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1.

ULDOSA

Struktuuriuksuse nimetus

Laa'ne prelektuur, kriminaalbiiroo

Ametinimetus

uunja

Kelleieallub

talituse juht

Alluvad

alluvaid ei ole

Asendaja

Keda asendab

2. AMETIKOHA EESMARK

Tagada talituse uurimisalluvuses olevates kriminaalasjades kvaliteetne kohtueelne menetlus.

3. TEENISTUSKOHUSTUSED JA TULEMUSED
Teenistuskohustuscd

3.1 viiblabi talituse uurimisalluvuses olevates
kriminaalmenetlustesjalitustoiminguid,
jalitusmenetlust ja kriminaalmenetluse valist

Tulcnmslikkuse mootmisc kriteeriumid/
Soovitud tootulemus
Jalitustoimingud on teostatud, jalitusmenetlus
on la'bi viidud.

jalitusmenetlust;

3.2 kaasab jalitustegevuses isikuid salajasele

Isikud on salajasele koostoole kaasatud.

koostoole;

3.3 koostab jalitusloimingute protokolle ja

Protokollid on koostatud

jalitusprotokolle;
3.4 osaleb vajadusel

Menetlustoimingute labiviimises on osaletud.

menetlustoimingute labiviimisel;
3.5 kogub. analiiusib ja realiseerib kuritegude

Operatiivinfomiatsioon on kogutud,

kohta saadud operatiivinformatsiooni, sisestab

analimsitud, teave on andmebaasidesse

kogutud teabe politsei andmebaasidesse;

sisestatud.

3.6 votab tarvitusele meetmed kriminaaltulu

jalitamiseks ja kuritegelikul teel saadud vara

Kriminaaltulu on valja selgitatud, menetlust

arestimiseky;

juhtivat prokurori on teavitatud kuritegelikul
teel saadud varast.

3.7 taidabrahvusvahelisi oigusabitaotlusi;

Oigusiibitaollused on ta'idctud.
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3.8 teeb kriminaalmenetluses

Koostoo toimib

teenistusulesannete ta'itmiseks koostood sh
rahvusvahelist koostood

teiste iiksustega

3.9 taidab talle iihekordselt antud voi tcenistuse

Anlud korraldus on taidetud.

iseloomust tulenevaid iilesandeid.

3.10 vahemalt kaks korda toopaeva jooksul

on tutvunud tcadmiseks tulnud

tutvub DHS Deltas ja elektronpostkastis oleva

dokumentalsiooniga ning on labi lugenud

informatsiooniga.

elektronpostkastis oleva tooalase

infonnatsiooni.

4. VASTUTUS

4.1.vastutab ametijuhendiga ja muude oigusaktidega pandud teenistuskohustuste oiguspa'rase,
oigeaegse, tapse, kohusctundliku ja omakasupiiudmatu taitmise eest;

4.2.vastutab teenistusse puutuvate oigusaktide ja kon-alduste jargimise ning taitmise eest, sh avaliku
teabe seadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevate nouete taitmise eest;
4.3.vastutab tema kasutajatunnusega tehtud tegevuste eest koigis infosusteemides;
4.4.vastutab oma teenistuskohustuste taitmisel vonnistatud dokumentide objektiivsuse, korrektsuse,
seaduslikkuse ja informatsiooni oigsuse eest;

4.5.vastutab teenistusulesannete taitmisel teatavaks saanud asutusesiseseks kasutamiseks
tunnistatud teabe, teiste inimeste pcrekonna-ja eraelu puutuvate andmete ning muu
juurdepaasupiiranguga saadud teabe hoidmise eest;

4.6.vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise ning dokumentide
korrasoleku ja sailimise ning nende tagastamise eest teenistussuhte Iopetamisel;
4.7.vastutab teenistuskohustuste taitmise ka'igus tahtlikult voi hooletusest pohjustatud varalise ja
mittevaralise kahju hiivitamise eest;

4.8.t66korra, ohutustehnika-ja tuleohutusnouete ning teistest teenistust reguleerivatest eeskirjadest
ja juhenditest kinnipidamise eest;

4.9. puhkusele minnes voi toolt lahkudes tema valduses oleva dokumentatsiooni ja vara uleandmise
eest vastavalt dokumendihalduskorras ja tookorras toodule;
4.10. vastutab avaliku teenistuse seadusega seatud piirangute jargimise eest.

5. OIGUSED

5.1 saada teenistuskohustuste ta'itmiseks vajalikke andmeid, dokumenteja muud infonnatsiooni
ning kasutada omapadevuse piires biiroo juhi poolt ma'aratud ulatuses ameti infostisteeme;
5.2 saada teenistusulesannete taitmiseks vajalikke vahendeid, valjaopet nende kasutamiseks ning
tehnilist abi toovahendite rikete korral;
5.3 esitada ettepanekuid ja arvamusi struktuuriuksuse tookoiTalduse paremaks koiraldamiseks;
5.4 saada tooks vajalikku liiiendkoolitust.

6. NOUDED AMILTIKOHA TAITJALE

6.1 Haridus:

politseiline korgharidus voi muu korgharidus ja politseiline

6.2 Tookogemus:

2 aastal tootamist valdkonnas

6.3 Juhtimiskogemus:

ei ole noutav

taiendusope
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6.4 Keeltcoskus:

eesti keele oskus Cl- voi sellele vastaval tasemel, vahemalt uhe rn
voorkeele oskus

6.5 Muu:

oma kaitumises jargib avaliku teenistuse eetika-ja
politseiametniku kaitumiskoodeksit ning politsei
pohivaartusi
Ametikohal kohaidatakse summeeritud tooaega, valveaega ja ootood.

7. AMETIJUHENDI MUUTM1NE

Ametijuhendit voib muuta kokkuleppel, samuti siis, kui selle tingivad asutuse tookorraldusc
muutmine voi oigusaktide muulmine.

Ametijuhendit voib muuta teenistuja nousolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmark,
pohifunktsioon(id), noutav crialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ulesannete maht
oluliselt ei suurene.
Ametijuhendiga tutvumine:

(vahetu juhi ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

(kuupaev)

(allkiri)

Kinnitan, et mina
{teenistuja ees-ja perekonnanimi)

olen

tutvunud kiiesoleva ametijuhendiga ning kohustun
(kuupaev)

jargima selle noudeid ja tingimusi
{allkiri)
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