
 1 

  
 
 

 
 

Struktuuriüksuse nimetus: kantselei valdkond 

Töötaja nimi:  

Töökoht: spetsialist (arhivaar) 

Tegevusvaldkond: asjaajamine, arhiivitöö korraldamine ja teabenõuete täitmine 

Vahetu juht: kantselei peaspetsialist 

Töötaja asendab: kantselei referenti, kantselei peaspetsialisti korraldusel teisi 
töötajaid vastavalt tööalasele kompetentsile 

Töötajat asendab: kantselei referent  või kantselei peaspetsialisti korraldusel teine 
kantselei töötaja vastavalt tööalasele kompetentsile 

Töökoha põhieesmärk: 
 

tagada vangla asjaajamises ja arhiivikorralduses  dokumentide 
nõuetekohane registreerimine ja dokumendiringlus ning arhivaalide 
nõuetekohane säilitamine 

 

Kvalifikatsiooni- ja muud nõuded:  
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid, isikuomadused) 

1. vähemalt keskharidus; 
2. tööalane enesetäiendamine ja teadmiste omandamine 

vähemalt töökohustuste täitmiseks vajalike teadmiste ja 
oskuste ulatuses. 

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

1. haldusmenetlust, arhiivitööd ja asjaajamist reguleerivate 
õigusaktide tundmine; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel; 
3. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning töökohal vajalike 

andmekogude käsitlemise oskus;  
4. võime töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas; 
5. hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 
6. võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida efektiivselt 

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult.  

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Arhiivitegevuseks vajaliku asjaajamise 
kaasajastamine, korraldamine ja juhendamine, 
metoodilise abi osutamine. Ettepanekute tegemine 
dokumentide nõuetekohaseks säilitamiseks. 

Asjaajamine ja dokumendiringlus on kooskõlas 
kehtivate arhiveerimisnõuetega. Arhiivitegevus on 
korraldatud vastavalt arhiveerimisnõuetele. 

2. Moodustab arhiivi asutuse tegevuse käigus loodud 
ja saadud registritest, toimikutest ja dokumentidest, 
süstematiseerib ja valmistab need ette 
nõuetekohaseks säilitamiseks. 

Asutuse tegevuse käigus saadud ja loodud 
dokumendid on arhiveeritud süstematiseeritult ja 
korrastatult. 

3. Peab nõuetekohast arhivaalide loetelu, võttes igal 
aastal arvele vangla osakondades tekkinud ja 
arhiveerimisele kuuluvad  toimikud ja dokumendid, 
teeb loetelusse vajalikud kanded arhivaalide 
väljastamise kohta. Paigutab arvelevõetud säilikud 
arhiivihoidlasse. 

Arhivaalid nõuetekohaselt arvele võetud ja 
säilitatud, välja laenutatud arhivaalide üle arvestus 
peetud ja ülevaade tagatud. 

4. Pärast säilitustähtaja möödumist selekteerib 
hävitamisele kuuluvad arhivaalid ja korraldab nende 
hävitamise kooskõlas seaduse ja muude 
haldusaktidega. Koostab hävitamisakti. 

Arhivaalid, mille säilitamise jätkamine ei ole vajalik 
ega otstarbekas, on hävitatud kooskõlas 
õigusnormidega. 

5. Peab arhiivitoimikut: koostab arhiivinimistu, 
arhiivikirjelduse ja arhiiviskeemi. 

Nõuetekohane arhiivitoimik olemas. 

6. Teostab arhivaalide kasutamise õiguspärasuse üle 
järelevalvet ja peab selle üle arvestust. 

Tagatud arhivaalide õiguspärane kasutamine ja 
ülevaade arhivaalide kasutamisest. 
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7. Tagab arhiivi hoidlas arhivaalide hoiurežiimi ja 
ohutuse. Koostab ja kooskõlastab juhtkonnaga arhiivi 
ohuplaani, korraldab päästetöödes vajaminevate 
abivahendite olemasolu ja hoiab need kontrollseisus. 

Arhivaalide säilimine tagatud. Kehtiv ohuplaan 
olemas, päästetöödes vajaminevad abivahendid 
arhiivis olemas ja kasutamiskõlblikud.  

