
 

KINNITATUD 
Tartu Vangla direktori  

käskkirjaga nr 1-1/ 
 
 

Ametniku nimi:  

Struktuuriüksuse nimetus: juhtkond 

Ametikoht: direktori asetäitja  

Tegevusvaldkond: finants- ja majandusosakonna, saatmisosakonna, personali, 
kantselei ja õiguse valdkondade töö vahetu juhtimine 

Ametisse nimetamine: direktor 

Vahetu juht: direktor 

Alluvad: finants- ja majandusosakonna juhataja ning teenistujad, 
saatmisosakonna juhataja ning teenistujad, personalijuht ning 
personali valdkonna teenistujad, kantselei peaspetsialistid ning 
kantselei valdkonna teenistujad, vanemjurist ja õiguse valdkonna 
teenistujad 

Teenistuja asendab: direktori käskkirjaga määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: direktori käskkirjaga määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

finants- ja majandusosakonna, saatmisosakonna, personali, 
kantselei ja õiguse valdkondade töö vahetu juhtimine ja vangla 
ökonoomne majandamine  

Lisafunktsioonid: 
 
 
 

vastavalt direktori korraldustele 

 

Kvalifikatsiooninõuded: vastavalt vangistusseaduse § 113
1
 alusel kehtestatud määruse 

nõuetele 

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

vastavalt vangistusseaduse § 113
1
 alusel kehtestatud määruse 

nõuetele 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib finants- ja 
majandusosakonna ja saatmisosakonna ning 
personali, kantselei ja õiguse valdkondade tööd, 
kontrollib nende töö- ja täitedistsipliini, tegevuse 
seaduslikkust, ametialase kutseoskuse taset. 

Osakondade ja valdkondade töö tulemuslik, 
koordineeritud ja kontrollitud juhtimine; pidevalt 
kontrollitav töödistsipliin ja tegevuse seaduslikkus, 
samuti jälgitav kutseoskuse tase. 

2. Planeerib finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna ja personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade tööd vangla eelarvest, vangla, 
osakondade ja valdkondade põhimäärustest ning 
vangla direktori ja justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna poolt antud ülesannete täitmise 
tähtaegadest lähtudes. 

Osakondade ja valdkondade töö planeeritud 
vastavalt vangla eelarvele, vangla, osakondade ja 
valdkondade põhimäärusele ning vangla direktori 
ja justiitsministeeriumi vanglate osakonna poolt 
antud ülesannete täitmise tähtaegadele. 

3. Jälgib kogu vangla eelarve kasutamist ning 
teavitab koheselt vangla direktorit, kui tekib 
eelarve ülekulutamise oht. 

Ei teki eelarve ülekulu. 

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

Esitatud põhjendatud eelarvetaotlused. 

5. 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. 

6. Alluvate teenistusalase arengu toetamine läbi 
selgituste, nõustamise, motiveerimise, 
tunnustamise ja tagasiside andmise kaudu. 

Ametnikud ja töötajad tunnetavad juhtkonna 
toetust tööalasel arengul. Probleemidele on 
lahendused leitud ja rakendatud. 
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Teenistusalaste probleemide lahendamine 
koheselt ja otsustavalt. 

7. Korraldab finants- majandusosakonna, 
saatmisosakonna ja personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade teenistujate ametijuhendite 
koostamist ja kooskõlastab ametijuhendid. 

Kooskõlastatud ja teenistujate reaalsele 
tegevusele vastavad ametijuhendid. 

8. Tagab vangla transpordi nõuetekohase 
kasutamise. 

Korraldatud sihipärane ja kokkuhoiul põhinev 
vangla transpordi kasutamine.  

9. Tagab vanglasisese territooriumi ja ruumide 
koristustööde ja  vangla perimeetri heakorra.  

Vanglasisese territooriumi ja ruumide 
korrastustööde toimumine. 

10. Tagab nõuetekohase töötervishoiu , töö- ja 
tuleohutusalaste õigusaktide olemasolu vanglas, 
nende kättesaadavuse kõigile töötajatele. 

Töötajatele tutvustatud töötervishoiu-, töö- ja 
tuleohutusalased juhendid. 

11. Võtab vastu vangla teenistujaid, kinnipeetavaid 
isikuid ning lahendab nende pöördumisi enda 
pädevuse piirides. 

Vastuvõetud teenistujad, kinni peetavad isikud  
kelle pöördumised on pädevuse piirides 
lahendatud. 

12. Tagab finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna, personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade aasta tööplaani täitmise. 

Vastavate osakondade ja valdkondade tööplaanis 
olevad ülesanded on täidetud. 

13. Kinnitab alluvate osakondade ja valdkondade  
teenistujate ületundide tööajatabelid.  

Kinnitatud ületundide tööajatabelid. 

14. Kinnitab finants- ja majandusosakonnas 
koostatavad kuu-, kvartali aruanded, 
mahakandmisaktid. 

Kinnitatud finants- ja majandusosakonnas 
koostatud kuu-, kvartali aruanded, 
mahakandmisaktid. 

15. Kooskõlastab finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna, personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade teenistujate iga-aastase puhkuste 
ajakava. 

Kooskõlastatud alluvate osakondade ja 
valdkondade iga-aastased puhkuste ajakavad. 

16. Annab aru finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna, personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade tegevusest direktorile. 

Direktor on struktuuriüksuste tegevusest 
informeeritud. 

17. Korraldab finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna, personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade teenistujatega hindamisvestluste 
läbiviimist ja viib hindamisvestlused läbi endale 
otseselt alluvate osakonnajuhatajate ja 
valdkondade juhtidega. 

