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TARTU VANGLA 
ESIMESE ÜKSUSE PEASPETSIALIST 

Ametniku nimi: 
  

Struktuuriüksuse nimetus: Esimene üksus 

Ametikoht: Peaspetsialist 

Vahetu juht: Üksuse juht 

Alluvad: Määratud üksuse ametnikud 

Asendab: Üksuse juhi määratud vanglaametnikku 

Asendaja: Üksuse juhi määratud vanglaametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Aitab üksuse juhil koordineerida ning kontrollida 
üksusele pandud ülesannete täitmist.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: Vangistusseaduse § 1131 alusel kehtestatud 
määruse nõuetele. Justiitsministri 23.07.2013 
määrus nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine 
ning vangla direktori värbamine ja valik", mis on 
kehtestatud vangistusseaduse § 1131 lõigete 2 ja 3 
ning § 1221 lõike 2 alusel. 

 

Tööajakorraldus: 

summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded Töötulemus: 

1. Inspektor-kontaktisikute tööülesannete täitmise 
koordineerimine, suunamine, juhendamine, 
nõustamine ja toetamine. Kontrollib inspektor-
kontaktisikute tööülesandeid ja võtab tarvitusele 
meetmed puuduste kõrvaldamiseks. 

• Tööülesannete täitmisel lähtub seadusandlusest, 
vanglale seatud eesmärkidest ja tööplaanist; 

• Analüüsib inspektor-kontaktisikute tööprotsesse 
selgitamaks välja, mis probleemid esinevad ja 
miks ning kuidas neid lahendada; 

• Korraldab vähemalt kord nädalas koosoleku 
infovahetuseks ja tööalaste küsimuste 
lahendamiseks inspektor-kontaktisikutele ja 
spetsialistidele; 

• Kontrollib pisteliselt ja korraldab inspektor-
kontaktisikute tööülesannete nõuetekohast 
täitmist, sealhulgas: 
o distsiplinaarmenetluste läbiviimist ja peab 
nende täitmise üle arvestust; 
o Õigeaegselt alustatud avavanglasse 
paigutamise menetlused: 
o Õigeaegselt Kohalike Omavalitsuste 
dokumentide menetluste alustamised 
o ITK-de, riskihindamiste, iseloomustuste 
(ennetähtaegsel vabastamisel, 
politseiasutustele jne) teostamist; 
o märgukirjade, selgitustaotluste, teabenõuete, 
taotluste, vaiete jne õigeaegset ja korrektset 
lahendamist ja tutvustamist; 
o Kontrollib ja peab aruandlust tugiteenustele 
suunatud kinnipeetavatest 
o KIR registri täitmise kontroll 

Tagatud on üksuse inspektor-kontaktisikute 
nõuetekohane töö. 

2. Järelevalve toimkonna liikmete juhendamine, 
nõustamine, toetamine ja tööülesannete kontroll 
üksuse juhi korraldusel: 

• Läbiotsimised 

Tagab korrektse ja nõuetekohase 
järelevalvetoimkonna ametnike töö 



 

• Loenduse kontroll 

• Ravimite jagamise kontroll 

• Järelevalve korralduse ja teostamise 
kontroll 

3. Planeerib ja teostab üksuse inspektor-
kontaktisikute tööd vastavalt vangla ja üksuse 
põhimäärusele ning vangla direktori ja üksuse 
juhi poolt antud ülesannete ja täitmise 
tähtaegadele 

Üksuse tööülesanded on täidetud tähtaegselt. 

4. Arendab ja soodustab meeskonnatööd ning loob 
kolleegide seas positiivse töökeskkonna 

Üksuse ametnikel on tagatud head töötingimused. 

5. Selgitab õigusaktidest tulenevaid ja vangla 
juhtkonna poolt antud ülesandeid, informeerib 
kolleege uutest ülesannetest ja teavitab oma 
kolleege tööks vajalikust informatsioonist 

Üksuse ametnikel on olemas teenistusülesannete 
täitmiseks vajalik informatsioon.   

6. Osaleb tööalastel koosolekutel Peaspetsialist saab kaasa rääkida tööalastes 
otsustes. 

7. Vastutab tema kasutuses olevate 
materiaaltehniliste vahendite eest. 

Majandab heaperemehelikult temale vallata antud 
vara.  

8. Kinni peetavate isikute vastuvõtmine. Vajadusel võtab probleemide lahendamiseks vastu 
kinni peetavaid isikuid. 
 

9. Üksuse juhi poolt määratud ametnike nõuetele 
vastavuse hindamiste läbiviimine. 

Kõigi üksuse ametnikega on hindamised viidud läbi 
õigeaegselt. 

10. Kinni peetavate isikutega korrektne suhtlemine. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla 
sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodukorrast ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete 
tööülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras 
ja viisil. 

11. Üksuse inspektor-kontaktisikute täiendkoolituste 
korraldamine. 

Teab inspektor-kontaktisikute tugevaid ja nõrku külgi 
ning toetab neid nende nõrkade külgede 
arendamisel; 
Korraldab ametnikele vajalikke täiendkoolitusi vangla 
võimaluste piires. 
 

12. Korraldab kinni peetavate isikute informeerimise 
nende õigustest ja kohustustest, vangla 
erinevate struktuuriüksuste 
tegevusvaldkondadest. Tagab kinni peetavate 
isikute teavitamise vangistuse täideviimist 
reguleerivate õigusaktide muudatustest 

Kinni peetavad isikud on nõuetekohaselt teavitatud. 

13. Täidab direktori ühekordseid ülesandeid. Ülesanded on täidetud õigeaegselt ja korrektselt. 

 

Informatsioon  

• Esitab kord kvartalis otsesele juhile elektroonselt aruandeid inspektor-kontaktisikute tegevuste 
kohta. 

• Haigestudes või muudel kaaluvatel põhjustel töölt puudumistest teatab koheselt vahetut juhti. 

• Informeerib kolleege ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise 
ja kinni peeta isiku privaatsuse kaitse, samuti vanglasiseseks tunnistatud teabe kaitstuse infoga 
toimimise põhimõtetest ning peab neist ise kinni. 

 

Aktiivsus ja ettepanekud  

• Teeb vahetule juhile eelanalüüsitud, argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks (sh vangla tegevust reguleerivate 
õigusaktide ja arenguplaanide väljatöötamisel). 

• Teeb ettepanekuid otsesele juhile ametniku edutamiseks, ergutamiseks, distsiplinaarmenetluse 
alustamiseks 

 

Kohustused  

• Peaspetsialist austab oma kolleege ja kohtleb kõiki kolleege lugupidamisega; 

• Aitab reaalsete tegevustega kaasa esimese üksuse ja vangla ülesannete täitmisesse;  



 

• Hoiab, toetab ja väärtustab oma kolleege; 

• On nõudlik; 

• Teeb koostööd teiste struktuuriüksustega vanglale püstitatud ülesannete täitmiseks ja arvestab 
kolleegide poolsete põhjendatud ettepanekutega 

Õigused  

• Õigus viibida vangla territooriumil töö ajal. 

• Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 

• Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 

• Keelduda tööülesande täitmisest, kui selleks pole vajalikke kaitsevahendeid. 

• Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 

 
 

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

 

                                       /allkiri, kuupäev/  


