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TARTU VANGLA 
1,2,3,4 ja 5 ÜKSUSE 
INSPEKTOR- KONTAKTISIKU AMETIJUHEND 

Ametniku nimi:  
 

 
Struktuuriüksuse nimetus:  
Vahetu juht: Peaspetsialist-üksuse juht 
Alluvad: Ei ole 
Teenistuja asendab: Teist inspektor-kontaktisikut 
Teenistujat asendab: Teine inspektor-kontaktisik 
Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine läbi 
kinnipeetava kohta info omamise ning seeläbi kinnipeetava 
esmaste vangistuse ja sotsiaalse toimetulekuga seonduvate 
küsimuste lahendamine. 

 
Kvalifikatsiooninõuded: 

Vastavus justiitsministri 10.04.2003.a. määrusele nr 29 „Vanglaametnike ametiastmete 
atesteerimisnõuded“ 3. peatükis sätestatud nõuetele. 

Tööajakorraldus: 
summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 
Teenistusülesanded: 

1. Informeerib vanglasse saabunud kinni peetavat isikut tema õigustest ja kohustustest ning vangla 
erinevate struktuuriüksuste funktsioonidest ja tegevusvaldkondadest. 

2. Tutvustab kinnipeetavale vangistuse täideviimist reguleerivaid õigusakte sh. vangla sisekorraeeskirja ja 
kodukorda. 

3. Viib läbi individuaalseid vestlusi kinni peetavate isikutega lahendamaks vanglas viibimisega seonduvaid 
küsimusi ja tekkinud probleeme. Vajadusel teeb sellekohase kande kinnipeeturegistri päevikusse. 

4. Koostab (korduv) riskihindamise ja sellest tulenevalt kinnipeetava individuaalse täitmiskava. Tagab 
individuaalse täitmiskava täitmise. 

5. Lahendab kinni peetava isiku avaldusi ja taotlusi oma pädevuse piires. 

6. Viib läbi kinni peetavate isikute suhtes algatatud distsiplinaarmenetlusi. 

7. Lahendab distsiplinaarkaristuse (ja üksuse haldusakti) peale esitatud vaideid ning koostab vaideotsuseid. 

8. Kinni peetavate isikute poolt esitatud vaiete osas, mis ei ole distsiplinaarmenetluse  (ja üksuse 
haldusaktide) kohta, komplekteerib vaide materjalid ning edastab vangla juristile. Kahjunõuete juurde 
komplekteerib materjalid. 

9. Võtab vastu kinni peetava isiku poolt esitatud väljasõidutaotlusi, nõustab plaani koostamisel ja esitab 
hinnangu väljasõidu kohta. 

10. Esitab ettepaneku kinni peetava isiku paigutamiseks avavanglasse. 

11. Viib läbi üksi või koostöös teiste eriala spetsialistidega sekkumisi, millekohase väljaõppe ta on saanud. 

12. Koostab tingimisi ennetähtaega vabanemise iseloomustuse. 

13. Kannab vanglasisese töökorraldusega määratud andmed kinnipeeturegistrisse. 

14. Osaleb vajadusel läbiotsimisel.  



 

15. Märgates kinni peetavate isikute poolt distsipliinirikkumist, võtab tarvitusele kõik meetmed 
distsipliinirikkumise lõpetamiseks ning korralduse eiramise korral kannab sellest ette peavalvekeskusesse ja 
kirjutab ettekande vangla direktorile. Raske distsipliinirikkumise korral teavitab peavalvekeskust viivitamata. 

16. Teenistusse astudes võtab välja ja kannab teenistuse ajal erivahendeid, teenistusrelvi ja isikukaitse 
raadiosaatjat. 

17. Täidab vahetu juhi või vangla juhtkonna poolt antud ühekordseid ülesandeid. 

 
 
Kohustused: 

1. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab peaspetsialist- üksuse juhiga;  

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

3. kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid; 

4. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peaspetsialist- 
üksuse juhti; 

5. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

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

 
Vastutus: 

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

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

 
Õigused: 

9. saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid; 

10. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 
 

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

 
Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 
 
Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 


