dokumenteerimine.  

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse ja tööalane 
ettevalmistus;  

2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, vene keele 
oskus soovitav;  

3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 
tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus; 

4. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 
oskused. 

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

1. Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute 

lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada 

iseseisvalt. 

2. Kohusetunne, otsustusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne 

täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse eest. 

3. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 

pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. 

4. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer). 

5. Oskus ja tahe  teha meeskonnatööd. 

6. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab riigivara (ka väheväärtuslik 
vara) indekseerimist, arvele võtmist ja 
jälgib riigivara registrisse kandmist läbi 
Riigitöötaja portaali; 

Tagatakse riigivara arvele võtmine. 

2. Jälgib riigivara vanglasisest liikumist 
struktuuriüksuste lõikes; 

Tagatakse riigivara otstarbekas paigutus ning luuakse sellest 
ülevaade.  

3. Kontrollib riigivara hoidmist ja kasutamist  
vastavalt sõlmitud  rendi-, ehitus-, 
remondi- jms. lepingutele; 

Tagatakse riigivarale garantiid ja muud esitatud säilitamise 
nõuetest kinnipidamine. 

4. Koostab kinni peetavate poolt rikutud ja 
lõhutud inventari  kahju kuluaktid; 

Dokumenteeritakse kinni peetava poolt vanglale tekitatud 
kahju. 

5. Koostab osakonna pädevusse antud 
riigivaraga seonduvate kirjade, 
käskkirjade jms. dokumentatsiooni 
eelnõud; 

Tagatakse vajalike dokumentide õigeaegne (tähtaegne) 
koostamine esitamiseks. 

6. Tagab kõikide hoonete, osakondade ja  
valdkondade inventuuride õigeaegse 
läbiviimise ning tulemuste fikseerimise; 

Tagatakse ülevaate saamine varade hetkeseisust. 



7. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid,    
finants- ja majandusosakonna  juhatajalt 
saadud korraldusi. 

Kindlustatakse tegevus eritingimustes. 

8. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

9. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

10. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

11. Täidab vahetult juhilt/osakonna juhatajalt 
saadud ühekordseid suulisi ja kirjalikke 
korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber 
korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 


