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											 KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
10.03.2008.a.
käskkirjaga nr 34


	TEENISTUJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Vanglate osakonna karistuse täideviimise talitus
Ametikoht:
Nõunik 5
Tegevusvaldkond:
Vanglate tegevuse seaduslikkus
Ametisse nimetamine:
Kantsleri poolt asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht:
Talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Talituse juhataja määramisel talituse teenistujat
Teenistujat asendab:
Talituse juhataja määramisel talituse teenistuja
Ametikoha põhieesmärk:
Vanglate tegevuse seaduslikkuse kontrollimine

Kvalifikatsiooninõuded:
	Juriidiline kõrgharidus

Eesti keele valdamine kõrgtasemel
2 võõrkeele suuline ja kirjalik oskus, s.h. vene keele suuline ja kirjalik piiratud oskus, ametialase suhtlemise ja kirjavahetuse tasemel
	MS Word, MS Excel, MS Outlook hea tundmine, Powerpoint’i, Internet Exploreri tundmine


Muud nõuded:
	Teadmised vanglate tegevust reguleerivatest õigusaktidest, avalikust teenistusest ning asjaajamisest

Iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime
Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus
Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas

Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. Kinnipeetavatele määratud distsiplinaar-karistuste ja nende kandmise seaduslikkuse kontrollimine. 
Ülevaade ja arvamus õigsuse ning seaduslikkuse kohta.
2. Kokkusaamiste ja vanglast lühiajaliste väljasõitude lubamise Vangistusseadusele ja Vangla sisekorraeeskirjale vastavuse kontrollimine ja analüüs.
Ülevaade ja arvamus õigsuse ning seaduslikkuse kohta.
3. Kinnipeetavate isikute poolt esitatud avalduste, taotluste ja vaiete vastuvõtu korra, registreerimise, lahendamise või edastamise nõuetest vangla administratsiooni poolt kinnipidamise kontrollimine.
Ülevaade ja arvamus õigsuse ning seaduslikkuse kohta.
4. Vangistuse planeerimisel ja täideviimisel vangla haldusaktide ning toimingute peale esitatud vaiete menetlemine, menetluslike otsuste ja vaideotsuste koostamine ning avalduste, järelepärimiste, taotluste menetlemine ja vastuste koostamine.
Kehtiva õigusega kooskõlas olevad ning õigeaegselt koostatud kirjalikud otsuste eelnõud ja muud kirjalikud vastused.
5. Ettepanekute tegemine distsiplinaarmenetluste algatamiseks, osalemine distsiplinaarmenetluste läbiviimises.
Kinnitatud distsiplinaarmenetluse aruanne.
6. Ettepanekute tegemine teenistusvalvete läbiviimiseks, osalemine vanglate tegevuse üle teostatava teenistusvalve läbiviimisel.
Kinnitatud teenistusvalve aruanne.
7. Vangla haldusaktide ning toimingute peale esitatud vaietest, vangla tegevusega seotud avaldusest ning taotlustest regulaarse ülevaate koostamine, nende esitamise põhjuste analüüsimine, analüüsi tulemuste põhjal ettepanekute väljatöötamine õiguskorra kindlustamiseks vanglates.
Õigeaegselt koostatud ülevaated, adekvaatsed ja rakendatavad ettepanekud.
8. Vanglate juhendamine õigusalastes küsimustes.
Asjakohased nõuanded.
9. Arvamuste koostamine vanglate osakonnale kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude ja kontseptsioonide kohta.
Objektiivne arvamus eelnõu või kontseptsiooni kohta. 
10. Ettepanekute tegemine vanglate tegevust reguleerivate õigusaktide täiendamiseks, muutmiseks ja uute väljatöötamiseks.
Õigeaegsed ja adekvaatsed ettepanekud.
11. Talituse töötajate nõustamine õigusalastes küsimustes.
Asjakohased nõuanded.
12. Vajadusel Justiitsministeeriumi kohtus esindamine (justiitsministri volitusel).
Esindus kohtus.
13. Vahetu juhi ühekordsete korralduste, mis on antud osakonna põhitegevuse raames, täitmine.
Õigeaegselt ning korrektselt täidetud ülesanded.

Kooskõlas-tatud tegevus ja koostöö
1. Nõuniku tegevus on kooskõlastatud vahetu juhiga
2. Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ning töötajatega.

Õigused:

	Saada ministeeriumi ja tema valitsemisala ametnikelt ning töötajatelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente

Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid
Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks
Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.

Vastutus:
1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse, ettepanekute asjakohasuse ning seadustele vastavuse eest.   

Ametiju-hendi muutmine:
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis.


Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	



