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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKOND 

LAOHOIDJA AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Laohoidja 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate isiklike asjade ladu 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Järelevalveosakonna peaspetsialisti poolt määratud töötajat 

Teenistujat asendab: Järelevalveosakonna peaspetsialisti poolt määratud töötaja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Tagada kinnipeetavate isiklike asjade lao toimimine 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kesk- või keskeriharidus, hea eesti ja vene keele oskus, hea arvuti 
kasutamise oskus MS Word, Excel, Internet 

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

1. Kohusetunne, otsustusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne 
täitmine, vastutus oma tööülesannete täitmise kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse eest. 

2. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada 
pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. 

3. Oskus teha meeskonnatööd. 
4. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kannab kinnipeetava vastuvõtmisel 
vanglasse varad Kinnipeeturegistrisse 
(edaspidi KIR) 

Varad on sisestatud KIR-i 

2. Kinnipeetava lahkumisel või vabanemisel 
vanglast otsib välja laos paiknevad 
kinnipeetavale kuuluvad isiklikud, 
keelatud ja väärtesemed. Keelatud või 
väärtesemete üleandmise kohta 
(etapeerimisel) koostab akti.  

Asjad on komplekteeritud ja ettevalmistatud üleandmiseks 
saatemeeskonnale (etapeerimisel) või kinnipeetavale 
(vabanemisel) 

3. Võtab vastu teistest 
kinnipidamisasutustest järele saadetud 
esemed ja teeb sellekohased kanded 
KIR-i 

Esemed on vastu võetud, andmed KIR-i kantud, kaalutud ja 
paigutatud. 

4. Tagab kinnipeetavate paigutamisel või 
ümberpaigutamisel vanglasse jäänud 
esemete teise vanglasse edastamise. 

Esemed on komplekteeritud ja edastatud vastavalt uuele 
paiknemisele. 

5. Kontrollib üle ja võtab vastu 
kinnipeetavate poolt kaupluse 
vahendusel ostetud esemed ja kannab 
andmed KIR-i. 

Esemed on üle kontrollitud, vastu võetud, kaalutud, paigutatud 
ja KIR-i kantud. 

6. Otsib välja, vajadusel kleebistab ja teeb 
kande KIR-i nendest elektriseadmetest, 
mis kuuluvad taotluse alusel 
kinnipeetavale väljastamisele. 

Elektriseade on kleebistatud ning andmed eseme kambrisse 
väljastamise kohta on kantud KIR-i. 

7. Kinnipeetava elektriseadme garantiivälise 
remondi taotluse alusel kontrollib 
elektriseadmel märgitud andmete 
vastavust taotluses märgituga ja 
korraldab elektriseadme üleandmise 
finants- ja majandusosakonnale. 

Elektriseadmel ja kinnipeetava taotlusel olevad andmed on 
kontrollitud ja ühtivad, elektriseade on üle antud finants- ja 
majandusosakonnale. 



8. Vanglasse vastu võetud kinnipeetavale 
väljastab voodivarustuse, toidunõud ja 
süüdimõistetule vanglariietuse. Võtab 
vastu ja kontrollib vanglast lahkuvate 
kinnipeetavate voodivarustuse, 
toidunõude ja vanglariietuse (ainult 
vabanemisel) komplektsust. Vajadusel 
koostab ettekande puuduolevate esemete 
kohta ja võtab kinnipeetavalt seletused ja 
nõusoleku/keeldumise eseme 
maksumuse hüvitamiseks. 

Esemete komplektsus ja seisukord on kontrollitud, vajadusel on 
koostatud ettekanne ja võetud seletused ja 
nõusolek/keeldumine eseme maksumuse hüvitamiseks. 

9. Kinnipeetava taotluse alusel otsib välja ja 
komplekteerib esemed, millel tullakse 
vanglasse järgi, teeb kanded KIR-i. 

Esemed on üle andmiseks valmis ja kanded KIR-i tehtud. 

10. Vahetab vajadusel ja võimalusel 
kinnipeetava põhjendatud taotluse alusel 
kasutuskõlbmatuks muutunud 
vanglariietuse elemente. 

Vanglariietuse elemendid  on vajadusel taotluse alusel 
vahetatud. 

11. Arestikambrist või kohtusaalist vabastatud 
kinnipeetavatele, kes on tulnud oma 
isiklike asjade järele, väljastab vanglasse 
hoiule jäänud esemed ning teeb kanded 
KIR-i. 

Esemed on üle antud, kanded on KIRi tehtud. 

12. Kinnipeetava ümberarvestamisel 
vahistatust süüdimõistetuks väljastab 
isikule vanglariietuse. Andmed kannab 
laoprogrammi „Buum“ 

Vanglariietus on väljastatud ja kantud programmi „Buum“. 

13. Informeerib peaspetsialisti vajadusest 
taotleda juurde vanglariietust või 
toidunõusid. 

Informatsioon on õigeaegselt esitatud. 

14. Lahendab kirjalikke pöördumisi oma 
pädevusse kuuluvates küsimustes. 
Kasutab dokumendihaldusprogrammi 
„Delta“ 

Pöördumised on tähtaegselt lahendatud, kanded on tehtud 
dokumendihaldusprogrammi „Delta“. 

15. 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. 

16. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. 

18. Täidab 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 vanglatega. 
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. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
3. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
4. Saada ametialast täienduskoolitust. 
5. 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/             
 
 
 
 
 


