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TARTU VANGLA 
1, 2, 3, 4 ja 5 ÜKSUSE 
VALVURI AMETIJUHEND 

Ametniku nimi: 
  

 

Struktuuriüksuse nimetus:  

Vahetu juht: Vanemvalvur 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: vanemvalvurit 

Teenistujat asendab: valvur 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Tagada kinnipeetavate ja vahistatute (edaspidi ühiselt kinnipeetav) 
järelevalve, isolatsioon ja õiguskuulekale teele suunamine ning 
kinnipeetavatele seadusega kehtestatud kinnipidamistingimuste 
täitmine. 

 

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. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. kontrollib teenistusse astudes üksuse 
valvepostidel oleva varustuse, ametnike 
sidevahendite, erivahendite, 
isikukaitsevahendite olemasolu, 
vormiriietuse korrektsust ning 
üleantavat/vastuvõetavat dokumentatsiooni; 

Valveruumi varustuse olemasolu,  kambrite uste ja 
lukkude korrasolek ning kambrite tehniline seisukord 
on kontrollitud.  
Side- ja signalisatsioonivahendite korrasolek, 
paigutuskaardid, dokumentatsioon ja varustus on 
vastuvõetud ning vastavad nimekirjale.  
Sisevalvepiirkonna leht on allkirjastatud ning 
ametnikud on korrektses vormiriietuses. 

2. teostab kinnipeetavate vanglasiseseid ja 
õiguste olemasolul vanglaväliseid  saatmisi 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele; 

Vanglasisesed ja vanglavälised saatmised on 
teostanud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

3. kinnipeetavate ja nende elu- või 
olmeruumide või vangla territooriumil 
paiknevate teiste ruumide läbiotsimine; 

 

Kinnipeetavate elu ja olmeruumid ning ruumid 
vangla territooriumil on läbi otsitud nõuetekohaselt. 

4. teostab kinnipeetavate üle visuaalset 
järelevalvet (kord tunnis, vajadusel 
tihedamini) ja elektroonilist valvet, pöörates 
tähelepanu järelevalve toimingutele, 
kinnipeetavate käitumisele ja kohalolekule. 
Rikkumiste avastamisel tagab, et rikkumiste 
avastamisel on võetud tarvitusele meetmed 
rikkumiste lõpetamiseks ja edaspidiseks 
ärahoidmiseks. Edastab esimesel 
võimalusel  kontrollitud informatsiooni 
peaspetsialist korrapidajale (edaspidi 
toimkonnajuht) ning vormistab korrektselt 
rikkumist fikseeriva dokumendi; 

 

On tagatud süstemaatiline visuaalne ja elektrooniline 
järelevalve eluosakondades. Toimunud rikkumistele 
on reageeritud ja on teavitatud toimkonnajuhti ning 
nende kohta on koostatud korrektne 
dokumentatsioon. 

5. teostab kinnipeetavate vanglasiseseid 
ümberpaigutusi, teeb vastavad sissekanded 
dokumentatsiooni, tagab ettenähtud 
varustuse väljastamise ja näitab ette 
magamiskoha ning kapi; 

 

Kinnipeetav on osakonda vastu võetud ja paigutatud 
temale määratud kambrisse, mis on fikseeritud 
paigutuskaardil. Kinnipeetavale on määratud 
magamiskoht ja kapp. 
 

6. olmevahendite (õmblusniidi, õmblusnõela, 
põrandaharja, kühvli, pesukausi, triikraua, 
puhastuskeemia) ja perioodikaväljaannete 

Olmevahendid (õmblusniit, õmblusnõel, põrandahari, 
kühvel, pesukasu, triikraud, puhastuskeemia) ja 
perioodikaväljaanded on vastavalt vajadusele 



 

väljastamine ning nende üle arve pidamine; 
 

väljastatud ning on koostatud vastavasisuline 
arvepidamine. 

7. teostab kinnipeetavate loenduse korrektse ja 
nõuetekohase läbiviimise ning õigeaegselt 
päevakava- ja saatmiskorralduse kohased 
saatmised; 

 

Kinnipeetavate loendus on läbi viidud korrektselt ja 
nõuetekohaselt. Päevakava ja saatmiskorralduse 
kohased saatmised on täidetud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt.  
 

8. väljastab kinnipeetavatele õhtuse loenduse 
ajal erinevaid taotlusi ja blankette; 

 

Taotluste blanketid on väljastatud. 

9. peab antud ametikohale vajalikku 
dokumentatsiooni; 

 

Valvepiirkonnale vajalik dokumentatsioon on 
täidetud nõuetekohaselt. 

10. saadab valvepiirkonda külastatavaid isikuid 
ning tagab nende julgeoleku; 

 

Vanglat külastavate isikute julgeolek on valvuri 
valvepiirkonnas tagatud. 

11. teostab kinnipeetavate läbiotsimise 
osakonda sisenemisel ja sealt väljumisel, 
eesmärgiga avastada vanglas keelatuid 
esemeid ja aineid ning tagab vangla 
julgeoleku ja turvalisuse korraldades 
läbiotsimised ka vangla territooriumil; 

Kinnipeetavad on valvepiirkonda sisenemisel ja sealt 
väljumisel läbi otsitud. Kinnipeetavate elu – ja 
olmeruumid või vangla territooriumil paiknevad 
teised ruumid on läbi otsitud kvaliteetselt ja 
nõuetekohaselt. 

