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TALLINNA VANGLA 
 

KANTSELEI VALDKONNA SPETSIALISTI (etapid 2) AMETIJUHEND 

 
 

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 

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

Töökoha põhieesmärk: Vanglas kinni peetavate teistesse vanglatesse ja arestimajadesse 
suunamise ning ümberpaigutamise vormistamine. 

  

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 kokkulepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Teeb täitmisplaanist kindlaks vanglast teise 
vanglasse ära saadetava või teisest vanglast siia 
saadetava kinni peetava saatmise aluse.  

Kinni peetava saatmine toimub  täitmisplaani järgi. 

2. Teavitab teabe- ja uurimisosakonda vanglast 
lahkuvatest ja vanglasse saabuvatest alaealistest, 
eluaegsetest kinni peetavatest ja seksuaalkuriteo 
sooritanud isikutest. 

Teabe- ja uurimisosakonda on teavitatud vanglast 
lahkuvatest ja vanglasse saabuvatest alaealistest, 
eluaegsetest kinni peetavatest ja seksuaalkuriteo 
sooritanud isikutest nende vanglasse saabumise 
või vanglast lahkumise päeval. 

3. Koostöös teabe- ja uurimisosakonnaga selgitab 
välja kinni peetavate nimed, kes saadetakse 
täitmisplaani alusel teise vanglasse karistust 
kandma. 

Kinni peetava saatmine toimub vastavalt 
täitmisplaanile. 

4. Registreerib kinnipeeturegistris lahkuva kinni 
peetava isiku kohta korralduse.  Sisestab ja 
kinnitab Saatmiskeskuse Infosüsteemis (SKIS) 
kinni peetavate saatmise ja vastuvõtmise ravile, 
arestimajadesse ja teistesse vanglatesse.  

Korraldus on kinnipeeturegistris registreeritud. 
SKIS on täidetud. 

5. Kontrollib menetlustoimingute raames ja 
vanglasse tagasi saabunud kinni peetavate isikute 
isiklikud toimikud ning nendes olevate andmete 
õigsuse isikute vanglasse saabumise päeval. 
Täidab kinnipeeturegistri. 

Toimikud on õigeaegselt kontrollitud. 
Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri asutamise ja 
registri pidamise põhimääruses ning 
kinnipeeturegistri käsiraamatus sätestatule. 

6. Võimaldab vangla sisekorraeeskirjaga 
kehtestatud korras ametiisikutel tutvuda 
kinnipeetava isikliku toimikuga ning teeb selle 
kohta kande toimikuga tutvumise lehele. 

Kinnipeetavate isikutoimikutega tutvumine on 
fikseeritud  toimikuga tutvumise lehel. 

7. Teavitab vangla välismaalaste koordinaatorit 
vanglasse vastu võetud välisriigi kodanikest. 

Koordinaatorit on teavitatud vanglasse vastu 
võetud välisriigi kodanikest. 



            

 

8. Arvutab 3 tööpäeva jooksul pärast süüdimõistva 
kohtuotsuse jõustumist kinni peetavale tingimisi 
ennetähtaegse vabastamise ja karistusjärgse 
käitumiskontrolli kuupäevad. Sisestab selle info 
kinnipeeturegistrisse.  

Ennetähtaegse vabastamise ja karistusjärgse 
käitumiskontrolli kuupäevad on arvutatud ja 
sisestatud kinnipeeturegistrisse 3 tööpäeva jooksul 
pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. 

9. Sisestab kinnipeeturegistrisse kohtuistungite (v.a 
videokohtu ja Harju maakohtu istungid) ja 
menetlustoimingute toimumise ajad vastavalt 
kohtu- ning menetlustoimingute kutsele. 

Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri asutamise ja 
registri pidamise põhimääruses ning 
kinnipeeturegistri käsiraamatus sätestatule. 

10. Koostab arestimajadele ja teistele vanglatele 
elektroonilise nimekirja vanglast lahkuvatest kinni 
peetavatest isikutest. 

Elektrooniline nimekiri on koostatud ja V-kettal 
üleval saatmisest eelneval tööpäeval. 

11. Jälgib kohtuotsuste õigeaegset täitmist isikute 
suhtes, kes peavad iseseisvalt saabuma karistust 
kandma ning koostab vajadusel viivitamata 
sundtoomise taotlused. 

Sundtoomise taotlused, vastavalt KrMS § 414 lg 3, 
on viivitamata koostatud. 

12. Esitab kohtule taotluse kinni peetava 
tagaotsitavaks kuulutamiseks, kui politsei ei ole 
saanud vangla sundtoomise taotlust täita. 

Taotlus tagaotsitavaks kuulutamise kohta on 
kohtule viivitamata esitatud. 

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

Toimikud vastavad vangla sisekorraeeskirjas 
sätestatud nõuetele. 

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

Avaldused, teabenõuded ja kaebused on 
õigeaegselt ja korrektselt lahendatud. 

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

Korraldused on täidetud õigeaegselt ja korrektselt 

16. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud 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. 

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 
 


