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

  

Struktuuriüksuse nimetus: Pääsla ja kokkusaamiste üksus  

Vahetu juht: Välisvalve vanemvalvur 

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: 
 

Välisvalvepiirkonna ööpäevase valve teostamine, kinni peetavate 
isikute põgenemise takistamine ja ennetamine.  

 

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. Valvab välisvalvepiirkonda, takistab vangla 
loata selle osadele ja rajatistele lähenemise 
või nende ületamise vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele. 

Järelevalve vangla piirdel on tagatud. Takistatud on 
vangla loata selle osadele ja rajatistele lähenemine või 
nende ületamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele.  

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

Tagatud on video järelevalve ja õigeaegne 
korrarikkumiste tuvastamine ja edastamine. 

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

Vanglasisesed vangide saatmised on teostatud vastavalt 
kehtestatud õigusaktidele ja juhenditele. 

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

Kinnipeetavate ja nende elu- või olmeruumide või vangla 
territooriumil paiknevate teiste ruumide läbiotsimine on 
läbiviidud vastavalt kehtestatud 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. Valvepiirkonnast lahkumise kooskõlastab peavalvekeskusega, lõuna- ja puhkepausid vanemvalvuriga või 
teda asendava ametnikuga. 



 

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. Tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

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

16. Tulirelva vastuvõtmisel ja üleandmisel juhindub kehtestatud töö- ja ohutusjuhenditest. 

 

Vastutus: 

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

18. Vastutab tema kasutusse antud relvade ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest.  

 

Õigused: 

19. Saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid, relvad. 

20. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi. 
 

21. 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) 

 


