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käskkirjaga nr 1-1/21/6 

 

TALLINNA VANGLA  
  

JÄRELEVALVEOSAKONNA VALVURI (kokkusaamised) AMETIJUHEND 
AMETIABI ANDMISE JA VANGLAVÄLISE SAATMISE ÕIGUSEGA  

 
  

Struktuuriüksuse nimetus:  Järelevalveosakond  

Ametikoht:  Valvur  

Tegevusvaldkond:  Lühi- ja pikaajaliste kokkusaamiste läbiviimine 

Ametisse nimetamine:  Vangla direktor  

Vahetu juht:  Järelevalveosakonna vanemvalvur (kokkusaamised)  

Alluvad:  Puuduvad  

Teenistuja asendab:  Järelevalveosakonna juhataja või peaspetsialisti poolt määratud sama 
osakonna vanglaametnikku   

Teenistujat asendab:  Järelevalveosakonna juhataja või peaspetsialisti poolt määratud sama 
osakonna vanglaametnik   

Ametikoha põhieesmärk:  Kinnipeetavate isikute lühi- ja pikaajaliste kokkusaamiste läbiviimine 

  

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 5. jaos sätestatud 
nõuetele.  

Tööaja korraldus:  Summeeritud tööaja arvestus.  
Töötamine riigipühadel, nädalavahetustel ja öösiti.  

Muud nõuded:  1. valvur on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist 
nõudvates ülesannetes; 

2. vastava eriväljaõppe edukas läbimine; 
3. tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja 

kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna 
määratud tasemel; 

4. valmisolek täita avaliku korra tagamise raames ametiabi 
andmise ülesannet. 

5. valmisolek täita vanglavälist saateülesannet;  
6. kehaliste katsete sooritamine vähemalt justiitsministri 23. juuli 

2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu 
kohaselt. 

  

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Täidab sisevalvepiirkonna (edaspidi valvepiirkond) 
teenistusülesandeid vastavalt ametijuhendile ja 
määratud valvepiirkonna spetsiifikast lähtuvalt. 

Teenistusülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja 
vastava valvepiirkonna spetsiifikast lähtudes. 

2. Peab kinni vangistusseaduses, vangla 
sisekorraeeskirjas, Tallinna Vangla kodukorras ja 
muudes õigusaktides sätestatut. Avastades 
õigusrikkumise võtab kasutusele meetmed 
õigusrikkumise lõpetamiseks ning kannab 
rikkumisest ette peavalvekeskusele ja vahetule 
juhile ning kirjutab sellekohase ettekande. 
Erakorralise sündmuse puhul teavitab sellest 
viivitamatult peaspetsialist-korrapidajat ning 
vahetut juhti. 

Vangistust reguleerivate õigusaktide nõuded on 
vanglas täidetud ning abinõud rikkumiste 
lõpetamiseks ja ennetamiseks on rakendatud. 
Ettekanded on korrektselt koostatud ning 
erakorraliste sündmuste puhul on viivitamatult 
teavitatud asjassepuutuvaid ametnikke. 



3. Kontrollib teenistusülesandeid täitma asudes 
valvepiirkonda (sidevahendite, erivahendite, 
võtmete, valgustuse ja muu inventari olemasolu ja 
korrasolekut) ning valvepiirkonnas integreeritud 
turvasüsteemide haldustarkvara toimimist. 
Puuduste avastamisel teavitab sellest oma vahetut 
juhti. 

Valvepiirkond võetakse üle nõuetekohaselt, side- ja 
signalisatsioonivahendite integratsiooni 
haldustarkvara korrasolek on kontrollitud ning 
puudused on kõrvaldatud.  

4. Täidab valvepiirkonnas ettenähtud 
dokumentatsiooni (sh valveleht). 

Dokumentatsioon on vormistatud vastavalt 
kehtestatud korrale. 

5. Lühi- ja pikaajaliste kokkusaamiste korraldamisel:  
 
5.1. kindlustab kinnipeetute eraldihoidmise lühiajalistel 

kokkusaamistel ja isolatsiooni nõuete järgimise 
lühi- ja pikaajaliste kokkusaamiste läbiviimisel;  

5.2. koostab kinnipeetava saatmiskava  
kokkusaamisele saatmiseks.  

