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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

PEASPETSIALISTI AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Peaspetsialist (ostukeskus) 

Tegevusvaldkond: Vangla varustusalane tegevus ja väikeostude korraldamine 

Töölepingu sõlmimine Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (ostukeskus) 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (ostukeskus-ostukeskuse 
tööd puudutavad tööülesanded) 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (ostukeskus) 

Teenistuskoha põhieesmärk: Vangla väikeostude korraldamisega seotud tegevused, lepingute 
sõlmimine, Lähteülesande sisendi esitamine Hankeüksusele 
Riigihangete korraldamiseks, hankeplaanide koostamine 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus. 
2. Eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel ja vene keele oskus 

suhtlustasandil. 
3. Väga hea arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning dokumendihaldus tarkvara tundmine. 
4. Valdkonna õigusaktide hea tundmine. 

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

1. Oskus planeerida ja korraldada tööprotsesse. 
2. Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea 

analüüsivõime, lahendustele orienteeritus. 
3. Kõrge pingetaluvus, usaldusväärsus, ausus ja täpsus. 
4. Hea meeskonnatöö oskus. 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab Viru Vangla ostu- ja hankeplaani. Ostu- ja hankeplaan on koostatud õigeaegselt. 

2. Koondab kokku ja esitab vanglateenistuse 
ülese Hankeplaani Riigi Tugiteenuste 
Keskuse Hankeüksus’ele. 

Hankeplaanid on koostatud vanglate esitatud hankeplaanide 
alusel ja esitatud tähtaegselt. 

3. Koostab Viru Vangla Lähteülesande 
sisendi Riigihangete korraldamiseks. 

Lähteülesande sisendid on koostatud õigeaegselt. 

4. Valmistab ette Lähteülesande sisendi 
vanglateenistuse üleselt saadud andmete 
põhjal Riigihangete korraldamiseks ja esitab 
need õigeaegselt RTK HÜ’le. 

LÜ- sisendid on koostatud ja esitatud õigeaegselt. 

5. Korraldab vangla väikeostude 
menetlemise (asjade ostmine, teenuste-, 
eriteenuste- ja sotsiaalteenuste tellimine või 
muu riigihange, millega ei kaasne 
riigihangete seaduse kohaselt nõutavaid 
toiminguid riigihangete registris). 

Väikeostude menetlemine toimub õigeaegselt. 

6. Vormistab Riigihanke või Väikeostude 
konkursi kaudu valitud võitjaga Hanke-, 
müügi-, teenuse-, töövõtu- vms lepingud ja 
menetleb need 
dokumendihaldussüsteemis Delta. 

Lepingud on vormistatud õigeaegselt. 

7. Edastab hangete ja hankelepingute kohta 
käiva informatsiooni õigeaegselt kõikidele 
osapooltele. 

Andmed on edastatud õigeaegselt ning nõuetele vastavalt. 

8. Valmistab ette enda tööülesannetega 

seotud aruanded, kirjad, protokollid, 
käskkirjad jms. 

Aruanded, kirjad, protokollid ja käskkirjad on koostatud 
korrektselt ja õigeaegselt. 

9. Korraldab vastutusalasse kuuluvat 
kirjavahetust, kokkulepitud andmete 
säilitamise V-kettal ja 
dokumendihaldussüsteemis Delta. 

Omab ülevaadet varem täidetud ülesannetest, dokumendid on 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt kehtivale 
korrale. 



10. Jälgib Justiitsministeeriumi ja 
Justiitsministeeriumi valitsemisalas 
olevate  asutuste  Riigihangete 
korraldamise ja lepingute sõlmimise korda. 

Riigihangete korraldamisel ja lepingute sõlmimisel juhindutakse 
JUM RH korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast. 

11. Osaleb asutuse inventuurides. Inventuurid on läbi viidud tähtaegselt. 

12. 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. 

13. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud. 

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

Informatsioon on edastatud. 

15. Täidab vahetult juhilt 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/ 


