
 

 
        KINNITATUD 

                 Tartu Vangla direktori 
     31. juuli 2014  käskkirjaga nr 1-1/127 

 

          

Struktuuriüksuse nimetus: Personal 

Ametikoht: Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Ülevaate omamine vanglaametnike kehalistest võimetest ja 
oskustest ning treeninguvajadustest, vanglaametnike kehalise 
ettevalmistuse nõuetekohasele tasemele viimiseks vajaliku 
väljaõppe, treeningute ja vanglasiseste spordiürituste korraldamine. 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Personalijuht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Peaspetsialisti väljaõppe alal  

Teenistujat asendab: Peaspetsialist väljaõppe alal  

Ametikoha põhieesmärk: Vanglaametnike motivatsiooni ja sportliku aktiivsuse tõstmine ning 
seeläbi nende kehalise ettevalmistuse vastavusse viimine ning 
taseme säilitamine ametiastmele kehtestatud kehaliste võimete 
normatiividega. 

 

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. 

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

1. Vangistust, riigiasutuste asjaajamist jms reguleerivate 
õigusaktide tundmine. 

2. Tabel- ja tekstitöötlusprogrammide jm ametikohal vajalike 
andmekogude käsitlemise oskus, analüüsivõime. 

3. Võime eristada olulist ebaolulisest, stabiilselt ja tulemuslikult 
töötada pingeolukorras, oskus efektiivselt planeerida ja 
kasutada tööaega. 

4. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
5. Algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus. 
6. Hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti muudatuste 

ja ootamatute olukordadega. 
7. Suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise 

oskus. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab ja planeerib vanglaametnikele 
vajaliku füüsilise ettevalmistuse treeningud. 
Omab ülevaadet vanglaametnike 
teenistuslikest ja sportlikest võimetest ja 
oskustest, sh ametnike koolitus- ja 
treeninguvajadustest. 

Treeningprogramm on ülesehitatud süsteemselt 
ning vanglaametnike füüsiliseettevalmistuse 
puudujääke maksimaalselt arvestades. 

2. Osaleb vangla täienduskoolitusplaani 
koostamisel. 

Vangla vajadustele vastav täienduskoolitusplaan 
on koostatud igakülgselt arvestades kehalise 
ettevalmistuse nõudeid ja vajadusi. 

3. Vajadusel koostab vanglaametnikele 
individuaalsed treeningkavad ja jälgib nende 
täitmist. 

Individuaalset lähenemist vajavatele ametnikele on 
sobiv treeningkava koostatud ja seeläbi on tagatud 
nende kehalise aktiivsuse tõus. 

4. Viib regulaarselt läbi vanglateenistujatele 
üldfüüsilist ettevalmistust parandavaid 
treeninguid. 

Vanglateenistujatele on tagatud võimalus füüsilise 
võimekuse tõstmiseks. 

5. Jälgib vanglaametnike individuaalseid 
arenguid ja vajadusel nõustab ametnikke. 
Motiveerib ametnikke tõstma nende sportlikku 
aktiivsust. 

Ametnikud on motiveeritumad aktiivselt sportima. 
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6. Nõustab ametnike teadlikkust tervislikest 
eluviisidest ja toitumisest. 

Ametnikud on teadlikud tervislikest eluviisidest ja 
toitumisest. 

7. Peab arvestust ametnike treeningutest 
osavõtmise kohta. 

Ülevaade treeningutest osavõtu kohta on tagatud. 

8. Korraldab ja võtab vastu vanglaametnikele 
kehalisi katseid ja annab katses osalenud 
ametnikele tagasisidet. Registreerib 
nõuetekohaselt dokumendihaldussüsteemis ja 
sisestab ühisdokumentides asuvasse 
personalieesmärkide kausta vanglaametnike 
hindamiste raames sooritatud kehaliste 
katsete lehed, peab kehaliste katsete 
sooritamise üle arvestust, ning esitab 
kehaliste katsete lehed personali spetsialistile 
ametnike teenistustoimikuisse lisamiseks. 

Vanglaametnike kehalised katsed on õigeaegselt 
korraldatud ning ametnike füüsilised võimed on 
hinnatud. Vanglaametnike hindamiste raames 
koostatud kehaliste katsete lehed on personali 
spetsilalistile esitatud, nõuetekohaselt 
registreeritud, nende üle arvestus peetud ja 
säilitatud. 

9. Tagab eelarvevahendite piires ametnikele 
vajalikud sportimistingimused (lepingud 
spordiklubidega, spordiinventar). Jälgib 
olemasolevate lepingute kehtivuse  
tähtaegasid ning korraldab lepingute 
pikendamise. 

Sportimistingimused on olemasolevate võimaluste 
piires tagatud ning lepingud spordiklubidega 
õigeaegselt sõlmitud.  

10. Korraldab teenistujatele vanglasiseseid 
spordiüritusi (spordipäevad, võistlused jms) ja 
motiveerib ametnikke neist osa võtma. 

Vanglasisesed spordiüritused on korraldatud, 
ametnikud on motiveeritud neid osalema. 

11. Komplekteerib spordivõistluse osalemiseks 
vangla võistkonna ja tagab vajadusel vangla 
poolse esindatuse vanglateenistuse 
koondvõistkonnas. 

Vangla on spordivõistlustel esindatud. 

12. Peab kehalistest katsetest vabastatute üle 
arvestust, sisestab andmed 
personalieesmärkide tabelisse ning tagab 
nende säilimise. 

Vanglal on ülevaade kehalistest katsetest 
vabastatute osas. 

13. Peab spordikulude osas isikupõhist arvestust. 
Koostab ja kooskõlastab vanglaametnike 
spordikulude eelarve ning tagab 
finantsvahendite sihipärase kasutamise ja 
kulutuste tasakaalu eraldatud eelarvega. 

Spordikulude eelarve on nõuetekohaselt koostatud, 
finantsvahendite sihipärane ja mõistlik kasutamine 
on tagatud. Kulutused on tasakaalus eraldatud 
eelarvega. 

14. Vastab temale vastamiseks suunatud 
pöördumisetele. Tagab oma valdkonna 
dokumentatsiooni korrektse hoidmise ja 
säilimise ning edastab  arhiveerimisele 
kuuluvad materjalid arhivaarile. 

Pöördumistele on tähtaegselt vastatud ning 
valdkonna dokumentatsioon on korrektselt hoitud, 
säilitatud ja õigeaegselt arhiveeritud. 

15. Vajadusel nõustab vanglaametnike hindamisel 
struktuuriüksuste juhte, konkursi – või 
hindamiskomisjoni hinnatavate ametnike 
kehalise võimekuse osas. 

Struktuuriüksuste juhid, konkursi- ja 
hindamiskomisjon on pädev hindama hindamisele 
kuuluvate ametnike kehalistele nõuetele vastavust. 

16. Tagab oma tegevusvaldkonda puutuva teabe 
operatiivse liikumise. 

Teave on korrektselt ning õigeaegselt osapooltele 
edastatud. 

17. Koostab vastavalt sisenditele oma 
tegevusvaldkonna kohta aruandeid ja 
ülevaateid vahetule juhile, vangla juhtkonnale 
ja /või Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnale. 

Osapooled omavad ülevaated ametniku tegevusest 
ning aruanded on tähtaegselt esitatud. 

18. Tutvub vähemalt kahel korral tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadetud 
ülesanded täitmiseks. 

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud. 

19. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi. 

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 sh vangla spordiinventari ning 
vangla jõusaali korrasoleku 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, 
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:   
 

 

  

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

Vahetu juht: 
 

 

  

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