5.3. võtab kinnipeetavad kokkusaamise eel vastu või 
teostab kinnipeetava saatmise kokkusaamisele  
kontrollib kokkusaamisele eelneval päeval 
võimalike kokkusaamist mittelubavate põhjuste 
olemasolu (prokuratuuri või kohtu määrus 
kokkusaamiste keelamise kohta, kinnipeetava isiku 
kartserisse paigutamine, distsiplinaarkaristuse 
lühiajalise- või pikaajalise kokkusaamise keelu 
olemasolu jne) ning teavitab kokkusaajaid 
kokkusaamise ära jäämisest; 

Lühi- ja pikaajalised kokkusaamised toimuvad 
vastavalt  vangistusseaduse,  vangla 
sisekorraeeskirja ja Tallinna Vangla kodukorra 
nõuetele.  

 

 5.4. kontrollib kokkusaamisele saabunud isikute 
isikusamasust isikut tõendava dokumendi 
alusel, isikut tõendava dokumendi kehtivust, 
kinnitatud kokkusaamiste graafikus esitatud 
andmete õigsust ja saabunud isikute vastavust 
kokkusaamiste graafikus märgitule;  

5.5. annab kokkusaajatele korralduse anda 
kokkusaamise ajaks hoiule asjad, mis ei ole 
lubatud kokkusaamisele kaasa võtta;  

5.6. tutvustab enne kokkusaamist kokkusaajatele 
kokkusaamiste korda; 

5.7. otsib kokkusaaja enne kokkusaamist läbi või 
korraldab kokkusaaja läbiotsimise 
kokkusaajaga samast soost ametniku poolt; 

5.8. otsib kinnipeetava enne ja peale kokkusaamist 
läbi või korraldab kinnipeetava läbiotsimise 
kinnipeetavaga samast soost ametniku poolt;  

5.9. teeb riiklikkusse kinnipeetavate, karistusjärgselt 
kinnipeetavate, vahistatute ja arestialuste 
registrisse sissekandeid kinnipeetavate lühi- ja 
pikaajaliste kokkusaamiste ja kokkusaamisel 
käinud isikute kohta; 

5.10. võtab direktori kinnitatud hinnakirja alusel 
tasu pikaajalise kokkusaamise ruumi 
kasutamise ja vangla poolt pakutava toidu eest. 
Väljastab kokkusaajale arve kviitungi. Annab 
arve kviitungid üle finants- ja 
majandusosakonnale; 

5.11. väljastab pikaajalisele kokkusaamisele 
saabunud isikutele voodivarustuse ja võtab 
need vastu pärast kokkusaamise lõppemist; 

5.12. vastavalt VSkE § 37 lg 1 p 6 kontrollib 
kokkusaamisi ja katkestab kokkusaamise, kui 
rikutakse kehtestatud korda ning teavitab 
juhtunust viivitamata kõrgemaimale vanglas 
viibivale vanglateenistujale, kes otsustab 
kokkusaamise jätkamise või lõpetamise; 

 



5.13. ei luba kokkusaamisele isikuid, kes on 
alkoholi või narkootilise aine tarvitamise 
nähtudega; 

5.14. tagab  lühi-  ja  pikaajaliste 
kokkusaamiste ruumides puhtuse ja korra; 

5.15. teostab ruumide läbiotsimist peale 
pikaajalist kokkusaamist; 

5.16. korraldab  musta  pesu  saatmise 
pesumajja; 

5.17. annab peale kokkusaamise lõppemist 
kinnipeetavad üle kambrisse tagasi 
paigutamiseks või saadab ise kinnipeetava 
tagasi oma kambrisse; 

5.18. vormistab ettenähtud dokumendid 
kokkusaamiste kohta. 

5.19. distsiplinaarkaristuse lühiajalise- või 
pikaajalise kokkusaamise keelu olemasolu jne) 
ning teavitab kokkusaajaid kokkusaamise ära 
jäämisest; 

5.20. kontrollib kokkusaamisele saabunud isikute 
isikusamasust isikut tõendava dokumendi 
alusel, isikut tõendava dokumendi kehtivust, 
kinnitatud kokkusaamiste graafikus esitatud 
andmete õigsust ja saabunud isikute vastavust 
kokkusaamiste graafikus märgitule; 

5.21. annab kokkusaajatele korralduse anda 
kokkusaamise ajaks hoiule asjad, mis ei ole 
lubatud kokkusaamisele kaasa võtta;  

5.22. tutvustab enne kokkusaamist 
kokkusaajatele kokkusaamiste korda; 

5.23. otsib kokkusaaja enne kokkusaamist läbi 
või korraldab kokkusaaja läbiotsimise 
kokkusaajaga samast soost ametniku poolt; 

5.24. otsib kinnipeetava enne ja peale 
kokkusaamist läbi või korraldab kinnipeetava 
läbiotsimise kinnipeetavaga samast soost 
ametniku poolt; 

