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Tallinna Vangla direktori 
21.04.2019 

käskkirjaga nr 1-1/19/37 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Personal 

Ametikoht: Peaspetsialist väljaõppe alal 

Tegevusvaldkond: Enesekaitsekoolituste koordineerimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Personalijuht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Personalijuhi poolt määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: Personalijuhi poolt määratud ametnik. 

Ametikoha põhieesmärk: Gümnaasiumiõpilastele suunatud enesekaitsekoolituste 
koordineerimine Tallinna Vanglas ja koolides 

 

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

Tööaja korraldus: Summeeritud tööaja arvestus, töötamine riigipühadel, 
nädalavahetustel ja öösiti. 

Muud nõuded: Puuduvad 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Suhtleb gümnaasiumite  kontaktisikutega 
enesekaitsekoolituste organiseerimise osas 
sobivate    treeningaegade, -kohtade, gruppide 
täituvuse,       valikainena arvestamise jms 
tagamiseks. 

Gümnaasiumiõpilastele suunatud 
enesekaitsekoolitused toimuvad vastavalt 
kokkulepitule. 

2. Koostab enesekaitsekoolituste ajakava ja tagab 
sellest kinnipidamise. 

Gümnaasiumiõpilastele suunatud 
enesekaitsekoolituste ajakava on koostatud ja 
koolitused toimuvad vastavalt ajakavale. 

3. Korraldab enne koolitusperioodi algust enesekaitse 
treeneritega lepingute sõlmimise ja koostab iga    
kuu lõpus Riigi Tugiteenuste Keskusele akti   
lepingus sätestatud koormuse täitmise kinnitamise 
kohta. 

Lepingud ja aktid on õigeaegselt sõlmitud ja 
koostatud. 

4. Tagab enesekaitse treenerite kohaloleku 
treeningutel ja vajadusel nende asendamise. 

Enesekaitsekoolitused toimuvad vastavalt 
kokkulepitud aegadele ja treenerite asendus on 
vajadusel tagatud. 

5. Kooskõlastab julgeolekuosakonnaga koolitusel 
osalejate lubamise vangla territooriumile. 

Julgeolekuosakond on koolitusel osalejad vangla 
territooriumile lubanud. 

6. Informeerib järelevalveosakonda vanglas 
toimuvatest enesekaitsekoolituste aegadest ja 
osalejate nimekirjast. 

Järelevalveosakond on koolituste toimumise 
aegadest ja osalejatest informeeritud. 

7. Tagab vanglas toimuvate koolituste ajal 
gümnaasiumiõpilaste turvalise liikumise vangla 
territooriumil. 

Vanglas toimuvate koolituste puhul on õpilaste 
turvaline liikumine territooriumil tagatud. 

8. Peab vangla ja koolide jaoks arvestust treeningutel 
osalenute üle. 

Arvestus on peetud vastavalt koolide ja vangla 
soovile. 

9. Koostab ja viib ellu koolituse lisategevuste plaani 
lähtuvalt Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja 
vahetu juhiga kokkulepitud kavast. 

Koolituse lisategevuste plaan on koostatud ja 
elluviidud kooskõlas Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna ja vahetu juhiga kokkulepitud kavast. 

10. Planeerib koolitusperioodiks lisategevuste eelarve 
ning kooskõlastab selle vahetu juhi 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 

Lisategevuste eelarve on planeeritud ning 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vahetu 
juhiga kooskõlastatud. 

11. Tagab eelarvest kinnipidamise ja peab kulude üle 
arvestust vahetu juhiga kokkulepitud vormil. 

Eelarvest on kinnipeetud ning kulude üle on 
arvestus peetud. 

12. Kinnitab ametikoha vastutusalaga seotud arved e- Vastutusalaga seotud arved on nõuetekohaselt 
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arvekeskuses. kinnitatud. 

13. Tutvustab järjepidevalt Eesti gümnaasiumites 
vahetu juhiga kooskõlastatud sihtrühmale 
enesekaitsekoolituse programmi ning 
vanglateenistust ja vanglaametniku elukutset. 

Eesti gümnaasiumiõpilased on teadlikud 
enesekaitsekoolituse programmist, 
vanglateenistuses töötamise ja vanglaametniku 
elukutseomandamise võimalustest. 

14.  Koostab gümnaasiumites toimuvate 
tutvustusürituste ajakava ning kaasab tutvustusi 
läbi viima ka teisi vanglaametnikke. 

Tutvustusürituste ajakavad on koostatud ja selle 
elluviimisse on kaasatud teisi vanglaametnikke. 

15. Otsib järjepidevalt erinevaid messe, üritusi ja teisi 
kohti, kus enesekaitsekoolituse programmi ja 
vanglateenistust tutvustada. 

Enesekaitsekoolituse programmi ja 
vanglateenistust tutvustatakse lisaks 
gümnaasiumitele ka erinevatel üritustel ja 
kohtades. 

16.  Spetsiifilisema suunitlusega treeninggrupile 
väljundi leidmine (sobiva ja koostööst huvitatud 
spordiklubi, treeneri ja koostöövormi leidmine ja 
treeningute korraldamine) 

Spetsiifilisema suunitlusega treeninggrupile on 
leitud sobiv väljund ja treeningud korraldatud. 

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

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

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

 

Kooskõlastatud 
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. Direktori asetäitja 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/ 


