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VIRU VANGLA 

PERSONALI VALDKOND 

KEHALISE ETTEVALMISTUSE PEASPETSLIALISTI AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus Personali valdkond 

Ametikoht Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist 

Tegevusvaldkond Vanglaametnike kehalise ettevalmistuse tagamine, vangla 

sporditöö korraldamine 

Ametisse nimetamine Vangla direktor 

Vahetu juht Personalijuht 

Alluvad Ei ole 

Teenistuja asendab Personalijuhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab Personalijuhi poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk Vanglaametnike kehalistest võimetest ja oskustest ning 

treeninguvajadustest järjepideva ülevaate tagamine ja 

nõuetekohasele tasemele viimiseks vajaliku väljaõppe ning 

treeningute korraldamine ja läbiviimine. Spordiürituste 

korraldamine ja läbiviimine. Viru Vanglas sportimisvõimaluste 

propageerimine piirkonna riigiasutustele. 

Lisafunktsioon Täidab struktuuriüksuse juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 

Kvalifikatsiooninõuded: 

 

1. Kõrgharidus. 
2. Vastavus justiitsministri 23.07.2013 määrusele nr 26 

„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 
(RT I, 29.07.2013, 1) 2. jaos sätestatud nõuetele. 

3. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel. 
4. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- 

ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus. 

5. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 
oskused. 

Muud nõuded (teadmised, 

kogemused, oskused, kompetentsid 

isiksuseomadused): 

1. 1. Vangistust, riigiasutuse asjaajamist jms reguleerivate 
õigusaktide tundmine. 
2.    Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise 
ja juhtimise oskus. 
3. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus. 
4. Väga hea ajaplaneerimiseoskus. 
5. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
6. Hea analüüsivõime. 
7. Hea pingetaluvus.  
8. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Omab ülevaadet vanglaametnike füüsilistest 
võimetest ja oskustest. Planeerib ja viib läbi 
tegevused füüsilise võimekuse tõstmiseks 

- Jooksvalt on dokumenteeritud õiged ja 
korrektsed andmed ametnike füüsiliste võimete 
ning ametikoha nõuetele vastavuse kohta 
 

- Koostatud on plaanid füüsilise võimekuse 
tõstmiseks 
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- Planeeritu õnnestumist hinnatakse regulaarselt 
ning tulemustest antakse ülevaade 
personalijuhile ja struktuuriüksuste juhtidele 

 

2. Korraldab kehalised katsed uute ametnike 
teenistusse asumisel ning ametnike hindamisel. 
Hindamise käigus kehalisi katseid 
mittesooritanute osas planeerib järeltegevused 
korduskatsete sooritamiseks. 

- Kehalised katsed on läbi viidud vastavalt 
kehtivatele normidele, andmed on protokollitud 
ning esitatud 
 

- Täidetud on andmehaldust võimaldavad tabelid 

 
-  Ametnikele on tagatud kehaliste katsete 

sooritamiseks vajalik informatsioon ja 
tingimused 

3. Tagab eelarvevahendite piires ametnikele 
vajalikud lisa sportimistingimused ning sõlmib 
koostööparteritega lepingud. 

- Võimalike vanglaväliste sportimisvõimaluste 
tagamiseks on sõlmitud lepingud 
spordiasutuste ja ujulatega 

 

4. Nõustab teenistujaid füüsilist võimekust 
parandavatel teemadel oma pädevuse piires 
(individuaalsed treeningud, toitumine) 

- Nõustamine on tagatud ning nõustamisprotsess 
toimib 

5. Teeb ettepanekuid teenistujate söökla toidu 
tervislikumaks muutmiseks. 

- Ettepanekud on tehtud 

6. Koostab ja kooskõlastab vanglaametnike 
spordikulude eelarve, jälgib ja peab arvestust 
finantsvahendite sihipärase kasutamise üle. 

