
 

 
 
 
 
 

 

Töökoht: Spetsialist I 
Töötaja nimi:  
Tegevusvaldkond: Vangide  isiklike toimikute  vormistamine ja  pidamine ning 

kinnipidamistähtaegade järgmine.  
Vahetu juht: Peaspetsialist 
Töötaja asendab: Teist spetsialisti või peaspetsialisti vastavalt peaspetsialisti 

korraldusele. 
Töötajat asendab: Teine spetsialist vastavalt peaspetsialisti korraldusele. 
Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 
 

Vormistab saabunud vangide kohta toimikud, arvestusdokumendid 
ja salvestab andmed Riiklikku kinnipeetavate, karistusjärgselt 
kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse (edaspidi 
Vangis). 
 
Võimaldab ametiisikutel õiguse olemasolul vangide isiklike 
toimikutega tutvumise. 
Koostöös üksusega korraldab ametiposti suunamise vangidele ning 
teeb toimingu raames vajalikud kanded Vangisesse ning 
toimikusse ja vormistab vajalikud arvestusdokumendid.  
Koostöös üksusega korraldab isiklike toimikute tutvustamise 
vangidele. 
Täidab peaspetsialisti suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

 
Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt 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.  
 

Tööülesanded: Tulemus: 
1. Kontrollib vanglasse saabunud vangide isikute 

vastuvõtmise põhjendatust, vastavate 
dokumentide õigsust ja nõuetekohast 
vormistamist. 

Vangide vastuvõtmine vanglasse põhjendatud, 
dokumendid nõuetekohaselt vormistatud. 

2. Teeb kanded Vangisesse saabunud vangide 
kõikide teadaolevate andmete kohta vastavalt 
direktori käskkirjaga määratud ulatuses, lähtudes 
viimasest täitmisjuhisest (Kinnipeeturegistri 
käsiraamat). 

Vangis määratud ulatuses nõuetekohaselt täidetud. 

3. Kontrollib/vormistab ja avab saabunud vangide 
isiklikke toimikuid vastavalt kehtivale korrale ning 
märgib muudatused kohtuotsuste, kohtumääruste 
ja ümberarvestuste kohta Vangisesse, kontroll-
tähtajalisele kaardile. Uute saabujate korral ja 
andmete muutumisel vormistab kontroll- 
tähtajalise kaardi ning vastavalt kehtivale õigusele 

Saabunud vangide isiklikud toimikud 
kontrollitud/vormistatud ja avatud, hoitud vastavalt 
nõuetele ning andmed muudatuste kohta 
Vangisesse, kontroll-tähtajalisele kaardile kantud.  
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teatised saabumise kohta ja kinnipeetava isiku 
osas karistusaegade õiendi. 

4. Kontrollib vangi toimiku ümbriku sisu vastavust 
loetelus sisalduvate andmetega ning kõrvaldab 
puudused. 

Vangi isiklikus toimikus sisalduvad dokumendid 
kantud loetelusse toimikukaanel ning vajadusel 
esinenud puudused kõrvaldatud. 

5. Koostöös järelevalveosakonnaga tagab korrektse 
ankeedi lisamise vangi isiku isiklikku toimikusse. 

Korrektne ankeet lisatud vangi isiklikku toimikusse. 

6. Võimaldab vangide toimikutega tutvuda selleks 
õigust omavatel ametiisikutel, tagab toimikuga 
tutvumise lehe täitmise ning isikliku toimiku 
säilimise kehtivast õigusest lähtudes. 

Õigust omavatel ametiisikutel võimaldatud tutvuda 
vangide isiklike toimikutega, täidetud nõutavad 
dokumendid ning toimikud säilitatud. 

7. Korrastab toimikud tema tööd puudutavate 
dokumentide osas, dokumentide edastamiseks 
vormistab saatekirju ning tagab vangi isiklikus 
toimikus nõuetele vastavate dokumentide 
olemasolu, puuduste, ebaselguste korral koostab 
toimikumaterjalide täpsustamiseks järelepärimisi. 

Toimikud korrektsed ning sisaldavad nõuetele 
vastavaid dokumente, dokumentide saatekirjad 
vormistatud. 

8. Lahendab nõuetekohaselt taotlused, 
teabenõuded, selgitustaotlused ja märgukirjad. 

Taotlused, teabenõuded, selgitustaotlused ja 
märgukirjad lahendatud nõuetekohaselt. 

9. Kannab kohtu- või uurimisorganitelt saabunud 
kohtuotsuste, määruste ja ümberarvestuste jm 
dokumentide osas andmed Vangisesse, vajadusel 
kirjutab välja kontroll-tähtajalised kaardid 
kinnipidamistähtaegade ning tõkendi pikendamise 
kohta, jõustumiste korral vormistab 
karistusaegade õiendi. Kohtulahendi jõustumisel 
korraldab koostöös üksusega vangile 
karistusaegade õiendi viivitamata tutvustamise, 
tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise 
tähtaegadest lähtuvalt kannab andmed 
võrgukohas paiknevale kausta kronoloogilises 
järjestuses ning edastab tervikmaterjali koos 
toimikuga pärast toimingu sooritamist 
peaspetsialistile. Uute süüdimõistetute 
esmakordsel saabumisel vanglasse ning 
täitmisplaani järgselt kambritest saabuvate uute 
süüdimõistetute toimikud edastab pärast vajalikke 
toiminguid peaspetsialistile. 

