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Struktuuriüksuse nimetus: personali valdkond 

Töötaja nimi: Jaanika Kurgjärv  

Töökoht: Sporditöö peaspetsialist  

Vahetu juht: Personalijuht  

Töötaja asendab: Puudub  

Töötajat asendab: Puudub  

Töökoha põhieesmärk: Vanglateenistuse spordiürituste ja –võistluste korraldamine ning 
läbiviimine 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3. Ühe võõrkeele oskus kesktasemel 
4. Hea arvuti kasutamise oskus  
5. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 

reguleerivatest õigusaktidest 
6. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
7. Täpne, korrektne, iseseisev 
8. Väga hea algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime 
9. Oskus töötada pingelistes situatsioonides 

 

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

1. avalikku haldust, avalikku teenistust, töösuhet, 
lepingulisi suhteid, vangistust, riigiasutuse asjaajamist 
jms reguleerivate õigusaktide hea tundmine; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus 
kesk tasemel tööalase sõnavara valdamisega; 

3. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja töökohal vajalike 
andmekogude käsitlemise oskus; 

4. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus; 
5. analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku 

informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus; 
6. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti 

muudatuste ja ootamatute olukordadega; 
7. võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida 

efektiivselt tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja 
tulemuslikult. 

 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Koostab iga-aastase vanglateenistuse 
spordiürituste ja –võistluste ajakava. 

Ajakava on koostatud ja kinnitatud õigeaegselt 

2. Koostab spordivõistluste eelarve projekti, haldab 
spordivõistluste eelarvet ning peab sellekohast 
aruandlust. 

Eelarve projekt on koostatud õigeaegselt, ülevaade 
eelarve kasutusest on olemas ning aruandlus on 
õigeaegselt koostatud.  

3. Valmistab ette ja viib läbi kinnitatud võistluskalendri 
alusel spordiüritused ja võistlused (viibib võistluste ajal 
võistluspaigas). 

Võistluskalendris kinnitatud võistlused ja 
spordiüritused on õigeaegselt läbi viidud, viibides 
võistluste ajal võistluspaigas 

4. Koostab konkreetsete võistluste juhendid ja eelarve.  Võistluste juhendid ja eelarve on koostatud 
nõuetekohaselt.  

5. Edastab vanglate kehalise ettevalmistuse 
peaspetsialistidele võistlustega seonduva 
informatsiooni (juhendid, tulemused jms).  

Võistlustega seotud informatsioon on edastatud 
õigeaegselt.  

6. Tellib spordivõistluste auhinnad (karikad, medalid, 
diplomid).  

Auhinnad võistlusteks on tellitud õigeaegselt.  
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7. Edastab spordivõistlustel osalenud asutustele 
võistlustulemused ja korraldab nende kajastamise 
ajakirjas „Vangla Ekspress“.  

Võistluste tulemused on edastatud asjaosalistele 
ning avaldatud ajakirjas „Vangla Ekspress“.  

8. Korraldab Justiitsministeeriumi haldusala siseveebi 
sordirubriigis võistlusjuhendite tulemuste jms 
avalikustamise. 

Informatsioon spordivõistluste tulemustest on 
avalikustatud haldusala siseveebis. 

9. Valmistab ette vajalikud dokumendid 
„Vanglateenistuse Spordiklubi“ asutamiseks ja 
koordineerib asutatud spordiklubi tööd.  

„Vanglateenistuse Spordiklubi“ on asutatud ning 
vajalikud dokumendid koostatud.  

10. Valmistab ette ja viib läbi „Vanglateenistuse 
Spordiklubi“ juhatuse ja üldkoosolekuid, koostab ja 
edastab koosolekute protokollid osalenutele. 

Koosolekust osavõitjaid on teavitatud koosoleku 
toimumisest ning päevakavast. Protokollid on 
koostatud ning edastatud asjaosalistele.  

11. Korraldab vanglasüsteemi aasta sportlase ja 
spordiaktivistide väljaselgitamise, autasustamise 
ettevalmistamise ning läbiviimise. 

Aasta sportlane ja spordiaktivistid on autasustatud.  

12. Korraldab vanglate kehalise ettevalmistuse 
peaspetsialistidega aasta nõupidamise. 

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialistide 
nõupidamine on läbi viidud tähtaegselt.  

13. Nõustab vanglateenistujaid kõigis 
spordivõistlustega seotud küsimustes.  

Spordivõistlustega seoses esitatud küsimustele ja 
probleemidele on leitud lahendused.  

14. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi, 
mis on soetud töökoha tegevusvaldkonnaga.  

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded.  

15. Võtab vastavalt vajadusele osa õppe- ja 
teabepäevadest.  

Õppe- ja teabepäevadest on vastavalt vajadusele 
osa võetud.  

 

Kooskõlastatud 
tegevus, koostöö ja 
teavitamine: 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 
vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga.  
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 
kui tööandaja on andnud selleks selge volituse.  

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks 

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

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

 

Töötaja 
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: 

poolte kokkuleppel  

 

 
Jaanika Kurgjärv  
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

 
Tartu Vangla direktor Raini Jõks 
(allkirjastatud digitaalselt) 

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


