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          KINNITATUD 
Justiitsministeeriumi kantsleri 

27.03.2019 käskkirjaga nr 7 
Lisa 2 

   
 

 

 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: vanglate osakonna karistuse täideviimise talitus 

Ametinimetus: nõunik 3 

Tegevusvaldkond: järelevalve- ja valvetegevus 

Vahetu juht: talituse juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Ametnik asendab: talituse nõunikke 

Ametnikku asendab: talituse nõunikud 

Ametikoha põhieesmärk: vanglate tegevuse seaduslikkuse kontroll, tegevuse järelevalve ja analüüs 
ning insener-tehniliste tõkkevahendite, valveseadmete ja sidevahendite 
hanke, ekspluatatsiooni, hoolduse ja remondi koordineerimine 

 

Nõuded ametniku haridusele, 
töökogemusele, teadmistele ja 
oskustele: 

1. kõrgharidus, soovitavalt korrektsiooni erialal 
2. eesti keele valdamine kõrgtasemel 
3. kahe võõrkeele suuline ja kirjalik oskus, s.h. vene keele suuline ja kirjalik 

oskus ametialase suhtlemise ja kirjavahetuse tasemel  
4. tööks vajalik arvuti kasutamise oskus  
5. teadmised vangla tööd reguleerivatest õigusaktidest  
6. iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime  
7. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja 

tagasiside andmise oskus  
8. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. järelevalve- ja valvetöö kontrollimine ja 
juhendamine vanglates; 

efektiivne valve - ja järelevalvetöö; 

2. järelevalve- ja valvetöö juhendmaterjalide 
väljatöötamine ja süstematiseerimine; 

väljatöötatud ja süstematiseeritud juhendmaterjalid; 

3. ettepanekute tegemine vanglate tööd 
reguleerivate õigusaktide täiendamiseks, 
muutmiseks ja uute väljatöötamiseks; 

õigeaegsed, adekvaatsed ja rakendatavad ettepanekud; 

4. järelevalve- ja valvealastest aruannetest 
kokkuvõtete koostamine; 

aruannete kokkuvõtted; 

5. operatiivolukorra jälgimine vanglates; ülevaade operatiivolukorrast vanglas; 

6. relvastatud üksuse teenistusalase 
ettevalmistuse läbiviimise, üksuse 
komplekteerituse ja varustatuse kontrollimine 
ning ettepanekute tegemine relvastatud üksuse 
kasutamiseks, arengu planeerimine koostöös 
relvastatud üksuse ülemaga; 

relvastatud üksuse ettevalmistatus, korrektsed 
ettepanekud üksuse kasutamiseks; 

7. arvamuste koostamine vanglate osakonnale 
kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide 
eelnõude ja kontseptsioonide kohta; 

objektiivne arvamus eelnõu või kontseptsiooni kohta; 

8. ettepanekute tegemine 
distsiplinaarmenetluste algatamiseks, 
osalemine distsiplinaarmenetluste läbiviimises; 

vajaduse korral osalemine distsiplinaarmenetluse 
läbiviimisel;  
 

9. ettepanekute tegemine teenistusvalvete 
läbiviimiseks, osalemine vanglate tegevuse üle 
teostatava teenistusvalve läbiviimisel; 

kinnitatud teenistusvalve aruanne; 

10. avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine 
oma pädevuse piires; 

korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused; 
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11. insener-tehniliste vahendite, 
valveseadmete, sidevahendite ning nende 
hanke, ekspluatatsiooni, hoolduse ja remondi 
koordineerimine; 

vajadustele vastavad ja toimivad insener-tehnilised 
tõkkevahendid, valveseadmed, sidevahendid; 

12. tehniliste vahendite soetamise taotluste ja 
ettepanekute analüüs; tehniliste vahendite 
soetamisega seotud materjalide 
süstematiseerimiseks elektroonilise 
kataloogisüsteemi loomine ja haldamine; 
soetatud tehniliste vahendite, nendega seotud 
lepingute ja muu sellega seotud info 
süstematiseerimine ja haldamine; 

ülevaatlik ja süstematiseeritud info tehniliste vahendite 
vajadusest ja olemasolust, elektroonilised kataloogid, 
turvapassid; 

13. tehniliste vahendite standardite ja normide 
välja töötamine ning nende täitmise kontroll; 

väljatöötatud standardid ja normid; 

14. ametnike füüsilise võimekuse ja relvade 
kasutamise oskuse kontroll talituse juhataja 
määratud sagedusel ja korras, standardite ja 
kordade välja töötamine; 

standardid ja korrad on olemas, ametnikud kontrollitud; 

15. vanglateenistuse relvastuse, laskemoona ja 
muu varustuse üle arvestuse pidamine, 
soetusvajaduse välja selgitamine, hangete 
läbiviimine; 

varustus on kaasaegne, arvestus nende üle peetud ja 
hanked läbi viidud; 

16. vahetu juhi poolt määratud ajal olla 
valveajal; 

ametnik on valveajal kättesaadav; 

17. talituse juhataja korraldusel ühekordsete 
teenistusülesannete täitmine; 

õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded. 

 
 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud talituse juhatajaga 
2. nõunik teeb koostööd kõigi justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja 

töötajatega 

 

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest. 

 

Ametnik: 

 
       allkiri/ kuupäev                            


