
 

 
        Töölepingu lisa 

                  
          

          

Struktuuriüksuse nimetus: Personal 

Ametikoht: Sekretär 

Tegevusvaldkond: Valvurite nõukogu tehniline teenindamine, küsitluste läbiviimine, 
personalitöö 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht (personalijuht) järgnevate 
valdkondade ja ülesannete osas: 

1. Tööajarežiimi järgimine; 
2. Puhkuste ajakava koostamine; 
3. Teenistusest puudumise teavitamine; 
4. Vanglasiseste küsitluste ettevalmistamine ja analüüs; 
5. Lahkumisintervjuude läbiviimine ja dokumentatsiooni 

vormistamine; 
6. Teenistujate puhkuste korraldamine; 
7. Personalieesmärkide tabeli täitmine; 
8. Personalialaste dokumentide registreerimine ja korrashoid 

(toimikumaterjalid); 
9. Muud valdkonna üldise töökorraldusega seotud ülesanded. 

Vahetu juht (valvurite nõukogu 
esimees) järgnevate valdkondade ja 
ülesannete osas: 

1. Arenguvestluse läbiviimine (kaasates personalijuhi); 
2. Valvurite Nõukogu tegevuse tehniline korraldamine; 
3. Muud sisulise tegevusvaldkonnaga seonduvad ülesanded. 

Alluvad: Ei ole. 

Teenistuja asaendab: personalispetsialisti. Personalijuhi korraldusel asendab teisi 
osakonna teenistujaid tööalase kompetentsi ulatuses. 

Teenistujat asendab: personalispetsialist või muu personalijuhi poolt määratud ametnik või 
töötaja. 

Ametikoha põhieesmärk: Valvurite Nõukogu jätkusuutlikkuse ja tõhusa toimimise  tagamine 
tehniliste ülesannete lahendamise kaudu, sh ametnike küsitluste 
läbiviimine  ja analüüs teenistujate motivatsiooni säilitamiseks ja 
tõstmiseks. Personalidokumentide nõuetekohane vormistamine ja 
teabe õigeaegne edastamine Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt keskharidus; 
2. Tööalane enesetäiendamine ja teadmisete omandamine 

vähemalt töökohustuste täitmiseks vajalike teadmiste ja 
oskuste ulatuses. 

Muud nõuded (teadmised, 
kogemused, oskused, kompetentsid, 
isiksuseomadused): 

1. Eesti keele oskus kõrgtasemel; 
2. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras ning 

oskus efektiivselt planeerida ja kasutada aega. 
3. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
4. Algatus- ja analüüsivõime. 
5. Suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise 

oskus. 
6. Tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning töökohal vajalike 

andmebaaside käsitlemise oskus. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Registreerib ja säilitab nõuetekohaselt 
Valvurite Nõukogule saabuvad/väljuvad kirjad 
ning edastab need vastavalt kuuluvusele. 

Tagatud ja säilitatud Valvurite Nõukogu tegevusega 
seonduv asjaajamine. 

2. Valmistab ette Valvurite Nõukogu kohtumise 
tehnilised materjalid, broneerib ruumid, saadab 
koosoleku kutsed, vormistab koosoleku 
päevakava ja korraldab Valvurite Nõukogu 
transpordialased küsimused. 

Tagatud on Valvurite Nõukogu kohtumispaik, 
materjalide ettevalmistus, osalejad on kutsutud, 
teadlikud arutlusele tulevaist teemadest ning 
transport korraldatud. 

3. Kaks nädalat enne Valvurite Nõukogu 
nõupidamist korraldab eelkohtumise Valvurite 

Valvurite Nõukogu päevakorrapunktid on 
kooskõlastatud nõutavate isikutega. 
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Nõukogu esimehega ning JM esindajatega 
päevakorra punktide täpsustamiseks. 

4. Protokollib Valvurite Nõukogu nõupidamised. Valvurite Nõukogu nõupidamised on protokollitud ja 
tagatud kirjaliku teabe olemasolu. 

5. Koondab nõupidamisel vastu võetud otsused 
ühtsesse andmebaasi, kontrollib vajadusel 
vastuvõetud otsuste ja ülesannete täitmist. 

Nõupidamiste otsused andmebaasi talletatud ning 
olemas ülevaade vastuvõetud otsuste ja ülesannete 
täitmise kohta. 