5.25. teeb riiklikkusse kinnipeetavate, 
karistusjärgselt kinnipeetavate, vahistatute ja 
arestialuste registrisse sissekandeid 
kinnipeetavate lühi- ja pikaajaliste 
kokkusaamiste ja kokkusaamisel käinud isikute 
kohta; 

5.26. võtab direktori kinnitatud hinnakirja alusel 
tasu pikaajalise kokkusaamise ruumi 
kasutamise ja vangla poolt pakutava toidu eest. 
Väljastab kokkusaajale arve kviitungi. Annab 
arve kviitungid üle finants- ja 
majandusosakonnale; 

5.27. väljastab pikaajalisele kokkusaamisele 
saabunud isikutele voodivarustuse ja võtab 
need vastu pärast kokkusaamise lõppemist; 

5.28. vastavalt VSkE § 37 lg 1 p 6 kontrollib 
kokkusaamisi ja katkestab kokkusaamise, kui 
rikutakse kehtestatud korda ning teavitab 
juhtunust viivitamata kõrgemaimale vanglas 
viibivale vanglateenistujale, kes otsustab 
kokkusaamise jätkamise või lõpetamise; 

5.29. ei luba kokkusaamisele isikuid, kes on 
alkoholi või narkootilise aine tarvitamise 
nähtudega; 

5.30. tagab  lühi-  ja  pikaajaliste 
kokkusaamiste ruumides puhtuse ja korra; 

5.31. teostab ruumide läbiotsimist peale 
pikaajalist kokkusaamist; 



5.32. korraldab  musta  pesu  saatmise 
pesumajja; 

5.33. annab peale kokkusaamise lõppemist 
kinnipeetavad üle kambrisse tagasi 
paigutamiseks või saadab ise kinnipeetava 
tagasi oma kambrisse; 
vormistab ettenähtud dokumendid 
kokkusaamiste kohta. 
 
 
 

  

6.  Peatab valvepiirkonda (kokkusaamiste ruumid) 
ilmunud isikud, kellel puudub õigus seal viibida.  

Kõrvaliste isikute viibimine kokkusaamiste ruumides 
on takistatud.  

7.  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.  

8.  Teenistuse ajal kannab  talle väljastatud 
teenistusrelvi, isikukaitsevahendeid, raadiojaama 
(sh kõrvaklappi) ja vastavalt teenistusalasele 
vajadusele muid vahendeid (nt käsimetalliotsija). 

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 
hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku 
turvalisus.  

9. Teavitab koheselt vahetut juhti haigestumisest või 
muust kaalukast põhjusest, mis takistab teenistusse 
ilmumist.  

Teenistusest puudumise korral on teavitatud vahetut 
juhti.  

10.  Tagab enda ametiruumides puhtuse ja korra 
hoidmise.  

Enda ametiruumides on puhtuse ja korra hoidmine 
tagatud.  

11.  Teeb ettekanded valvepiirkonnas toimunud 
sündmuste/rikkumiste kohta vastavalt kehtestatud 
korrale kinnipeeturegistrisse (KIR’i). Toimetab 
koostatud ettekanded ja aktid peavalvekeskusesse 
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ettekande 
või akti koostamise kuupäeval. 

Sündmuste ja rikkumiste kohta on koostatud 
ettekanded vastavalt ettenähtud kinnipeeturegistri 
korrale. Ettekanded ja aktid jõuavad 
peavalvekeskusesse ettenähtud ajal. 

12. Jälgib regulaarselt, kuid mitte vähem kui iga tunni 
järel, oma valvepiirkonda ja kokkusaamisel viibivaid 
kinni peetavaid isikuid ning nende külalisi. Jälgib 
kõrgema tähelepanu ja sagedusega visuaalselt ja 
elektrooniliselt ohtlike vangide tabelisse kantud 
isikuid 

Kinni peetavate isikute ja külaliste üle toimub 
regulaarne järelevalve. Tunneb põgenemis- ja 
suitsiidiohtlikke kinni peetavaid isikuid ning on 
võimalikele õigusrikkumistele võimeline koheselt 
reageerima. Valveruumis viibides teostab 
videojärelevalvet valvepiirkondade üle. 

13. Teab ja jälgib ohtlike kinni peetavate tabelis või KIR-
is kinni peetavate kehtivaid julgeolekualaseid 
andmeid ning tagab nende vanglasisesel 
ümberpaigutamisel vangla julgeoleku. 

Ohtlike kinni peetavate tabelis või KIR-is kajastatud 
julgeolekualased andmed on teada ning kinni 
peetavad isikud on täiendava järelevalve all ning 
nende vanglasisesel ümberpaigutamisel ja muus 
vormis kontaktis olles järgitakse käitumisjuhist vangla 
ja enda julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks. 

