
 

 
KINNITATUD 

Tartu Vangla direktori 
06. mai 2019 

käskkirjaga nr 1-1/89 

Struktuuriüksuse nimetus: Personali valdkond 

Ametikoht: Väljaõppe peaspetsialist  

Tegevusvaldkond: Eelkoolituste koordineerimine ja personali värbamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Personalijuht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Väljaõppe peaspetsialisti ja kehalise ettevalmistuse peaspetsialisti 

Teenistujat asendab: Väljaõppe peaspetsialist või kehalise ettevalmistuse peaspetsialist 

Ametikoha põhieesmärk: Gümnaasiumiõpilastele suunatud eelkoolituse koordineerimine Tartu 
Vanglas ja koolides. Vanglaametnike värbamistegevuses osalemine. 

 

Kvalifikatsioon: Vastab justiitsministri 23.07.2013. a määruse nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” 1 
peatüki 2. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööaeg: Summeeritud tööaja arvestus; töötamine riigipühadel ja 
nädalavahetustel. 

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

1. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras ning 
oskus efektiivselt planeerida ja kasutada aega. 

2. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
3. Algatus- ja analüüsivõime. 
4. Suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise 

oskus. 
5. Oskus ja julgus teha ettekandeid auditooriumi ees. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Tutvustab järjepidevalt vahetu juhiga 
kooskõlastatud sihtrühmale ning kohtades, 
vanglateenistust, vanglaametniku elukutset ja 
eelkoolituse programmi. Korraldab ja tagab 
eelkoolituse gruppide komplekteerimise. 

Sihtgruppi kuuluvavatele isikutele on 
vanglaametniku elukutset ning vangla eelkoolituse 
programmi ja võimalus põhjalikult  tutvustatud ning 
eelkoolituse grupid on komplekteeritud.     

2. Koostab eelkoolituste plaani ja ajakava, 
kooskõlastab selle ettenähtud osapooltega.  

Eelkoolituse plaan on kooskõlas vanglateenistuse 
eesmärkidega ning justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna suunistega.    

3. Korraldab ja tagab eelkoolitusplaani 
elluviimise vastavalt ajakavale ning peab 
osalejate üle arvestust ja edastab selle 
osapooltele. 

Eelkoolitusplaan on rakendatud vastavalt 
ajakavalale, osalejate koolitusel osalemiste üle on 
täpne ülevaade ning see on osapooltele edastatud. 

4. Leiab ja kaasab eelkoolituse läbiviimiseks 
vajalikud instruktorid (treenerid), korraldab 
nendega käsunduslepingute sõlmimise.    

Eelkoolituse läbiviimiseks vajalikud instruktorid on 
leitud ning nendega on sõlmitud korrektsed  
käsunduslepingud.  

5. Jälgib ja kontrollib käsunduslepinguga 
eelkoolituse läbiviimisesse kaasatud 
instruktorite kinnipidamist käsunduslepingus 
määratletud ülesannetest. Peab käsundi 
täitmise üle arvestust ning koostab kuu lõpus 
Riigi Tugiteenuste Keskusele käsundi täitmise 
akti.  

Eelkoolituse sisu vastab plaanile ning 
käsunduslepingus määratletud ülesannetele. 
Käsundi täitmise üle on olemas täpne arvestus 
ning alusdokument käsundi täitjatele tasu 
maksmiseks.   

6. Tagab eelkoolitusel osalejate saatmise ning   
turvalisuse vangla territooriumil viibimise ajal. 

Eelkoolitusel osalejad liiguvad saatjaga kindlaks 
määratud marsruuti mööda ning nende turvalisus 
on vangla territooriumil viibimise ajal tagatud. 

7. Koostab eelkoolituse eelarve, kooskõlastab 
selle vajalike osapooltega. Jälgib eelarveliste 
vahendite kasutamise sihipärasust ning tagab 
kulutuste tasakaalu eelarvega.  

Eelkoolituse läbiviimiseks vajalikud eelarvelised 
vahendid on taotletud ja olemas ning nende 
kasutamise üle on pidev kontroll.   

8. Koostöös ja kokkuleppel struktuuriüksuste Kandideerijatele on põhjalikult tutvustatud 
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juhtidega osaleb vanglaametnikuks 
kandideerivate isikutega toimuvatel vestlustel. 

töötingimusi ning –korraldust ning nende hulgast 
on sobivaimad välja selekteeritud. 

9. Tagab oma tegevusvaldkonnas teabe 
operatiivse liikumise ning koostab vastavalt 
sisenditele oma tegevusvaldkonna kohta 
aruandeid ja ülevaateid vahetule juhile, vangla 
juhtkonnale ja /või Justiitsministeeriumi 
vanglate osakonnale. 

Teave on õigeaegselt edastatud, osapooled 
omavad ülevaated ametniku tegevusest ning 
aruanded on tähtaegselt esitatud. 

10. Osaleb tööalastel nõupidamistel, 
teabepäevadel ja edastab saadud 
vastutusvaldkonda puudutava informatsiooni 
vangla teenistujatele. 

Teabega kursis olek ning õigeaegne teabe 
jagamine. 

11. Osaleb ekskursioonide läbiviimisel vanglat 
külastavatele gruppidele. 

Vanglas on ekskursioonid läbi viidud ning 
vanglaametniku elukutset tutvustatud. 

12. Koostab igakuiselt nõuetele vastava juhtkonna 
ja personali valdkonna tööajagraafiku.  

Personalivaldkonna igakuine töögraafik on 
õigeaegselt ja korrektselt koostatud. 

13. Kord kuus kontrollib personalidokumentide 
vastavust Tartu Vangla siseveebis, aadressil 
www.vangla.ee ja www.vabadusevalvur.ee 
ning koostöös personali valdkonna 
teenistujatega kõrvaldab puudused. 

Veebis asuvad personali valdkonna dokumendid ja 
info on kaasajastatud ning kehtiv. 

14. Lepib piirkondlike koolide esindajatega kokku 
vanglateenistuse tutvustused. 

Vanglateenistus on piirkondlikes koolides 
tutvustatud. 

15. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadetud 
ülesanded täitmiseks. 

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud. 

16. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi ning ühekordseid korraldusi, mis on 
antud osakonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 

riigiasutuste, Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
4. Ametnik hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete 

osas. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid, 
kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.  

2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tartu 

Vangla koolitusstrateegiale. 
6. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 

 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete 

ning muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete 
hoidmise eest. 

4. Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  

5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Direktori asetäitja või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu 

ja meediapäringutest. 
7. Suhtleb kinnipeetavatega vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tartu Vangla 

kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks 
nendes ettenähtud korras ja viisil. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt 
teenistusülesanded ja nende täitmiseks kehtestatud nõuded, tööaja korraldus, 

http://www.vangla.ee/
http://www.vabadusevalvur.ee/


 

teenistusülesannete maht ning teenistusülesannete muutmise tõttu ei vähene põhipalk. 

 
Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 

Ametnik:    

Kati Ode  

   
  /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 

Vahetu juht:  

Marju Kulo  

    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/ 


