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KINNITATUD 

5. mai 2014. a. 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Üldosakond 

1.2 Ametinimetus Peaspetsialist 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Üldosakonna juhataja 

1.5 Alluvad Puuduvad 

1.6 Asendaja peaspetsialist 

1.7 Asendab peaspetsialisti 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Asjade ja teenuste ostmisel õiguspärase hankemenetluse 

läbiviimine ning lepingute haldamine 

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

1. Lepingute haldamine, registri pidamine, 

väljasaadetavatele lepingutele 

kaaskirjade koostamine. 

 Lepingud (sh lisad ja muudatused) ja lepingutega 

seotud olulised dokumendid (memod, infovahetus, 

pakkumised, pakkumiste võrdluse aktid, tehniline 

dokumentatsioon, ekspertarvamused jms) on 

koostatud, registreeritud ning säilitatud viisil, mis 

tagavad nende sisu täieliku säilimise, kontrolljälje 

olemasolu ning võimaldavad iga lepingut 

terviklikult käsitleda. 

 Lepingud on õigeaegselt registreeritud, muudatused 

ja täiendused sisse viidud, lepingud ja nendega 

seotud dokumendid on korrektselt vormistatud. 

2. Hangete ettevalmistamine ja 

korraldamine vastavalt asutuses kehtivale 

korrale. 

 Hanked on läbi viidud kooskõlas asutuses kehtiva 

korraga (võetud vajalikud hinnapakkumised. 

 Vastavalt Riigihangete seadusele on hanked 

koostöös õigusnõunikuga Riigihangete registrisse 

sisestatud. 

3. Asutuse kasutuses olevatest autodest, 

nende liisingutest ja kindlustustest 

ülevaate omamine, autode läbisõitude 

jälgimine ja vajadusel ümberkorralduste 

tegemine. 

 On olemas ülevaade autode kasutusest ning uute 

autode soetamise vajadusest. 

4. Kindlustuslepingute sõlmimise 

korraldamine (autod, hooned-, vara, 

reisikindlustused). 

 Vastavalt asutuses kehtivale korrale on võetud 

hinnapakkumised ning sõlmitud vajalikud 

kindlustuslepingud. 

5. Teekonnalehtede ning kütuse-

kuluaruannete üle arvestuse pidamine. 
 On olemas igakuine ülevaade kütusekulust ja autode 

läbisõitudest. 

6. Isikliku sõiduauto kasutamise 

kompensatsiooni arvestamine, õiendi 

koostamine maksete tegemiseks. 

 Kokkulepitud ajaks on koostatud ja RTK-le 

edastatud väljamaksete tegemiseks vajalikud 

raamatupidamisõiendid. 

7. Mobiiltelefonide kuluarvestus 

koostamine ja edastamine 

finantsnõunikule kord kvartalis. 

 On olemas ülevaade mobiiltelefonide kulude kohta. 

8. Asutusele mittevajaliku vara üleandmise 

ja/või müügi korraldamine. 
 Mittevajalik vara on üle antud või müüdud vastavalt 

Riigivaraseadusele. 

9. Ruumide rendilepingutega seotud  Struktuuriüksuste juhid on vajaduse korral saanud 
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probleemide lahendamine, riigivara 

registrisse vajalike täienduste tegemine. 

mõistliku aja jooksul abi. 

 Riigivararegistrisse on tehtud kanded vastavalt 

Riigivaraseadusele. 

10. Väikevahendite üle arvestuse pidamine 

(arvele võtmised, maha kandmised, 

inventarinumbrite andmine). 

 Väikevahendid on arvele ja arvelt maha võetud 

vastavalt asutuses kehtivale korrale. 

11. Muud ühekordsed ülesanded.  Ülesanded on täidetud korrektselt ja kiiresti. 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED ÕIGUSED 
1. Täita tööülesanded õigeaegselt ja 

kvaliteetselt. 

Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku 

informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, 

kommentaare ning asjassepuutuvaid dokumente või 

nende koopiaid (v.a. juurdepääsupiiranguga 

dokumendid). 

2. Kasutada oma tööks vajalikku riigivara ja 

vahendeid sihtotstarbeliselt ja 

heaperemehelikult. 

Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest. 

 Teatada oma vahetule juhile igast teenistus-kohustuste 

täitmisega seotud probleemist, mida ei ole suutnud 

lahendada. 

 Saada asutuse koolitusplaaniga ettenähtud ametialast 

koolitust vastavalt vajadusele ja võimalustele. 

 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma 

teenistuskohustuste täitmise kohta vähemalt kord aastas 

(arengu- ja hindamisvestlus). 

 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates 

küsimustes ilma õiguseta võtta asutusele kohustusi. 

 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

„Kontoriametniku” töökoht. Teenistuskohale ei ole kehtestatud eririietuse nõuet. 

Arvuti koos vajamineva tarkvaraga.  

Printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus. 

 

Lauatelefon ja kantseleitarbed.  

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele I astme kõrgharidus. 

5.2 Erialale/õppesuunale Tööks sobiv eriala. 

5.3 Töökogemusele - 

5.4 Teadmistele ja oskustele Riigi raamatupidamist, riigihankeid, avaliku 

halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust 

reguleerivate õigusaktide ning Põhiseaduse 

tundmine. Väga head teadmised Terviseameti 

ülesannetest ja spetsialisti tegevust reguleerivatest 

õigus- ja haldusaktidest. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja 

vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, koostöö- 

ja abivalmidus, meeskonnatöö oskus, lojaalsus. 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel – C1 tase. 
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Inglise ja vene keel - kesktase 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01 – A07 

 

VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast 

arenguvestlust. 


