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Kinnitatud 
direktori 19.02.2015  

käskkirjaga nr 1-1/23 

Struktuuriüksuse nimetus: avavangla üksus 

Ametniku nimi:  

Ametikoht: avavangla üksuse juht 

Vahetu juht: direktori asetäitja II 

Alluvad: avavangla üksuse ametnikud 

Asendab: direktori määratud vanglaametnikku 

Asendaja: direktori määratud vanglaametnik 

Tegevusvaldkond: vangistuse täideviimine 

Töökoha põhieesmärk: juhtida, koordineerida ja kontrollida avavangla üksuse tööd 
(edaspidi üksus) ning korraldada avavangla üksuses viibivate 
kinnipeetavate vangistuse täideviimine vastavalt juhenditele ning 
õigusaktidele.   

 

Kvalifikatsiooninõuded: ametnik peab vastama vangistusseaduse § 1131 lg 2 alusel 
kehtestatud Justiitsministri 23.07.2013 määrus nr 26 
"Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik" 2 
jaos sätestatud nõuetele . 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Üksuse juhtimine, alluvate tööülesannete 
täitmise koordineerimine, suunamine, 
juhendamine, nõustamine, toetamine, AVO 
juhendmaterjalide ning kordade 
väljatöötamine ning nende kaasaegsuse 
tagamine. Kontrollib alluvate töödistsipliini ja 
võtab tarvitusele meetmed puuduste 
kõrvaldamiseks. 
 

Üksuse töö on juhitud, tulemuslik, koordineeritud ja 
kontrollitud. Tööülesannete kvaliteet ja 
tähtaegadest kinnipidamine on pidava kontrolli all. 
Avavanglas vajalikud korrad ja juhendid on 
koostatud ning kaasaegsed. Teenistujate 
töödistsipliini on regulaarse kontrolli all, rikkumised 
tuvastatud ning nendele adekvaatselt reageeritud. 

2. Kontrollib pisteliselt ja korraldab inspektor-
kontaktisikute tööülesannete nõuetekohast 
täitmist, sealhulgas: 
 

 distsiplinaarmenetluste läbiviimist ja peab   
nende täitmise üle arvestust; 

 ITK-de, riskihindamiste, iseloomustuste 
(ennetähtaegsel vabastamisel, 
politseiasutustele jne) sisulist omavahelist 
vastavust  ning nende rakendamist; 

 märgukirjade, selgitustaotluste, 
teabenõuete, taotluste, vaiete jne 
õigeaegset ja korrektset lahendamist ja 
tutvustamist; 

 kinnipeetavate olmeprobleemide 
lahendamist; 

 sotsiaalprogrammide läbiviimist; 

 E-kontakti sissekandeid; 

 õigusaktidega tutvustamist; 

 riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja 
vahistatute registri täitmist. 

Inspektor-kontaktisikute poolt läbiviidud 
distsiplinaarmenetlused ning selle kohta 
vormistatud dokumendid on õigusaktidega 
kooskõlas. Distsiplinaarmenetlused on läbiviidud, 
pöördumistele vastatud ning ITK ja riskihindamised 
koostatud õigusaktides ettenähtud tähtaegade 
jooksul. Kinnipeetavate ITK-d on vastavuses 
riskihindamise ning karistuse täideviimise 
eesmärkidega.  Andmebaaside ning registrid on 
täidetud korrektselt ning ilma viivitusteta. Kinni 
peetavatele isikutele on dokumendid ning muu info 
õigusaktides sätestatud tähtaegade jooksul kätte 
toimetatud ning põhjendatud olemprobleemid 
mõistliku aja jooksul lahendatud.   

