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VIRU VANGLA 

KANTSELEI VALDKOND 

SPETSIALISTI (arvestuse alal) AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus: Kantselei. 

Teenistuskoht: Spetsialist. 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate isiklike toimikute pidamine ning 
kinnipidamistähtaegade järgimine. Vangla nõuetekohane 
dokumendihalduse tagamine, sh kinnipeetavaid puudutavate 
andmete kontrollimine ja vastavusse viimine andmebaasides ning 
toimikute vormistamine vastavalt õigusaktidele. TEV menetluse 
koordineerimine. 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor. 

Vahetu juht: Kantselei peaspetsialist. 

Alluvad: Ei ole. 

Teenistuja asendab: Kantselei peaspetsialisti poolt määratud töötajat.  

Teenistujat asendab: Kantselei peaspetsialisti poolt määratud töötaja.  

Teenistuskoha põhieesmärk: Vormistab ja kontrollib vanglasse vastu võetud kinnipeetavate 
isiklikke toimikuid viies andmed vastavusse Kinnipeetavate, 
vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekoguga 
(edaspidi Vangiregister). Tagab kinnipeetava vangistusest 
tingimisi ennetähtaega vabastamise ja armuandmispalve 
materjalide õigeaegse komplekteerimise ja edastamise 
määrusega sätestatud asutustele. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus; 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja ühe 

võõrkeele oskus kesktasemel tööalase sõnavara 
valdamisega; 

3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike 
teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste 
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus. 

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

1. Avaliku halduse korralduse, avalikku teenistust reguleerivate 
ja karistustega seotud õigusaktide tundmine; 

2. Head teadmised, oskused ja kogemused riigiasutuse 
asjaajamisest ning dokumendiringluse korraldamisest; 

3. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise 
ja juhtimise oskus; 

4. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus;  
5. Väga hea ajaplaneerimiseoskus; 
6. Kohusetunne, otsustus- ja vastusvõime; 
7. Hea analüüsivõime; 
8. Hea pingetaluvus; 
9. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kontrollib vanglasse vastu võetud 
kinnipeetavate materjale, andmed ja teeb 
seadusega sätestatud toimingud ning 
vormistab toimikud. 

- kontrollitud on kinnipeetava andmete vastavust 
rahvastikuregistriga. Vajadusel on sisse viidud 
parandused; 

- tutvutud on kinnipeetava kohtuotsuse või –määrusega.  
Vajadusel on Kohtute infosüsteemist (edaspidi KIS) 
kontrollitud ja toimikusse lisatud puuduvad materjalid. 
Kanded on tehtud Vangiregistrisse; 



- vajadusel on koostatud prokuratuurile, kohtule 
täpsustavaid päringuid andmete täpsustamiseks; 

- kinnipeetavate karistusajad on kontrollitud, tingimisi 
enne tähtaega vabastamise tähtajad on arvutatud ja 
vajadusel on kinnipeetavale koostatud õiend 
karistusaegade kohta; 

- arestikambritest või teistest vanglates saabunud 
kinnipeetavate kohta on koostatud teatised Viru 
Vanglasse vastu võtmise kohta menetlusasutusele; 

- teistest vanglatest saabunud kinnipeetavate toimikud on 
5 (viie) tööpäeva jooksul üle kontrollitud, sh isikut 
tõendavate dokumentide olemasolu toimikus. Puuduste 
korral on need kõrvaldatud; 

- Vangiregistrisse on sisestatud tähtaegselt õiged 
andmed; 

- vastavalt nõuetele on koostatud kinnipeetavate isiklikud 
toimikud, lisatud dokumendid ja tehtud õiged kanded. 
Toimiku kaanele on tehtud vajalikud märkmed ja need 
vastavad tegelikkusele. Kõik kinnipeetavate (sh 
vabanenud kinnipeetavad) toimikusse lisatavad 
materjalid on köidetud nõuetekohaselt; 

- võimaldatud on  vangla sisekorraeeskirjaga kehtestatud 
korras tutvuda ettenähtud teenistujatel kinnipeetava 
isikliku toimikuga. 

2. Jälgib ja teavitab vanglateenistujaid, kohut 
ja/või prokuratuuri kinnipeetavate 
karistusega seotud asjaoludest. 

- kohtuotsuste/ määruste jõustumistest on teavitatud e-
maili teel vajalikke teenistujaid. Vajalikud kanded on 
tehtud korrektselt ja õigeaegselt toimikusse, 
Vangiregistrisse; 

- kohtunike ja /või prokuröride korraldused lisapiirangute 
(keeldude) kehtestamise või maha võtmise kohta on 
jälgitud ja sisestatud Vangiregistrisse. Informatsioon 
keeldude kohta edastatud e-maili teel õigeaegselt 
teenistujatele; 

- keeldude osas on tabel V-kettal täidetud, andmed on 
õiged ja vastavad tegelikkusele; 

- tõkendi pikendamised ja kohtu alla andmised  on kantud 
korrektselt Vangiregistrisse ja toimiku kaanele. 

3. Koordineerib ja jälgib kinnipeetavate 
ennetähtaega vabanemise menetlust ja 
edastab menetlusega seotud materjalid 
kohtusse. 

- on olemas ülevaade kinnipeetavate tingimisi enne 
tähtaegse vabanemise menetluse alustamisest, 
andmed on korrektsed ning ajakohased; 

- Vangiregistri kaudu on õigeaegselt edastatud inspektor-
kontaktisikutele ülesanne menetluse algatamiseks; 

- kinnipeetavate tingimisi enne tähtaega vabastamise 
materjalid on ettevalmistatud ja õigeaegselt edastatud 
kohtusse nii elektroonselt kui ka postiga; 

- olulisemad muutused on fikseeritud,  struktuuriüksust on 
teavitatud õigeaegselt; 

- kohtumäärused seoses kinnipeetavate ennetähtaegse 
vabanemise või mitte vabanemise osas on tähtaegselt 
kantud Vangiregistrisse. Peale määruse jõustumist on 
Vangiregistrisse kantud õiged andmed uue menetluse 
alustamise kohta. 

4. Toimikute korrastamine. - ETEV/TEV/KJKK raames kohtust tagasi tulnud 
kinnipeetava isiklikku toimikusse on lisatud materjalid ja 
dokumendid; 

- toimikud on üle vaadatud ja vajadusel korrastatud. 

5. Kinnitab vajadusel töövaldkonda 
kuuluvate dokumentide koopiaid ja 
väljatrükke. 

Dokumentide koopiad ja väljatrükid on nõuetekohaselt 
kinnitatud. 

6. Koostab oma pädevuse piires kantseleile 
täitmiseks suunatud dokumentide, 
päringute ja pöördumiste sisulised 
vastused. 

Dokumentide, päringute, kohtunõuete ja pöördumiste 
sisulised vastused on vormistatud korrektselt kontrollitud 
andmete alusel. 



7. Protokollib erakorralisi sündmusi. Erakorralised sündmused on protokollitud korrektselt ja 
nõuetekohaselt. 

8. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

9. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt 
ja õigeaegselt täidetud.  
 

10. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

11. Täidab struktuuriüksuse ja vahetult juhilt 
saadud ühekordseid suulisi ja kirjalikke 
korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna 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. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale; 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks; 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 
5. Saada ametialast täienduskoolitust; 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest; 

2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest; 

3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest; 

4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest; 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest; 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja 

Vanglateenistuja eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest 
ja käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 


