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 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: vanglate osakonna karistuse täideviimise talitus 

Ametinimetus: nõunik 6  

Tegevusvaldkond: teabe- ja uurimise valdkond 

Vahetu juht: talituse juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Ametnik asendab: talituse juhatajat ja juhataja määramisel talituse ametnikku 

Ametnikku asendab: talituse juhataja määratud talituse ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: kriminaalmenetluse ja jälitustegevuse juhtimine vanglates ning vanglate 
koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega vastavalt 
valdkonnale (vangide poolt toimepandud õigusrikkumised) 

 

Nõuded ametniku haridusele, 
töökogemusele, teadmistele ja 
oskustele: 

1. kõrgharidus 
2. eesti keele valdamine kõrgtasemel 
3. ühe võõrkeele 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. kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning 
väärteomenetluse läbiviimise juhendamine ning 
kontrollimine vanglates; 

tagatud regulaarne juhendamine ja kontroll; 

2. vajaduse korral kriminaalmenetluse, 
jälitustoimingute ning väärteomenetluse 
läbiviimine vangide poolt toimepandud 
õigusrikkumistes; 

korrektselt ja õigeaegselt läbiviidud menetlustoimingud; 

3. jälitusteabe ja muu vanglatest laekuva teabe 
kogumine, analüüsimine ning kokkuvõtete 
koostamine vastavalt valdkonnale; 

süstematiseeritud teave, õigeaegselt koostatud kokkuvõtted; 

4. vangla teabe- ja uurimisosakonna ametnike 
tegevuse juhendamine, koordineerimine ja 
kontrollimine; 

tagatud regulaarne koostöö ja kontroll; 

5. vangla teabe- ja uurimisosakonna ametnike 
tööks vajalike juhendmaterjalide 
väljatöötamine; 

juhendmaterjalid väljatöötatud; 
 

6. vanglas tehtava jälitustöö arenduseks 
ettepanekute tegemine ning 
arendusprotsessides osalemine; 

arendused ellu viidud; 

7. vanglate koostöö koordineerimine teiste 
uurimis- ja jälitusasutustega vastavalt 
valdkonnale; 

toimiv koostöö tagatud; 

8. ettepanekute tegemine 
distsiplinaarmenetluste algatamiseks, 
vajadusel osalemine distsiplinaarmenetluste 
läbiviimises; 

vajaduse korral osalemine distsiplinaarmenetluse 
läbiviimisel;  
 

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

korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused; 
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10. Ettepanekute tegemine vanglate tegevust 
reguleerivate õigusaktide täiendamiseks, 
muutmiseks ja uute väljatöötamiseks enda 
valdkonnas. 

Õigeaegsed ja adekvaatsed ettepanekud. 

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

kinnitatud teenistusvalve aruanne;  
 

12. vahetu juhi poolt määratud ajal olla 
valveajal; 

ametnik on valveajal kättesaadav; 

13. 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: Elen Tisler 

(allkirjastatud digitaalselt) 

                              