8. Osaleb vangla asjaajamise korra ja 
dokumendiloetelu koostamise ja muutmise protsessis 
ning teeb ettepanekuid asjaajamise paremaks 
korraldamiseks lähtuvalt arhiveerimise nõuetest ja 
vajadustest. 

Vangla asjaajamise kord ja dokumendiloetelu on 
koostatud arhiveerimisnõudeid ja vajadusi silmas 
pidades ja nendega kooskõlas. 

9. Võimaldab avaliku arhiivi esindajale 
arhiivijärelevalve toimingute teostamise, kindlustades 
talle juurdepääsu arhivaalidele ja võimaldades tutvuda 
arhivaalide olemasolu ning säilitamistingimustega 
arvestades seejuures dokumentidele kehtestatud 
juurdepääsupiiranguid. 

Arhiivi järelevalvetoimingute teostamine 
korraldatud sujuvalt ja takistusteta. 

10. Täidab tähtaegselt teabenõudeid, vastab 
päringutele, väljastab arhiiviteatisi, - väljavõtteid ja 
koopiaid. Laenutab säilikuid selleks õigustatud 
isikutele arvestades seejuures juurdepääsupiiranguid. 

Teabenõuetele ja päringutele vastatud, 
arhiiviteatised, väljavõtted ja koopiad väljastatud 
ning säilikud laenutatud seaduses ja muudes 
haldusaktides ettenähtud tähtajal ja korras. 

11. Sorteerib kinnipeetavatele adresseeritud ajalehed 
ja kirjad ning edastab need üksustele  vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele. 

Kinnipeetavatele adresseeritud ajalehed ja kirjad 
on sorteeritud ja üksusesse edastatud. 

12. Tagab arhiivitöös vajaminevate töövahendite 
olemasolu tagamine ja korrashoiu. 

Arhiivitöös vajaminevad töövahendid olemas ja 
korrastatud. 

13. Valmistab kinnipeetavatele nende kirjalike 
taotluste alusel tasulisi koopiaid, broneerides eelnevalt 
finants- ja majandusosakonna kaudu kinnipeetava 
isikuarvel koopiate tegemiseks vajamineva 
rahasumma. Keeldumise korral koostab vastuskirja 
seaduses ettenähtud tähtaegadel ja korras, kui 
vanglasiseselt ei ole kehtestatud teistsugust tähtaega. 

Kinni peetavate isikute taotlused tähtaegselt 
lahendatud. 

14. Tellib ja väljastab osakondadele ja üksustele 
bürootarbeid, sh printerite tahmakassette. Haldab 
kontoritarvete hoiuladu ning peab arvestust 
osakondade lõikes väljastatud bürootarvetest. Jälgib 
bürootarvete eelarvet, peab kulude kohta arvestust ja 
vastutab eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka 
kasutamise eest. Vajadusel koostab bürootarvete ja 
eelarve kulu kohta aruande. 

Vangla on õigeaegselt varustatud mõistlike 
bürootarvete ja tahmakassettidega. Bürootarvete 
soetamiseks ettenähtud eelarvevahendite 
kulutamine on vajalik, sihtotstarbeline, kontrollitud 
ja ülevaade tagatud. 

15. Täidab muid seadusest jm õigusaktidest 
tulenevaid, samuti kantselei peaspetsialistilt, direktorilt 
ja direktori asetäitjatelt saadud ühekordseid 
ülesandeid. 

Muud ettenägematud ja ametijuhendis nimetamata 
ühekordsed ülesanded täidetud ning vajadusel on 
tagatud operatiivne tegutsemine. 

 
 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Teeb koostööd teiste osakondadega ning kooskõlastab oma tegevuse kantselei 
peaspetsialistiga. 
 

 
 

Õigused: 1. saada tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet; 
2. nõuda kõikidelt vangla struktuuriüksustelt arhiivieeskirjadest, asjaajamise ja 

dokumendi vormistamise nõuetest kinnipidamist; 
3. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid; 
4. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
5. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
6. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks; 
7. muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 
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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 poolt koostatud dokumentide korrektsuse ja õigusaktidele vastava 
vormistamise eest. 

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

eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

 
 

 
 

 
 
 
Tartu Vangla direktor Raini Jõks 

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


