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TALLINNA VANGLA  
 

NÕUNIKU (RELVASTATUD ÜKSUS) AMETIJUHEND  
 
Struktuuriüksuse nimetus Juhtkond 
Ametikoht Nõunik 
Tegevusvaldkond Relvastatud üksuse tegevus 
Ametisse nimetab Direktor 
Vahetu juht Relvastatud üksuse ülem 
Alluvad Puuduvad 
Teenistuja asendab Puuduvad 
Teenistujat asendab Puuduvad 
Ametikoha põhieesmärk Relvastatud üksuse ja vangla julgeolekuga seotud arendus- ja 

koolitustegevuse korraldamine  
 
Kvalifikatsiooninõuded Vastavalt kõrgemate riigiametnike atesteerimisnõuetele. 
 
Muud nõuded 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused)  

1. Vähemalt 3-aastane töökogemus 
sisejulgeolekuvaldkonnaga seotud ametikohal.  

2. Eesti kriisireguleerimissüsteemi põhjalik tundmine.  
3. Vangla tööd reguleerivate õigusaktide tundmine.  
4. Iseseisvus töös, hea analüüsivõime.  
5. Hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus nii kõnes kui 

kirjas.  

 
Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Relvastatud üksuse rakendamisega 
lahendatavate erakorraliste sündmuste 
juhendmaterjalide väljatöötamine ja 
uuendamine. 

Juhendmaterjalid on välja töötatud ja uuendatud 

2. Relvastatud üksuse ja erakorralise 
sündmuse lahendamisel relvastatud 
üksusega vahetut koostööd tegevate 
ametnike koolitustegevuse kavandamine, 
korraldamine ja läbiviimine. 

Relvastatud üksuse liikmed ja teised ametnikud on 
vastavalt koolituskavale koolituse läbinud. 

3. Relvastatud üksuse eesmärkide 
määratlemises ning eelarveprojekti 
koostamises osalemine. 

Relvastatud üksuse ülema antud tööülesanded on 
täidetud. 

4. Relvastatud üksuse rakendamiseks 
vajalike muude tegevuste korraldamine 
ja neis osalemine 

Relvastatud üksuse ülema antud tööülesanded on 
täidetud. 

5. Erakorraliste sündmuste, sealhulgas 
hädaolukordade, lahendamisega ning 
vangla julgeolekuga seotud muude 
vanglateenistuse arendusprojektide 
algatamine, neis osalemine ja 
vanglateenistuse esindamine. 

Projekti juhile on kokkulepitud ajaks vajalik informatsioon 
esitatud ja muud projektiplaanis määratletud ülesanded 
täidetud. 

6. Oma pädevuse piires arvamuste 
koostamine õigusaktide kontseptsioonide 
ja eelnõude ning muude teenistuslike 
regulatsioonide kohta. 

Kontseptsiooni või eelnõu mõju relvastatud üksuse 
tegevusele ning vangla julgeolekule on analüüsitud ning 
selle põhjal on arvamus esitatud. 

7. Vajaduse korral ettepanekute tegemine Ettepanekud on esitatud. 



vanglate kriisireguleerimisalase tegevuse 
üle teostatava teenistusvalve 
läbiviimiseks. 

8. Vajaduse korral vangla juhtkonna 
nõustamine erakorraliste sündmuste 
lahendamisega seoses. 

Vangla juhtkonnale on kokkulepitud ajaks vajalik 
informatsioon esitatud. 

 
Kooskõlastatud tegevus ja koostöö 
1. Nõunik teeb koostööd ja kooskõlastab oma tegevuse relvastatud üksuse ülemaga. 
2. Nõunik teeb koostööd vanglateenistuse juhtide ning teiste vanglatega. 

 
Õigused 
 

1. Saada vanglateenistuse ametnikelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja 
dokumente.  

2. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikud töövahendid. 
3. Otsustada talle tööülesannete täitmiseks määratud eelarveliste vahendite kasutamist 
4. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.  
5. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku täiendkoolitust. 

 
Vastutus 1. Vastutab käesolevas ametijuhendis ametikoha eesmärgi ning tööülesannete 

nõuetekohase ja korrektse täitmise eest. 
2. Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ja seadusele vastavuse eest. 
3. Vastutab teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud informatsiooni eesmärgipärase 

kasutamise ja nõuetekohase hoidmise eest. 
4. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud vahendite säilimise eest. 
5. Vastutab eelarvevahendite sihipärase ja nõuetekohase kasutamise eest ning annab 

relvastatud üksuse ülemale ülevaate relvastatud üksuse tegevusega seotud 
tööülesannete täitmiseks tema vastutada määratud eelarveliste vahendite kasutamise 
kohta. 

 
 
Ametijuhendi muutmine 

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

 
Teenistuja:   
 
 

 

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


