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Ametniku nimi:  
Struktuuriüksuse nimetus: Juhtkond 
Ametikoht: Direktori asetäitja  
Tegevusvaldkond: Kriminaalhooldus-, sotsiaal-, meditsiini-, järelevalve- ja 

julgeolekuosakonna töö vahetu juhtimine. 
Ametisse nimetamine: Direktor 
Vahetu juht: Direktor 
Alluvad: Kriminaalhooldus-, sotsiaal-, meditsiini-, järelevalve- ja 

julgeolekuosakonna teenistujad ja töötajad. 
Teenistuja asendab: Direktorit  
Teenistujat asendab: Direktori käskkirjaga määratud vanglaametnik 
Ametikoha põhieesmärk: 
 

Direktori asetäitja ametikoha põhiülesandeks on vahetult alluvate 
osakondade töö juhtimine, alluvate teenistusülesannete täitmise 
järelevalve ning vangla põhifunktsioonide ja eesmärkide täitmisele 
kaasa aitamine läbi alluvate osakondade töö eest vastutamise. 

Lisafunktsioonid: Kohustus olla valveajal kättesaadav ettenägematute või 
edasilükkamatute teenistusülesannete täitmiseks. 

 
Kvalifikatsiooninõuded: Vastavus justiitsministri 10.04.2003 määrusele nr 29 

„Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded“ 1. peatükis 
sätestatud nõuetele.  

Haridusnõuded: kõrgharidus vangla- või politseiametniku erialal. 
 

Nõuded kogemusele: teenistus I klassi vanglainspektori või kõrgemale ametiastmele 
vastaval ametikohal vähemalt kaks aastat. 

  
Teenistusülesanded: Tulemus: 
1. Juhendab, koordineerib ja kontrollib talle alluvate 

osakondade tööd. Tagab vanglale seatud 
eesmärkide täitmise. 

Talle alluvate osakondade töö sujub tõrgeteta ning 
vanglale seatud eesmärgid on täidetud. 

2. Kogub, uurib ja analüüsib alluvatelt saabuvat 
informatsiooni vangla julgeolekuolukorra kohta ja 
teeb vangla direktorile ettepanekuid ja soovitusi 
töö paremaks organiseerimiseks. 

Omab analüüsitud informatsiooni vangla 
julgeolekuolukorrast ning direktor on informeeritud 
töö parema korraldamise vajadusest ja võimalustest. 

3. Tagab sekkumiste ühetaolise toimimise vastavalt 
kehtivatele nõuetele nii kinni peetavate isikute kui 
kriminaalhooldusaluste suhtes. 

Vanglas toimib nõuetekohane retsidiivsusriski 
hindamise süsteem, kriminaalhoolduse 
nõuetekohane kavandamine ja täideviimine.  
Rehabilitatsiooniprogrammid on läbiviidud.  

4. Jälgib eelarveliste vahendite sihtotstarbelist 
kasutamist. 

Eelarveliste vahendite kasutamine on põhjendatud ja 
sihtotstarbeline. 

5. Teeb ettepanekuid alluvate ametisse 
nimetamiseks ja vabastamiseks, üleviimiseks, 
edutamiseks, töötasustamiseks, ergutuste 
kohaldamiseks, teenistujate distsipliinirikkumise 
korral ametnike suhtes distsiplinaarmenetluse või 
töötajate hoiatamismenetluse läbiviimiseks. 

Vajalikud teenistusalased ettepanekud on  esitatud 
õigeaegselt ja seeläbi tagatud teenistuskohtade 
täitmine pädevate ametnike ja töötajatega, 
teenistusülesannete halvale täitmisele või 
täitmatajätmisele ning distsipliinirikkumistele on 
reageeritud võimalikult kiiresti ja efektiivselt. 

6. Alluvatele tööks vajaliku informatsiooni ja 
selgituste jagamine, otsustuste tagamaade ja 
põhjuste selgitamine ning arusaamise 
kontrollimine. 

Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
asjassepuutuvate teenistujatele selged ühesed 
arusaamad teenistusülesannete täitmiseks vajalikest 
töövõtetest, meetoditest ja eesmärkidest. 

7. Alluvate teenistusalase arengu toetamine läbi 
selgituste, nõustamise, motiveerimise, 
tunnustamise ja tagasiside andmise kaudu. 
Teenistusalaste probleemide lahendamine 
koheselt ja otsustavalt. 

