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Struktuuriüksuse nimetus: Sekkumistegevuste osakond 

Ametikoht: Riigikeele õppe korraldaja 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud töötajat vastavalt tööalasele 
pädevusele 

Teenistujat asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud töötaja vastavalt tööalasele 
pädevusele 

Ametikoha põhieesmärk: Kinnipeetavatele ja vahistatutele (edaspidi ühiselt kinnipeetav) 
riigikeele õppe korraldamine- ja läbi viimine vanglas 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus, soovitavalt eesti ja soome-ugri keeleteaduse (eesti 
keel ja kultuur muukeelsetele) või eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja mitte-eesti koolis, erialal. 

2. Vene keele suuline ja kirjalik oskus ametialase suhtlemise ja 
kirjavahetuse tasemel 

3. Hea arvutikasutamise oskus, peamiste teksti- ja 
tabeltöötlusprogrammide tundmine 

 

Muud nõuded: 1. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus. 
2. Soovitavalt töökogemus käitumis- ja/või õpiraskustega 

õpilastega töötamisel 
3. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas. 
4. Oskus teha meeskonnatööd. 
5. Suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha 

pädevuse piires; 
6. Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Vanglasse vastu võtmisel eesti keelt 
emakeelena mitte rääkivate kinnipeetavate eesti 
keele taseme välja selgitamine. 

Kõikidel kinnipeetavatel on riskihindamise kinnitamise 
hetkeks välja selgitatud nende eesti keele oskus 
riikliku keeletaseme standardi järgi ja vastav info 
kajastub Kinnipeetavate, arestialuste, vahistatute ja 
kriminaalhooldusaluste registris (KIR).  

2. Kinnipeetavatele algtasemel (A1) riigikeele 
kursuste läbi viimine selgitamaks kinnipeetava 
edasist riigikeele õpi-motivatsiooni. 

Riigikeele algtaseme kursused on läbitud ja info 
kinnipeetavate võimetest ja motivatsioonist kajastub 
Vangiregistris. 

3. Kinnipeetavatele riigikeele kursuste läbi viimine 
vanglas. 

Kursused on läbi viidud vastavalt õppeprogrammile ja 
tunnijaotusplaanile ning kinnipeetavate teadmised on 
kursuse lõppedes kontrollitud. 

4. Kinnipeetavatele riigikeele õppimise eest tasu 
maksmise käskkirjade koostamine.  

Õigeaegselt koostatud käskkirjad vastavalt 
justiitsministri määrusele „Kinnipeetavale õppimise 
eest tasu maksmise määrad ning  tasu  arvutamise ja 
maksmise kord“. 

5. Koostöös Riikliku Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskustega riigikeele eksamite 
korraldamine. 

Kinnipeetavate avaldused riigikeele eksami 
sooritamiseks on õigeaegselt esitatud Riiklikule 
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele ja eksami sujuv 
korraldus vanglas on tagatud. 

TARTU VANGLA 
SEKKUMISTEGEVUSTE OSAKONNA 
RIIGIKEELE ÕPPE KORRALDAJA AMETIJUHEND 



6. Riigikeele tasemeeksamite läbiviimine teistes 
vanglates. 

Teistes vanglates läbi viidud riiklikud eesti keele 
tasemeeksamid vastavalt Riikliku Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskuse korrale. 

7. Riigikeele õppes osalevate kinnipeetavate 
abistamine tõlketöös, kui see on ühildatav 
riigikeele õpetamisprotsessiga. 

Kinnipeetav kasutab vanglaga kirjalikus menetluses 
eesti keelt ja saab korrektse tõlke vangla vastustest. 

8. Osalemine oma pädevuse piires väliskoostöö 
projektides ja asutusesisestes töögruppides. 

Toimiv koostöö, esindatus suhetes 
koostööpartneritega, asjakohased arvamused. 

9. Vajadusel vangla töötajate riigikeele taseme 
välja selgitamine ja kvalifikatsiooni tõstmine. 

Vanglaametnike ja teenistujate keeletase õiglaselt 
hinnatud ja koolitused ametnikele keeletaseme 
tõstmiseks läbi viidud. 

10. Ametikoha põhieesmärgi ja sellest tulenevate 
ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalike 
ressursside taotlemine ning nende otstarbeka 
jagamise ja kasutamise tagamine. Vangla 
juhtkonnale aastaeelarve osas ettepanekute 
tegemine. 

Tööks vajalike ressursside kohta on esitatud taotlus 
koos põhjendustega. 
Vastutusvaldkonna töö teostamiseks kinnitatud 
eelarvet on kasutatud eesmärgipäraselt. 

11. Lahendab enda vastutusvaldkonda puudutavaid 
suulisi ja kirjalikke pöördumisi. 

Korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused. 
 

12. Osaleb osakonna teenistujate eesmärkide 
koostamisel ja statistiliste andmete kogumisel. 

Osakonna ametnike eesmärkidesse on tehtud 
valdkonda puudutavad ettepanekud 
Aruanded enda tegevuse kohta on õigeaegselt 
esitatud. 

13. Osaleb nõupidamistel. Tagatud on tööks vajaliku informatsiooni olemasolu 
Enda töövaldkonda puudutav info on edastatud 
asjassepuutuvatele teenistujatele. 

14. Täidab osakonnajuhataja poolt antavaid 
ühekordseid korraldusi. 

Saadud ülesanded on õigeaegselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Vangla teised struktuuriüksused; 
2. Justiitsministeerium; 
3. Teised vanglad (riigikeele õppe korraldajad); 
4. Riiklik Eksami - ja Kvalifikatsioonikeskus; 
5. Kooskõlastab tegevuse sotsiaalteenuste korraldajaga. 
 

 

Õigused: 
 

1. Saada ja kasutada teenistuskohustuste täitmiseks õigeaegselt vajalikku 
informatsiooni.  

2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust ja koolituskulude hüvitamist direktori 
asetäitja nõusolekul.  

3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 
tehnilist abi nende kasutamisel.  

4. Teha sotsiaalteenuste korraldajale ja vangla juhtkonnale ettepanekuid oma 
pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide 
lahendamiseks.  

 

Vastutus: 1. Vastutab talle pandud teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse, korrektse ja 
täpse täitmise eest.  

2. Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadusele 
vastavuse eest.  

3. Vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise eest.  
4. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 

kasutamise ja kriminaalhooldusaluse isiku privaatsuse kaitse eest.  
5. Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest.  
6. Vastutab Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, Tartu Vangla kodukorrast, Tartu 

Vangla põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast ametijuhendist 
tulenevate teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud korras.  

7. Vastutab teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest. 



 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid 
või vajadus ümber korraldada tööd vanglas. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta 
muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus. 

 

Teenistuja:  
 
Ees- ja perekonnanimi 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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