
KINNITATUD 
Tartu Vangla direktori 

20.01.2021.a käskkirjaga nr 1-1/8 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Kolmas üksus 

Ametikoht: Inspektor 

Vahetu juht: Üksuse juht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Üksuse juhi määratud isikut 

Teenistujat asendab: Üksuse juhi määratud isik 

Ametikoha põhieesmärk: Üksuse juhi administreerimine, kinnipeetavate õiguskuulekale 
käitumisele suunamine, üksusesiseste dokumentide koostamine 
ning vajalike registrikannete tegemine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 

Justiitsministri 23.07.2013 määrus nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik", mis on kehtestatud vangistusseaduse § 
1131 lõigete 2 ja 3 ning § 1221 lõike 2 alusel. 

Tööajakorraldus: 

summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Üksuses lahendamisel olevate dokumentide 
registreerimine ja suunamine 
dokumendihaldussüsteemis ja teistes registrites; 

Dokumendihaldussüsteem ja täiendavad registrid 
annavad ajakohase ja täpse ülevaate üksusega 
seotud dokumentidest. 

2. teabenõuete menetlemine; Üksusele laekunud teabenõuetele on tähtaegselt 
vajalikud materjalid kokku kogutud ning vastused 
allkirjastamiseks ette valmistatud. 

3. annab kinnipeetavatele allkirja vastu kätte 
vanglasse saabunud ametiposti; 

Ametipost on kinnipeetavatele edastatud ning 
edastamine on kinnipeetava allkirjaga tõendatud. 

4. kontrollib regulaarselt üksuse juhi poolt üksuse 
ametnikele antud korralduste tähtaegset ja 
nõuetekohast täitmist ning teeb üksuse juhile 
ettepanekuid avastatud puuduste kõrvaldamiseks; 

Üksuse juhi antud korraldused on õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt täidetud ja vajadusel ettepanekud 
puuduste kõrvaldamiseks on tehtud.  

5. 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.  

6. 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.  

7. jaotab üksuse inspektor-kontaktisikute 
töökoormust (kinni peetavate isikute jaotus); 

Inspektor-kontaktisikute töökoormus on ühtlane.  

8. korraldab üksuse juhi määratud aegadel üksuses 
täiendavaid läbiotsimisi; 

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

9. kontrollib regulaarselt üksuses menetluses 
olevate dokumentide tähtaegadest kinnipidamist; 

Üksusele lahendamiseks antud pöördumised ja 
muud dokumendid on õigeaegselt vastatud ja/või 
lahenduse saanud.  

10.  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.  

11.  koostab vajadusel üksuses koostatud 
dokumentide kaaskirjad; 

Kaaskirjad on nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
koostatud.  

12.  koostab kinnipeetavate suhtes täiendavate 
julgeolekuabinõude kohaldamiste ja lõpetamiste, 
osakondade lukustamise ja lõpetamise käskkirju 
ja muid sellega seonduvaid dokumente; teeb 
sellekohased kanded vangiregistrisse ja mujale 
vajalikesse tabelitesse; kontrollib ja tagab, et 

Täiendavad julgeolekuabinõudega seonduvad 
dokumendid ning osakondade lukustamise- ja 
lõpetamise käskkirjad on nõuetekohaselt ja 
tähtaegselt ette valmistatud üksuse juhile 
allkirjastamiseks. Kanded vangiregistrisse on 
nõuetekohaselt tehtud. 
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registrid ja tabelid oleksid korrektselt täidetud; 

13.  tagab üksuse ametnikele vajalike töövahendite 
olemasolu; 

Üksuse ametnikud on varustatud töövahenditega.  

14.  valmistab üksuses koostatud dokumendid 
arhiveerimiseks ette ja toimetab need 
arhiveerimiseks; 

Üksuses koostatud dokumendid on õigeaegselt 
arhiveerimiseks ettevalmistatud ja arhiveerimiseks 
edastatud.  

15.  täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi; 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

16.  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. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

 1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni. 

Õigused: 
2. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. 

 3. Teha ettepanekuid üksuse töö paremaks korraldamiseks. 

 
4. Saada erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust. 

 

Vastutus: 1. Inspektor vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temale 
pandud teenistuskohustuste täitmata jätmisel või teenistuskohustuste 
mittenõuetekohasel täitmisel seaduse või haldusaktiga sätestatud korras. 

 2. Suhtleb kinni peetava isikutega vaid ametijuhendist ja muudest õigusaktidest 
tulenevate konkreetsete tööülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja 
viisil. Ei ole kinni peetava isikute vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene 
otseselt tööülesannetest. 

 3. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 4. Suhtub heaperemehelikult ja säästlikult tema kasutusse antud töövahenditesse 
ning vangla varasse. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Vanglaametnik:   

  

      /nimi /allkiri/                                   /kuupäev/  


