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VIRU VANGLA   

KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA  

NOOREMAMETNIKU AMETIJUHEND   

  

Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond 

Teenistuskoht: Nooremametnik   

Tegevusvaldkond: Taasühiskonnastamine   

Ametisse nimetamine:: Direktor   

Vahetu juht: Osakonnajuhataja   

Alluvad: Ei ole   

Teenistuja asendab: Vahetu juhi poolt määratud ametnikku  

Teenistujat asendab: Vahetu juhi poolt määratud ametnik  

Teenistuskoha põhieesmärk: Kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või 
prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise jälgimine ja 
kontroll   

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt keskharidus   
2. Hea vene keele suhtlemis- ja väljendusoskus   
3. Eesti keele oskus C1 tasemel   

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

1. Hea pingetaluvus   
2. Arvuti kasutamise oskus   
3. Ausus ja usaldusväärsus   
4. Kohusetunne  
5. Hea suhtlemis- ja väljendusoskus   
6. B-kategooria juhiload   

 

Tööülesanded:  Tulemus: 

1. Korraldab ja viib läbi järelevalvega    
seotud toimingud kriminaalhooldusaluste üle.   
  

 Toimunud on kodukülastused, mis ei eelda 
kriminaalhooldusametniku enda vestlust 
hooldusalusega. 

 Elukoha vahetusega seotud toimingud on korrektselt 
teostatud ja vastus taotlejale on saadetud vastavalt 
töökorralduslikele nõudele. 

 Regulaarselt on toimunud alkoholi- ja narkojoobe 
kontrollid. 

 Eriteate koostamiseks vajaminev informatsioon on 
õigeaegselt edastatud kriminaalhooldusametnikule. 

 Läbi on viidud regulaarsed kontrollid üldkasuliku töö 
soorituskohtades ja laekunud informatsioon ja 
koostatud dokumendid on kriminaalhooldusametnikele 
ja üldkasuliku tööga tegelevale nooremametnikule 
vastavalt töökorralduslikule nõuetele edastatud.  

 On toimunud regulaarne infovahetus 
kriminaalhooldusametniku, üldkasuliku tööga tegeleva 
nooremametniku ja tööandja/juhendaja vahel. 

2. Korraldab, teeb ettevalmistusi ja viib läbi   
elektroonilise valvega sh vahistatud, seotud 
toimingud ja järelevalvet.   

 Elektroonilise valve paigaldamise ja järelevalvega 
seotud toimingud on teostatud ja tulemused on 
taotlejale/ kriminaalhooldusametnikule edastatud.  

 

3. Korraldab üldkasuliku töö (väärteoasjade 
ÜKT, menetluse ÜKT, Kars ÜKT) ettevalmistamist 
ja teostamist. 

 Üldkasuliku töö (edaspidi ÜKT) täitmiseks vajalikud 
ettevalmistavad tegevused on läbi viidud.  

 Kriminaalhooldusaluse kohta  on täidetud 
elektroonilise toimiku üldandmed ja avatud on toimik 
paberkandjal. 

4. Koordineerib üldkasulikule tööle 
(väärteoasjade ÜKT, menetluse ÜKT, KarS ÜKT) 
määratud kriminaalhooldusaluste ÜKT töö 
sooritamist.   

 ÜKT täitmine on korraldatud.  

 Koostatud ajakava on kooskõlastatud tööandjaga. 



 Ajakava koostamisel on järgitud ÜKT 
ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve korda ja 
kriminaalhoolduse standardit.   

 Järelevalve teostamine ja infovahetus juhendajaga 
toimub regulaarselt järgides ÜKT ettevalmistamise, 
täitmise ja järelevalve korda ja kriminaalhoolduse 
standardit.   

 Rikkumistele, ÜKT sooritamist takistavate asjaolude 
ilmnemisele on reageeritud vastavalt ettenähtud 
nõuetele. 

 On osalenud kohtuistungil erakorralise ettekande 
menetlemisel. 

 Omab ülevaadet kriminaalhooldusalusele määratud ja 
täidetud ÜKT töötundidest ning ÜKT täitmise 
hetkeseisust. ÜKT ärakandmisega vajalikud toimingud 
on teostatud ning toimikud suletud.   

5. Planeerib endale tööülesannete 
täitmiseks transpordi. 

- Viru vangla Outlooki transpordikalendris on vajalik 
transport broneeritud või on tellitud rendiauto/ 
taksoteenus. 

- Transpordi tellimisele ja kasutamisel on jälgitud selleks 
ettenähtud nõudeid.  

6. Jälgib ÜKT tööandja ja juhendaja 
usaldusväärsust ja ÜKT tundide nõuetekohast 
arvestamist. 

 Ebausaldusväärsetest tööandjatest on teavitatud oma       
vahetut juhti.   

 

7. Koostab  kirjalikele pöördumistele 
vastuseid vastavalt oma pädevusele. 

 Pöördumised on koostatud sisuliselt, korrektselt ja 
õigeaegselt. 

8. Täidab Viru vanglale seatud eesmärke. - Teab Viru Vanglale püstitatud eesmärke ja omab 
ülevaadet nende täitmisest. 

- Tööülesannete täitmisel  on lähtunud vanglale seatud 
eesmärkidest.  

9. Osaleb Justiitsministeeriumi, 
kriminaalhooldusosakonna ja teiste asutuste poolt 
korraldatavatel täiendkoolitustel  

 Professionaalsuse kasv. Teadmiste ja uute meetodite 
praktiseerimine. 

10. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku lepitud 
andmete säilitamise üldkettal ja vajalikes 
andmebaasides. Süstematiseerib vastutusalasse 
kuuluvad dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

 Informatsioon on edastatud.  

 Asjassepuutuv ja korrektses keeles esitatud 
informatsioon on taasesitataval kujul infosüsteemis 
säilitatud.   

 Kriminaalhooldusalust puudutavad otsused, 
koostatud dokumendid, kriminaalhooldusametnikule 
esitatud dokumendid  on registrikannete põhjal 
kolmandatele osapooltele arusaadavad ja 
kättesaadavad. (registreeritud Deltas) 

 On ülevaade varem täidetud ülesannetest, 
dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle antud 
vastavalt kehtivale korrale.  

11. Täidab Outlooki kalendri ja ettenähtud 
andmebaase. 

 Outlooki kalender ja teised ettenähtud andmebaasid 
on korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

 

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

 Informatsioon on edastatud. 

13. 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 Justiitskolležiga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 



4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetut juhti 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 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/   
 
 
 