3. Käib vähemalt kord päevas tutvumas 
valvepostide ja üksuse tööpiirkonna 

Järelevalve toimingud on kvaliteetsed ning 
vastavuses õigusaktides sätestatud regulatsioonile. 
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olukorraga. Kontrollib järelevalvetoimingute  
nõuetekohast täitmist vähemalt kord kuus, 
sealhulgas: 

 vahetuse korrektset vastuvõtmist; 

 läbiotsimistoimingute korrektsust; 

 järelevalve teostamise korrektsust; 

 saatmiste korrektsust. 

4. Korraldab koostöös teiste struktuuriüksustega 
avavanglas viibivate kinnipeetavate tööhõivet.  

ITK-st lähtuvalt on kinnipeetavad tööle rakendatud. 
Tööandjate töötingimuste vastavust töökeskkonna 
nõuetele on kontrollitud ning tööandjatele on 
kinnipeetavate tööle võtmisega kaasnevaid 
erinõudeid tutvustatud ning vastavad lepingud 
sõlmitud.  

5. Korraldab avavanglas viibivate isikute 
lühiajalised kokkusaamised.  

Avavanglas viibivatele kinnipeetavatele on tagatud 
võimalus külalistega kokkusaamiseks lühiajalise 
kokkusaamise raames.  

6. Vaatab läbi kinnipeetavate avavanglasse 
paigutamise taotlused ning korraldab koostöös 
teiste struktuuriüksustega kinnipeetavate 
avavanglasse paigutamised.  

ITK-st lähtuvalt on kinnipeetavad paigutatud 
avavanglasse. 

7. Korraldab koostöös teiste struktuuriüksustega 
väljaspool vanglat töötavate ja õppivate  
kinnipeetavate liikumise marsruudi ja vangla 
poolt kehtestatud reeglitest  kinnipidamise 
regulaarse kontrollimise. 

Väljaspool vanglat töötavad ja õppivad 
kinnipeetavad täidavad õppimise ja töötamise ajal 
vangla poolt kehtestatud reegleid ning liiguvad 
tööle/õppima ning tagasi vanglasse mööda 
etteantud marsruuti. Avastatud rikkumistele on 
adekvaatselt ja viivitamatult reageeritud. 

8. Planeerib üksuse tööd, koostab tööplaani, 
jagab alluvatele tööülesanded võrdse 
koormuse printsiibist lähtuvalt, püstitab 
alluvatele teenistusalaseid eesmärke ning 
suunab ja kontrollib nende täitmist. 

Üksuse töö on planeeritud, eesmärgistatud ja 
prioritiseeritud ning sarnaste ülesannete või 
ametiastmega teenistujate koormus on võrreldav.  

9. Planeerib avavangla üksuse eelarveliste 
vahendite vajaduse ning esitab õigeaegselt 
eelarvetaotluse.  

Eelarveliste vahendite taotlus on koostatud 
vastavalt vajadustele, õigeaegselt edastatud ning 
põhjendatud.  

10. Korraldab üksuse teenistujate tööajaarvestuse 
pidamise, töögraafiku koostamise ning 
palgaarvestustabeli õigeaegse esitamise Riigi 
Tugiteenuste Keskusele.    

Teenistujate tööaeg on planeeritud vastavalt 
eeskirjadel ja vajadusele ning palgaarvestus on 
korrektne ning õigeaegselt Riigi Tugiteenuste 
Keskusele edastatud. 

11. Koostab üksuse tasakaalustatud  
puhkusegraafiku ning tutvustab seda 
teenistujatele.  

Puhkuse graafik on õigeaegselt koostatud ning 
valdkonna toimepidevus tagatud. 

12. Informeerib operatiivselt oma alluvaid 
töökorralduslikest muudatustest ja arengutest, 
korraldab selleks regulaarselt üksuse 
teabepäevi, koosolekuid.    

Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
asjassepuutuvate teenistujatele selged ühesed 
arusaamad teenistusülesannete täitmiseks 
vajalikest töövõtetest, meetoditest ja eesmärkidest 
jne. 

13. Koostab üksuse ametijuhendid, jälgib nende 
vastavust teenistujate  reaalsete 
tööülesannetega ning teeb nendes vajadusel 
muudatusi. 

