
 

Kinnitatud 
direktori 26.03.2019 

käskkirjaga nr 1-1/68 
TARTU VANGLA 
JÄRELEVALVEOSAKONNA 
VALVURI AMETIJUHEND (kool, tööstus/töökoda/pesumaja/jäätmejaam, meditsiini saatmised, 
huviringid/spordisaal) 

Ametniku nimi:  
 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist, operatiivselt peaspetsialist-
korrapidaja ja inspektor–korrapidaja abi 

Alluvad: Ei ole 

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

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

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Valvepiirkonnas viibivate kinnipeetavate üle järelevalve ja 
kinnipeetavate saatmiste teostamine 

 

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. Teostab valvepiirkonnas viibivate 
kinnipeetavate üle järelevalvet 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
ja juhenditele, sealhulgas 
korraldab toitlustuse ajaks 
järelevalvepiirkonda jäänud 
kinnipeetavate toitlustamise. 
 

 Valvepiirkonnas on kindla/kokkulepitud 
regulaarsuse/süsteemsusega kinnipeetavate üle järelevalve 
on teostatud ning järelevalve aegade kohta on märked tehtud 
valvelehtedele;  

 Teab arvuliselt ja nimeliselt, kus tema valvepiirkonna 
kinnipeetavad viibivad; 

 Rikkumiste tuvastamisel teavitab koheselt peaspetsialist-
korrapidajat ja koostab vajadusel ettekande; 

 Toitlustamise ajal valvepiirkonnas olevad kinnipeetavad on 
saanud süüa. 
 

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; 

 On teinud kõik võimaliku, et läbiotsitaval isikul/ruumides peale 
läbiotsimist enam keelatud esemeid ei ole; 

 Läbiotsimisel äravõetud keelatud esemed/ained on korrektselt 
märgistatud ja hoiustatud;; 

 Vajalikud dokumendid on esimesel võimalusel nõuetekohaselt 
vormistatud. 



 

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

Saatmised on teostatud lähtudes õiguseaegselt ja nõuetekohaselt, 
sealhulgas on: 

 Enne saatmise teostamist on veendutud saatmise 
õiguspärasuses, kahtluste korral on kontrollitud selle 
õiguspärasust, vajadusel peavalvekeskusest;  

 On kinni peetud julgeoleku- ja isolatsiooninõuetest; 

 Saatmisest on õigeaegselt teavitatud asjakohast ametnikku, 
kes teostab järelevalvet ja peab arvet sihtkohas või 
saatmiskohas kinnipeetavate üle; 

 Sihtpunktis on saadetav(ad) üle antud vastuvõtvale 
ametnikule (saadetavat ei ole jäetud sihtpunkti järelevalveta, 
kui selleks ei ole eriluba. Vajadusel teostab sihtpunktis 
kinnipeetavate järelevalvet). 

4. täidab järelevalveosakonna 
peaspetsialist (läbiotsimised), 
peaspetsialist–korrapidaja ja 
inspektor-korrapidaja abi poolt 
antud ühekordseid ülesandeid. 

 Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

5. teostab kvalifikatsiooninõuete 
olemasolul vanglaväliseid saatmisi 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
ja juhenditele 

 vanglavälised saatmised on teostanud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

6. osaleb kvalifikatsiooninõuete 
olemasolul ametiabi korras 
sisejulgeoleku ja avaliku korra 
tagamisel  

 ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval tasemel 
täidetud 

 

Kohustused: 

7. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab järelevalveosakonna peaspetsialistiga 
(läbiotsimised) ning teavitab lahkumisest peaspetsialist – korrapidajat; 

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

9. kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid; 

10. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
järelevalveosakonna peaspetsialisti (läbiotsimised); 

11. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

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

13. tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

 

Vastutus: 

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

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

 

Õigused: 

16. saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid; 

17. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 

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

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


