
 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamise valdkond 

Töökoht: Raamatukoguhoidja 

Tegevusvaldkond: Vangla raamatukogu töö korraldamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Sotsiaalteenuste korraldaja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Sotsiaalteenuste korraldaja poolt määratud taasühiskonnastamise 
valdkonna teenistujat vastavalt tööalasele pädevusele 

Töötajat asendab: Sotsiaalteenuste korraldaja poolt määratud taasühiskonnastamise 
valdkonna teenistuja vastavalt tööalasele pädevusele 

Töökoha põhieesmärk: Üld- ja erialase kirjanduse kättesaadavaks tegemine 
kinnipeetavatele ning nende taasühiskonnastamise soodustamine 

  

Kvalifikatsiooninõuded: Raamatukogunduse alane kõrgharidus, vene keele oskus 
vähemalt tasemel B1 

  

 Tööülesanded: Tulemus: 

1.   Korraldab teavikute laenutamist kinni 
peetavatele isikutele.  

Raamatukogu teenus on kättesaadav kõikidele kinni 
peetavatele isikutele. 

2.   Täiendab ja täiustab raamatukogu vastavalt 
võimalustele ja eelarvelistele vahenditele. 

Raamatukogu fond täiustub vastavalt vajadustele. 
Perioodika on vanglale tellitud. 

3.    Korraldab koos tulemusüksustega, et 
vanglast vabanenud või teise vanglasse 
viidud kinnipeetavatelt oleks teavikud 
tagasi saadud 

Raamatukogu fond säilib ja teavikud püsivad tartu vanglas 

4.  Motiveerib ja suunab kinni peetavate isikute 
lugemishuvi. 

Asjatundliku informatsiooni andmine.  

5.   Korraldab raamatukogudevahelist laenutust 
vastavalt raamatukogudevahelise 
laenutuse juhendile ja Tartu vangla 
raamatukogu kasutamise eeskirjale. 

Võimaldab  kinnipeetaval tellida RVLi kaudu vangla 

raamatukogus puuduvaid teavikuid. 
  

6.   Tagab raamatukogu vahendite ja varade 
säilimise, säilitamise ja hoidmise vastavalt 
raamatukogundust käsitlevatele 
õigusaktidele. 

Raamatukogu fondi korrastatus ja säilimine. 

7.    Konsulteerib kinni peetavaid isikuid õppe- 
ja erialase kirjanduse osas. 

Kinni peetavad isikud saavad vajalikku teavet 
õppekirjanduse leidmiseks.  

8. Korraldab koos taasühiskonnastamise 
valdkonna teenistujatega vangla  kultuuriüritusi 

Kinni peetavate isikute kultuurihuvi soodustamine. 

9.   Koostab vajadusel statistilise aastaaruande 
Rahvusraamatukogule. 

Aruandlus ja statistika, mis kajastub Eesti raamatukogude 
statistikas. 

10.  Kannab vanglasse soetatud teavikud 
elektroonilisse raamatukogu andmebaasi 
RIKS  

Vanglal on olemas elektroonilise laenutuse võimalus ja 
digitaalne ülevaade fondist. 

11.  Osaleb valdkonna tööplaani koostamisel ja 
statistiliste andmete kogumisel. 

Raamatukogu töökorraldus ja statistilised andmed 
kajastuvad osakonna tööplaanis ja statistikas. 

12.  Osaleb nõupidamistel. Tööks vajaliku informatsiooni saamine ja edastamine. 

13. Juhendab vanglasse praktikale tulnud 
üliõpilasi raamatukogunduse valdkonnas. 

Vangla raamatukoguhoidjate järjepidevuse tagamine. 

TARTU VANGLA 

TAASÜHISKONNASTAMISE VALDKONNA 

RAAMATUKOGUHOIDJA AMETIJUHEND 



14. Osaleb Tartu Vangla ja 
Justiitsministeeriumi korraldatavatel 
koolitustel. 

Erialase kvalifikatsiooni tõus. 

15.  Lahendab kinni peetavate isikute avaldusi 
vastavalt raamatukogu võimalustele. 

Korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused. 

16.  Täidab muid vahetu juhi antud oma 
töövaldkonda kuuluvaid ühekordseid 
ülesandeid. 

Korrektselt ja õigeaegselt täidetud teenistusülesanded. 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi struktuuriüksustega ning teiste 
raamatukogutöötajatega 
2. Teeb vabadusekaotuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks koostööd 
ühiskondlike organisatsioonide ja vabatahtlikega 
3. Kooskõlastab oma tegevuse sotsiaalteenuste korraldajaga 

   

Õigused: 
  

1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on   
     vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  
2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja supervisiooni  
3. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning  
    tehnilist abi nende kasutamisel  
4. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks  
    korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
5.Õigus hoida konfidentsiaalset informatsiooni kliendi isikuandmete osas  
6. Õigus ametialaseks tegevuseks ning iseseisvaks enesetäiendamiseks   
    väljaspool vanglat vastavalt vajadusele ja kokkuleppele sotsiaalosakonna  
    juhatajaga. 
 

  

Vastutus: 1. Vastutab seadusest, Tartu Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, 
muudest vanglatööd käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja 
korrektse täitmise eest; 

2. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja eeskirjadekohase 
hoidmise eest. 

3. Vastutab temale üleantud vara sihipärase kasutamise ja säilimise ning 
tema kasutuses olevate dokumentide säilitamise, korrasoleku ja 
arhiveerimise eest. 

4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest 
oma tööruumis. 

5. Vastutab eelarveliste rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 
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