
 

KINNITATUD 
Tartu Vangla direktori 20.01.2021 

käskkirjaga 1-1/8 
TARTU VANGLA 
ESIMENE, TEINE JA NELJAS ÜKSUS 
VANEMVALVURI AMETIJUHEND (ilma õigusteta) 

Ametniku nimi: 
  

 

Struktuuriüksuse nimetus: esimene üksus, teine üksus, neljas üksus 

Vahetu juht: üksuse juht/peaspetsialist – korrapidaja (edaspidi toimkonna juht) 

Alluvad: valvurid 

Teenistuja asendab: toimkonnajuhi poolt määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: toimkonnajuhi poolt määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Järelevalvetoimingute õigeaegne ja nõuetekohane teostamine, 
üksusesisese töökorralduse planeerimine ning valvurite 
tööülesannete kontroll ja juhendamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 

Justiitsministri 23.07.2013 määrus nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik", mis on kehtestatud vangistusseaduse § 
1131 lõigete 2 ja 3 ning § 1221 lõike 2 alusel. 

Tööajakorraldus: 

summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded: Teenistusülesannete täitmise tulem: 

1. koordineerib, planeerib, juhendab, suunab, 
analüüsib ja kontrollib alluvate tööd ning tagab 
tööülesannete nõuetekohase täitmise; 

valvurite töö on eesmärgipärane, 
organiseeritud ja järelkontroll töö üle 
tagatud. Täitmiseks saadud 
teenistusülesanded on täidetud õigeaegselt 
ja nõuetekohaselt. 

2. kontrollib teenistusse astudes üksuse 
valvepostidel oleva varustuse, ametnike 
sidevahendite, erivahendite, isikukaitsevahendite 
olemasolu, vormiriietuse korrektsust ning 
üleantavat/vastuvõetavat dokumentatsiooni; 

valveruumi varustuse olemasolu,  kambrite 
uste ja lukkude korrasolek ning kambrite 
tehniline seisukord on kontrollitud.  
Side- ja signalisatsioonivahendite 
korrasolek, paigutuskaardid, 
dokumentatsioon ja varustus on vastuvõetud 
ning vastavad nimekirjale.  
Sisevalvepiirkonna leht on allkirjastatud ning 
ametnikud on korrektses vormiriietuses. 

3. tagab kinnipeetavate ja vahistatute (edaspidi 
kinnipeetav) loenduse korrektse ja nõuetekohase 
läbiviimise ning õigeaegselt päevakava- ja 
saatmiskorralduse kohased saatmised; 

kinnipeetavate isikute loendused on läbi 
viidud korrektselt ja nõuetekohaselt. 
Päevakava ja saatmiskorralduse kohased 
saatmised on täidetud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt.  
 

4. teostab kinnipeetavate vanglasiseseid saatmisi 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele; 

Vanglasisesed saatmised on teostanud 
õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

5. tagab süstemaatiliselt kinnipeetavate visuaalse ja 
elektroonilise järelevalve eluosakondades 
pöörates tähelepanu järelevalve toimingutele, 
kinnipeetavate isikute käitumisele ja 
kohalolekule. Rikkumiste avastamisel edastab 
koheselt  kontrollitud informatsioon 
toimkonnajuhile ning vormistab korrektselt 
rikkumist fikseeriva dokumentatsiooni. 

on tagatud süstemaatiline visuaalne ja 
elektrooniline järelevalve eluosakondades. 
Toimunud rikkumistest on teavitatud 
toimkonnajuhti ning nende kohta on 
koostatud korrektne dokumentatsioon. 

6. tagab, et rikkumiste avastamisel on võetud 
tarvitusele meetmed rikkumiste lõpetamiseks ja 
edaspidiseks ärahoidmiseks; 

kinnipeetavatelt isikutelt nõutakse 
järjepidevalt õigusaktide nõuete täitmist. 
Distsipliinirikkumiste korral on koostatud 
korrektne dokumentatsioon. 

7. peab antud valvepiirkonnale vajalikku 
dokumentatsiooni; 

valvepiirkonnale vajalik dokumentatsioon on 
täidetud nõuetekohaselt. 

