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Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 
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Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: JVO peaspetsialisti 

Teenistujat asendab: Ei asenda 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Teostab kontrolli järelevalvetoimingute korrektsuse, dokumentide ja 
registrite täitmise üle. Täidab teenistusülesandeid, mis on seotud 
ise karistust kandma saabujatega, valmistab ette politsei poolt 
teostatavad etapeerimised. Koostab statistilisi kokkuvõtteid ja 
analüüsib neid.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 

Vastavus justiitsministri 23.07.2013.a. määrusele nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad 
nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 3. jaos sätestatud 
nõuetele. 

 

Teenistusülesanded: 

1. Teostab järelevalvetoimingute teostamise korrektsuse kontrolli ja hindab nende vastavust 
õigusaktide ning kehtestatud juhistega;  

2. Teostab erinevate dokumentide (valvelehed, valveplaanid, jõu- ja erivahendite kasutamise aktid jm) 
koostamise ja kontrollib nende vastavust õigusaktide ning kehtestatud juhistega;  

3. teostab riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute 
registrisse tehtud kannete õigsust ja kontrollib nende vastavust õigusaktide ning kehtestatud 
juhistega; 

4. teostab kinni peetavate isikute poolt toime pandud distsipliinirikkumiste ettekannete ja keelatud 
esemete äravõtmise kohta koostatud aktide registri täitmise korrektsust; 

5. täidab vanglale seatud eesmärkide täitmist kajastavat tabelit keelatud esemete osas; 
 

6. koostab vangistust puudutavaid statistilisi kokkuvõtteid, süstematiseerib neid ja analüüsib saadud 
tulemusi; 

 

7. teostab vajalikud toimingud ise karistust kandma tulevate isikute osas – kannab vanglasse 
saabunud kohtumääruse alusel võrgukettal olevasse tabelisse vajalikud andmed, jälgib ja täidab 
tabelit saabumise/saabumata jätmise osas, vajadusel koostab sundtoomise/tagaotsitavaks 
kuulutamise taotlused 

8. Koostab riiklikus kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registris 
korraldused  järgmisel tööpäeval politsei konvoi poolt etapeeritavate kinni peetavate kohta. Lisab 
kinnipeetavate nimekirjad võrgukettal olevasse vastavasse kausta; (mitme päevase liikumise korral 
paneb valmis kinni peetava isiku isikliku toimiku) 

9. Korraldab erakorraliste muude konvoide (KAPO, maksu ja tolliamet jne) toimumise – kutse 
saabumisel võtab asutuse juhilt loa konvoeerimiseks ning koostab vajalikud dokumendid ja 
korralduse riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute 
registrisse 

10. Kannab riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute 
registrisse vanglasse saabunud kutsed kohtutesse ja uurimistoimingutele; 

11. Kinnitab eelmise päeva kinni peetavate liikumiste aruande ja kannab andmed võrgukettal olevasse 
tabelisse;  

12. teostab kinnipeetavate vanglasiseseid ja õiguste olemasolul vanglaväliseid saatmisi vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele; 



 

13. täidab osakonna juhataja ja peaspetsialisti poolt antud ühekordseid ülesandeid. 

 

Kohustused: 

14. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab järelevalveosakonna peaspetsialistiga;  

15. reageerib viivitamatult  vangla julgeolekut ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
peaspetsialist – korrapidajat, vajadusel teeb ettekande vangla direktorile; 

16. kasutab ja kannab tööülesannete täitmisel ettenähtud relvi, tehnilisi- ja kaitsevahendeid; 

17. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
järelevalveosakonna peaspetsialisti; 

18. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

19. tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga; 

20. suhtub heaperemehelikult ja säästlikult tema kasutusse antud töövahenditesse ning vangla varasse. 

 

Vastutus: 

21. vastutab käesoleva ametijuhendiga talle pandud tööülesannete korrektse ja õigeaegse täitmise eest; 

22. vastutab tema kasutusse antud töö- ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest.  

 

Õigused: 

23. saada tööks vajalikud relvad-, kaitse- ja erivahendid; 

24. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 
 

25. teha otsesele juhile argumenteeritud ettepanekuid töökorralduse muutmiseks ja parendamiseks ning 
puuduste kõrvaldamiseks. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 
 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 


