
 

Kinnitatud 
Tartu Vangla direktori 28.02.2023 

käskkirjaga nr 1-1/27 
TARTU VANGLA 
PÄÄSLA JA KOKKUSAAMISTE ÜKSUSE 
VALVURI AMETIJUHEND (koerajuht) 
  

Struktuuriüksuse nimetus: Pääsla ja kokkusaamiste üksus 

Vahetu juht: Üksuse juht, operatiivselt peaspetsialist-korrapidaja ja inspektor-
korrapidaja abi 

Alluvad: Ei ole  

Teenistuja asendab: Üksuse juhi, peaspetsialist-korrapidaja või inspektor-korrapidaja 
abi määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: Üksuse juhi,  peaspetsialist-korrapidaja või inspektor-korrapidaja 
abi määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: Teostab teenistuskoera väljaõpet, hooldust ning otsib keelatud 
aineid vanglas. 

 

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. Hooldab, toidab ja treenib teenistuskoera ning 
jälgib tema tervislikku seisundit vastavalt 
kehtestatud reeglitele ja juhenditele. 

 

Koer on nõuetekohaselt hooldatud ja toidetud. 
Koer on pidevalt tervislikult jälgitud ning probleemide 
tuvastamisel võetud viivitamatult ette sammud 
ravimiseks. 
Koera on pidevalt treenitud ning on võimeline leidma 
vajalikke narkootilisi aineid.  

2. Teostab kinnipeetavate ja nende elu- või 
olmeruumide või vangla territooriumil 
paiknevate teiste ruumide läbiotsimist vastavalt 
kehtestatud õigusaktidele ja juhenditele. 

Kinnipeetavad ja nende elu- ja olmeruumid või vangla 
territooriumil paiknevad teised ruumid on läbi otsitud 
nõuetekohaselt (sealhulgas teenistuskoeraga). 

3. Teostab kinnipeetavate vanglasiseseid saatmisi 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele. 

 

Vanglasisesed vangide saatmised on teostatud 
vastavalt kehtestatud õigusaktidele ja juhenditele. 

4. Aitab teostada kokkusaamisele saabunud 
isikute ja nende kaasas olevate isiklike asjade 
läbiotsimise vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
ja juhenditele. 

Kokkusaamisele saabunud isikute ja nende kaasas 
olevate isiklike asjade läbiotsimine on teostatud 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele. 

5. Täidab üksuse juhi, peaspetsialist–korrapidaja 
ja inspektor-korrapidaja abi poolt antud 
ühekordseid ülesandeid. 

Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

6. Teostab kvalifikatsiooninõuete olemasolul 
vanglaväliseid saatmisi vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele. 

Vanglavälised saatmised on teostanud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

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

Ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval 
tasemel täidetud 



 

8. Osaleb regulaarselt kohustuslikes erivahendite- 
ja lasketreeningutel. 

Erivahendite- ja lasketreeningutel on osaletud 
vähemalt nõutud kordade arvul. 

 

Kohustused: 

9. Teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab üksuse juhiga ning teavitab lahkumisest 
peaspetsialist – korrapidajat. 

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

11.  Kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid. 

12.  Haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
üksuse juhti. 

13.  Hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega. 

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

15.  Tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

 

Vastutus: 

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

17.  Vastutab tema kasutusse antud tehnika ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest.  

 

Õigused: 

18.  Saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid. 

19.  Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi. 

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

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja:   

Ees- ja perekonnanimi (allkirjastatud digitaalselt) 

 


