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Ametniku nimi: 
  

 

Struktuuriüksuse nimetus: viies üksus 

Vahetu juht: üksuse juht 

Alluvad: - 

Teenistuja asendab: üksuse juhi poolt määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: üksuse juhi poolt määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

üksuse juhi administreerimine, kinnipeetavate õiguskuulekale 
käitumisele suunamine, üksusesiseste dokumentide koostamine ja 
registrikannete tegemine 

  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 

Vastavus justiitsministri 10.04.2003.a. määrusele nr 29 „Vanglaametnike ametiastmete 
atesteerimisnõuded“ 5. peatükis sätestatud nõuetele. 

Tööajakorraldus: 

summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Koostab üksuse juhi korraldusel aruandeid ja 
muud informatiivset laadi dokumente üksuses 
tehtava töö kohta.  

Üksuses tehtava töö kohta on aruanded ja muud 
informatiivset laadi dokumendid õigeaegselt 
koostatud.  

2. Koostab üksuses töötavate ametnike iga-aastase 
puhkuse ajakava projekti ja esitab selle üksuse 
juhile.  

Üksuses töötavate ametnike iga-aastane puhkuse 
ajakava projekt on koostatud ja õigeaegselt üksuse 
juhile esitatud.  

3. Tutvustab kinnipeetavale, vahistatutele ja 
arestialustele vangistuse täideviimist reguleerivaid 
õigusakte sh. vangla sisekorraeeskirja ja 
kodukorda. 

Kinnipeetavad, vahistatud ja arestialused on 
tutvunud tähtaegselt vangistust reguleerivate 
õigusaktidega.   

4. Koostab vastused üksuse juhi poolt 
lahendamiseks suunatud selgitustaotlustele, 
märgukirjadele ja teistele pöördumistele.  

Selgitustaotluste, märgukirjade ja teiste pöördumiste 
vastused on üksuse juhiga kooskõlastatud ja 
õigeaegselt koostatud.  

5. Tagab kinnipeetavale, vahistatutele ja 
arestialustele kirisaadetiste kättetoimetamise 
vastavalt õigusaktidele, koostab allkirjastamiseks 
teatisi (äravõetud esemete kohta), korraldab ära 
võetud esemete hävitamist ja äravõetud asjade 
kohta koostatud aktide arhiveerimist. 

Kinnipeetavad, vahistatud ja arestialused on 
kirisaadetised kätte saanud tähtaegselt ja nendega 
seonduv dokumentatsioon on korrektne.  

6. Korraldab üksuse juhi määratud aegadel üksuses 
täiendavaid läbiotsimisi.  

Üksuse kõik kinnipeetavate kambrid ja olmeruumid 
on tähtaegselt ning nõuetekohaselt korraldatud ja 
läbi otsitud.  

7.  Koostab vajadusel üksuses koostatud 
dokumentide kaaskirjad.  

Kaaskirjad on nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
koostatud.  

8. Koostab kinnipeetavate suhtes  täiendavate 
julgeolekuabinõude kohaldamiste ja lõpetamiste, 
osakondade lukustamise ja lõpetamise käskkirju. 
Teeb sellekohased kanded kinnipeeturegistrisse. 

Täiendavad julgeolekuabinõud on nõuetekohaselt ja 
tähtaegselt ette valmistatud üksuse juhile 
allkirjastamiseks. 

9. Täidab vahetu juhi poolt antud vajaduspõhiseid   
ühekordseid tööülesandeid. 

Tööülesanded on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

10. Broneerib ette koosolekute ja nõupidamiste 
ruumid. Vajadusel protokollib koosolekuid või 
nõupidamisi.  

Koosolekud ja nõupidamised on ette valmistatud, 
protokollid on vormistatud nõuetekohaselt, 
kooskõlastatud osalejatega ning kinnitatud. 

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

12. Vajadusel teostab vanglaväliseid erakorralisi 
saatmisi; 

Vanglavälised saatmised on teostatud õigeaegselt 
ja nõuetekohaselt 

Kohustused: 

1. teavitab üksuse juhti teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumisest; 

2. vastutab tööülesande täitmisel vajalike tehnika- ja kaitsevahendite kasutamise eest; 



 

3. reageerib viivitamatult  vangla julgeolekut ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust toimkonnajuhti,  
teeb ettekande vangla direktorile; 

4. teenistusse astudes võtab välja ja kannab teenistuse ajal erivahendeid, teenistusrelvi, isikukaitse seadet 
ja vastavale valvepiirkonnale ettenähtud raadiosaatjat; 

5. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt üksuse juhti; 

6. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

7. suhtub heaperemehelikult  tema kasutusse antud töövahenditesse ning vangla varasse. 

 

Vastutus: 

1. vastutab käesoleva ametijuhendiga talle pandud tööülesannete korrektse ja õigeaegse täitmise eest; 

2. vastutab tema kasutusse antud töö- ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest; 

3. ametikohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni kasutamisel tagab isikute (sealhulgas kinni 
peetavate isikute) isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse. Asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud 
teavet kasutab vastavalt kehtestatud õigusaktidele; 

4. täidab töö- ja tuleohutuse nõudeid. 

 

Õigused: 

1. saada tööks vajalikud töö-, kaitse- ja erivahendid; 

2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 

3. saada teenistusülesanneteks vajalikku kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel; 

4. teeb otsesele juhile eelanalüüsitud, argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks (sh vangla tegevust reguleerivate 
õigusaktide ja arenguplaanide väljatöötamisel). 

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 
 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  


