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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 

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

Töökoha põhieesmärk: Uurimis- ja kohtuorganitest saabunud dokumentide vahendamine kinni 
peetavale isikule, nende alusel vajalike kannete tegemine Vangisesse ja 
kinni peetava toimikusse, eeluurimise ajaks vahistatute kinnipidamise 
tähtaegade jälgimine ning sellega seotud vajalike toimingute tegemine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

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. Kannab uurimis- või kohtuorganitelt saabunud 
dokumentide alusel kinnipeeturegistrisse 
andmed ümberarvestuse, kinnipidamise tähtaja 
pikendamise ja kohtu alla andmise kohta. 

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

2. Prindib välja ning koostöös struktuurüksusega 
teavitab viivitamata kinni peetavat isikut tema 
suhtes koostatud ning temale saabunud 
dokumentidest. 

Koostöös üksusega on kinni peetavale isikule 
tutvustatud või kätte toimetatud tema kohta käivad 
saabunud dokumendid. 

3. Tuvastab kinni peetavatele tema suhtes 
kohaldatavaid sidepidamisvahendite piirangud 
ning märgib need viivitamata elektroonilisse 
nimekirja. Teavitab piirangutest kokkusaamiste 
ja kirjajagamisega tegelevaid ametnikke, 
kontaktisikuid ning teabe- ja uurimisosakonda. 
Sisestab info kinnipeeturegistrisse. 

Piirangud ja piirangute muudatused on märgitud ja 
info edastatud. 

4. Kontrollib vangidele eeluurimise ajaks valitud 
tõkendi (vahistamine) tähtaegadest 
kinnipidamist. Teavitab kolm tööpäeva enne 
vahistustähtaja lõppemist sellest uurijat või 
prokuröri, kelle menetluses antud kriminaalasi 
on. Tõkendi (vahistamine) mittepikendamise 
korral teavitab sellest kantselei valdkonna 
peaspetsialisti ning vormistab vastavalt 
kehtestatud nõuetele vabastamisdokumendid. 

Tähtaegadest on kinni peetud. Vähemalt 3 tööpäeva 
enne vahistamise tähtaja lõppemist on prokuratuuri 
teavitatud. 

5. 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. 
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6. Teavitab kohalikku politseiasutust lühiajalisele 
väljasõidule lubatud kinnipeetavast vähemalt üks 
ööpäev enne sõidu algust Maardu üksusest.  

Politseiasutust on õigeaegselt teavitatud.  

7. Lahendab kinni peetavate isikute pöördumisi  
oma pädevusse kuuluvates küsimustes. 

Pöördumised on õigeaegselt ja korrektselt 
lahendatud. 

8. Korrastab lahkuva või vabaneva kinnipeetava 
isiku isikliku toimiku vastavalt vangla 
sisekorraeeskirja kehtestatud nõuetele. 
Valmistab vabanenud kinnipeetavate isikute 
isiklikud toimikud ette arhiivi andmiseks. 

Toimikud on korrastatud (vanglas olevad 
dokumendid on lisatud) ja vastavad kehtestatud 
nõuetele. 

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

10. 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. 

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 


