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KINNITATUD 

Tallinna Vangla direktori 

15.01.2015 

käskkirjaga nr 8 

 

 

Struktuuriüksuse nimetus:  Teabe- ja uurimisosakond  

Ametikoht:  Peaspetsialist  

Tegevusvaldkond:  Õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja jälitustegevuse 
korraldamine  

Ametisse nimetamine:  Vangla direktor  

Vahetu juht:  Teabe- ja uurimisosakonna juhataja  

Alluvad:  Teabe- ja uurimisosakonna spetsialistid  

Teenistuja asendab:  Teabe- ja uurimisosakonna peaspetsialisti ja osakonnajuhatajat 

Teenistujat asendab:  Teabe- ja uurimisosakonna juhataja määratud isik  

Ametikoha põhieesmärk:  Tagada õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja 
jälitustegevuse korraldamine.  

  

Kvalifikatsioon:  Vastab justiitsministri 23.07.2013 määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori 
värbamine ja valik” 1 peatüki 2. jaos sätestatud nõuetele.  

Tööaja korraldus:  Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Vajadusel valveaja 
rakendamine.  

Muud nõuded:  Puuduvad  

  

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Jälgib ja analüüsib vangla operatiivolukorda tervikuna, 
võtab arvesse õigusrikkumisi soodustavaid tingimusi, 
töötab välja nende tingimuste likvideerimise 
võimalused.  

Õigusrikkumisi  soodustavad tingimused on 
likvideeritud.  

2. Kindlustab operatiiv-jälituslike ülesannete täitmise 
vangla territooriumil operatiivtööd tegevate teabe- ja 
uurimisosakonna spetsialistide kaasabil.  

Operatiiv-jälituslikud ülesanded on täidetud.  

3. Teostab kontrolli operatiivtööd tegevate teabe- ja 
uurimisosakonna spetsialistide üle ning kindlustab 
nende ametialase tegevuse seaduslikkuse vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele. 

Operatiivtööd tegevate teabe- ja uurimisosakonna 
spetsialistide seaduslik tegevus on kooskõlas 
kehtivate seadusandlike aktidega.  

4. Kogub vastavalt „Vangla jälitustegevuse juhendis“ 
toodule varjatult salajast teavet, analüüsib ning 
realiseerib seda.  

Salajane teave on kogutud ja realiseeritud ning 
analüüs teostatud.  

5. Kindlustab jälitustegevusega tegelevate spetsialistide 
erialase ettevalmistuse ja organiseerib täiendõpet.  

Jälitustegevusega tegelevate spetsialistide 
erialane ettevalmistatus ja täiendõpe on tagatud.  

6. Omab isiklikku salajaste kaastöötajate gruppi.  Kaastöötajate grupi olemasolu.  

7. Kontrollib pisteliselt et tema hallatavas 

teenistuspiirkonnas ei viibi kinni peetavaid isikuid, kes 

olenevalt nende staatustest ning tulenevalt vangistust 

reguleerivatest õigusaktidest ning sealt tulenevatest 

tähtaegadest. Teeb kõik enda ametikohast oleneva, et 

vajalikud paigutused on tähtaegselt tehtud. 

Teenistuspiirkonnas ei viibi sinna mitte kuuluvaid 
kinni peetavaid isikuid 

8. Kontrollib pisteliselt, et jõustunud kohtuotsuse järgselt 
Täitmisplaani järgi Tallinna vanglasse kuuluvad kinni 
peetavad isikud oleksid tähtaegselt paigutatud 
karistuse kandmiseks süüdimõistetute 
sektsioonidesse. 

Kontrollib pisteliselt, et jõustunud kohtuotsuse 
järgselt Täitmisplaani järgi Tallinna vanglasse 
kuuluvad kinni peetavad isikud oleksid 
tähtaegselt paigutatud karistuse kandmiseks 
süüdimõistetute sektsioonidesse. 
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9. Tagab dokumentide  ja informatsiooni 
konfidentsiaalsuse.  

Dokumentide ja informatsiooni konfidentsiaalsus 
on tagatud.  

10. Lahendab oma pädevuse piires kinni peetud isikute 
selgitustaotlusi ja märgukirju.  

Õigeaegselt lahendatud selgitustaotlused ja 
märgukirjad.  

11. Teeb kindlaks keelatud esemete ja ainete vanglasse 
toimetamise kanalid ja organiseerib nende 
likvideerimise.  

Keelatud esemete ja ainete vanglasse 
toimetamise kanalid on kindlaks tehtud ja 
likvideeritud.  

12. Planeerib ja teostab lühiajalisel väljasõidul viibivate 
kinnipeetavate kontrollimist.  

Kinnipeetavad on kontrollitud.  

13. Planeerib ja teostab väljaspool vanglat õppivate ja 
töötavate kinnipeetavate kontrollimist.  

Kinnipeetavad on kontrollitud.  

14. Kontrollib õigusrikkumistele ja põgenemisele kalduvate 
kinnipeetavate arvele võtmist ning nende lisamist 
vastavasse nimekirja. 

Õigusrikkumistele kalduvad isikud on nimekirja 
lisatud.  

15. Täidab vangla juhtkonna poolt antud ühekordseid 
suuliseid ja kirjalikke korraldusi ning tööülesandeid, 
mis ei tulene otseselt käesolevast ametijuhendist.  

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud korraldused ja 
tööülesanded.  

16. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi ning 
ühekordseid korraldusi, mis on antud osakonna 
põhitegevuse raames.  

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud.  

17. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest.  Läbitud õppe- ja teabepäevad.  

  

Kooskõlastat

ud tegevus 

ja koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 

riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja 

on andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 

 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma pädevusse 

kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 

Vangla koolitusstrateegiale. 

 

Vastutus: 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning 

muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, otstarbeka 

ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.  
6. Vahetu juhi või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu ja 

meediapäringutest. 
7. Suhtleb kinnipeetavatega vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla kodukorrast, 

muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. 

  

Ametijuhendi 
muutmine:  

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt teenistusülesanded ja 
nende täitmiseks kehtestatud nõuded, tööaja korraldus, teenistusülesannete maht ning 
teenistusülesannete muutmise tõttu ei vähene põhipalk.  

 

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 

kohustub seda täitma. 

Ametnik:   

 

 

 /ees- ja perenimi/ /allkiri/ /kuupäev/ 

 

Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 

tutvustanud ja selgitanud. 

Vahetu juht: 

 

 

 /ees- ja perenimi/ /allkiri/ /kuupäev/ 