Vangide isiklikesse toimikutesse ja Vangisesse 
andmed laekunud materjalidest lähtuvalt kantud, 
vormistatud karistusaegade õiendid, vajadusel 
kontroll-tähtajalised kaardid 
kinnipidamistähtaegade ja tõkendi pikendamiste 
kohta. Tervikmaterjalid edastatud edasise 
riskihindamise ja täitmisplaani järgse suunamise 
korraldamise eesmärgil peaspetsialistile. 

10. Koostöös üksusega teavitab vangi tema suhtes 
koostatud ning temale saabunud dokumentidest 
viivitamata. 

Koostöös üksusega vangile tutvustatud või kätte 
toimetatud tema kohta käivad saabunud 
dokumendid. 

11. Koostöös üksusega korraldab vangidele 
põhjendatud taotluste alusel isiklike toimikute 
tutvustamise tagades tutvumise lehe täitmise ning 
vangis isikliku toimiku säilimise kehtivast õigusest 
lähtudes. 

Põhjendatud taotluste alusel tutvustamise koostöös 
üksusega korraldatud, täidetud nõutavad 
dokumendid ning toimikud säilitatud. 

12. Kontrollib tööpäeva jooksul vähemalt 3 korda 
elektronpostkastis olevate e-mailide sisu ning 
tagab tema aadressile laekunud ametikirjade 
registreerimise ning nõuete täitmise. 

Vähemalt 3 korda tööpäevas elektronpostkasti sisu 
kontrollitud, ametikirjad saadetud registreerimisele 
ning nõuded täidetud. 

13. Esitab õigeaegselt nõutavad aruanded ja 
informatsiooni oma töölõigu osas peaspetsialistile. 

Õigeaegselt ja korrektselt esitatud aruanded ning 
info. 

14. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise ja korrasoleku. 

Oma valdkonna dokumendid korrektsed ning 
säilitatud. 

15. Haigestudes või muudel kaalukatel põhjustel 
teenistusest puudumistest teavitab koheselt 
peaspetsialisti. 

Õigeaegselt informeeritud peaspetsialist 
haigestumistest jms. 

16. Esimesena tööruumi saabudes tagab 
signalisatsiooni mahavõtmise. Tööpäeva lõppedes 
tagab kabineti korrasoleku, paigutab vangide 
isiklikud toimikud metallkappi või seifi, lukustab 

Hommikul tööruumi saabudes häireteta osakond. 
Tööpäeva lõpus korras kabinet, toimikud kaitstud, 
lukustatud kabinetiuks, elektriseadmed välja 
lülitatud ning tööruum valve alla pandud. 



 

kabineti ukse, lülitab välja elektriseadmed ning 
viimasena tööruumist lahkudes paneb ruumi valve 
alla. 

17. Võtab osa talituse nõupidamistest, õppe- ja 
teabepäevadest. 

Teabega kursis, läbitud nõupidamised, õppe- ja 
teabepäevad. 

18. Kord kuus kontrollib vahistatute toimikute 
alfabeetilist järjestust kapis ning tagab selle 
korrasoleku. 

Vahistatute toimikud kapis alfabeetilises 
järjestuses. 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevused peaspetsialistiga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksuste, teiste vanglate ja riigiasutustega.  

 
Õigused: 
 

1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente. 
2. Teha peaspetsialistile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
3. Saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust vangla kulul. 
4. Nõuda dokumentide tähtajalise täitmise nõuetest kinnipidamist vangla 

struktuuriüksustelt. 
5. Tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektseid ja asjaajamiskorrale mittevastavaid 

dokumente. 
6. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi nende 

kasutamisel. 
7. Muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 
 

 
Vastutus: 1. Vastutab seadustest, määrustest, töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja muudest 

haldusaktidest ning käesolevas ametijuhendis ettenähtud tööülesannete nõuetekohase 
ja korrektse täitmise eest, ülesannete süülise täitmata jätmisel vastutab õigusaktides 
sätestatud korras. 

2. Suhtleb vangiga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tartu Vangla kodukorrast ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks 
nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole vangile vahendajaks suhtlusel muude isikutega, 
kui see ei tulene otseselt teenistusülesannetest. 

3. Vastutab tema poolt koostatud dokumentide korrektsuse ja õigusaktidele vastava 
vormistamise eest ning nende vangide kinnipidamistähtaegade ja võimalike tingimisi 
enne tähtaega vangistusest vabastamise tähtaegade õigsuse eest s h  
kinnipidamistähtaegadega kontroll-tähtajaliste  kaartide olemasolu kartoteegis, kelle 
kohta vormistas dokumendid. 

4. Vastutab töökohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise ja 
vangide privaatsuse kaitse eest. 

5. Vastutab tema kasutuses olevate vangide isiklike toimikute säilimise eest. 
6. Vastutab tema kasutusse antud materiaal-tehniliste vahendite eest. 

 
Ametijuhendi 
muutmine: 

 Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
Käesolev ametijuhend kehtib alates 01.01.2014 ja on koostatud  3-l  lehel, ühes originaaleksemplaris. 
Töötaja kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 
Töötaja :    
  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
Tööandja esindaja :    
  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
 