12. Jagab kinnipeetavatele kauplusest kauba 
tellimislehed õigeaegselt ja kogub kokku 
korrektselt täidetud tellimislehed ning  
edastab finants- ja majandusosakonna 
ametnikule; 

Kinnipeetavatele kauplusest kauba tellimislehtede 
õigeaegne jagamine ja korrektselt täidetud 
tellimuslehtede kokku kogumine ja edastamine 
finants- ja majandusosakonna ametnikule on 
teostatud 

13. toitlustab kinnipeetavaid vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

Kinnipeetavad on toitlustatud. 

14. kontrollib kinnipeetavate poolt ravimite 
manustamist; 

 

Kinnipeetavate poolt on ravimid manustatud 
vastavalt nõuetele. 

15. kontrollib, et kinnipeetavate suitsetamine ja 
suitsetamistarvete hoidmine ning 
väljastamine toimuks selleks ettenähtud 
kohtades ja ajal vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

 

Suitsetamine ja suitsetamistarvete hoidmine ning 
väljastamine toimub selleks ettenähtud kohtades ja 
ajal 

16. suunab kinnipeetavad majandustööle ning 
peab selle üle arvestust.  Kontrollib ja tagab 
valvepiirkonna puhtuse ja korrasoleku; 

 

Kinnipeetavad on majandustööle suunatud ning selle 
kohta peetav dokumentatsioon täidetud. 
Valvepiirkonna puhtus ja korrasolek tagatud. 

17. võimaldab kinnipeetavatel viibida vähemalt 
üks tund värskes õhus ööpäevas vastavalt 
vangla töökorraldusele; 

 

Tagab võimaluse viibida kinnipeetavatel üks tund 
ööpäevas värskes õhus oleku. 

18. võimaldab kinnipeetavatele telefoni 
kasutamise võimaluse vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

 

Kinnipeetavatele on võimaldatud telefoni kasutamise 
võimalus. 

19. jagab kinnipeetavatele hügieenipakid 
vastavalt vangla töökorraldusele; 

 

Hügieenipakid on jagatud vastavalt vangla 
töökorraldusele. 

20. võimaldab kasutada kinnipeetaval 
raamatukogu teenust vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

 

Kinnipeetavale on tagatud võimalus kasutada 
raamatukogu teenust. 

21. võimaldab kasutada kinnipeetaval 
juuksuriteenust vastavalt vangla 
töökorraldusele; 

 

Kinnipeetavale on tagatud võimalus kasutada 
juuksuriteenust. 

22. jagab kätte ja võtab kinnipeetavatelt vastu 
kirjad, kontrollib, registreerib ja edastab 
saatmiseks; 

 

Kirjad on õigeaegselt edastatud ja kätte jagatud. 



 

23. kontrollib, et kinnipeetavad sorteeriks 
jäätmeid nõuetekohaselt; 

 

Järelevalve teostamine prügi sorteerimise ja prügi 
sorteerivate kinnipeetavate üle on tagatud. 

24. täidab muid vanemvalvuri, toimkonnajuhi ja 
peaspetsialist- üksuse juhi poolt antud 
ühekordseid tööülesandeid. 

Tööülesanded on õigeaegselt ja  
nõuetekohaselt täidetud. 

 

Kohustused 

1. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab toimkonnajuhiga ning teavitab üksuse 
juhti; 

 

2. vastutab tööülesande täitmisel vajalike tehnika- ja kaitsevahendite kasutamise eest; 

3. kooskõlastab oma lõuna- ja puhkepausid vanemvalvuriga või tema äraolekul toimkonnajuhiga, 
tagades järelevalve olemasolu; 

4. kannab koheselt peavalvekeskusesse ette ja informeerib meditsiinitöötajaid kinnipeetava 
haigestumisest, juhul kui on vajadus viivitamatu meditsiinilise abi järele; 

5. reageerib viivitamatult  vangla julgeolekut ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
toimkonnajuhti,  teeb ettekande vangla direktorile; 

6. teenistusse astudes võtab välja ja kannab teenistuse ajal erivahendeid, teenistusrelvi, isikukaitse 
seadet ja vastavale valvepiirkonnale ettenähtud raadiosaatjat; 

7. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
peaspetsialist-üksuse juhti; 

8. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

9. suhtub heaperemehelikult  tema kasutusse antud töövahenditesse ning vangla varasse; 

10. tagab valveruumis puhtuse ja korra. 

 

Vastutus 

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

2. vastutab tema kasutusse antud töö- ja erivahendite õiguspärase käitlemise eest; 

3. ametikohustuste tõttu teatavaks saanud informatsiooni kasutamisel tagab isikute (sealhulgas 
kinnipeetavate) isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse. Asutusesiseks kasutamiseks 
tunnistatud teavet kasutab vastavalt kehtestatud õigusaktidele; 

4. tagab töö – ja tuleohutuse nõuete täitmise. 

 
 

Õigused 

1. saada tööks vajalikud töö-, kaitse- ja erivahendid; 

2. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 
 

3.  saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel; 

4.  teha otsesele juhile eelanalüüsitud, argumenteeritud ja rakendatavaid ettepanekuid töökorralduse 
muutmiseks ja parendamiseks ning puuduste kõrvaldamiseks (sh vangla tegevust reguleerivate 
õigusaktide ja arenguplaanide väljatöötamine). 

 

Ametijuhendi muutmine 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 

Teenistuja    

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


