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Tööleping 3-8/295-1 
Lisa 1  

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: kantselei valdkond 

Töökoht: Spetsialist 

Töötaja nimi:  

Tegevusvaldkond: dokumendihaldus ja teabenõuete täitmine 

Vahetu juht: kantselei peaspetsialist 

Töötaja asendab: Spetsialisti (arhivaari) või kantselei spetsialisti  

Töötajat asendab: Kantselei peaspetsialisti poolt määratud kantselei ametnik 

Töökoha põhieesmärk: 
 

tagada vangla juhtkonna tõrgeteta töö, korraldada juhtkonna 
külaliste vastuvõtmine, tagada vangla asjaajamises korrektsus, 
dokumentide nõuetekohane registreerimine ja ringlus. 

 

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.  
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Võtab vastu vangla üldtelefonile tulevad kõned, 
vastab neile oma pädevuse piires või suunab 
vastamiseks kompetentsetele isikutele.  

Üldtelefonile helistajatele on tagatud võimalikult 
kiire, korrektne ja asjakohane vastamine.  

2. Kutsub direktori või direktori asetäitja korraldusel 
vangla ametnikke ja töötajaid nende vastuvõtule. 

Juhtkonna kutsed ametnikele ja töötajatele 
operatiivselt edastatud. 

3. Registreerib direktori ja direktori asetäitjate 
vastuvõtule soovivaid isikuid ja edastab 
registreerimisandmed direktorile või tema 
asetäitjatele. 

Vangla direktori ja tema asetäitjate juurde soovivad 
isikud on registreeritud ja teave on edastatud 
aegsasti juhtkonnale. 

4. Kontrollib vanglast välja saadetavate dokumentide 
vastavust teabehalduse korra nõuetele ja 
puuduste märkamisel tagastab dokumendid 
koostajale paranduste sisseviimiseks  

Tagatud on dokumentide vastavus teabehalduse 
korra nõuetele.  

5. Tagab asutusesiseseks teabeks tunnistatud teabe 
kaitstuse, kontrollides juurdepääsupiiranguga  
dokumentidel vastava märke olemasolu. 

Tagatud on juurdepääsupiiranguga teabe 
nõuetekohane märgistatus. 

6. Registreerib vangla üldmeilile  laekuva elektriposti 
hiljemalt järgmisel tööpäeval 
dokumendihaldusprogrammis ning suunab need 
vastamiseks pädevale ametnikule.  

Tagatud on elektrooniliste dokumentide 
registreerimine ja  ringlus. 

7. Koostab vastavalt vangla teabehalduse korrale 
vangla garantii-, kaas-, tänu- ja volikirjad. 

Dokumendid on koostatud korrektselt ja 
grammatiliselt õigesti ning vastavad teabehalduse 
korra nõuetele. 

8. Valmistab ette direktori osalusega nõupidamised 
ja koosolekud, tagab selleks ruumide korrasoleku, 

Nõupidamised ja koosolekud on õigeaegselt ja 
vajalikus ulatuses ette valmistatud. 
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nõupidamisel vajalike materjalide ja 
tehnilistevahendite olemasolu.  

9. Korraldab külalissuhtlemisel organisatsiooniliste 
küsimuste lahendamise (tellib ja korraldab 
nõupidamistele vajalikud joogid ja suupisted). 
Aitab direktori või direktori asetäitjatel külalisi 
võõrustada 

Vastuvõtud on õigeaegselt ja vajalikus ulatuses 
ette valmistatud, külalised korrektselt ja viisakalt 
vastu võetud, vastuvõttudel tagatud suupistete ja 
jookide olemasolu. 

10. Protokollib juhtkonna poolt läbiviidavad 
nõupidamised, registreerib protokollid, esitab need 
koosolekut juhtinud ametnikule allkirjastamiseks ja 
säilitab need. Avaldab protokollid Tartu Vangla 
siseveebis kahe tööpäeva jooksul pärast 
nõupidamist. 

Juhtkonna poolt läbiviidavad nõupidamised 
nõuetekohaselt protokollitud, protokollid  
registreeritud, allkirjastatud, säilitatud ja 
õigeaegselt kättesaadavaks tehtud. 

11. Vajadusel kontrollib nõupidamistel vastuvõetud 
otsuste täitmist ja teavitab direktorit nende 
mittetäitmisest. 

Nõupidamisel vastuvõetud otsuste täitmine 
kontrollitud, direktor tulemustest informeeritud. 

12. Omab informatsiooni direktori, direktori asetäitjate 
ning osakonnajuhatajate teenistuses viibimise 
kohta, sidevahendite andmeid ja juhtkonna 
võimalikku asukohta. 

Tagatud võimalus saada juhtkonnaga operatiivselt 
ühendust. 

13. Koostöös peaspetsialistiga haldab Tartu Vangla 
sise- ja välisveebi ning kindlustab neis asjakohase 
ja õige teabe õigeaegse avaldamise. 

Veebilehtedel on vajalik ja tõele vastav teave 
õigeaegselt avaldatud. 

14. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
korrasoleku ja säilimise. 

Dokumendid korras ja säilitatud 

15. Valmistab ette säilitamisele kuuluvad dokumendid 
arhivaarile üleandmiseks. 

Säilitamisele kuuluvad dokumendid ette 
valmistatud 

16. Korraldab vangla teenistujate õnnitlemise 
sünnipäevadel, kaartide ja meenete olemasolu 
ning nende õigeaegse üleandmise juhtidele. 

Õnnitluskaardid on trükitud, meened tellitud ja 
antud enne sünnipäeva teenistuja vahetule 
ülemusele. 

17. Administreerib vanglas kasutusel olevat 
dokumendihaldusprogrammi ja juhendab teisi 
töötajaid ja ametnikke programmi kasutamisel. 

Dokumendihaldusprogramm toimib vastavalt 
vangla vajadusele ning ametnikud ja töötajad on  
koolitatud programmi kasutama. 

18. Tellib vangla ametnikele vajaminevad kalendrid ja 
kalendermärkmikud.  

Kalendrid on tellitud ning teenistujatele välja 
jagatud. 

19. 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 
juhtkonna ja kõigi 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 asjaajamiskorrale 

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 1. seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
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vastutab: 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. 

 
 

Ametijuhendi 
muutmine: 

tulenevalt töökorralduslikust vajadusest mitte sagedamini kui üks kord aastas.  

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Anna-Liisa Antson 
 
 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Janek Riives 
Direktori asetäitja direktori ülesannetes 

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

 
 
 


