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TARTU VANGLA  
Finants- ja majandusosakonna kinni peetavate isikli ke asjade lao spetsialisti  AMETIJUHEND 

Töötaja  nimi:   
 

1. ASEND STRUKTUURIS:  Finants- ja majandusosakond (edaspidi FMO) 
1.1. Vahetu juht: FMO kinnipeetavate isiklike asjade lao (edaspidi KIAL) juhataja 
1.2. Alluvad: Ei ole 
1.3. Asendab: FMO KIAL juhatajat või tema poolt määratud teist KIAL spetsialisti 
1.4. Asendaja: KIAL teine spetsialist 
 
2. TÖÖKOHA PÕHIEESMÄRK:  Kinnipeetavate ja vahistatute (edaspidi kinnipeetav) isiklike asjade 

laos nende asjade vastuvõtt, hoiule paigutamine ja väljastamine. 
Samuti vangla poolse varustuse väljastamine ja vastuvõtt. Laos 
olevate asjade üle arvestuse pidamine. 

 
3. KVALIFIKATSIOONINÕUD ED: Keskharidus, kesk-eriharidus või erialane kutseharidus 
 
4. TÖÖÜLESANDED: TULEMUS: 
4.1. Vastutab talle usaldatud ja tema 

piirkonna side- ja 
signalisatsioonivahendite, 
varustuse, töö- ja kaitsevahendite, 
dokumentatsiooni ja töökoha eest 
ning nende kasutamise eest. 

• Tööle asudes on kontrollinud oma asutusse antud/kasutuses 
olevaid side- ja signalisatsiooniseadmeid, kaitsevahendeid 
(kummikindad, maskid, kustutusvahendid, 
desinfitseerimisvahendid), dokumentatsiooni, varustuse 
olemasolu ja korrasolekut; 

• Tööl viibides on täitnud töökohale vajalikku dokumentatsiooni 
korrektselt ja õigeaegselt; 

• Tööl viibides on kasutanud talle usaldatud esemeid 
heaperemehelikult; 

• Töökoht on puhas; 
• Puuduste avastamisel on teavitatud vahetut juhti; 
• Tööülesandeks täitmisel ettenähtud erinevaid töövahendeid 

on ettenähtud viisil ja heaperemehelikult kasutanud (nt 
kummikindad). 

4.2. Koostab ja muudab kinnipeetavate 
asjade ühtset nimekirja ning  
„Riiklikus kinnipeetavate, 
karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registris“ 
(edaspidi vangiregistris) varade 
osa. 

• Kinnipeetavate vastu võtmisel on koostatud kinnipeetava 
isiklikest asjadest kui ka vangla poolt väljastavatest asjadest 
ühtne nimekiri; 

• Vangiregistri varade osa on täidetud vastavalt kehtestatud 
nõuetele ja tähtaegadele; 

• Varade muutusel (kätte andmisel, lattu paigutamisel vms) on 
esimesel võimalusel muudetud nii kinnipeetava elektroonne 
ühtne nimekiri kui ka vangiregistri varade osa. 

• Nii ühtne nimekiri kui ka vangiregistri varade osa vastab 
tegelikkusele. 

4.3. Väljastab ja võtab tagasi 
kinnipeetavatele(t) vangla 
varustust. 

• Vanglasse saabudes on kinnipeetavatele väljastatud vangla 
poolt ettenähtud varustus; 

• Vangla varade väljastamise ja tagasi võtmise osas on  
korrektselt täidetud vangla varade arvestuse pidamiseks 
kasutatav programm; 

• Kinnipeetava vangiregistri  varade osa on täidetud vastavalt 
kehtestatud nõuetele ja tähtaegadele; 

• Kinnipeetavad on tagastanud kõik vangla varad ja 
kinnipeetava vormide ning voodivarustuse osas ei ole 
puudujääke. 

4.4. Tagab kinnipeetavate isiklike 
esemete lattu vastu võtmise, nende 
laos hoiustamise ja säilimise ning 
tagastab/edastab hoiule võetud 
esemed kinnipeetava vanglast 
lahkumisel ning vastutab laos 
hoiustatud esemete olemasolu ning 

• Kinnipeetava või tema asjade vanglasse/lattu saabudes on 
kinnipeetavate asjad korrektselt lattu vastu võetud selliselt, et 
nende laos säilimine on tagatud: 

o Kõik lattu paigutatavad kinnipeetavate asjade kotid on 
plommitud ja asjade juures on nimekiri kotis olevatest 
asjadest koos plommija(te) allkirja(de)ga ning 
plommimise kuupäevaga;  
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säilimise eest.  
 
 

o Plommi number on juures oleval nimekirjal;  
o Koti avamisel on veendutud koti sisu ja kotis olevate 

esemete ühtsele nimekirjale vastavuses (koti avamist 
võib teostada üks ametnik); 

o Koti uuesti sulgemisel/plommimisel on koti juurde 
lisatud (uus)nimekiri kotis olevatest asjadest, kus on 
uus plommi number ning koti sulgenud ametniku(e) 
kinnitus kotis olevate asjade õigsuses (plommi 
number on muudetud ka elektroonsel ühtsel 
nimekirjal) koos plommimise kuupäevaga;  

o Kotist avastatud puuduste korral on koostatud 
koheselt ettekanne direktorile. 

