
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Tartu labor  

1.2 Ametinimetus Autojuht-proovivõtja 

1.3 Ametipositsioon Töötaja  

1.4 Vahetu juht Laborijuhataja  

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt üksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused Töö on ülevabariigiline ja vajadusel väljaspool 

tööaega 

1.9 Ametikoha eesmärk Proovide võtmine ja transport laborisse 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Veeproovide võtmine labori klientide 

või Lõuna regionaalosakonna poolt 

ettenäidatud kohtades. 

 Proovivõtukava alusel on klientidega kokku 

lepitud proovivõtuaeg. 

 Proovid on võetud vastavalt Lõuna 

regionaalosakonna plaanile või labori etteantud 

kavale ja kliendi soovidele järgides 

kvaliteedisüsteemi nõudeid. 

 Proovivõtudokumendid on täidetud korrektselt 

ja need on sisestatud VTI-sse. 

 Puuduvad klientide või Lõuna 

regionaalosakonna põhjendatud kaebused. 

2.2 Proovide, posti, kaupade ning 

vaktsiinide vedu, muud labori ja 

Lõuna regionaalosakonna tööks 

vajalikud sõidud. 

 Proovid, kaubad, post ja vaktsiinid on kohale 

toimetatud õigeaegselt. 

 Proovide ja vaktsiinide veol on järgitud kõiki 

nende transpordile esitatud nõudeid. 

 On kinni peetud labori juhtkonna või Lõuna 

regionaalosakonnaga kooskõlastatud ajakavast 

ja sihtpunktidest. 

 Sõitudel on kasutatud optimaalseimat marsruuti. 

 Autot juhitakse korrektselt vastavalt 

liikluseeskirjadele ja teeoludele, puuduvad 

karistused liikluseeskirjade rikkumise eest. 

 Kütusekulu on optimaalne. 

2.3 Labori ja Lõuna regionaalosakonna 

ametiautode heaperemehelik 

kasutamine ja selle regulaarse 

hoolduse korraldamine. 

 Auto on puhas ja töötab häireteta. 

 Laborijuhatajat või Lõuna regionaalosakonna 

juhatajat on  õigeaegselt informeeritud 

puudustest auto tehnilises seisukorras. 

 On kinni peetud hoolduse ja tehnilise ülevaatuse 

tähtaegadest. 

 Kütusekulu aruanded ja teekonnalehed on 

täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 
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 Rehvivahetus on korraldatud õigeaegselt. 

 Autosid kasutatakse vastavalt Lõuna 

regionaalosakonna juhataja poolt kehtestatud 

ametiautode kasutamise korrale (sh 

garazeerimise nõuded).  

2.4 Lõuna regionaalosakonna teenistujate 

transportimine objektidele ja tagasi. 

 Vastavalt labori juhi ja Lõuna 

regionaalosakonna juhataja kokkuleppele 

transportteenuse osutamine Lõuna 

regionaalosakonnale.  

2.5 Labori- või Lõuna regionaalosakonna 

ruumide pisiremondi ja korrastustööd.  

 Labori juhtkonna poolt antud ülesanded on 

täidetud korrektselt ja tähtaegselt. 

 Töövahendid ja –materjalid on hangitud 

optimaalseima hinnaga. 

2.6 Laborijuhataja või Lõuna 

regionaalosakonna juhataja poolt 

antud ühekordsete lisaülesannete 

täitmine. 

 Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 

 Erakorralise sündmuse tingimustes peab 

viivitamatult asuma tööülesannete täitmisele 

vastavalt Lõuna regionaalosakonna juhataja 

ülesannetele ka väljaspool tööaega. Sealhulgas 

tuleb asuda tööülesandeid täitma juhul, kui 

Lõuna regionaalosakonna halduses olevad 

vaktsiinide külmahel võib katkeda, siis tuleb 

toimida vastavalt Lõuna regionaalosakonna 

juhataja korraldustele. 

 
 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima; teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.3 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma 

tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.7 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.9 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.10 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.11  Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare 

ja asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt. 

3.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos 

viitega seaduse sättele. 
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3.13 Teha ettepanekuid struktuuriüksuse juhile enda töö paremaks korraldamiseks. 

3.14 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel. 

3.15 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel. 

3.16 Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.17 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

(arengu- ja hindamisvestlus). 

3.18 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus 

ning telefon. 

Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet.  

 

Teenistuja riietus on puhas ja korrektne. 

4.2 Proovide võtmiseks vajalikud 

vahendid ja seadmed. 

Tööriietus ja jalanõud. 

4.3 Ametiauto.  

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Vähemalt keskharidus  

5.2 Erialale/õppesuunale B-kategooria juhiload. 

5.3 Töökogemusele Eelnev 2-aastane auto juhtimise kogemus. 

5.4 Teadmistele ja oskustele Atesteeritud proovivõtja. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele  Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh 

suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires, võime näha ette ja 

hinnata otsuste tagajärgi ning vastutada nende 

eest. 

 Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka 

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega. 

 Väga hea suhtlemisoskus, sh oskus teha 

koostööd. 

 Meeskonnatööle orienteeritus – oma rolli 

meeskonnas mõistmine ja oskus tegutseda 

meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. 

 Lojaalsus, korrektsus. 

5.6 Keeleoskusele  Riigikeele oskus kõrgtasemel (C1).  

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01 – A07. 

 
 


