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TALLINNA VANGLA  

JÄRELEVALVEOSAKONNA VANEMVALVURI 
         (kartser) PÄEVANE AMETIJUHEND 

  

Struktuuriüksuse nimetus:  Järelevalveosakond  

Ametikoht:  vanemvalvur  

Tegevusvaldkond:  Kartseri töö korraldamine.  

Ametisse nimetamine:  Vangla direktor  

Vahetu juht:  Järelevalveosakonna peaspetsialist (sise-ja välisvalve)  

Alluvad:  Kartseris töötavad järelevalveosakonna valvurid ning vanemvalvurid  

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

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

Ametikoha põhieesmärk:  Korraldada Tallinna Vangla Magasini üksuse (edaspidi vangla) kartseri tööd.  

  

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 4. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööaja korraldus: Summeeritud tööaja arvestus 
 

Muud nõuded:  Teenistuses tulirelva kandmise õigus (ei hinnata esmakordsel 
vanglaametnikuna teenistusse võtmisel). 

  

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Kartseri töö korraldamine. 
 

Kartseri töö on korraldatud.  

2. Kontrollib regulaarselt vanglateenistuse 
ametnike teenistusülesannete täitmist vangla 
kartseris. 

 

Vanglateenistuse ametnike teenistusülesannete täitmine 
on regulaarselt kontrollitud.  

3. Kontrollib regulaarselt vangla kartseri valduses 
oleva inventari olemasolu ja korrasolekut. 
Märgates puudusi, teavitab sellest vahetut juhti.  

 

Vangla kartseri inventar on korras, kontroll tagatud ning 
puudustest teavitatud.  

4. Korraldab kinnipeetavale 
distsiplinaarkaristusena määratud 
kartserikaristuste täitmisele pööramist.  

 

Kartserikaristuste täitmisele pööramine on korraldatud, 
kõik kinnipeetavad, kellel on määratud 
distsiplinaarkaristuseks kartserisse paigutamine, 
kannavad neile määratud karistused tähtaegselt.  

5. Suunab ja kontrollib talle alluvate ametnike 
(vanemvalvurid ja valvurid) tööd.  

Ametnike (vanemvalvurid, valvurid) töö on 
eesmärgipärane, organiseeritud ja kontroll töö üle 
tagatud. 

6. Kontrollib ja analüüsib ametikoha 
tegevusvaldkonnaga seotud 
järelevalveosakonna tööprotsesse ning teeb 
muudatusteks ettepanekuid vahetule juhile.  

 

Ametikoha tegevusvaldkonnaga seotud 
järelevalveosakonna tööprotsesside kontroll ja analüüs 
on teostatud, vahetule juhile on tehtud ettepanekud 
tööprotsesside muutmiseks.  



7. Teavitab alluvaid muudatustest töökorralduses, 
neile määratud koolitustest, täiendõppest ning 
tervisekontrollidest.  

Alluvad on teadlikud muudatustest töökorralduses, neile 
määratud koolitustest, täiendõppest ning 
tervisekontrollidest.  

8. Rakendab abinõud vangistusseaduses, vangla 
sisekorraeeskirjas, Tallinna Vangla kodukorras 
või muudes õigusaktides sätestatud nõuete 
täitmiseks ja rikkumiste, ametnikele 
kallaletungide, põgenemiste ning muude 
erakorraliste sündmuste ennetamiseks, 
tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Erakorralise 
sündmuse puhul kannab koheselt ette 
järelevalveosakonna peaspetsialist korrapidajale 
ning koostab sündmuse kohta ettekande. 

 

Abinõud ohutuse tagamiseks on rakendatud. 
Järelevalveosakonna peaspetsialist-korrapidajat on 
teavitatud, ettekanded on koostatud. 

9. Märgates kinnipeetavate poolt 
distsipliinirikkumist, võtab tarvitusele kõik 
meetmed distsipliinirikkumise lõpetamiseks ning 
kannab rikkumisest ette peaspetsialist- 
korrapidajale või tema puudumisel inspektor-
korrapidaja abile ja kirjutab ettekande. 

 

Kinni peetavatelt isikutelt nõutakse järjepidevalt 
õigusaktide nõuete täitmist. Distsipliinirikkumise kohta 
on ettekanne koostatud. 

10. Võtab vajadusel vastu sisevalvepiirkonda 
määratud kinnipeetava, paigutab ta kambrisse, 
teeb vastavad sissekanded kinnipeetava 
paigutuskaardile ja registrisse.  

 

Kinnipeetav on vastu võetud ja paigutatud temale 
määratud kambrisse, mis on fikseeritud. Kinnipeetavale 
on määratud magamiskoht. 

11. Teostab vangla territooriumi, ruumide, 
transpordivahendite ning isikute plaanilisi ja 
plaaniväliseid läbiotsimisi eesmärgiga avastada 
vanglas keelatud esemeid ja aineid ning tagada 
vangla julgeolek ja turvalisus. 

 

Läbiotsimistoimingud on teostatud kvaliteetselt. 
Tulemused on fikseeritud nõuetekohaselt. 

12. Korraldab kinnipeetavatele ravimite jagamise 
valvurite poolt ning teostab järelevalvet ravimite 
jagamise üle. Vajadusel jagab ravimeid ise. 

 

Kinni peetavatele isikutele ravimite jagamine valvurite 
poolt on korraldatud, järelevalve ravimite jagamise üle 
on teostatud. 

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

 

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 
hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku turvalisus. 

14. Vastavalt saadud korraldusele teostab 
vanglasiseseid kinnipeetavate saatmisi ning 
järgib sealjuures kinnipeetavatele määratud 
julgeolekuabinõude kohaldamist. 

 

Täitmiseks saadud vanglasisesed saateülesanded on 
täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt ning tagatud on 
kinnipeetavatele määratud julgeolekuabinõude 
kohaldamise õiguspärane täitmine. 

15. Osaleb vastavalt kehtestatud korrale vanglas 
erakorraliste sündmuste lahendamisel ning 
õppustel. Kannab erakorraliste sündmustest 
juhile ette. 

 

Erakorraliste sündmuste lahendamisel ja õppustel on 
osaletud ning neil ilmnenud puudustest on vahetule 
juhile ette kantud.  

16. Viib läbi enda pädevuse piires koolitusi ning 
peab selle tegevuse üle arvestust.  

 

Koolitused läbiviidud. Arvestustabelid on õigeaegselt 
täidetud.  

17. Säilitab oma töövaldkonda hõlmavaid 
dokumente ning valmistab need ette 
arhiveerimiseks vastavalt kehtivale korrale.  

 

Töövaldkonda puudutavad dokumendid on säilitatud 
ning arhiveerimiseks ette valmistatud vastavalt kehtivale 
korrale.  

18. Vastutab direktori käskkirjaga määratud 
piirkonnas tuleohutuse eest.  

 

Nõutud sagedusega on direktori käskkirjaga määratud 
piirkonnas teostatud tuleohutusrajatiste kontroll.  



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

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud.  

20. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest.  
 

Läbitud õppe- ja teabepäevad.  

  

Kooskõlastatu
d tegevus ja 
koostöö:  

 
 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. 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
.
  

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.   

  2
.
  

2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi.  

 3
.
  

3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks.  

 4
.
  

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

 5
.
  

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

  

Vastutus  1
.
  

1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.  

 2
.
  

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

 3
.
  

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

 4
.
  
4. Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.   

 5
.
  

5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.  

 6
.
  

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

 7
.
  

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/  

  

 


