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VIRU VANGLA 
 
PERSONALI VALDKONNA  

VÄLJAÕPPE  PEASPETSIALISTI (EELKOOLITUS) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Personali valdkond 

Ametikoht: Väljaõppe  peaspetsialist (eelkoolitus) 

Tegevusvaldkond: Enesekaitsekoolituste koordineerimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor  

Vahetu juht Personalijuht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Personalijuhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Personalijuhi poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: Gümnaasiumiõpilastele suunatud enesekaitsekoolituste 
koordineerimine Viru Vanglas ja koolides  

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus (soovitavalt korrektsioon); 
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) 1 peatüki 2. jaos sätestatud nõuetele; 

3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 
tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus; 

4. Muud teenistuskohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised 
ja oskused. 

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

1. Vangistust, riigiasutuse asjaajamist jms reguleerivate õigusaktide 
tundmine; 

2. Algatusvõime, loovus ning suutlikkus algatada 
muudatusi ning kohaneda nendega kiiresti; 

3. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus, 
vene ja inglise keel suhtlustasandil; 

4. Väga hea ajaplaneerimise oskus; 
5. Enesekehtestamise – ja motiveerimisoskus; 
6. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; 
7. Hea suhtlemis-, läbirääkimis – ja avaliku 

esinemise oskus; 
8. Hea analüüsivõime ja oskus iseseisvalt 

eesmärke püstitada; 
9. Hea pingetaluvus, usaldusväärsus, täpsus, 

initsiatiivikus. 

Tööaja korraldus: Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

Suhtleb gümnaasiumite kontaktisikutega 
enesekaitsekoolituste organiseerimise osas sobivate 
treeningaegade, -kohtade, gruppide täituvuse, 
valikainena arvestamise jms tagamiseks. 

Gümnaasiumiõpilastele suunatud 
enesekaitsekoolitused toimuvad vastavalt 
kokkulepitule. 

Koostab enesekaitsekoolituste ajakava ja tagab sellest 
kinnipidamise. 

Gümnaasiumiõpilastele suunatud 
enesekaitsekoolituste ajakava on koostatud ja 
koolitused toimuvad vastavalt ajakavale. 

Korraldab enne koolitusperioodi algust 
enesekaitsetreeneritega lepingute sõlmimise ja 
koostab iga kuu lõpus Riigi Tugiteenuste Keskusele 
akti lepingus sätestatud koormuse täitmise kinnitamise 
kohta. 

Lepingud ja aktid on õigeaegselt sõlmitud ja 
koostatud. 



Tagab enesekaitse treenerite kohaloleku treeningutel 
ja vajadusel nende asendamise. 

Enesekaitsekoolitused toimuvad vastavalt 
kokkulepitud aegadele ja treenerite asendus on 
vajadusel tagatud. 

Kooskõlastab koolitusel osalejate lubamise vangla 
territooriumile. 

Koolitusel osalejad vangla territooriumile lubatud. 
  

Informeerib järelevalveosakonda vanglas toimuvatest 
enesekaitsekoolituste aegadest ja osalejate 
nimekirjast ning tagab vanglas toimuvate koolituste 
ajal gümnaasiumiõpilaste turvalise liikumise vangla 
territooriumil. 

Järelevalveosakond on koolituste toimumise 
aegadest ja osalejatest informeeritud. Vanglas 
toimuvate koolituste puhul on õpilaste turvaline 
liikumine territooriumil tagatud. 

Peab vangla ja koolide jaoks arvestust treeningutel 
osalenute üle. 

Arvestus on peetud vastavalt koolide ja vangla 
soovile. 

Koostab ja viib ellu eelkoolituse lisategevuste plaani 
lähtuvalt Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja 
vahetu juhiga kokkulepitud kavast. 

Koolituse lisategevuste plaan on koostatud ja 
elluviidud kooskõlas Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna ja vahetu juhiga kokkulepitud kavast. 

Planeerib koolitusperioodiks eelkoolitusega  
lisategevuste eelarve ning kooskõlastab selle vahetu 
juhi ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
Tagab eelarvest kinnipidamise ja peab kulude üle 
arvestust vahetu juhiga kokkulepitud vormil. 

Lisategevuste eelarve on planeeritud ning 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vahetu 
juhiga kooskõlastatud. Eelarvest on kinnipeetud ning 
kulude üle on arvestus peetud. 

Tutvustab järjepidevalt Eesti gümnaasiumites vahetu 
juhiga kooskõlastatud sihtrühmale 
enesekaitsekoolituse programmi ning vanglateenistust 
ja vanglaametniku elukutset. 

Eesti gümnaasiumiõpilased on teadlikud 
enesekaitsekoolituse programmist, 
vanglateenistuses töötamise ja vanglaametniku 
elukutseomandamise võimalustest. 

Koostab gümnaasiumites toimuvate tutvustusürituste 
ajakava ning kaasab tutvustusi läbi viima ka teisi 
vanglaametnikke. 

Tutvustusürituste ajakavad on koostatud ja selle 
elluviimisse on kaasatud teisi vanglaametnikke 

Otsib järjepidevalt erinevaid messe, üritusi ja teisi 
kohti, kus enesekaitsekoolituse programmi ja 
vanglateenistust tutvustada. Osaleb värbamisüritustel.  

Enesekaitsekoolituse programmi ja vanglateenistust 
tutvustatakse lisaks gümnaasiumitele ka erinevatel 
üritustel ja kohtades. Värbamisüritustel on korrektselt 
osaletud.  

Spetsiifilisema suunitlusega treeninggrupile väljundi 
leidmine (sobiva ja koostööst huvitatud spordiklubi, 
treeneri ja koostöövormi leidmine ja treeningute 
korraldamine). 

Spetsiifilisema suunitlusega treeninggrupile on leitud 
sobiv väljund ja treeningud korraldatud. 

Täidab valdkonda puututavaid aruandeid ja koostab 
analüüse. 

Valdkonda puudutavad aruanded ja analüüsid on 
koostatud õigeaegselt ja korrektselt. 

On teadlik Viru Vanglale seatud eesmärkidest ja 
panustab eesmärkide täitmisesse.  
  

Vanglale seatud eesmärkide kohta ülevaade olemas. 
Eesmärkide täitmisesse on panustatud. 

Teeb personalijuhile eelanalüüsitud, argumenteeritud 
ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste 
kõrvaldamiseks. Osaleb personali  valdkonna ja 
vangla tegevust reguleerivate õigusaktide ja 
arenguplaanide väljatöötamisel. 

Ettepanekud on tehtud vastavalt vajadusele. 

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. 

Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud andmebaase. Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  
 
 

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

Informatsioon on edastatud. 



Täidab personalijuhilt 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. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. 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 teenistuse tõttu teatavaks saanud 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 teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

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


