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Struktuuriüksuse nimetus:  Kolmas üksus 
Ametikoht:  Referent (Noorte kriminaalhooldus) 
Tegevusvaldkond:  Asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine 
Ametisse nimetamine:  Vangla direktor 
Vahetu juht:  Direktori asetäitja (noorte vangistuse alal) 
Igapäevaseid teenistusülesandeid 
annab: Direktori asetäitja (noorte vangistuse alal) 
Alluvad:  Ei ole 
Teenistuja asendab:  Direktori asetäitja (noorte vangistuse alal) poolt määratud 

ametnikku 
Teenistujat asendab:  Direktori asetäitja (noorte vangistuse alal) poolt määratud ametnik  
Ametikoha põhieesmärk:  
 

Kolmanda üksuse ja noorte kriminaalhoolduse asjaajamise ja 
dokumendihalduse  korraldamine. 

 
Kvalifik atsiooninõuded:  1. keskharidus;  

2. arvuti kasutamise oskus;  
3. eesti keele oskus kõrgtasemel 
4. hea vene keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil 
 

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

1. hea suhtlemis- ja väljendusoskus;  
2. suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha 

pädevuse piires;  
3. võime töötada tulemuslikult pingeolukorras; 
4. tahe organiseerida ja vastutada 

 
 
 
Teenistusülesanded:  Tulemus:  
1. Korraldab noorte kriminaalhooldusega seotud 

asjaajamist vastavalt vangla dokumentide loetelule 
ja asjaajamiskorrale; 

Noorte kriminaalhoolduse asjaajamine on 
korraldatud nõuetekohaselt ning on kooskõlas 
vangla dokumentide loetelu ja asjaajamiskorraga. 

2. Haldab noorte kriminaalhoolduse üldist 
elektronposti (võtab vastu, saadab välja ja 
registreerib kolmanda üksuse/ noorte 
kriminaalhoolduse e-posti teel saabuvad/väljuvad 
kirjad ning edastab need vastavalt kuuluvusele); 

Elektrooniliste dokumentide kohene vastuvõtt ja 
edastamine on jooksvalt tagatud. Tööpäeva jooksul 
saabunud dokumendi töödeldakse sama tööpäeva 
jooksul. 

3. Korraldab noorte kriminaalhooldusele esitatud 
teabenõuete täitmist (registreerib, vastab neile 
oma pädevuse piires või edastab need täitmiseks 
vastavatele teenistujatele);   

Teabenõuded on registreeritud ning edastatud 
vastamiseks, vastamistähtaegade üle on kontroll. 

4. Skaneerib, paljundab ja kinnitab koopiad, 
vajadusel edastab need vastavalt kuuluvusele 
edasi; 

Vajalikud dokumendid on paljundatud ja 
skaneeritud, koopiad kinnitatud. 

5. Säilitab oma haldusalasse kuuluvaid dokumente 
ning kooskõlas kehtiva korraga osaleb nende 
ettevalmistamisel arhiveerimiseks 

Dokumentide säilitamine ja osalemine 
ettevalmistustel on tagatud. 

6. Kontrollib Viru Vangla kolmanda üksuse poolt 
väljasaadetavate kirjade korrektsust,  koostab 
vajadusel kaaskirjad (v.a. kutsed) edastatavatele 
dokumentidele;  

Kolmanda üksuse/ noorte kriminaalhoolduse poolt 
väljasaadetavate kirjade vormiline korrektsus on 
tagatud.  
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KOLMANDA ÜKSUSE 
REFERENDI AMETIJUHEND 



7. Tellib üldosakonna peaspetsialistilt oma haldusala 
ametnikele tööks vajalikud kantseleitarbed; 

Kolmanda üksuse/ noorte kriminaalhoolduse töö 
korraldamiseks on vajalikud kantseleitarbed 
olemas. 

8. Täidab KHIS programmi uute hooldusaluste osas, 
avab toimiku ja suunab selle edasi 
kriminaalhooldaja nimetamiseks; 

Kõik toimingud KHIS programmis on tehtud 
korrektselt. 

9. Edastab teated kohtule, politseile ja prokuratuurile 
uute hooldusaluste arvele võtmise kohta; 

Teated on edastatud õigeaegselt ja korrektselt. 

10. Koostab noorte kriminaalhooldusosakonna  
teenistujate tööajatabeli ning edastab 
kooskõlastamiseks direktori asetäitjale (noorte 
vangistuse alal); 

Tööajatabelid on esitatud nõuetekohaselt ja 
õigeaegselt. 

11. Koostab kolmanda üksuse ametnike ettepanekuid 
arvestades puhkusegraafiku projekti; 

Projekt on koostatud õigeaegselt. 

12. Osaleb vangla ühisürituste ja koolituste 
korraldamisel, tagab vajaliku informatsiooni 
vahendamise oma struktuuriüksuses. 

Ametnikel on piisav informatsioon, korraldatud on 
osalemisega seotud tegevused. 

13. Täidab vangla sisekorraeeskirja, osakonna 
põhimääruse ning teisi asutuse sisemist 
töökorraldust reguleerivate haldusaktide sätteid;  

Tagatud on haldusaktides sätestatud kohustuste 
täitmine. 

14. Täidab muid, õigusaktidest tulenevaid, oma 
valdkonna juhtide ühekordseid ülesandeid; 

Muud õigusaktidest tulenevad ja saadud 
ühekordsed ülesanded on täidetud. 

 
 
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Igapäevase teenistusalase tegevuse kooskõlastab direktori asetäitjaga 
(noorte vangistuse alal); 

2. Asjaajamist ja dokumendihaldust puudutavad küsimused kooskõlastab 
direktori asetäitjaga (noorte vangistuse alal); 

3. Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega; 
4. Haigestumisest või muust põhjusega teenistusest eemalolekust teatab 

direktori asetäitjat noorte vangistuse alal. 
 

 
Õigused:  
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ning dokumente teistelt 
teenistujatelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale; 

2. Nõuda dokumentide tähtajalise täitmise nõuetest kinnipidamist kõikidelt kolmanda 
üksuse teenistujatelt; 

3. Tagastada kolmanda üksuse teenistujatele mittekorrektsed ja vorminõuetele 
mittevastavad dokumendid; 

4. Teha ettepanekuid direktori asetäitjale (noorte vangistuse alal) töö paremaks 
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 

5. Teha ettepanekuid nõupidamiste kokku kutsumiseks oma pädevusse kuuluvate 
ülesannete lahendamiseks; 

6. Saada teenistuseks vajalikke töövahendeid; 
7. Saada vangla eelarvest rahastatavat vajalikku täiendkoolitust. 

 
Vastutus:  1. Vastutab sisekorraeeskirjast ja osakonna põhimäärusest ning muudest vanglas 

kehtivatest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 

2. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest, s.h teenistuse 
tõttu teatavaks saanud riigisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate 
andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud teabe hoidmise 
eest. 

3. Vastutab teenistusalaseks kasutamiseks antud materiaalsete väärtuste 
heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest. 

4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma töökohas. 
5. Vastutab personaalsete kasutajakoodide ja salasõnade hoidmise eest. 

 
Ametij uhendi 
muutmine: 

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



 
 
Teenistuja: 
 

Direktori asetäitja (noorte vangistuse alal):  
 
 

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


