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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKOND 

 LAOTÖÖLISE AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Laotööline 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade ladu 

Töölepingu sõlmimine Direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistuja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt kesk- või keskeriharidus, hea eesti keele oskus, vene 
keele oskus tuleb kasuks), arvuti kasutamise oskus algtasemel. 

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. Abistab laotöötajaid lattu sissetulevate ja 
väljaminevate kinnipeetavate isiklike 
asjade vastu võtmisel ja ladustamisel 

Lattu sissetulevad asjad on vastu võetud ja ladustatud. 

2. Tagab kinnipeetavate isiklikele asjadele 
nõutavad hoiutingimused. 

Kinnipeetavate isiklikke asju hoitakse nõuetekohaselt. 

3. Väljastab koos üksuse ametnikuga 
kinnipeetavate isiklikke asju ainult 
vormikohaste avalduste alusel ja 
seadusega ettenähtud korras. 
Transpordib kinnipeetavate asjad 
taotluste alusel üksustesse ja üksuse 
vahelaost lattu. 

Kinnipeetavate isiklikud esemed on vormikohaste ja 
kooskõlastatud taotluste alusel laost üksustesse või üksustest 
lattu transporditud. 

4. Väljastab koos üksuse ametnikuga 
kinnipeetavatele taotluste alusel 
vahetamisele kuuluvaid vanglariietuse 
elemente.  

Taotluste alusel vahetamistele kuuluvad vanglariietuse 
elemendid on kinnipeetavatele väljastatud. 

5. Komplekteerib kinnipeetavatele 
väljastatava voodivarustuse ja toidunõud. 

Tagatud on valmisolek uute kinnipeetavate saabumiseks. 

6. Transpordib finants- ja 
majandusosakonna laost kinnipeetavatele 
väljastatavad hügieenipakid üksustesse. 

Hügieenipakid on üksustesse transporditud. 

7. Informeerib koheselt peaspetsialisti 
kahjurputukate või näriliste ilmumisest 
laoruumidesse. 

Informatsioon kahjurputukate või näriliste kohta on edastatud. 

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 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. 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/             
 
 
 
 
 