Korraldatud, läbi viidud hindamisvestlused ning 
koostatud hindamisvestluste kokkuvõtted. 

18. Kontrollib vangla varustamist toiduainete, 
majandusinventari, vormiriietuse, bürootehnika, 
bürookaupade ja olmeesemetega ning 
kooskõlastab vangla struktuuriüksustele 
eelnimetatud asjade ostmiseks laekunud 
taotlused. 

Vangla vajadusele ja eelarvele vastav toidu-
ainetega, majandusinventariga, vormi-riietusega, 
bürootehnikaga ja olmeesemetega varustatus. 

19. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise ja korrasoleku. 

Oma valdkonna dokumendid säilitatud ja korras. 

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

Materiaalsete väärtuste säilimine tagatud, 
inventuurid läbi viidud 

21. Tagab riigihangete nõuetekohase läbiviimise. Vastavalt õigusaktidele läbiviidud riigihanked. 

22. Kontrollib vangla kasutuses oleva vara 
võõrandamist, kasutusse andmist, kõlbmatuks 
tunnistamist ja mahakandmist. 

Vastavalt direktori korraldusele ja õigusaktidele 
võõrandatud, kasutusse antud, kõlbmatuks 
tunnistatud ja mahakantud vangla vara. 

23. Tagab kinnipeetavate ja vahistatute 
toiduvalmistamise nõuetekohasuse. 

Kinnipeetavate ja vahistatute toidu valmistamine  
toimub nõuetekohaselt. 

24. Koostab finants- ja majandusosakonna, 
saatmisosakonna, personali, kantselei ja õiguse 
valdkondade eelarved, analüüsib kulusid ja jälgib 
rahalis-materiaalsete väärtuste liikumist ja 
ratsionaalset kasutamist. 

Koostatud alluvate osakondade ja valdkondade 
eelarve, analüüsitud kulud ja järelevalve rahalis-
materiaalsete liikumise ja vahendite ratsionaalse 
kasutamise üle. 



 

25. Koordineerib vangla finants- ja 
majandusosakonna, saatmisosakonna, personali, 
kantselei ja õiguse valdkondade andmebaaside 
koostamist ja täiendamist ning andmete kaitsmist. 

Tagatud andmebaaside koostamine, täiendamine 
ja andmete kaitstus. 

26. Esindab vanglat saadud volituste piires. Vangla esindatus saadud volituste piires. 

27. Korraldab juriidiliste ja füüsiliste isikute vastu 
suunatud majandusvaldkonda puudutavate 
pretensioonide koostamise. 

Õigeaegselt koostatud ja esitatud pretensioonid. 

28. Koordineerib asjaajamist ja dokumentide säilimist. Tagatud korrektne asjaajamine, dokumentide 
säilitamine.  

29. Koordineerib personalitööd ning personali-
otsinguid, et tagada vangla koosseisu 
komplekteeritus. 

Tagatud korrektne personalitöö ning vangla 
koosseisu komplekteeritus. 

30. Tagab arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate 
vangla- või arestimajavälise saatmise. 

Tagatud kinni peetud isikute nõuetekohane 
vanglaväline saatmine. 

31. Tagab  kinnipeetavate ja vahistatute statistilise 
arvestuse pidamise, nende isiklike toimikute 
pidamise ja kinnipidamistähtaegade järgimise, 
kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao 
toimimise. 

Tagatud kinni peetud isikute kohta nõuetekohase 
statistilise arvestuse pidamine, kinni peetud isikud 
viibivad vanglas seaduslikult ning järgitakse nende 
kinnipidamistähtaegasid, tagatud kinnipeetavate ja 
vahistatute isiklike asjade lao töö. 

32. Teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade 
juhatajatele, valdkonnajuhtidele ja teistele 
teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning 
distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis 
asjades oma arvamuse. 

Alluvates osakondades ja valdkondades on 
tagatud püsiv koosseis ja distsipliin. 

33. Koordineerib teenistujate väljaõpet, täiendusõpet, 
koolitust ja atesteerimise korraldamist. 

Väljaõpe, täiendusõpe, koolitused ja 
atesteerimised korraldatud. 

34. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadud 
ülesanded täitmiseks. 

Postiga tutvutud ja ülesanded täidetud võimalusel 
õigeaegselt või mõistliku aja jooksul. 

35. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktorilt 
saadud ülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad, direktorilt saadud 
ülesanded täidetud. 

 

Kooskõlastatu
d tegevus ja 
koostöö: 

Teeb koostööd direktoriga, direktori asetäitjate, vangla teiste osakondadega ja üksustega, 
teiste vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga, kooskõlastab 
oma tegevusi vangla direktoriga. 

 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
2. Teha direktorile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks; 
3. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 
4. Teha ettepanekuid ametniku tööle võtmiseks, ümberpaigutamiseks, edutamiseks, 

ergutamiseks, distsiplinaarkorras karistamiseks; 
5. Saada vajalikku täiendkoolitust vangla kulul. 

 

 

Vastutus: 1. Vastutab seadusest, Tartu Vangla õigusaktidest, muudest vanglatööd käsitlevatest 
õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete 
seadusliku, kvaliteetse ja tähtaegse täitmise eest; 

2. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite 
säilitamise ja heaperemeheliku kasutamise eest; 

3. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja eeskirjadekohase hoidmise 
eest. 

 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele. 

 
 

Teenistuja:   



 

  

 /ees- ja perekonnanimi, allkiri/                          /kuupäev/  
 
 