Ametnikud ja töötajad tunnetavad juhtkonna toetust 
tööalasel arengul. Probleemidele on lahendused 
leitud ja rakendatud. 



8. Korraldab temale alluvate osakondade ja üksuste 
nõupidamisi. 

Alluvate osakondade ja üksuste nõupidamised läbi 
viidud. 

9. Võtab vastu ametnikke, töötajaid ja kinni peetavaid 
isikuid, lahendab nende suulisi ja kirjalikke 
avaldusi vahetult ise või suunab lahendamiseks 
pädevale osakonnale, ametnikule või töötajale 
oma haldusalas.  

Ametnike, töötajate ja kinnipeetavate avaldused on 
lahendatud.  

10. Korraldab alluvate struktuuriüksuste töötajate ja 
teenistujatega hindamisvestluste läbiviimist ja 
osaleb hindamisvestlustel. 

Hindamisvestlused on nõuetekohaselt läbiviidud. 

11. Tagab alluvate teenistusalase ettevalmistuse ja 
regulaarse väljaõppe koordineerimise. 

Alluvate ettevalmistus teenistuskohustuste täitmiseks 
ja nõuetekohane väljaõpe on tagatud. 

12. Korraldab alluvate struktuuriüksuste töötajate 
ametijuhendite koostamist ja kooskõlastab 
ametijuhendid. 

Alluvate ametijuhendid vastavad vangla 
eesmärkidele ja vajadusele ja kajastavad 
ametnike/töötajate reaalseid ülesandeid ja tegevusi. 

13. Kontrollib vähemalt kaks korda aastas relvade ja 
laskemoona hoidmise, hooldamise, korrasoleku, 
valve ja arvestuse olukorda ja vastavust seaduses 
ning muudes õigus- ja haldusaktides sätestatud 
nõuetele. Teeb ettepanekuid puuduste 
kõrvaldamiseks. 

Relvad ja laskemoon on turvaliselt hoitud ja 
hooldatud ning arvestus peetud vastavalt seaduses 
ja muudes õigus- ja haldusaktides sätestatud 
nõuetele. 

14. Kontrollib vähemalt kord kuus vangla 
julgeolekuolukorda ja kannab sellest ette 
direktorile. 

Vangla julgeolekuolukord on süstemaatiliselt 
kontrollitud, direktor informeeritud. 

15. Kontrollib vähemalt kaks korda aastas 
narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete 
hoiustamise vastavust seaduse ja muude 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning kontrollib 
kas hoiustatud ainete kogustes esineb puudusi. 

Psühhotroopsete ja narkootiliste ainete 
nõuetekohane hoiustamine ja säilimine on tagatud. 

16. Tagab vangla osakondade ja üksuste vahelise 
koostöö kinnipeetavate järelevalve ja vangla 
julgeoleku kindlustamisel. 

Sujuv koostöö vangla osakondade ja üksuste vahel 
kinnipeetavate järelevalve ja vangla julgeoleku 
kindlustamisel. 

17. Vastutab töötervishoiu, töö- ja tuleohutusalastest 
nõuetest kinnipidamise eest oma haldusalas. 

Töötervishoiu, töö- ja tuleohutusalastest nõuetest 
kinnipidamine oma haldusalas on tagatud. 

18. Kooskõlastab alluvate struktuuriüksuste iga-
aastase tööplaani ja esitab selle kinnitamiseks 
direktorile. 

Alluvatel osakondadel on tegevuskava üheks 
aastaks planeeritud ja ülesannete sujuv täitmine 
tagatud. 

19. Aktiivne osalemine oma vastutusalasse kuuluvate 
arengukavade ja vangla eesmärkide 
väljatöötamisel.  

Ettepanekud, tähelepanekud ja märkused oma 
vastutusvaldkonna arengukavade ja vangla 
eesmärkide osas on esitatud õigeaegselt. 

20. Osaleb eelarve koostamises ning esitab selle 
pinnalt ettepanekud eelarve koostamiseks. 

Esitatud põhjendatud eelarvetaotlused. 

21. Kooskõlastab alluvate struktuuriüksuste 
teenistujate iga-aastase puhkuste ajakava. 

Alluvate struktuuriüksuste teenistujate iga-aastane 
puhkuste ajakava on kooskõlas vangla huvide ja 
eesmärkidega. 

22. Annab direktorile aru alluvate struktuuriüksuste 
tegevustest. 

Alluvate tegevus direktoriga kooskõlastatud, direktor 
on alluvate tegevusest piisavas ulatuses õigeaegselt 
informeeritud. 

23. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise ja korrasoleku. 

Oma töövaldkonda puudutavad dokumendid on 
nõuetekohaselt vormistatud ja nende säilimine 
tagatud. 

24. Tagab materiaalsete väärtuste inventuuride 
läbiviimise ja materiaalsete väärtuste säilimise. 

Materiaalsete väärtuste säilimine nõuetekohaselt 
tagatud, inventuurid läbi viidud. 

25. Kontrollib üks kord kvartalis erivahendite 
nõuetekohast hoidmist, väljastamist, kandmist ja 
kasutamist. 

Erivahendid on nõuetekohaselt hoitud, väljastatud, 
kasutatud. 

26. Koordineerib jälitustegevust vanglas. 
Vanglas on tagatud julgeolek, vajadusel läbi viidud 
jälitustoimingud. 

27. Koordineerib ja korraldab kriminaalmenetluse- ja 
väärteomenetluse seadustikus ette nähtud 
menetlustoimingute läbiviimist. 

Kriminaalmenetlused ja väärteomenetlused on läbi 
viidud seaduses ettenähtud alustel ja korras. 



28. Tagab valmisoleku hädaolukordade 
lahendamiseks. 

Hädaolukorras on ametnikud valmis olukorda 
operatiivselt lahendama. 

29. Osaleb erakorraliste sündmuste lahendamisel ja 
tegutseb vastavalt ettenähtud kavale.  

Erakorralised sündmused on lahendatud vastavalt 
ettenähtud kavale. 

30. Korraldab regulaarselt õppekogunemisi ja 
vajaduse korral suuremahulisi plaaniväliseid 
läbiotsimisi. 

Õppekogunemised toimuvad regulaarselt. Vajadusel 
suuremahulised plaanivälised läbiotsimised läbi 
viidud ja seeläbi vähendatud kinni peetavate isikute 
hulgas keelatud esemete kasutamine ja levik.  

31. Võtab osa tööalastest nõupidamistest. 
Tagatud õigeaegne ametialane informeeritus,  
probleemilahenduslikes, töökorralduslike  ja muude 
küsimuste aruteludes osalemise võimalus. 

32. Lahendab teisi tööga seotud jooksvaid ja vangla 
direktorilt saadetuid/saadud ülesandeid. 

Muud käesolevas ametijuhendis nimetamata 
tööalased vajadusepõhised ülesanded lahendatud ja 
seeläbi vangla sujuv töökorraldus tagatud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Teeb koostööd ja kooskõlastab oma tegevuse vangla direktoriga; 
2. Teeb koostööd Justiitsministeeriumi, teiste vanglate, Politsei- ja Piirivalveametiga,  
    KAPO, prokuratuuri, Keskkriminaalpolitsei, Maksu- ja Tolliameti, kohtutega,  
    kooskõlastades oma tegevuse vangla direktoriga. 

 

Nõuded 
isiksuseomad
ustele: 

Kõrge vaimne võimekus, oskus eristada olulist tähtsusetust; analüüsi- ja sünteesivõime; 
suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise oskus; algatusvõime; oskus ette 
näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; prioriteetide 
seadmise ja aja planeerimise oskus; täpsus, usaldusväärsus, hea enesekontrollioskus; kõrge 
pingetaluvus. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
2. Teha direktorile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks; 
3. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja  
    probleemide lahendamiseks; 
4. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 
5. Teha ettepanekuid ametniku ja töötaja tööle võtmiseks, üleviimiseks, edutamiseks, 
    ergutamiseks, distsiplinaarkorras karistamiseks; 
6. Saada vajalikku täiendkoolitust asutuse kulul. 

 

Vastutus: 

1. Vastutab käesolevas ametijuhendis ettenähtud tööülesannete nõuetekohase ja korrektse   
    täitmise eest; 
2. Vastutab vanglale tekitatud kahju eest, mille vahetult põhjustas direktori asetäitja süüline ja  
    õigusvastane käitumine; 
3. Vastutab vanglale teadaoleva riigisaladusega kaitstud teabe ja muude andmete  
    nõuetekohase töötlemise eest seaduses ettenähtud korras. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: Vastavalt töökorralduste muutmisele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas. 

Ametijuhendi 
koostaja:  

 
Teenistuja:  Olen käesoleva ametijuhendiga tutvunud 

ja selles toodud sätetest aru saanud: 

  
 /ees- ja perekonnanimi, allkiri/                          /kuupäev/  
 
 


