
 

Kinnitatud 
Tartu Vangla direktori 

23.11.2021 käskkirjaga nr 1-1/139 
TARTU VANGLA 
JÄRELEVALVEOSAKONNA  
VANEMVALVURI AMETIJUHEND (turvasüsteemid, varustus) 

Ametniku nimi: 
  

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond  

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist (erakorralised sündmused), 
järelevalveosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Järelevalveosakonna peaspetsialisti (erakorralised sündmused), 
järelevalveosakonna vanemvalvurit (õppused, 
järelevalvetoimingud) 

Teenistujat asendab: Järelevalveosakonna vanemvalvur (õppused, 
järelevalvetoimingud), järelevalveosakonna peaspetsialist 
(erakorralised sündmused) 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Nõrkvoolu-, läbipääsu-, videojärelevalve- ja lukustussüsteemide 
haldamine, ametiabiandjate varustuse korrashoid ja selle üle 
arvepidamine.  

 

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. 
 
Täiendavad kvalifikatsiooninõuded (avaliku korra tagamise raames ametiabi andmine) Ametnik on 
läbinud vastava eriväljaõppe - massiohje ja esmareageerija koolituse ning omab tulirelvakandmise 
õigust. 
 

Tööajakorraldus: 

Summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Läbipääsusüsteemide korrasoleku 
tagamine ja läbipääsusüsteemide 
andmebaasi haldamine, sh 
väljastab kiipkaarte/nööpe ning 
peab arvestust nende üle. 

• Läbipääsusüsteemide toimimine on regulaarselt kontrollitud, 
häiretest on viivitamata teavitatud hoolduse eest vastutajaid, 
hooldus on korraldatud  esimesel võimalusel. 

• Kiipkaardid/nööbid on aktiveeritud/deaktiveeritud ja 
väljastatud/tagasi võetud õigeaegselt ning vastavalt 
vajadusele. 

• Läbipääsusüsteemi andmebaasis on korrektsed andmed. 
 

2. Videojärelevalvesüsteemide 
korrasoleku tagamine. 

• Videojärelevalvesüsteemide toimimine on regulaarselt 
kontrollitud, häiretest on viivitamata teavitatud hoolduse eest 
vastutajaid, hooldus on korraldatud  esimesel võimalusel. 

• Korrapidaja ülesandeid täitev ametnik, direktori asetäitja ning 
järelevalveosakonna juhataja on viivitamata teavitatud 
videojärelevalvesüsteemide töö häiretest. 

• Videoõiguste haldamine. 
 



 

3. Nõrkvoolusüsteemide korrasoleku 
(stentofon, helisüsteemid, 
turvasüsteemid, valvesüsteemid, 
perimeetrivalve) tagamine. 

• Korrapidaja ülesandeid täitev ametnik, direktori asetäitja ning 
järelevalveosakonna juhataja on viivitamata teavitatud 
turvasüsteemide ja valvesüsteemide töö häiretest. 

• Nõrkvoolusüsteemide (stentofon, helisüsteemid, 
turvasüsteemid, valvesüsteemid, perimeetrivalve) toimimine 
on regulaarselt kontrollitud, häiretest on viivitamata teavitatud 
hoolduse eest vastutajaid, hooldus on korraldatud  esimesel 
võimalusel. 

4. Lukustussüsteemide korrasoleku 
tagamine ning võtmete 
andmebaasi haldamine. 

• Lukustussüsteemide toimimine on regulaarselt kontrollitud, 
riketes on viivitamata teavitatud hoolduse eest vastutajaid, 
hooldus on korraldatud  esimesel võimalusel. 

• Võtmed on väljastatud/ tagasi võetud vastavalt vajadusele. 

• Võtmete väljastamise andmebaas on täidetud korrektselt. 

• Lisavõtmed ning lukud on tellitud/soetatud. 

• Võtmekoodide register on täidetud korrektselt. 

5. Peab arvet ametiabiandjate 
varustuse üle. 

• Ametiabiandjate varustus on hooldatud ja korras. 

• Vastavalt vajadusele on varustust juurde soetatud ja 
varustuse mittesobivusel maha kantud. 

6. Kontrollib vangla 
järelevalvetoimingute õigsust, 
koostab kokkuvõtted ja vajadusel 
viib sisse muudatused. 

• Vangla järelevalvetoiminguid on regulaarse kontrolli all ning 
vastavad kehtestatud õigusaktidele. Toimingute kohta on 
koostatud kokkuvõtted. 

• Järelevalvetoimingud on teostatud. 

7. Tagab oma töövaldkonda 
hõlmavate dokumentide 
korrasoleku, säilimise ning vangla 
arhiivi üleandmise kehtestatud 
korda järgides. 

• Valdkonna töö on tulemuslik, koordineeritud ja kontrollitud 
ning vastavalt kehtestatud korrale säilitatud ja arhiivi üle 
antud. 

8. Väljastab ja võtab vastu 
erivahendeid ja teenistusrelvi, 
kasutades selleks vastavat 
süsteemi. Peab erivahendite ja 
teenistusrelvade üle arvestust. 

• Erivahendid ja teenistusrelvad on väljastatud ja väljastamine 
on registreeritud vastavas süsteemis. 

• Erivahendite ja teenistusrelvade üle on arvestus peetud. 

9. Tagab teavitamise ketta 
nõuetekohase täitmise. 

• Teavitamise kettal on olemas kõikide töötajate korrektsed 
andmed. 

10. Abistab peaspetsialisti õppuste 
planeerimisel ja korraldamisel 
vanglates. 

• Reageerimisõppused, staabi  –  ja väliõppused on vastavalt 
vanglate osakonna suunistele planeeritud ja läbi viidud ning 
on koostatud nõuetekohased ja õigeaegsed kokkuvõtted. 

• Asutuse juhtkond ja justiitsministeerium on infomeeritud 
õppuste tulemustest ning võimalikest arendusvajadustest. 

• Õppuste tulemustest on teavitatud ametnike väljaõppe ja 
treeningute eest vastutavaid ametnikke. 

11. Haldab kinnipeetavate infokanalit 
(Onelan) 

• Kinnipeetavate infokanalisse on info pandud õigeaegselt 

• Kinnipeetavate infokanalis on päevakohane info 

12. Täidab järelevalveosakonna 
juhataja, järelevalveosakonna 
peaspetsialist (erakorralised 
sündmused) või teda asendava 
ametniku poolt antud ühekordseid 
ülesandeid. 

• Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

13. Teostab kinnipeetavate 
vanglaväliseid  saatmisi vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele. 

• Saatmised on teostatud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

14. Osaleb kvalifikatsiooninõuete 
olemasolul ametiabi korras 
sisejulgeoleku ja avaliku korra 
tagamisel.  

• ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval tasemel 
täidetud 

 
 



 

Kohustused: 

15. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab järelevalveosakonna peaspetsialistiga 
(erakorralised sündmused) või järelevalveosakonna juhatajaga; 

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

17. kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid; 

18. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
järelevalveosakonna peaspetsialisti (erakorralised sündmused); 

19. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

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

21. tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

 

Vastutus: 

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

23. vastutab tema kasutusse antud tehnika ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest. 

 

Õigused: 

24. saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid; 

25. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 

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

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


