
 

KINNITATUD 
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Struktuuriüksuse nimetus: Sekkumistegevuste osakond 

Ametikoht: Hariduskorraldaja 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate ja vahistatute (edaspidi ühiselt kinnipeetav) 
haridusteenuse kättesaadavuse korraldamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud töötajat vastavalt tööalasele 
pädevusele  

Teenistujat asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud töötaja vastavalt tööalasele 
pädevusele 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kinnipeetavate haridusteenuse kättesaadavuse korraldamine 
ja soodustamine  

 

 Kvalifikatsiooninõuded: 1. Akadeemiline kõrgharidus. 
2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 
3. Ühe võõrkeele (eelistusega vene keele) valdamine 

 

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

1. Vanglate tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine. 
2. Õigeaegse, täpse ja arusaadava info edastamise ja 

tagasiside andmise oskus. 
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. Nõustab kinnipeetavaid õppimist  
puudutavates küsimustes; 

 

Kinnipeetavatel on võimalik saada informatsiooni 
õppimisvõimalustest vanglas ja väljaspool vanglat  
Kinnipeetavatel on võimalik saada kutse- ja 
karjäärinõustamist 

2. Koordineerib igapäevast koostööd vanglas 
tegutseva üldharidus- ja kutsekooliga ning 
AS Eesti Vanglatööstusega õppetööd 
puudutavas osas vastavalt kolmepoolsele 
kokkuleppele ja sotsiaalteenuste 
korraldajaga ning vangla juhtkonnaga 
kooskõlastatud tegevusplaanile; 

Uued õpilased on koostöös koolidega vastu võetud  
Koolidesse on vajadusel edastatud järelpärimised 
õpilasraamatu väljavõtte saamiseks 
Tunniplaanid ja õpilaste nimekirjad on 
asjassepuutuvatele teenistujatele arvutivõrgu jagatud 
kettal kättesaadavad 
Tunniplaan ja õppetööd puudutav info on õpilastele 
kättesaadav 
Olemas on õppetööks vajalikud vahendid ja 
klassiruumid 
Läbi on viidud õppeprotsessiga seotud üritused 
(aktused jne) 
Valdkonna probleemide lahendamine ja vastava 
tegevuse koordineerimine on professionaalne ja 
koostööpartnereid arvestav 
Registritesse on tehtud õigeaegselt üld- ja 
kutseharidusega seotud kanded 

TARTU VANGLA 
SEKKUMISTEGEVUSTE OSAKONNA 
HARIDUSKORRALDAJA AMETIJUHEND 



 

3. Õpetajate ettevalmistamine ja teavitamine 
õpitegevuse läbiviimiseks vanglas;  

Õpetajad on tutvunud vangla tööd reguleerivate 
õigusaktidega 
Õpetajad on julgeoleku tagamise huvides instrueeritud 
tööks vanglas 
Õpetajatel on kehtivad sissepääsuload ja kiipkaardid 

4. Koostöös üksuste juhtumikorraldajatega 
motiveerib kinnipeetavaid hariduse 
omandamisele; 

Suureneb õppetöös osalevate kinnipeetavate arv 

5. Kinni peetavate isikute õpiprotsessi 
läbiviimiseks materiaalse baasi loomine; 

 

Õppetööks vajalikud õppevahendid ja tehnilised 
abivahendid tellitakse õigeaegselt ja väljastatakse 
vastavalt vajadusele 
Koostatud eelarve- ja soetustaotlused 
Vahendite osas on peetud arvestust 

6. 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. 

7. Lahendab enda vastutusvaldkonda 
puudutavaid suulisi ja kirjalikke pöördumisi; 

Korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused. 
 

8. Vajadusel osaleb kinnipeetavate 
riskihindamise ja individuaalse täitmiskava 
koostamisel ja selles muudatuste tegemisel; 

 

Välja on selgitatud kinnipeetavate hariduslik taust ja 
edasiõppimise vajadused 
 

9. Osaleb osakonna eesmärkide koostamisel 
ja statistiliste andmete kogumisel; 

 

Osakonna tööplaani ja/või eesmärkidesse on tehtud 
valdkonda puudutavad ettepanekud 
Aruanded enda tegevuse kohta on õigeaegselt 
esitatud 

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

11. Juhendab vanglasse praktikale tulnud 
üliõpilasi enda valdkonda puudutavates 
küsimustes; 

Üliõpilased on saanud valdkonda puudutava 
informatsiooni  

12. Osaleb justiitsministeeriumi poolt  ja Tartu 
Vangla poolt korraldatud koolitustel; 

Tõuseb erialane kvalifikatsioon 

13. Täidab osakonnajuhataja poolt antavaid 
ühekordseid ülesandeid. 

Saadud ülesanded on õigeaegselt täidetud 

 

Kooskõlastatud tegevus ja 
koostöö: 

1. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi teiste osakondade ja 
üksustega ning teiste vanglatega õppekorralduslikus osas. 

2. Teeb koostööd Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tartu 
Kutsehariduskeskuse ja AS Eesti Vanglatööstusega. 

3. Teeb vabadusekaotuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks 
ning sotsiaalhoolekande ülesannete täitmiseks koostööd 
ühiskondlike organisatsioonide ja vabatahtlikega. 

4. Kooskõlastab oma 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 muudetakse vastavalt töökorralduste 
muutmisele.  

Teenistuja:   

 
Ees- ja perekonnanimi 
 (allkirjastatud digitaalselt) 

 


