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VIRU VANGLA 
 

SPETSIALIST-KAPLANI AMETIJUHEND 
Struktuuriüksuse nimetus:  Taasühiskonnastamise ametnik 
Ametikoht:  Spetsialist-kaplan 
Tegevusvaldkond:  Kinni peetavatele isikutele usualase töö korraldamine 
Ametisse nimetamine:  Vangla direktor nõunik-peakaplani ettepanekul 
Vahetu juht:  Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal ja vanemkaplan 
Alluvad:  Ei ole 
Teenistuja asendab:  Vanemkaplani korraldusel ja kooskõlastatult direktori asetäitjaga 

taasühiskonnastamise alal teisi spetsialist-kaplaneid ja 
vanemkaplanit  

Teenistujat asendab:  Vanemkaplani korraldusel ja kooskõlastatult direktori asetäitjaga 
taasühiskonnastamise alal teine spetsialist-kaplan  

Ametikoha põhieesmärk:  Vanglas kinni peetavate isikute usulise tegevuse korraldamine  
 
Kvalifikatsiooninõuded:  1. Teoloogiline rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus. 

2. Vaimuliku ordinatsioon või sellega võrdsustatud staatus 
3. Kuulumine Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikusse. 
4. Kiriku või koguduste liidu juhi soovitus isiku sobivuse kohta 

kaplani ametikohale. 
5. Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 
6. Ühe võõrkeele (eelistusega vene keele) valdamine 

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

1. Vanglate tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine. 
2. Erinevate kirikute, koguduste ja muude Eestis 

enamlevinud usuühingute põhimõtete ja tavade tundmine. 
3. Oskus töötada oikumeeniliste põhimõtete alusel 

interkonfessionaalses ning vajadusel ka multireligioosses 
meeskonnas. 

4. Õigeaegse, täpse ja arusaadava info edastamise ja 
tagasiside andmise oskus. 

5. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui 
kirjas. 

6. Oskus teha meeskonnatööd. 
7. Kaplan peab hoidma pihisaladust ning järgima 

konfidentsiaalsuse printsiipi ka muu ametikohustuste tõttu 
talle teatavaks saanud info suhtes, seda vaid sihipäraselt 
kasutades. 

 
 
Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Organiseerib ja koordineerib usualast tööd 
kinni peetavate isikutega. 

Vanglas viibivate kinni peetud  isikute usuvabaduse 
tagamine. 

2. Teostab vanglas kinni peetavate isikute 
individuaalset hingehoidlikku tööd. 

Kinni peetud isikud saavad asjakohast 
hingehoidlikku nõustamist. 

3. Viib läbi jumalateenistusi, piiblitunde ja muid 
usulisi talitusi, korraldab vastavasisulisi 
kursuseid ning loenguid. 

Toimub piisaval arvul üritusi ja usulisi talitusi. 
 

4. Teeb kinni peetavatele isikutele 
kättesaadavaks usualase kirjanduse ja 
sümboolika. 

Asjakohase usualase kirjanduse ja sümboolika 
kättesaadavus tagatud. 

5. Suhtleb vajadusel ja võimalusel nõustamise 
ning moraalse toetamise eesmärgil kinni 
peetud isikute lähedastega. 

Toimib efektiivne lepitus- ning hingehoidlik töö kinni 
peetud isikute ning nende lähedastega. 

6. Teenib vajadusel usuliselt ja nõustab vangla 
personali usu- ja eetikaküsimustes. 

Vanglaametnikud saavad asjakohast nõustamist ja 
hingehoidlikku tuge 



 

7. Esitab Justiitsministeeriumi nõunik- 
peakaplanile ja Viru Vangla vanemkaplanile 
kuuaruandeid oma tööalase tegevuse kohta. 

Asjakohase aruandluse ning info olemasolu. 

8. Osalemine taasühiskonnastamise 
nõupidamistel ja Justiitsministeeriumi 
kaplanite teabepäevadel. 

Informatsioonivahetus on tagatud. Töövaldkonda 
puudutav teave on edastatud, koostöö teiste 
spetsialistidega on korraldatud.  

9. Täiendab järjepidevalt oma ametialaseid 
teadmisi ja oskusi ja osaleb Viru Vangla 
poolt korraldavatel koolitustel. 

Erialase kvalifikatsiooni tõus 

10. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva 
jooksul elektronpostkasti saadetud 
elektronpostiga ja võtab elektronposti teel 
saadud ülesanded täitmiseks. 

Elektronpostiga saadud tööülesanded on täidetud. 

11. Haigestudes või muudel kaaluvatel põhjustel 
töölt puudumisest teavitab koheselt 
vanemkaplanit. 

Töölt puudumisest on eelnevalt teavitatud vahetut 
ülemust. 

12. Täidab muid direktori asetäitja 
taasühiskonnastamise alal ja vanemkaplani 
poolt antud ülesandeid. 

Korrektselt ja õigeaegselt täidetud 
teenistusülesanded. 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

13. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi teiste struktuuriüksuste ja osakondadega 
ning teiste vanglate kaplanitega. 

14. Teeb vabadusekaotuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ning 
sotsiaalhoolekande ülesannete täitmiseks koostööd ühiskondlike 
organisatsioonide ja vabatahtlikega. 

15. Kooskõlastab oma tegevuse vanemkaplaniga. 
 
Õigused:  
 

16. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on 
vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  

17. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja supervisiooni  
18. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel  
19. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
20. Õigus hoida konfidentsiaalset informatsiooni kliendi isikuandmete osas. 

 
Vastutus:  21. Vastutab seadusest, Viru Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 

vanglatööd käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest; 

22. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Viru Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete tööülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni peetava isiku vahendajaks 
muude isikutega, kui see ei tulene otseselt tööülesannetest; 

23. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest; 

24. Vastutab tema kasutusse antud materiaal-tehniliste vahendite eest. 
25. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma 

tööruumis. 
26. Vastutab oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud 

seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest.  
27. Vastutab tema poolt vormistatud dokumentide korrektsuse ja nõuetekohase 

vormistamise eest.  
28. Aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
29. Vastutab eelarveliste rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 

 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. Ametijuhendi 
muutmine kooskõlastatakse nõunik-peakaplaniga. 
 

 
Teenistuja:  Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal:  

  
       /kuupäev; allkiri/                         /kuupäev, allkiri/  