8. omab arvulist ülevaadet enda vastutusala 
valvepiirkondades kinnipeetavate liikumistest 
tööle, kooli,  kokkusaamistele jne; 

omab arvulist ülevaadet kinnipeetavatest 
isikutest ja nende asukohtadest koostöös 
valvepostidel vastutavate ametnikega. 



 

9. tagab kinnipeetava isiku nõuetekohase ja 
õigeaegse ümberpaigutuse määratud kambrisse 
ja magamiskohale; 

kinnipeetav isik on osakonda vastu võetud ja 
paigutatud temale määratud kambrisse, 
mis on fikseeritud paigutuskaardil. Kinni- 
peetavale isikule on määratud magamiskoht. 
 

10. tagab kinnipeetavate isikute läbiotsimise 
osakonda sisenemisel ja sealt väljumisel, 
eesmärgiga avastada vanglas keelatuid esemeid 
ja aineid ning tagab vangla julgeoleku ja 
turvalisuse korraldades läbiotsimised ka vangla 
territooriumil ning ruumides nii plaaniliselt kui 
plaaniväliselt. 

kinnipeetavad isikud on valvepiirkonda  
sisenemisel ja sealt väljumisel läbi otsitud. 
Kinnipeetavate isikute elu – ja olmeruumid 
või vangla territooriumil paiknevad teised 
ruumid on läbi otsitud kvaliteetselt ja 
nõuetekohaselt. 

11. tagab kinnipeetavatele isikutele kauplusest kauba 
tellimislehtede õigeaegse jagamise ja korrektselt      
täidetud tellimuslehtede kokku kogumise ja 
edastamise finants- ja majandusosakonna 
ametnikule; 

kinnipeetavatele isikutele kauplusest kauba 
tellimislehtede õigeaegne jagamine ja 
korrektselt täidetud tellimuslehtede kokku 
kogumine ja edastamine finants- ja 
majandusosakonna ametnikule on tagatud 

12. tagab kontrolli, et kinnipeetavate poolt ravimite 
manustamine käiks vastavalt kehtestatud 
nõuetele; 

       kinnipeetavate poolt ravimite manustamine 
on korraldatud vastavalt kehtestatud 
nõuetele. 

13. korraldab ja kontrollib kinnipeetavate isikute 
korrektse ja õigeaegse kirjavahetuse, 
maksikirjade jagamise ja perioodika väljastamise 
toimumise vastavalt vangla töökorraldusele; 

kinnipeetavate isikute korrektne ja 
õigeaegne kirjavahetuse toimumine on 
tagatud. 

14. tagab kinnipeetavate isikute majandustööle 
suunamise ning kontrollib selle kohta peetavat 
dokumentatsiooni vastavalt vangla 
töökorraldusele.  Kontrollib ja tagab 
valvepiirkonna puhtuse ja korrasoleku; 

kinnipeetavad isikud on majandustööle 
suunatud ning selle kohta peetav 
dokumentatsioon kontrollitud. Valvepiirkonna 
puhtus ja korrasolek tagatud. 

16. tagab kinnipeetavatele isikutele võimaluse viibida 
vähemalt üks tund värskes õhus ööpäevas 
vastavalt vangla töökorraldusele; 

kinnipeetavatele isikutele on tagatud 
võimalus viibida ööpäevas vähemalt üks 
tund värskes õhus. 

17. tagab kinnipeetavatele isikutele telefoni 
kasutamise võimaluse vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

kinnipeetavatele isikutele on tagatud telefoni 
kasutamise võimalus 

18. tagab kinnipeetavatele isikutele hügieenipakkide 
kätte andmise vastavalt vangla töökorraldusele; 

kinnipeetavatele isikutele on tagatud 
hügieenipakkide kätte andmine. 

19. tagab kinnipeetavate isikute toitlustamise 
vastavalt vangla töökorraldusele; 

kinnipeetavatele isikutele on toit väljastatud 
õigeaegselt 

20. võimaldab kinnipeetavatel kasutada raamatukogu 
teenust vastavalt vangla töökorraldusele 

      kinnipeetavatele on tagatud võimalus 
kasutada raamatukogu teenust 

 

21. võimaldab kinnipeetavatel kasutada juuksuri 
teenust vastavalt vangla töökorraldusele 

      kinnipeetavatele on tagatud võimalus  
kasutada juuksuri teenust 

 

22. tagab järelevalve kinnipeetavate isikute jäätmete 
sorteerimise kvaliteedi üle; 

järelevalve teostamine prügi sorteerimise ja 
prügi sorteerivate kinnipeetavate isikute 
üle on tagatud. 

