
 

Tööleping nr 3-8/255-1  
Lisa 3 

 
 

Struktuuriüksuse nimetus: kantselei valdkond 

Töökoht: spetsialist 

Töötaja nimi:  

Tegevusvaldkond: asjaajamine 

Vahetu juht: kantselei peaspetsialist 

Töötaja asendab: teist kantselei spetsialisti (arhivaar) 

Töötajat asendab: teine kantselei spetsialist (arhivaar) 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

tagada vangla asjaajamises korrektsus,  dokumentide 
nõuetekohane registreerimine ja ringlus ning posti sujuv liikumine 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 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 ja riigiasutuse asjaajamist reguleerivate 
õigusaktide tundmine; 

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

andmekogude käsitlemise oskus;  
4. hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 
5. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti 

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

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult.  
 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Registreerib vanglasse saabunud paberkandjal 
posti hiljemalt järgmisel tööpäeval vanglas 
kasutusel olevas dokumendihaldusprogrammis. 

Post registreeritud vastavalt õigusaktidele ja 
vanglas kehtivale korrale. 

2. Registreerib vanglasse saabunud elektronposti, 
hiljemalt järgmisel tööpäeval vanglas kasutusel 
olevas dokumendihaldusprogrammis. 

Dokumendid on registreeritud vastavalt 
õigusaktidele ja vanglas kehtivale korrale.  

3. Korraldab väljamineva posti postiasutusse 
saatmise. Vajadusel prindib kirjad, kinnitab 
väljatrüki õigsuse ning lisab ümbrikusse.  

Dokumendid on postiasutusele üle antud. 

4. Võtab vanglateenistuselt vastu kinnipeetavate 
korrespondentsi ja edastab need esimesel 
võimalusel postiasutuse esindajale. 

Kinnipeetavate korrespondents on esimesel 
võimalusel postiasutusele edastatud. 

5. Kontrollib dokumentide vormilist õigsust vastavalt 
vangla teabehalduse korrale ja puuduste 
märkamisel tagastab need dokumendi koostajale 
paranduste sisseviimiseks. 

Dokumendid on vormistatud nõuetekohaselt. 

6. Võtab vastu ja edastab vangla nimel dokumente 
E-toimikus. Vastu võetud dokumendid registreerib 
vangla dokumendihaldusprogrammis ning suunab 
menetlusse. 

Dokumendid on e-toimikus edastatud ja vastu 
võetud ning saabunud dokumendid registreeritud 
dokumendihaldusprogrammis. 

7. Tagab dokumendihaldusprogrammis olevate 
asutuste posti aadresside ajakohasuse ja 
korrektsuse.  

Dokumendihaldusprogrammis on teiste asutuste 
kehtivad postiaadressid. 

8. Vajadusel skaneerib ja paljundab dokumente. Dokumendid vastavalt vajadusele skaneeritud ja 
paljundatud. 

 
TARTU VANGLA KANTSELEI SPETSIALISTI AMETIJUHEND 



 

9. Tagab oma töövaldkonnaga hõlmatud 
dokumentide korrasoleku ja säilimise. 

Dokumendid korrektsed ja nõuetekohaselt 
säilitatud. 

10. Valmistab ette säilitamisele kuuluvad dokumendid 
arhivaarile üleandmiseks. 

Säilitamisele kuuluvad dokumendid ette 
valmistatud. 

11. 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: 

Kooskõlastab oma tegevuse kantselei peaspetsialistiga. Teeb pidevat koostööd 
teiste vangla struktuuriüksustega. 

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. nõuda dokumentide tähtajalise täitmise nõuetest kinnipidamist kõikidelt vangla 

struktuuriüksustelt; 
3. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja teabehaldusekorrale 

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

nende pädevust või eriteadmisi; 
5. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
6. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks; 
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 poolt koostatud või viseeritud (kooskõlastatud) 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. 

 

Jaanika Sarapuu 
 (allkirjastatud digitaalselt) 
töötaja 

Janek Riives 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Direktori asetäitja direktori ülesannetes 
 

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

 