14. Tagab, et pikaajalisele kokkusaamisele tulevate ja 
sealt minevate kinni peetavate isikute 
kaasavõetavate isiklike asjade nimekiri vastaks 
kaasa lubatavatele asjade. 

Kinni peetav isik on saanud kaasa võtta pikaajalisele 
kokkusaamisele kontrollitud ja seaduses loetletud 
esemed. 

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

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

16.  Kannab peaspetsialist-korrapidajale ette ning 
informeerib meditsiinitöötajaid kinni peetava isiku 
ootamatust haigestumisest, juhul kui on vajadus 
viivitamatu meditsiinilise abi järele. 

Kinni peetavatele isikutele on ööpäevaringselt tagatud 
meditsiinilise abi andmine. 
 

17. Tagab ja kontrollib pikaajalisele kokkusaamisele 
tulevate kinni peetavate ümberpaigutamist vastavalt 
kinnipeeturegistri (KIR’s) korrale. 

Kinnipeeturegistri kande tegemine vastab Riikliku 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri pidamise 
põhimääruse ja kinnipeeturegistri käsiraamatus 
sätestatule. 



18.  Määratud valvepiirkonnas ja vanglasisesel liikumisel 
veendub uste lukustatuses. 

Valvepiirkondade vaheuksed on suletud ja lukustatud 

19.  Annab kinni peetava isiku sisevalvepiirkonnast 
lahkumise korral üle saatmist teostavale 
vanglaametnikule, seejuures järgides kehtestatud 
korda. 

Kinni peetav on sisevalvepiirkonnast lahkudes üle 
antud saatmist teostavale vanglaametnikule vastavalt 
kehtestatud korrale. 

20.  Võimalikest asjaoludest, mis võivad kaasa tuua 
kinnipeetavate agressiooni, protesti, vangla vara 
kahjustamise, enesevigastamise, teavitab koheselt 
vanemvalvurit või peaspetsialist-korrapidajat. 

Erakorraliste sündmuste korral on info operatiivselt 
edastatud ning situatsioon lahendatud. 

21. Kontrollib vajadusel pagasikontrolliseadmega 
(röntgenseade) vanglasse sisenevate isikute kaasas 
olevaid esemeid ning vanglasse saabuvaid 
kirisaadetisi ja pakke. Teab ja tunneb Tallinna Vangla 
pagasikontrolli seadmeid ja täidab kiirgustöö eeskirja 
ja ohutusnõudeid. 

Vanglasse saabuvad esemed, kirisaadetised ja pakid 
on pagasikontrolliseadmega kontrollitud. Kiirgustööd 
reguleerivate õigusaktidest tulenevad nõuded sh 
ohutusnõuded on täidetud. 

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

Tagatud töövõimelisus, ohutu töökeskkond. 

23. Hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja 
töökorralduslike muudatustega. 

On kursis kehtivate õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

24. Tunneb ja oskab kasutada valvepiirkonnas turva – ja 
tehnosüsteemidest integreeritud haldustarkvara. 

Ametnik tunneb ja oskab kasutada turva-ja 
tehnosüsteemidest integreeritud ja haldustarkvara. 

25.  Täites teenistusülesandeid käesolevas 
ametijuhendis määramata valvepiirkonnas tutvub 
vastava valvepiirkonna ametijuhendiga, kelle 
tööülesandeid täidab ja kinnitab valvelehel 
ametijuhendiga tutvumist allkirjaga. 

Ametijuhendiga on tutvutud, kinnitus tutvumise kohta 
lisatud valvelehele. Teenistusülesanded on täidetud 
nõuetekohaselt ja vastavalt valvepiirkonna 
spetsiifikast lähtudes. 

26.  Täidab osakonnajuhataja, peaspetsialisti ja vahetu 
juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi ning ühekordseid 
korraldusi, mis on antud osakonna põhitegevuse 
raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud.  

27. 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. 

28.  Võtab osa õppe- ja teabepäevadest, ning 
kohustuslikest treeningutest ja koolitustest.   

  

Läbitud õppe- ja teabepäevad ning kohustuslikud 
treeningud ja koolitused.   
  

29.  Osaleb vajadusel ametiabi korras sisejulgeoleku ja 
avaliku korra tagamisel.  

Ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval 
tasemel täidetud.  

30.  Vanglavälise saateülesande täitmine. Vanglaväline saateülesanne on täidetud vastavalt 
justiitsministri 20.02.2019 määruses nr 3 „Vangla 
saatemeeskonna ülesanded ja töökord“ ning saatmise 
standardi nõudeid arvestades. 

  

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 kinnipeetavaga 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/  


