
 

Kinnitatud 
direktori 26.03.2019 

käskkirjaga nr 1-1/68 
TARTU VANGLA 
JÄRELEVALVEOSAKONNA  
VANEMVALVURI AMETIJUHEND (vastuvõtt) 

Ametniku nimi: 
  

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond  

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist (vastuvõtt, saatmised, 
läbiotsimised, tööaja planeerimine), operatiivselt peaspetsialist-
korrapidaja ja inspektor–korrapidaja abi 

Alluvad: Järelevalveosakonna valvurid (vastuvõtt) 

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: 
 

Plaaniliste läbiotsimiste, plaaniväliste läbiotsimiste, vangide 
vanglasse vastuvõtmise ja vangide vanglast lahkumise läbiviimise 
toimingute korraldamine ja 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. Korraldab, tagab ja 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. 

2. Korraldab, tagab ja 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). 



 

3. ise karistust kandmisele saabujate 
üle arvestuse pidamine. 

 ise karistust kandmisele saabujate kohta kohtutest vanglasse 
saabunud dokumendid on kontrollitud ja vajalik info on kantud 
viivitamatult võrgukettale; 

 dokumentides puuduste avastamisel on viivitamatult tegeletud 
puuduste kõrvaldamisega; 

 igapäevaselt on jälgitud karistuse kandmisele saabujate 
tähtaegu; 

 karistusest kõrvale hoidjate osas on reeglina hiljemalt 
järgmisel tööpäeval koostatud nõuetekohane taotlus isiku 
suhtes sundtoomise kohaldamiseks. Kui sundtoomine ei ole 
võimalik, siis hiljemalt teadasaamisest järgmisel tööpäeval on 
vormistatud nõuetekohane taotlus karistusest kõrvalehoidja 
tagaotsitavaks kuulutamiseks.  

4. korraldab politsei poolt 
etapeeritavate isikute liikumiste 
(arestikambri konvoi, KAPO, 
maksu ja tolliamet jne) toimumist, 
sealhulgas mitmepäevased 
liikumised, kus tuleb valmis panna 
toimik. 

 teiste uurimisasutuste poolsed etapeeritavate liikumised 
(sealhulgas mitmepäevased) on korraldatud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt, sealhulgas: 

o kontrollitud on saatmise lubatavus/võimalus; 
o asutuse juhilt on võetud luba konvoeerimiseks; 
o koostatud on õigeaegselt vajalikud dokumendid ja 

märked registritesse, sealhulgas Vangiregistrisse 
(kutsed kohtutesse ja uurimistoimingutele, liikumise 
korraldused jne). 

5. tagab oma töövaldkonda 
hõlmavate dokumentide 
korrasoleku, säilimise ning vangla 
arhiivi üleandmise kehtestatud 
korda järgides. 

 dokumendid on jooksvalt korrektselt süstematiseeritud ja 
seeläbi kiiresti leitavad; 

 iga aasta esimese kvartali jooksul on arhiveerimist vajavad 
dokumendid arhiivi üle antud. 

6. Korraldab, tagab ja teostab 
saabuvate ja lahkuvate 
kinnipeetavate vanglasse 
vastuvõtmise ja välja andmise 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
(isikusamasuse ja dokumentide 
kontroll, DNA, sõrmejäljed, 
eritunnused, fotod, kontaktid, 
toitlustamine, väärtesemed, 
telefonikaartide andmine jne). 

 

Saabuvate ja lahkuvate kinnipeetavate toimingud on 
nõuetekohaselt teostatud, sealhulgas on:  

 Vastuvõtmisel ja lahkumisel on kontrollitud isikusamasust 
saatedokumentidel märgituga; 

 Ilma vajalike saatedokumentideta isikuid ei ole  vastu võetud 
(vastuvõtudokumentidega esinevatest probleemidest on 
informeeritud koheselt asjakohaseid ametnikke); 

 Kinnipeetavate vanglasse saabumisel või lahkumisel on 
informatsioon täpsest saabumise/lahkumise ajast märgitud 
esimesel võimalusel vajalikesse programmidesse; 

 Vanglasse saabumisel kaasas olevad karistust puudutavad 
dokumendid on koheselt organiseeritud kantseleile; 

 Vanglast lahkuvad kinnipeetavad on toodud õigeaegselt 
osakonnast ootekambritesse ning teostatud enne lahkumist 
vajalikud toimingud; 

 Vanglasse saabunud ja vanglast lahkunud kinnipeetavad ja 
nende asjad on nõuetekohaselt läbi otsitud ning ühtsesse 
nimekirja kandmiseks korrektsekt KIAL ametnikule ette 
näidatud ning eraldatud esemed, mis lähevad kambrisse ja 
lattu; 

 Läbiotsimisel leitud keelatud esemetega või kinnipeetavale 
mitte kuuluvate esemetega on toimitud vastavalt õigusaktides 
sätestatule; 

 Kinnipeetavatelt on DNA analüüs võetud, õigeaegselt 
edastatud seaduses sätestatud asutustele ning võtmise 
kuupäev on nõuetekohaselt kantud „Riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja 
vahistatute registrisse“ (edaspidi vangiregister); 

 Kinnipeetavatelt on sõrmjäljed võetud nõuetekohaselt ja 
õigeaegselt edastatud seaduses sätestatud asutustele; 

 Kinnipeetavatest on fotod (sh eritunnuste fotod) tehtud, samuti 
eritunnused kirjeldatud, ja nõuetekohaselt kantud 
vangiregistrisse; 

 Kinnipeetavatelt on võetud kontaktide andmed ja need 
nõuetekohaselt kantud vangiregistrisse; 



 

 Vanglasse esmakordselt saabunud kinnipeetavale on tagatud 
kinni peetava isiku nõudmisel pesemise võimalus; 

 Vanglast vabastatute isiku tuvastamisel on kasutatud AFIS 
programmi; 

 Toimingute juures vajalikud dokumendid on koheselt 
nõuetekohaselt täidetud ja esemetega nõuetekohaselt 
toimitud; 

 Kõikidele saabunud kinnipeetavatele on väljastatud vajalik 
voodivarustus koos toidunõudega; 

 Vanglasse saabunud isikute väärisesemed ja raha on 
korrektselt vormsitatud, sisestatud ja edastatud FMO-le; 

 On korraldatud vanglasse saabuvate ja lahkuvate 
kinnipeetavate toitlustamine (tellitud ja väljastatud); 

 Esmakordselt vanglasse saabunud kinnipeetavale on 
väljastatud telefonikaart (sisestatud vastavatesse 
programmidesse) ning tutvustatud õiguseid. 

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

 Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

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

 vanglavälised saatmised on teostanud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

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

 ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval tasemel 
täidetud 

 
 

Kohustused: 

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

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

12. kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid; 

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

14. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

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

16. tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

 

Vastutus: 

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

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

 

Õigused: 

19. saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid; 

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:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


