
 

Töölepingu nr 3-8/288-1 
          Lisa 1 

Struktuuriüksuse nimetus: kantselei valdkond 

Töökoht: peaspetsialist 

Töötaja nimi: KATRIN ROHTMA 

Vahetu juht: Kantselei peaspetsialist 0,7 kohta 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab:  

Töötajat asendab: kantselei valdkonna peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Dokumendihaldus, põhitegevus käskkirjade koostamine ja 
haldamine, siseveebi haldus.  

Töökoha põhieesmärk: 
 

Siseveebi haldamine, vangla põhitegevust reguleerivate 
haldusaktide koostamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. kõrgharidus; 
2. ametialane enesetäiendamine, sh teadmiste omandamine 

vähemalt töökoha teadmistele ja oskustele esitatavate 
nõudmiste ulatuses. 

 

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

1. avaliku haldust, riigiasutuse asjaajamist, haldusmenetlust, 
dokumendihaldust ning isikuandmete kaitset reguleerivate 
õigusaktide tundmine; 

2. teadmised andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest;  
3. eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele (sh vene 

keele) oskus kesktasemel tööalase sõnavara valdamisega 
või ühe võõrkeele oskus kõrgtasemel; 

4. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja töökohal vajalike 
andmekogude käsitlemise oskus;  

5. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus; 
6. analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku 

informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus; 
7. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti 

muudatuste ja ootamatute olukordadega; 
8. võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida efektiivselt 

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult.  
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab Tartu Vangla põhitegevust 
reguleerivad juhendid, korrad ja käskkirjad, 
peab nende kehtivuse kohta elektroonilist 
registrit ja tagab käskkirjade tutvustamise 
asjassepuutuvatele ametnikele. Jälgib 
põhitegevust reguleerivate käskkirjade 
aktuaalsust ja kooskõla kehtiva 
seadusandlusega, teeb struktuuriüksuse 
juhtidele ettepanekuid sõltuvalt seadusest või 
vangla töökorraldusest põhitegevuse 
käskkirjade muutmiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks. 

Vangla põhitegevus on haldusaktidega 
reguleeritud, käskkirjad on kooskõlas vangla 
sisemise töökorralduse ja kehtiva 
seadusandlusega, nõuetekohaselt vormistatud  
ning registrisse kantud. Käskkirjad vangla 
ametnikele, töötajatele jt asjassepuutuvatele 
isikutele õigeaegselt teatavaks tehtud.  

2. Tagab vangla siseveebis olevate dokumentide 
ajakohasuse ja info korrektsuse. 

Siseveebis on ajakohased dokumendid. 

3. Teavitab vanglasse ekskursioonidele soovijaid 
ekskursioonide toimumise tingimustest ja 
korrast, vastab sellesisulistele kirjadele ning 
tagab ekskursiooni toimumiseks nõutud 
kooskõlastuste saamise.  

Ekskursioonid toimuvad nõuetekohaselt ja kõiki 
osapooli on eelnevalt teavitatud.  

TARTU VANGLA 
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4. Uuendab kokkulepitud ajal infoteleris olevaid 
uudiseid. Kogub ja süstematiseerib infoteleris 
kuvatavat informatsiooni. 

Infoteleris on kokku lepitud aegadel info 
uuendatud. 

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

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud. 

6. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
vahetult juhilt või direktori asetäitjalt saadud 
ülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad ning vahetult juhilt 
saadud ülesanded on täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus, koostöö ja 
teavitamine: 

1. kooskõlastab oma tegevuse kantselei peaspetsialistiga (0,7 kohta). Teeb 
pidevat koostööd juhtkonnaga, vajadusel teiste vangla struktuuriüksustega; 

2. teavitab koheselt vahetut juhti, mis tahes probleemidest mis takistavad 
valdkonnas töö tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

3. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab vahetu juhiga; 
4. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab 

esimesel võimalusel vahetut juhti. 

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks 

nende pädevust või eriteadmisi; 
3. kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 
4. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
5. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
6. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
7. muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Töötaja 
vastutab: 

1. seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
muudest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete 
süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktides 
sätestatud korras. 

2. tema valduses oleva vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
3. talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute perekonda ja 

eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

poolte kokkuleppel  

 

Katrin Rohtma 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Janek Riives  
(allkirjastatud digitaalselt) 

 


