
 

Kinnitatud 
direktori 26.03.2019 

käskkirjaga nr 1-1/68 

TARTU VANGLA 
JÄRELEVALVEOSAKONNA  
INSPEKTOR- KORRAPIDAJA ABI AMETIJUHEND 

Ametniku nimi:  
 

  

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Vahetu juht: Peaspetsialist-korrapidaja 

Alluvad: Vanemvalvurid, valvurid 

Teenistuja asendab: Peaspetsialist - korrapidajat 

Teenistujat asendab: Peaspetsialist - korrapidaja 

Ametikoha põhieesmärk: 
Juhib ja kontrollib välisvalve- ja järelevalvetoimkonna tööd oma 
vastutusalast tulenevalt  
 

  

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. 
 
Täiendavad kvalifikatsiooninõuded (vanglavälise saatmisega tööülesanded): 
Ametnik on läbinud vastava eriväljaõppe - saatmiskoolituse ning omab tulirelvakandmise õigust. Ametnik 
on kehalised katsed sooritanud Justiitsministri 23.07.2013 määrus nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik" § 9 lg 3 
sätestatu kohaselt. 
 

Tööajakorraldus: 

summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Kontrollib ja juhendab järelevalvetoimkonna 
tööd ning tagab selle vastavuse järelevalve 
plaanile ja kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele 

Tagatud on järelevalvetoimkonna töö juhendamine 
ja toimine vastavalt järelevalve plaanile ja kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele. 

2. Teostab videovalvet, tuvastatud 
korrarikkumistest teavitab koheselt 
peaspetsialist-korrapidajat 

Tagatud on video järelevalve ja õigeaegne 
korrarikkumiste tuvastamine ja edastamine. 

3. Juhib ja kontrollib vanglasiseste saatmiste 
plaanipärast teostamist ja õigsust, tagab 
vangide omavahelistest isolatsioonidest 
kinnipidamise.  

Tagatud on vanglasiseste saatmiste juhtimine ja 
kontroll vastavalt kehtestatud isolatsioonidele. 

4. Edastab vangide toitlustamist puudutavad 
andmed kööki, kontrollib köögist vangide toidu 
väljastamist ja tagab, et kõik vangide oleksid 
toitlustatud. 

Vangide toitlustamine on organiseeritud. Vangide 
toidu väljastamine köögist on kontrolli all. 

5. Juhib ja kontrollib vangide ja nende elu- või 
olmeruumide või vangla territooriumil 
paiknevate teiste ruumide läbiotsimist ja 
tehnilise ülevaatuse teostamist vastavalt 
kehtestatud õigusaktidele ja juhenditele.  

Vangide ja nende elu- või olmeruumide või vangla 
territooriumil paiknevate teiste ruumide läbiotsimised 
ja tehnilised ülevaated on läbiviidud vastavalt 
kehtestatud õigusaktidele ja juhenditele. 

6. Kontrollib teenistusülesannetest tulenevate 
dokumentide täitmist ja säilitamist, 
elektrooniliste registrite täitmist vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele. 

Tagatud on teenistusülesannetest tulenevate 
dokumentide täitmine ja säilitamine, elektrooniliste 
registrite täitmine vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
ja juhenditele. 

7. Organiseerib vangi õigeaegse vabastamise. Vangid on nõuetekohaselt vabastatud. 

8. Kontrollib vangide vanglasiseste 
ümberpaigutuste õigsust. 

Tagatud on vangide vanglasiseste ümberpaigutuste 
õigsust. 

9. Juhib ja kontrollib välisvalvetoimkonna 
teenistust ning tagab selle  korraldamise 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 

Tagatud on välisvalvetoimkonna teenistuse 
juhendamise ja toimise vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele. 



 

juhenditele. 

10. Kontrollib välisvalvepiirkonna tehnilist seisundit. Välisvalvepiirkonna tehniline seisund on kontrollitud. 

11. Kontrollib relvade kasutamist, peab patrulli 
käsutusse antud tulirelvade ja erivahendite üle 
arvestust, kontrollib nende käitlemist ja tagab 
säilimise. 

Relvade kasutamine toimib vastavalt 
ohutusnõuetele. Tagatud on ülevaade tulirelvade ja 
erivahendite kasutamise kohta. 

12. Täidab peaspetsialist-korrapidaja ja 
osakonnajuhataja poolt antud 
ühekordseid ülesandeid. 

Peaspetsialist-korrapidaja ja osakonna juhataja poolt 
antud tööülesanded on täidetud. 

13. teostab kvalifikatsiooninõete olemasolul 
vanglaväliseid saatmisi vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele 

vanglavälised saatmised on teostanud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

 

Kohustused: 

14. Teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab osakonnajuhatajaga ning teavitab 
lahkumisest peaspetsialist – korrapidajat.  

15. Reageerib viivitamatult  vangla julgeolekut ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
peaspetsialist – korrapidajat, vajadusel teeb ettekande vangla direktorile. 

16. Kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi- ja kaitsevahendeid. 

17. Haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt 
peavalvekeskust ja järelevalveosakonna peaspetsialisti. 

18. Tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

19. Hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega. 

20. Suhtub heaperemehelikult ja säästlikult tema kasutusse antud töövahenditesse ning vangla 
varasse. 

 

Vastutus: 

21. Vastutab käesoleva ametijuhendiga talle pandud tööülesannete korrektse ja õigeaegse täitmise 
eest. 

22. Vastutab tema kasutusse antud töö- ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest.  

 

Õigused: 

23. Saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid. 

24. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi. 
 

25. Teha otsesele juhile argumenteeritud ettepanekuid töökorralduse muutmiseks ja parendamiseks 
ning puuduste kõrvaldamiseks. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 
 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 