6. Tagab Valvurite Nõukogus vastu võetud 
otsuste ja käsitletud teemade kohta 
informatsiooni jõudmise asjaosalisteni. 

Valvurite Nõukogus vastu võetud otsuste ja 
teemade osas teave edastatud asjaosalisteni. 

7. Tagab Valvurite Nõukogu tööd käsitlevate 
dokumentide säilitamise. 

Valvurite Nõukogu tööd käsitlev dokumentatsioon 
säilitatud ning teave talletatud. 

8. Vormistab vanglaametnike 
hindamiskomisjonide protokollid, tutvustab 
osapooltele ning registreerib 
dokumendihaldusprogrammis. 

Vanglaametnike hindamiskomisjonide protokollid 
vormistatud, registreeritud ja teave talletatud. 

9. Viib läbi teenistuskohalt lahkuva teenistujaga 
lahkumisintervjuu, teeb talle ettepaneku 
lahkumisintervjuu ankeedi täitmiseks, täidab 
nõuetekohaselt lahkumisintervjuude tabelit 
võrgukohas, vajadusel täpsustades andmed 
struktuuriüksuste juhtidega, edastab ankeedi 
tulemused lahkuva teenistuja vahetule juhile 
ning lisab ankeedi toimikusse.  

Teenistuskohalt lahkumise põhjused võimaluste 
piires välja selgitatud, juhid tagasiside saanud ning 
andmed säilitatud. 

10. Peab vanglaametnike hindamiste ja 
teenistujate arenguvestluste teostamise üle 
arvestust, registreerib hindamislehed 
dokumendihaldussüsteemis, kannab 
tulemused nõuetekohaselt 
personalieesmärkide tabelisse, lisab hindamis- 
ja arenguvestluste kokkuvõtted teenistujate 
toimikuisse ning nõuab struktuuriüksuste 
juhtidelt  puudu olevad kokkuvõtted välja. 

Hindamis- ja arenguvestluste ülevaade olemas, 
hindamislehed dokumendihaldussüsteemis 
registreeritud  ning andmed nõuetekohaselt 
säilitatud. 

11. Kontrollib ja täiendab nõuetekohaselt ja 
igakuiselt personalieesmärkide tabelis kuu lõpu 
seisuga: põhiandmed; erialase hariduse 
ametniku tööle saabudes ja hindamistulemuse 
andmed va tulirelva kasutamise, kehaliste 
katsete sooritamise ja esmaabikoolitusega 
seonduvad andmed. 

Tagatud usaldusväärsete andmete olemasolu 
personalieesmärkide tabelis iga kuu lõpu seisuga.  

12. Valmistab ette arhiveerimisele kuuluvad 
materjalid personalivaldkonna dokumentide 
osas, mis moodustuvad sekretäri töö käigus ja 
annab need üle arhivaarile.  

Arhiveerimisele kuuluvad materjalid on 
nõuetekohaselt arhiveeritud. 

13. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadetud 
ülesanded täitmiseks. 

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud. 

14. Täidab vahetute juhtide suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, sh Valvurite Nõukogu esimehe või 
Valvurite Nõukogu töö eest vastutavate teiste 
isikute ühekordseid korraldusi. 

Korraldused ja ühekordsed korraldused on 
õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 

riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle teenistujana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete 

osas. 

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid, 
kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.  

2. Teha ettepanekuid nõupidamiste kokku kutsumiseks oma pädevusse kuuluvate 
ülesannete lahendamiseks. 



 

3. Vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks nende 
pädevust või eriteadmisi. 

4. Teha valdkonna juhile ja valvurite nõukogu esimehele ettepanekuid töö 
tulemuslikkuse parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas. 

5. Taotleda erialaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tartu Vangla 
koolitusstrateegiale. 

6. Muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Töötaja 
vastutab: 

1. Vastutab seadusest,  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, s.h teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste ametnike perekonna- ja eraellu 
puutuvate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 

3. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud riigivara säilimise ja heaperemeheliku 
kasutamise eest ning tööandja vara eest. 

4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma töökohas. 
5. Vastutab seadusest, vangla sisekorraeeskirjast ja ametijuhendist tulenevate 

teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud korras. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse, kui muutmine on tingitud vajadusest ümber 
korraldada tööülesanded. 

 

 
Raini Jõks 
Tartu Vangla direktor 

 
Kätlin Saue 
Personali valdkonna sekretär 

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

 
 
 
 