Teenistujatel on tööülesanded selged ja 
arusaadavad. Ülesanded on reaalsed ning 
vastavad teenistujate tegelikule tööle. 

14. Tagab üksuse ametnike hindamise õigeaegse 
läbiviimise ning viib läbi üksuse teenistujatega 
hindamis ja arenguvestlused ning koostab 
hindamis kokkuvõtted. Kontrollib ja hindab 
jooksvalt ametnike kutseoskuste taset ning 
motivatsiooni, annab tagasisidet töö kvaliteedi 
ning eesmärkide saavutamise kohta. Esitab 
õigeaegselt vangla personali valdkonnale 
üksuse teenistujate koolitusvajadused.  

Teenistujate ametikoha nõuetele vastavus on 
kindlaks tehtud ning igaühe tugevad ja nõrgad 
küljed on välja selgitatud. Teenistujad tunnetavad 
vahetu juhi toetust tööalasel arengul. 
Probleemidele ja koolitusvajadustele on 
lahendused leitud ja need on rakendatud.  

15. Teeb ettepanekud teenistujatele ergutuste 
kohaldamiseks ning esitab oma arvamuse 

Silmapaistvate töötulemustega teenistujad on 
ergutatud ning teenistuja karistamisel on juht oma 



 3 

üksuse teenistujate distsiplinaarkorras 
karistamise asjades. 

arvamuse avaldanud. 

16. Hoiab end iseseisvalt kursis teenistust 
puudutavate õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

Teenistuja on kursis õigusnormistiku ning 
töökorralduslike muudatusega ning need on 
personali valdkonna ametnikeni õigeaegselt viidud 
ja töös rakendatud. 

17. Kontrollib regulaarselt üksuse 
dokumentatsiooni registreerimist, nõuete-
kohast hoidmist, tagab dokumentatsiooni 
säilimise ning korraldab dokumentatsiooni 
õigeaegse ja nõuetekohase arhiveerimise.  

Üksuse dokumentatsioon on korrektselt 
süstematiseeritud hoiustatud ning õigeaegselt 
arhiveeritud. Andmebaasides ning 
dokumentatsioonis olevat informatsiooni 
kasutatakse rangelt teenistusalaselt ning kõrvalistel 
isikutel puudub nendele ligipääs. 

18. Lahendab oma pädevuse piires 
lahendamiseks suunatud pöördumisi ning 
võtab vastu kinnipeetavaid.  

Pöördumistele on pädevuse piires õigeaegselt 
vastatud ning vastuvõtule registreerinud 
kinnipeetavad on esimesel võimalusel vastu 
võetud.  

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

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud 

20. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
direktori asetäitjalt saadud ülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad ning vahetult juhilt 
saadud ülesanded on täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus, koostöö ja 
teavitamine: 

1. kooskõlastab oma tegevuse direktori asetäitjaga. Teeb pidevat koostööd 
juhtkonnaga, vajadusel teiste vangla struktuuriüksustega; 

2. teavitab koheselt vahetut juhti , mis tahes probleemidest mis takistavad 
valdkonnas töö tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

3. osaleb vajadusel vangla tutvustamis ning personali värbamise planeerimisel 
ning üritustel; 

4. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab vahetu juhiga; 
5. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab 

esimesel võimalusel vahetut juhti. 

 

Ametnikul on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid;  
3. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks 

nende pädevust või eriteadmisi; 
4. kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete   lahendamiseks; 
5. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
6. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
8. muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Ametnik 
vastutab: 

1. seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
muudest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete 
süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktides 
sätestatud korras; 

2. tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest; 
3. talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute perekonda ja 

eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Vastavalt töökorralduse ja tööülesannete muudatustele   

Vanglaametnik:  Olen käesoleva ametijuhendiga tutvunud ja selles toodud sätetest 
aru saanud. 

 

 


