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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla kantselei valdkond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate arvestus 

Vahetu juht: Kantselei valdkonna peaspetsialist (KP arvestus) 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (KP arvestus) poolt määratud 
töötajat 

Töötaja asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (KP arvestus) poolt määratud 
töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Kohtuotsuste jõustumiste vormistamine, etapeerimise ootel olevate 
kinnipeetavate nimekirja koostamine ja kinnipidamiskoha määramine 
täitmisplaanist tulenevalt koostöös teabe- ja uurimisosakonnaga. 
Kinnipeeturegistrisse ringkonnakohtu ja Riigikohtu otsuste 
sisestamine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 
 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Kinnipidamine headest käitumistavadest ja eetikakoodeksist 
5. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 

reguleerivatest õigusaktidest  
6. Hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus  
7. Hoolikas, täpne ja aus  
8. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline  
9. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Avab ja vormistab vanglasse esmakordselt 
saabuvate kinni peetavate isiklikud toimikud 
saabumisele järgneval tööpäeval. Samuti 
kontrollib andmete õigsust ning täidab 
kinnipeeturegistrit vastavalt selle põhimäärusele.  

Toimikud on korrektselt ja õigeaegselt vormistatud.  
Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri pidamise 
põhimääruse ning kinnipeeturegistri käsiraamatus 
sätestatule. 

2. Vormistab kohtuotsuste jõustumised: täidab kinni 
peetava isikliku toimiku ning sisestab 
kinnipeeturegistrisse vastava info. 

Toimikud on korrektselt vormistatud. 
Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri pidamise 
põhimääruse ning kinnipeeturegistri käsiraamatus 
sätestatule. 

3. Sisestab kinnipeeturegistrisse ja isiklikku 
toimikusse ringkonnakohtu otsused kinni peetava 
karistamise kohta.  

Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri pidamise 
põhimääruse ning kinnipeeturegistri käsiraamatus 
sätestatule. Toimiku sisekaas on täidetud. 

4. Teavitab teabe- ja uurimisosakonda, üksuse 
ametnikke, üksuse juhte, inspektor-kontaktisikuid, 
riskihindamisrühma ja meditsiiniosakonda kinni 
peetavatest, kelle kohtuotsused on jõustunud. 

Ametnikke on õigeaegselt teavitatud. 
 

5. Tagab elektroonilise dokumendi täitmise 
etapeerimise ootel olevate kinni peetavate osas. 
Selgitab koostöös teabe- ja uurimisosakonnaga 
välja kinni peetavate nimed, kes saadetakse 
täitmisplaani alusel teise vanglasse karistust 
kandma. 

Nimekiri on kättesaadav ning uuendused on 
jooksvalt sisse viidud. 
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6. Võimaldab ametiisikutel vastavalt vangla 
sisekorraeeskirjaga kehtestatud korras tutvuda 
kinnipeetava isikliku toimikuga ning teeb selle 
kohta kande toimikuga tutvumise lehele. 

Isikutoimikutega tutvumine on fikseeritud isikliku 
toimikuga tutvumise lehel. 

7. Tagab tema valduses olevate toimikute 
korrastamise vastavalt vangla 
sisekorraeeskirjades sätestatud nõuetele. 

Toimikud vastavad vangla sisekorraeeskirjas 
sätestatud nõuetele. 
 
 

8. Lahendab avaldusi, teabenõudeid ja kaebusi 
oma pädevusse kuuluvates küsimustes.  

Avaldused, teabenõuded ja kaebused on 
õigeaegselt ja korrektselt lahendatud. 

9. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi. Korraldused on täidetud õigeaegselt ja korrektselt. 

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

 

Tegevuse 
kooskõlastamine 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 

 

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

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 