23. tagab valvepiirkonda külastatavate isikute 
saatmise ning tagab nende julgeoleku; 

valvepiirkonda külastavad isikud liiguvad 
koos saatjaga ja nende julgeolek on 
tagatud. 

24. tagab ja kontrollib kõigi registrite korrektse ja 
õigeaegse täitmise vastavalt vangla 
töökorraldusele 

registrid on korras ja sisaldavad õiget 
informatsiooni õigeaegselt ja korrektsete 
kannetena 

25. täidab toimkonnajuhi ja üksuse juhi antud 
ühekordseid tööülesandeid. 

tööülesanded on õigeaegselt ja  
nõuetekohaselt täidetud. 

 

Kohustused: 

1. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise 
kooskõlastab toimkonnajuhiga ning teavitab 
üksuse juhti; 

 

Teenistuse ajal vangla territooriumilt 
lahkumine on kooskõlastatud 
toimkonnajuhiga ning sellest on teavitatud 
üksuse juhti. 

2. vastutab tööülesande täitmisel vajalike tehnika- 
ja kaitsevahendite kasutamise eest; 

tööülesannete täitmisel kasutatakse 
ettenähtud tehnika- ja kaitsevahendeid. 



 

3. kooskõlastab oma lõuna- ja puhkepausid 
toimkonnajuhiga tagades tööülesannete 
korrektse täitmise õigeaegselt vastavalt 
ametijuhendile; 

lõuna- ja puhkepausid ei takista järelevalve 
teostamist ja teisi olulisi toiminguid 
tulenevalt vangistustreguleerivatest 
õigusaktidest. 

4. kannab koheselt peavalvekeskusesse ette ja 
informeerib meditsiinitöötajaid kinnipeetava isiku 
haigestumisest, juhul kui on vajadus viivitamatu 
meditsiinilise abi järele; 

informatsioon kinnipeetava viivitamatust 
meditsiiniabi vajadusest või haigestumisest 
on edastatud peavalvekeskusele 

5. reageerib viivitamatult  vangla julgeolekut 
ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
toimkonnajuhti,  teeb ettekande vangla 
direktorile; 

vangla julgeolekut ohustavatele 
olukordadele on reageeritud. Vajalikud 
dokumendid sündmuse fikseerimiseks on 
korrektselt koostatud 

6. teenistusse astudes võtab välja ja kannab 
teenistuse ajal erivahendeid, teenistusrelvi, 
isikukaitse seadet ja vastavale valvepiirkonnale 
ettenähtud raadiosaatjat; 

tagatud on ametnike valmisolek võimalike 
erakorraliste sündmuste lahendamiseks ja 
ametniku turvalisus. 

7. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest 
puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust 
ja üksuse juhti; 

teenistusest puudumise korral on teavitatud 
peavalvekeskust ja üksuse juhti. 

8. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja 
töökorralduslike muudatustega; 

on kursis õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

9. suhtub heaperemehelikult  tema kasutusse antud 
töövahenditesse ning vangla varasse; 

töövahendid ja vangla vara on hoitud 
heaperemehelikult. 

10. tagab valveruumis puhtuse ja korra.       valveruum on puhas ja korras. 

11. Näitab eeskuju teistele ametnikele ja kohustub 
kandma vormiriietust korrektselt ja vastavalt 
nõuetele 

vormiriided on puhtad, korrektsed ja kantud     
vastavalt õigusaktides sätestatule 

 

Vastutus: 

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

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

3. ametikohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni kasutamisel tagab isikute (sealhulgas kinni- 
peetavate) isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse. Asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud 
teavet kasutab vastavalt kehtestatud õigusaktidele; 

4. lisaks vastutab töö – ja tuleohutuse nõuete täitmise eest; 

 

Õigused: 

1. saada tööks vajalikud töö-, kaitse- ja erivahendid; 

2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 
 

3.  saada teenistusülesanneteks vajalikku kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel; 

4.  teeb otsesele juhile eelanalüüsitud, argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks (sh vangla tegevust reguleerivate 
õigusaktide ja arenguplaanide väljatöötamisel). 

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  


