
 

  

 

Struktuuriüksuse nimetus: kantselei valdkond 

Töökoht: peaspetsialist  

Töötaja nimi:  

Vahetu juht: direktori asetäitja II 

Alluvad: kantselei valdkonna spetsialistid (arvestus) 

Töötaja asendab:  

Töötajat asendab: kantselei valdkonna spetsialist (arvestus) 

Tegevusvaldkond: kinni peetavate isikute arvestus, toimikute pidamine ning 
täitmisplaani täitmise korraldamine. 

Tegevusvaldkond: 
 
 
 
 
 

tagab arvestuse valdkonna juhtimise, vangide isiklike toimikute 
pidamise ning kinnipidamistähtaegade järgimise. Korraldab 
koostöös vangla teiste struktuuriüksustega vangide Täitmisplaani 
alusel karistuse kandmisele suunamist, avavanglaosakondadesse 
paigutamist.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus; 
2. tööalane enesetäiendamine ja teadmiste omandamine 

töökohustuste täitmiseks vajalike teadmiste ja oskuste 
ulatuses. 

 

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

1. haldusmenetlust ja vangistust reguleerivate õigusaktide 
tundmine; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene kõnekeele oskus 
kesktasemel tööalase sõnavara valdamisega; 

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

4. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus; 
5. hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 
6. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti muudatuste 

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

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult; 
8. otsustus-ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta 

iseseisvalt vastu otsuseid oma töökoha pädevuse piires. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib kantselei 
valdkonna tööd, kontrollib alluvate töö- ja 
täitedistsipliini.  

Valdkonna töö on juhitud, tulemuslik, 
koordineeritud ja kontrollitud. Tööülesannete 
kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine on pidava 
kontrolli all. Teenistujate töödistsipliini on 
regulaarse kontrolli all, rikkumised tuvastatud ning 
nendele adekvaatselt reageeritud. 

2. Planeerib kantselei valdkonna tööd, koostab 
tööplaani, jagab alluvatele tööülesanded 
võrdse koormuse printsiibist lähtuvalt, püstitab 
alluvatele teenistusalaseid eesmärke ning 
suunab ja kontrollib nende täitmist. 

Valdkonna töö on planeeritud, eesmärgistatud ja 
prioritiseeritud ning sarnaste ülesannete või 
ametiastmega teenistujate koormus on võrreldav.  

3. Planeerib kantselei valdkonna eelarveliste 
vahendite vajaduse, esitab õigeaegselt 
eelarvetaotluse.  

Eelarveliste vahendite taotlus on koostatud 
vastavalt vajadustele, õigeaegselt edastatud ning 
põhjendatud.  

4. Korraldab kantselei valdkonna teenistujate 
tööajaarvestuse pidamise, töögraafiku 
koostamise ning palgaarvestustabeli 
õigeaegse esitamise Riigi Tugiteenuste 
Keskusele.    

Teenistujate tööaeg on planeeritud vastavalt 
eeskirjadel ja vajadusele ning palgaarvestus on 
korrektne ning õigeaegselt Riigi Tugiteenuste 
Keskusele edastatud. 

5. Koostab kantselei valdkonna tasakaalustatud  
puhkusegraafiku ning tutvustab seda 
teenistujatele.  

Puhkuse graafik on õigeaegselt koostatud ning 
valdkonna toimepidevus tagatud. 

6. Informeerib operatiivselt oma alluvaid Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
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töökorralduslikest muudatustest ja arengutest, 
korraldab selleks regulaarselt personali 
valdkonna teabepäevi, koosolekuid. 

õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
asjassepuutuvate teenistujatele selged ühesed 
arusaamad teenistusülesannete täitmiseks 
vajalikest töövõtetest, meetoditest ja eesmärkidest 
jne. 

7. Koostab kantselei valdkonna ametijuhendid, 
jälgib pidevalt nende vastavust teenistujate  
reaalsete tööülesannetega ning teeb nendes 
vajadusel muudatusi. 

Teenistujatel on tööülesanded selged ja 
arusaadavad. Ülesanded on reaalsed ning 
vastavad teenistujate tegelikule tööle. 

8. Viib läbi kantselei valdkonna teenistujatega 
hindamisvestlused ning koostab kokkuvõtted. 
Kontrollib ja hindab jooksvalt ametnike 
kutseoskuste taset ning motivatsiooni, annab 
tagasisidet töö kvaliteedi ning eesmärkide 
saavutamise kohta. Esitab õigeaegselt vangla 
juhtkonnale kantselei valdkonna teenistujate 
koolitusvajadused.  

