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Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamise valdkond 

Ametikoht: Vanemkaplan 

Tegevusvaldkond: Usualane töö Politsei- ja Piirivalveameti kõigi prefektuuride 
arestikambrites ja vanglas 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja (taasühiskonnastamine) 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Vahetu juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Vahetu juhi poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: Arestimajade kaplanite töö ning usulise ja taasühiskonnastava 
tegevuse koordineerimine ja korraldamine. Vanglasüsteemi usualase 
tegevuse koordineerimine. 

 
Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Teoloogiline rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus 

2. Vaimuliku ordinatsioon. 
3. Kuulumine Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikusse.  
4. Eelnev töökogemus vanglakaplanina vähemalt 1 aasta. 
5. Justiitsministeeriumi nõunik-peakaplani soovitus; 
6. Kiriku või usuühingu juhi soovitus ametisse nimetamiseks; 
7. Erinevate kristlike konfessioonide ja Eestis esindatud 

religioonide põhimõtete ja tavade tundmine; 
8. Oskus töötada oikumeeniliste põhimõtete alusel. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Juhendab ja koordineerib arestimajade kaplanite 
usualast tööd Politsei- ja Piirivalveameti kõigi 
prefektuuride arestikambrites.  

Arestimajade kaplanite usualane töö on juhendatud 
ja koordineeritud. Arestikambrites viibivate 
kinnipeetavate usuliseks teenimiseks vajalikud 
tingimused on loodud. 

2. Jagab nõunik-peakaplani volitusel arestimajade 
kaplanitele ülesandeid ja korraldusi. 

Arestimajade kaplanid juhinduvad esitatud 
korraldustest. 

3. Teostab nõunik-peakaplani volitusel järelevalvet 
arestimajade kaplanite teenistus-kohustuste 
täitmise üle. 

Arestimajade kaplanite tegevus vastab kehtivale 
ametijuhendile. 

4. Töötab välja arestimajade kaplanite tegevuse  
põhimõtted, analüüsib ja arendab usualast tööd 
arestikambrites. 

Arestimajade kaplanite tegevus usuvabaduse 
tagamisel arestikambrites on efektiivne ja 
asjakohane. 

5. Korraldab ja koordineerib arestimajade kaplanite 
väljaõpet ja koolitust. 

Arestimajade kaplanite erialane pädevus on 
tagatud. 

6. Juhendab arestimajade kaplaneid tööplaanide ja 
aruannete koostamisel. 

Arestimajade kaplanid on tööplaanide ja aruannete 
koostamisel juhendatud. 

7. Koostab perioodilisi statistilisi ja sisulisi 
aruandeid, õiendeid ning muid informatsioonilist 
laadi dokumente oma pädevuse piires. 

Perioodilised statistilised ja sisulised aruanded, 
õiendid ja muud informatsioonilist laadi 
dokumendid on koostatud. 

8. Vastab kinni peetavate isikute pöördumistele 
tähtaegselt oma pädevuse piires. 

Kinni peetavate isikute pöördumistele on 
tähtaegselt ning pädevuse piires vastatud. 

9. Esitab nõunik-peakaplanile, Politsei- ja Piirivalve-
ametile ja Eesti Kirikute Nõukogule 
koondaruandeid arestimajade kaplanite tegevuse 
kohta Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuride 
arestikambrites. 

Koondaruanded arestimajade kaplanite tegevuse 
kohta arestikambrites on esitatud. 

10. Annab usualasest tööst arestikambrites 
ülevaateid oma konfessiooni juhile. 

Ülevaated usualasest tööst arestikambrites on 
antud. 
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11. Kannab oma pädevuse piires riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registrisse 
vanglasisese töökorraldusega määratud andmeid. 

Andmed on pädevuse piires ja vanglasisese 
töökorraldusega määratud ulatuses riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
aresti-aluste ja vahistatute registrisse kantud. 

12. Täidab vahetu juhi ja Justiitsministeeriumi nõunik-
peakaplani suulisi ja kirjalikke korraldusi ning 
ühekordseid korraldusi, mis on antud osakonna 
põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

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

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhi ja nõunik-peakaplaniga.  
2. Ametnik teeb koostööd Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuridega, vangla teiste 

struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, omavalitsusasutuste ja 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 

3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 
tööandja on andnud selleks selge volituse. 

4. Ametnik teeb koostööd oma konfessiooni ja teiste kirikute, koguduste, usuliste 
ühenduste ja vabatahtlikega. 

 

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 vahetule juhile ja Justiitsministeeriumi nõunik-peakaplanile ettepanekuid töö 

tulemuslikkuse parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust ja supervisiooni 

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 käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puudutavate 

andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Pihisaladuse hoidmise eest. 
5. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
6. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
7. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla ja arestimaja sisekorraeeskirjadest, Tallinna 

Vangla kodukorrast, muudest vangistust ning arestikambrite tegevust reguleerivatest 
õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete 
teenistus-ülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil.  

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, 
põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku 
ülesannete maht oluliselt ei suurene. Ametijuhendi muutmine kooskõlastatakse 
Justiitsministeeriumi nõunik-peakaplaniga. 

 
 

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/ 
 


