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käskkirjaga nr 1-1/14 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla kantselei valdkond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla arhiivitöö ja asjaajamise korraldamine 

Vahetu juht: Kantselei valdkonna peaspetsialist (asjaajamine) 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (asjaajamine) määratud töötajat 

Töötajat asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (asjaajamine) määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Tagab arhivaalide korrashoiu ja nõuetekohase säilitamise ning teenistujate 
varustatuse kontoritarvetega. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Arvuti kasutamise oskus 

 

Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

2. Suuline ja kirjalik eneseväljendamiseoskus  

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab vangla arhiivitööks vajalike 
juhendite ja kordade (nt arhiivi ohuplaan, 
arhiivitöö juhend jne) eelnõud. Nõustab 
teenistujaid nimetatud valdkonnas. 

Arhiivitööks vajalike juhendite ja kordade eelnõud on 
koostatud. Teenistujad on nõustatud. 

2. Peab nõuetekohast arhivaalide loetelu ja 
täiendab seda, võttes igal aastal arvele 
struktuuriüksustes tekkinud toimikud ja 
märkides info hävitatud dokumentide 
kohta. 

Arhivaalide loetelu on koostatud ja täiendatud, on olemas 
ülevaade arhiivi seisust ja selle kujunemisest. 

3. Osaleb dokumentide loetelu ja selle 
muudatuste koostamises, vastutab kehtiva 
tervikteksti ajakohasuse ja kättesaadavuse 
eest. 

Dokumentide loetelu on ajakohane ja kättesaadav. 

4. Moodustab arhiivi asutuse tegevuse käigus 
saadud ja loodud registritest, toimikutest ja 
dokumentidest, süstematiseerib ja 
valmistab need ette nõuetekohaseks 
säilitamiseks. 

Asutuse tegevuse käigus saadud ja loodud dokumendid 
on arhiveeritud süstematiseeritult ja korrastatult. 

5. Korraldab pikaajalise säilitustähtajaga 
säilikute üleandmise Justiitsministeeriumi 
arhiivi. 

Pikaajalise säilitustähtajaga säilikud on üle antud JM 
arhiivi vastavalt kokkulepitud tähtaegadele. 

6. Säilitustähtaja möödumisel selekteerib  
hävitamisele kuuluvad paberkandjal 
säilikud, koostab hävitamisakti ja korraldab 
dokumentide hävitamise. 

Säilikud, mille säilitamise tähtaeg on möödunud ning 
edasine säilitamine ei ole vajalik, on hävitatud kooskõlas 
õigusnormidega. 

7. Haldab arhiveerimistoiminguid dokumendi-
haldusprogrammis Delta ja korraldab 
säilitustähtaja möödumisel dokumentide 
hävitamist.  

Dokumentide arhiveerimine ja hävitamine 
dokumendihaldusprogrammis on läbi viidud 
nõuetekohaselt. 

8. Väljastab säilikuid vastavalt kehtestatud 
korrale ja peab arvestust säilikute 
kasutamise ja laenutamise üle. 

Tagatud on säilikute õiguspärane kasutamine ja ülevaade 
laenutamiste kohta. 

9. Võimaldab arhiivijärelevalve teostamist. Arhiivijärelevalve teostamine on võimaldatud. 

10. Registreerib ja edastab 
dokumendihaldusprogrammis vanglasse 

Dokumendid on nõuetekohaselt registreeritud ja 
menetlusse suunatud/välja saadetud. 
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saabunud ja väljasaadetavad dokumendid. 

11. Osaleb dokumentide loetelu ja 
asjaajamiskorra koostamisel ja 
täiendamisel. 

Dokumentide loetelu ja asjaajamiskorra koostamisel ja 
täiendamisel on osaletud. 

12. Väljastab säilikute kohta arhiiviteatiseid, 
väljavõtteid, koopiaid. Jälgib ja nõuab sisse 
tähtaegselt tagastamata säilikud.  

Arhiiviteatised, väljavõtted, koopiad väljastatud, laenutatud 
säilikute üle on järelevalve tagatud. 

13. Koostab tähtaegselt ning oma pädevuse 
piires vastused teabenõuetele ja 
päringutele. 

Vastused teabenõuetele ja päringutele on tähtaegselt ning 
pädevuse piires koostatud. 

14. Tellib vangla teenistujatele nime- jm 
templid, peab templite üle arvestust. 

Templid on tellitud, olemas korrektne ülevaade 
teenistujate kasutuses olevatest templitest. 

15. Tellib eelarve piires tööks vajalikud 
kontoritarbed ja blanketid. 

Tööks vajalikud kontoritarbed ja blanketid on tagatud. 

16. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

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

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Tööandja:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 