- Kulude eelarve on koostatud ning omab pidevat 
ülevaadet tegelike kulude üle 

 

7. Koostab ja haldab vangla spordikalendrit. 
Võistlustel osalemiseks komplekteerib vangla 
võistkonna või tagab osavõtjad. Vajadusel tagab 
vangla esindatuse vanglateenistuse 
koondvõistkonnas. 

- Spordikalender on ajakohaselt täidetud, 

planeeritud võistlused on korraldatud. Võistlustel 

ollakse esindatud, võistluste tulemused on 

kajastatud jooksvalt Viru Vangla siseveebis 

8. Osaleb vangla koolitusplaani koostamisel. - Vangla vajadustele vastav koolitusplaan on 

koostatud arvestades kehalise ettevalmistuse 

nõudeid ja vajadusi. 

9. Organiseerib tegevusi vangla poolt 
korraldatavatel ühisüritustel, propageerib ja 
korraldab vangla osalemist rahvaspordiüritusel. 

- Ühisüritustel on tagatud kõigile jõukohane 

sportlik tegevus, tegevused on ette valmistatud, 

läbiviimine on sujuv 

- Spordiüritused on planeeritud, osalemiseks on 

koostatud vajalik eelarve ning see on 

kooskõlastatud personalijuhiga 

10. Hoiab korras Viru Vangla jõusaali, organiseerib 
vajadusel sealsete seadmete hoolduse ja 
remondi. Korraldab uute seadmete ja 
sportimiseks vajalike vahendite soetamise 

- Jõusaal on korras, seadmete juures on olemas 

info seadme kasutamise kohta ja 

näidistreeningplaanid individuaalselt jõusaali 

kasutada soovijate tarbeks 

- Seadmed ja vahendid on hooldatud ning uued 

seadmed on soetatud vastavalt vajadusele ja 

eelarvelistele võimalustele 

11. Täidab Viru Vangla personalieesmärkide tabelit 
ja vajadusel teisi personalijuhi poolt määratud 
aruandeid 

- Viru Vangla personalieesmärkide tabel ja teised 

personalijuhi poolt määratud aruanded on 

täidetud korrektselt ja õigeaegselt 

12. On teadlik Viru Vanglale seatud eesmärkidest ja 
panustab eesmärkide täitmisesse 

- Vanglale seatud eesmärkide kohta ülevaade 

olemas 

- Eesmärkide täitmisesse on panustatud 

13. Teeb personalijuhile eelanalüüsitud, 
argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid 
töökorralduse muutmiseks ja parendamiseks 

- Ettepanekud on tehtud vastavalt vajadusele 
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ning puuduste kõrvaldamiseks. Osaleb personali 
valdkonna ja vangla tegevust reguleerivate 
õigusaktide ja arenguplaanide väljatöötamisel 

14. 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 

- Omab ülevaadet varem täidetud ülesannetest, 

dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 

antud vastavalt kehtivale korrale 

15. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase 

- Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 

korrektselt ja õigeaegselt täidetud 

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

- Informatsioon on edastatud 

17. Täidab personalijuhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldus 

- Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja 

korrektselt täidetud 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Kooskõlastab oma tegevused oma struktuuriüksuse juhiga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksuste- ja vanglatega, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 

2. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 
selleks selge volituse. 

3. Teenistuja hoiab kursis oma vahetut juhti saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 
4. Teeb ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja küsimuste 

lahendamiseks ning annab informatsiooni oma struktuuriüksuse juhile. 

 

Õigused: 1. Teha vangla direktorile ettepanekuid vangla ja osakonna töökorralduse muutmiseks ning 
töö tulemuslikkuse parandamiseks. 

2. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale ja 
teenistusülesannete täitmise vajadusele. 

3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat jne. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud kinni peetavate isikute ja teenistujate 

perekonna-ja eraellu puutuvate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

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

4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. 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 vanglas tööd. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu 
ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine 
ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 

 

Teenistuja Struktuuriüksuse juht 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 


