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Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond  

Ametikoht: Nooremametnik 

Tegevusvaldkond: Kriminaalhoolduse korraldamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Kriminaalhooldusosakonna juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Teenistuja asendab: Kriminaalhooldusosakonna nooremametnikku 

Teenistujat asendab: Kriminaalhooldusosakonna nooremametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kriminaalhooldusalustele täiendavate alkoholi- ja 
narkojoobe kontrollide planeerimine, läbiviimine ja 
dokumenteerimine.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt keskharidus; 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel; 
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, 

MS Outlook). 

 

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

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha 
valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; 

2. Vene keele oskus suhtlustasandil; 
3. B-kategooria juhiload ja sõiduoskus; 
4. Töös iseseisev, kuid meeskonnas koostöövõimeline; 
5. Täpsus, ausus ja korrektsus; 
6. Töö planeerimise ja tööaja efektiivse kasutamise 

oskus. 

 

Tööaeg: Summeeritud tööaeg, töötamine õhtusel ajal ja 
riigipühadel. 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Vastavalt vanglale seatud eesmärkidele 
korraldab ja viib läbi järelevalvega seotud 
toimingud:  

 alkoholi ja narkojoobe reidide 
planeerimine; 

 alkoholi- ja narkojoobe kontrollimine; 

 rikkumise tuvastamise fikseerimine ja 
protokolli koostamine;  

 reidi tulemuste dokumenteerimine ja 
info edastamine 
kriminaalhooldusametnikele.   

Alkoholi- ja narkojoobe reidid on kavandatud optimaalsete 
ressurssidega ja toimuvad regulaarselt. Rikkumised on 
protokollides nõuetekohaselt fikseeritud. Reidide 
tulemused on dokumenteeritud ja info on õigeaegselt 
edastatud kriminaalhooldusametnikele. 

2. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi ning ühekordseid korraldusi, mis 
on antud osakonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

3. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest ja 
koolitustest. 

Tööks vajalikud teadmised on  õppe- ja teabepäevadel 
ning koolitustel täiendatud ja igapäeva töös rakendatud. 

4. Täidab korrektselt Outlooki kalendrit. 
 

Outlooki kalender annab adekvaatse ülevaate ametniku 
hõivatusest ja liikumistest. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

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

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

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
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Õigused: 
 

1. Saada ja kasutada teenistuskohustuste täitmiseks õigeaegselt ning küllaldasel hulgal 
    vajalikku informatsiooni osakonna juhatajalt ja teistelt ametnikelt. 
2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust ja koolituskulude hüvitamist direktori nõusolekul. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 
4. Teha osakonna juhatajale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

 

Vastutus: 1.Vastutab talle pandud teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse, korrektse ja täpse         
    täitmise eest.  
2. Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadusele vastavuse eest.  
3. Vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise eest.  
4. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise ja    
    kriminaalhooldusaluse isiku privaatsuse kaitse eest.  
5. Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest. 
6. Vastutab Tartu Vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodukorrast,    
    kriminaalhooldusosakonna põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast   
    ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud    
    korras. 
7. Vastutab teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.  

 
 

Teenistuja 
 

 
 
 

/Allkiri/                 /kuupäev /  
 
 