• Vanglast alaliselt lahkudes on kinnipeetavale laos olevad 
esemed tagastatud või siis edastatud allkirja vastu teisele 
kinnipidamisasutusele või hävitatud vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. 

4.5. Lahendab ja süstematiseerib 
arhiveerimise jaoks kinnipeetavate 
isiklike asjade lattu suunatud 
pöördumisi (laost asjade saamine 
ja lattu paigutamine, 
elektriseadmete taotlused, vangla 
varaga seotud taotlused jne) 

 
 
 
 

• Enne pöördumise lahendamist on kontrollitud nende 
korrektsust, puuduste tuvastamisel on teavitatud sellest 
vahetut juhti ning käitutud vastavalt temalt saadud juhistele;  

• Kõik lahendamiseks saadud pöördumised on lahendatud 
õigeaegselt vastavalt kehtivatele õigusaktidele;  

• Vajadusel on koostatud ja allkirjastatud õigeaegselt 
kinnipeetavale vastus (õigus on otsustada ja allkirjastada 
vastuseid, mis on seotud kinnipeetavate vormiriietusega ja 
toidunõudega); 

• Täidetud on vajalik informatsioon pöördumiste registreerimise 
infosüsteemi; 

• Laos hoitavad pöördumised on korrektselt süstematiseeritult 
arhiveerimiseks valmis pandud. 

4.6. Tutvub tööpostkasti saabunud 
elektronkirjade sisuga ning tagab 
tema aadressile laekunud 
ametikirjade registreerimise 

• Vähemalt 3 korda tööpäevas on elektronpostkasti sisu 
kontrollitud ja sinna saabunud ametikirjad saadetud 
registreerimisele; 

• On tutvutud tööks vajaliku informatsiooniga ja sellest 
tulenevalt tööülesanded korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

4.7. Täidab FMO KIAL juhataja ja FMO  
juhataja poolt antud ühekordseid 
tööülesandeid. 

• Saadud tööülesanded on täidetud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

 
5. KOOSTÖÖ ja 

KOOSKÕLASTATUD TEGEVUS: 
 

5.1. Teeb koostööd ebaotstarbekate 
esemete ladustamisel 

• KIAL spetsialistil, tekkides kahtlus, et kinnipeetav keelatud 
eset ei ole otstarbekas laos hoiustada, teavitab sellest 
läbiotsimise juures vastutavat ametnikku, et viimane saaks 
otsustada esemete hoiustamise otstarbekuse ja tagada 
korrektse dokumentatsiooni koostamise.  

5.2. Vahistatute pakkidega toimimine  • KIAL töötaja korraldamisel on postipakid postimajast ära 
toodud; 

• Koostöös üksuse/järelevalve ametnikega on pakid (posti ja 
käsipakkide) vahistatutele kätte antud ja saadud esemed 
nimekirjadesse kantud. 

5.3. Teeb tihedat koostööd teiste 
ametnikega ja töötajatega 

• Kinnipeetavate vastuvõtmisel ja ära saatmisel teeb 
läbiotsivate ametnikega koostööd ühtse nimekirja ja vangla 
poolt väljastatavate esemete andmisel ja ära võtmisel.  

• Samuti muude vajalike tööülesannete täitmisel. 
5.4. Teeb koostööd teiste ametnikega 

seoses kinnipeetavate isiklike 
asjade kaalu piirangu tagamisega 

• Kinnipeetava kätte ja lattu paigutatud esemete kaalust omab 
ülevaadet ning kinnipeetava vanglasse saabudes on tema 
asjade kaal koostöös vastuvõtvate ametnikega kontrollitud; 

• Vajadusel on teostatud koostöös üksuse/osakonna 
ametnikega kinnipeetavate isiklike asjade kaalu kontroll; 

• Ülekaalu tuvastamisel on koostöös üksuse/osakonna 
ametnikega ülekaal likvideeritud. 

 
6. INFORMATSIOON  
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• Kõigist vahejuhtumitest/rikkumistest teavitab viivitamatult peavalvekeskuse ametnikku. 
• Informeerib koheselt FMO juhatajat kahjurputukate ning näriliste ilmumisest laoruumidesse. 
• Töökohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni kasutamisel tagab isikute (sealhulgas 

kinnipeetavate) isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse. Asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud 
teavet kasutab vastavalt kehtestatud õigusaktidele. 

• Haigestudes või muudel põhjustel töölt puudumisest teavitab koheselt FMO KIAL juhatajat. 
 
7. AKTIIVSUS JA ETTEPANEKUD   

• Teeb otsesele juhile eelanalüüsitud ja argumenteeritud ettepanekuid töökorralduse muutmiseks ja 
parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks (sh vangla tegevust reguleerivate õigusaktide ja 
arenguplaanide väljatöötamisel); 

• On valmis erakorraliste sündmuste puhul ilmuma viivitamatult töövälisel ajal tööle. 
 
8. ÕIGUSED:  

• Keelduda tööülesande täitmisest, kui selleks pole vajalikke kaitsevahendeid. 
• Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
• Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku eri- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel. 
• Saada vangla kulul erialast ja täiendkoolitust. 

 
9. AMETIJUHENDI MUUTMINE Käesolevat 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/  
 
 


