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TALLINNA VANGLA  
  

JÄRELEVALVEOSAKONNA VANEMVALVURI (HALDUSMENETLUS) AMETIJUHEND   
 

 

Struktuuriüksuse nimetus:  Järelevalveosakond  

Ametikoht:  Vanemvalvur  

Tegevusvaldkond:  Haldusmenetluse pilootprojekti raames vangide pöördumistele 
vastamine ja tüüpvastuste vormide koostamine 

Ametisse nimetamine:  Vangla direktor  

Vahetu juht:  Vangla direktor 

Alluvad:  Puuduvad 

Teenistuja asendab:  Direktori poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab:  Asendaja puudub 

Ametikoha põhieesmärk:  Vangide esitatud selgitustaotluste, märgukirjadele, teabenõuetele, 
taotlustele jt pöördumistele vastamine ning tüüpvastuste koostamine.   

  

Kvalifikatsioon:  Vastab justiitsministri 23.07.2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse 
ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamine ja valik” 1. peatüki 3. jaos sätestatud 
nõuetele.  

Tööaja korraldus:  Teenistuja suhtes rakendatakse summeeritud tööaja arvestust.  
Töötamine riigipühadel, nädalavahetustel ja öösiti 

Muud nõuded:  Puudub 

  

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Koostab keskselt vastatavate vangide pöördumiste 
klassifikaatori ning täiendab seda vastavalt 
jooksvatele kokkulepetele 

Klassifikaator on asjakohane ning kättesaadav 
üksustele ja kantseleile. Klassifikaatorist selgub, 
millised pöördumised on oma sisult vanemvalvuri 
lahendada  

2. Koostab vangide selgitustaotlustele, märgukirjadele, 
taotlustele, teabenõuetele jt pöördumistele vastused 
ning allkirjastab need ise või suunab 
allkirjastamiseks 

Vastused on keeleliselt korrektsed, kooskõlas 
õigusaktidega ning tähtaegselt koostatud. 

3. Omab ülevaadet koostatud vastuste arvust, sisust jt 
liigituskriteeriumitest 

Pidev aja- ja asjakohane statistika pöördumiste osas 

4. Suhtleb pöördumistele vastamisel vajadusel 
vangidega ja kogub üksuselt täiendavaid andmeid 

Pöördumise vastuse koostamiseks on kogutud 
põhjalik alusinformatsioon 

5. Nõustab vajadusel üksuseid pöördumistele 
vastamise teemadel 

Üksustes on välja kujunenud ühesugune 
asjaajamise ja vastuste koostamise praktika 

6. Koostab protokollid Erialased nõupidamised ja koostöökohtumised on 
asjakohaselt protokollitud 

7. Struktureerib lahendatud pöördumised ja koostab 
tüüpvastused  

Lahendatud pöördumistest on selekteeritud sisu 
alusel välja sarnased, koostatud sellele grupile 
tüüpvastus. Eesmärgiks on, et tüüpvastust saaks 
kasutada edaspidi sarnaste pöördumistele 
lahendamisel. 



8. Kannab teenistuse ajal talle väljastatud 
erivahendeid, isikukaitsevahendeid, raadiojaama 
(sh kõrvaklappi) ja teenistusrelvi. Kannab 
läbiotsimistoimingute teostamise ajal vajalikke 
kaitsevahendeid (latekskindad).  

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 
hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku 
turvalisus.  

9. Tagab enda ametiruumides puhtuse ja korra 
hoidmise. 

Enda ametiruumides on puhtuse ja korra hoidmine 
tagatud. 

10. Tutvub jooksvalt (mitte harvemini kui kolm korda) 
vahetuse tööpäeva või –vahetuse jooksul postkasti 
saadetud e-kirjadega ja KIR-i  ning Deltasse tulnud 
ülesannetega ning võtab e-posti, Delta ja KIR teel 
saadud ülesanded täitmiseks 

E-postiga saadetud tööülesanded on täidetud. KIR 
asjakohased kanded on nõuetekohaselt tehtud. 
Delta tööülesanded on tähtaegselt lahendatud. 

11. Täidab töötervishoiu-, töö- ja tuleohutusalaseid 
nõudeid. 

Tagatud töövõimelisus, ohutu töökeskkond. 

12. Hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja 
töökorralduslike muudatustega. 

On kursis kehtivate õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

13. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi, mis on antud 
ametikoha põhitegevuse või vangla üldise 
töökorralduse raames.  

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud.  

14. Reageerib viivitamatult vangla julgeolekut 
ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
peaspetsialist-korrapidajat, vajadusel teeb 
ettekande vastavalt kehtestatud korrale 
kinnipeeturegistrisse (KIR-i). Tagab, et koostatud 
ettekanded ja aktid jõuaksid peavalvekeskusesse 
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 
ettekande või akti koostamise kuupäeval. 

Vangla julgeolekut ohustav olukord on lahendatud, 
juhtunust on teavitatud peaspetsialist-korrapidajat. 
Sündmuste ja rikkumiste kohta on koostatud 
ettekanded vastavalt ettenähtud kinnipeeturegistri 
korrale. Ettekanded ja aktid jõuavad 
peavalvekeskusesse ettenähtud ajal. 

15. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest.  Läbitud õppe- ja teabepäevad.  

16. Olenemata ajast on võimalusel valmis erakorraliste 
sündmuste puhul ja peavalvekeskusest korralduse 
saamisel viivitamatult teenistusse ilmuma 

Erakorraliste sündmuste puhul on ametnik asunud 
teenistusse ja täidab vahetu juhi antud korraldusi. 

  

Kooskõlastatud  
tegevus  ja 
koostöö:  

1.  
2.  

Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 
riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga.  

 3.  Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 
tööandja on andnud selleks selge volituse.  

  

Õigused:  1.  Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.   

  2.  Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi.  

 3.  Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks.  

 4.  Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 
pädevusse kuuluvas valdkonnas.  

 5.  Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 
Vangla koolitusstrateegiale.  

  

  

Vastutus  1.  Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.  

 2.  Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.   

 3.  Töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete 
ning muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete 
hoidmise eest.  

 4.  Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.   

 5.  Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.  

 6.  Direktori asetäitja või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu 
ja meediapäringutest.  

 7.  Suhtleb kinnipeetavatega vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 
kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes 
ettenähtud korras ja viisil.  

  



Ametijuhendi 
muutmine:  

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt teenistusülesanded 
ja nende täitmiseks kehtestatud nõuded, tööaja korraldus, teenistusülesannete maht ning 
teenistusülesannete muutmise tõttu ei vähene põhipalk.  

  

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 

kohustub seda täitma.  

Ametnik:    
  

  

  /ees- ja perenimi/  /allkiri/  /kuupäev/  

  

Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 

tutvustanud ja selgitanud.  

Vahetu juht:  
  

  

  /ees- ja perenimi/  /allkiri/  /kuupäev/  

  

  