Teenistujate tugevad ja nõrgad küljed on välja 
selgitatud. Teenistujad tunnetavad vahetu juhi 
toetust tööalasel arengul. Probleemidele ja 
koolitusvajadustele on lahendused leitud ja need 
on rakendatud.  

9. Teeb ettepanekud teenistujatele ergutuste 
kohaldamiseks ning esitab oma arvamuse 
kantselei valdkonna ametnike töölepingu 
ülesütlemise asjades (tööandja initsiatiivi 
puhul). 

Silmapaistvate töötulemustega teenistujad on 
ergutatud ning teenistujat karistamisel või 
töölepingu ülesütlemisel on juht oma arvamuse 
avaldanud. 

10. Tagab kantselei valdkonda (arvestus) 
hõlmavate dokumentide korrasoleku, 
säilimise, hoidmise ning vangla arhiivi 
üleandmise kehtestatud korda järgides. 

Dokumentide koostamisel ja süstematiseerimisel 
on ametnikke juhendatud. Dokumendid on 
nõuetekohaselt hoiustatud ja süstematiseeritud. 
Arhivaalid on ametnike poolt õigeaegselt 
arhivaarile üle antud. 

11. Kontrollib vanglasse vastuvõetud kinni peetud 
isikute kohta vormistatud dokumentide 
õigsust, suunab materjalid vormistamiseks 
spetsialistidele. Jälgib vangide vanglas 
pidamise põhjendatust ning kinnipidamis-
dokumentide nõuetekohast vormistamist.  

Vastu võetud kinni peetavad isikute materjalid 
suunatud täitjatele ning kinnipidamise alused on 
kontrollitud ja seadusega kooskõlas. 

12. Tagab vabastamisdokumentide õige ja 
nõuetekohase vormistamise ning kinni 
peetavate isikute vabastamisõiendite 
arvestusraamatu pidamise. 

Dokumendid on vormistatud korrektselt ning 
vabastamisõiendite kasutamine on registreeritud ja 
kontrolli all. 

13. Tagab dokumentide vormistamise vangi 
surma korral. 

Tagatud nõuetekohane dokumentide vormistus ja 
toimingute teostamine. 

14. Koostöös teiste struktuuriüksustega tagab 
õigeaegse ning korrektsete kinni peetava isiku 
karistuse kandmisest vabastamise 
parandamatu haiguse tõttu, tingimisi enne 
tähtaega vangistusest vabastamise 
katseajaga, elektroonilise valvega ja 
karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise 
materjalide vormistamise ning korraldab 
nende edastamise kohtusse.  

Dokumendid on vormistatud korrektselt ning 
õigeaegselt kohtule otsustamiseks edastatud. 

15. Korraldab koostöös teiste struktuuriüksustega 
kinnipeetavate Täitmisplaani alusel karistuse 
kandmisele suunamise ning otsuste alusel 
avavanglaosakondadesse paigutamise 

Vangid paigutatud õigetel alustel teistesse 
vanglatesse ning avavanglaosakondadesse. 

16. Korraldab kinnipeetava staatuse muutumisel, 
riskihindamise algatamiseks, selle kohase info 
edastamise jõustumiste listi. 

Informatsioon on operatiivsel osapooltele 
edastatud. 

17. Korraldab ja tagab oma valdkonda 
puudutavate andmete sisestamise riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinni-
peetavate, arestialuste ja vahistatute 
registrisse ning kontrollib regulaarselt kannete 
korrektsust. 

Riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinni-
peetavate, arestialuste ja vahistatute registri 
kanded on sisestatud tähtaegselt, korrektsed, ja 
terviklikud. 

18. Korraldab kantselei valdkonnale (arvestus) 
suunatud pöördumiste lahendamise ja 
vastamise. 

Pöördumistele on tähtaegselt vastatud või 
lahendatud. 

19. Tagab toimikute korrektsuse kinni peetavate 
isikute arvestust puudutavate dokumentide 
osas ning kinni peetavate isikute toimikus 

Toimikud on korrektsed ning seal sisalduvad 
dokumendid vastavad nõuetele. 



 

nõuetele vastavate dokumentide olemasolu, 
puuduste tuvastamisel korraldab 
toimikumaterjalide täpsustamiseks 
järelepärimiste koostamise. 

20. Tutvub vähemalt kolm korda tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadetud 
ülesanded täitmiseks. 

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud. 

21. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
direktorilt asetäitjalt saadud ülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad ning vahetult juhilt 
saadud ülesanded on täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus, koostöö ja 
teavitamine: 

1. kooskõlastab oma tegevuse direktori asetäitjaga. 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. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid;  
3. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks 

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

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
8. 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   

 

 

 

Töötaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev   Tööandja esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev 

 

 


