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Struktuuriüksuse nimetus: Avavangla üksus 

Ametikoht: Inspektor-kontaktisik 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Avavangla üksuse juht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: inspektor-kontaktisikut või avavangla üksuse juhti 

Teenistujat asendab: inspektor-kontaktisik 

Ametikoha põhieesmärk: Kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine läbi 
kinnipeetava kohta info omamise ning seeläbi kinnipeetava 
esmaste vangistuse ja sotsiaalse toimetulekuga seonduvate 
küsimuste lahendamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded 

Ametnik peab vastama vangistusseaduse § 1131 lg 2 alusel kehtestatud Justiitsministri 23.07.2013 
määrus nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamine ja valik" 3 jaos sätestatud nõuetele. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Informeerib avavanglasse saabunud kinnipeetavat 
isikut tema õigustest ja kohustustest ning vangla 
erinevate struktuuriüksuste funktsioonidest ja 
tegevusvaldkondadest; 

 Kinnipeetav isik teab oma õiguseid ja kohustusi 
ning ta teab, millise ametniku poole oma 
küsimusega pöörduda; 

2. Tutvustab kinnipeetavale vangistuse täideviimist 
reguleerivaid õigusakte sh. vangla 
sisekorraeeskirja ja kodukorda; 

 Kinni peetav isik tunneb vangistuse täideviimist 
reguleerivaid õigusakte ning tal on võimalus 
karistuse täideviimise ajal täiendavalt tutvuda 
oma õiguste ja kohustustega; 

 Kinni peetavalt isikult on järjepidevalt nõutud 
õigusaktide täitmist; 

3. Viib läbi individuaalseid vestlusi kinnipeetavate 
isikutega lahendamaks avavanglas viibimisega 
seonduvaid küsimusi ja tekkinud probleeme; 

 Kinni peetav isik on teadlik dokumentide 
vormistamise nõuetest ning tal on olemas 
informatsioon saamaks vajalikke teenuseid ja/või 
dokumente (nt juhilubade taotlemine, abiellumine 
vms); 

 Vestluste läbiviimise käigus on püütud 
lahendada üleskerkinud küsimusi nii palju kui 
võimalik ennetamaks kaebuste ja vaiete 
esitamist; 

 Vestlused kajastuvad korrektselt Vangise 
tööpäevikus; 

4. Kinnipeetava kohta informatsiooni edastamine ja 
koostöö tegemine teiste struktuuriüksustega, 
probleemide ennetamiseks ja/või lahendamiseks; 

 Informatsioon kinnipeetava kohta on edastatud 
asjakohasele ametnikule e-kontakti või 
elektronposti teel. Võimalik probleemi ennetus 
või lahendus on omavahelises koostöös leitud ja 
rakendatud; 

5. Koostab riskihindamise (RH) ja korduv RH, selle 
põhjal individuaalse täitmiskava (ITK) või uue 
täitmisperioodi ITK ning tagab selle täitmise. 
Samuti koostab seaduses määratud tähtaegadest 
lähtuvalt tingimisi ennetähtaega vabanemise 
(TEV) iseloomustuse; 

 RH-d on koostatud õigeaegselt ja kehtestatud 
normidele; 

 ITK on koostatud ja tagatud selle täitmine 
vastavalt ITK koostamise ja rakendamise 
juhendile; 

 Kontaktisikul on ülevaade temale määratud 
kinnipeetavate isikute RH-st ja ITK-st ning 
kinnipeetav isik on motiveeritud ja õigeaegselt 
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suunatud täitma temale ITK-s püstitatud 
eesmärke; 

 Iseloomustus on kooskõlas TEV korraga ning 
milles on arvestatud sõltuvusravi määramise 
vajadust, karistusjärgse käitumiskontrolli 
vajadust ning mitte Eesti kodanike riigis viibimise 
aluseid jne; 

6. Võtab pädevuse piires vastu, registreerib ja 
lahendab kinnipeetava isiku pöördumisi. Esitab 
nõutavad aruanded ja vajaliku informatsiooni;  

 Kinnipeetavate isikute pöördumised on 
korrektselt ja õigeaegselt lahendatud; 

 Aruanded ja informatsioon on esitatud 
õigeaegselt ja faktivigadeta; 

 Pöördumised on DELTAS registreeritud; 

7. Viib läbi kinnipeetavate isikute suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetlusi ja määrab distsiplinaar-
karistused; 

 Distsiplinaarmenetlused on korrektselt ja 
õigeaegselt läbi viidud, põhjendusi hinnates on 
menetlus lõpetatud või distsiplinaarkaristus 
määratud; 

8. Menetleb oma pädevuse piires esitatud vaideid ja 
koostab vaideotsuseid; 

 Vaided on vastu võetud allkirja vastu, vajadusel 
on kinni peetavat isikut nõustatud vaide 
vormistamisel. Vaie on vormistatud korrektselt, 
ettenähtud korras ja õigeaegselt registreeritud; 

 Vaided on lahendatud ja vaideotsused on 
koostatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt; 

9. Komplekteerib vangla direktori haldusakti või 
toimingu peale esitatud vaide materjalid. 
Komplekteerib esitatud kahjunõuete materjalid; 

 Komplekteeritud materjalid ja seisukoht vaiete 
osas on edastatud õigusvaldkonnale 3 
kalendripäeva jooksul; 

 Kahjunõuded koos kogutud materjalidega on 
edastatud õigusvaldkonnale 14 kalendripäeva 
jooksul; 

10. Võtab vastu kinnipeetava isiku poolt esitatud 
väljasõidutaotlusi, nõustab plaani koostamisel ja 
esitab hinnangu väljasõidu taotluse põhjendatuse 
kohta; 

 Inspektor-kontaktisiku poolsed hinnangud 
väljasõidu taotluse juurde on analüüsivad ja 
põhjendatud, lähtuvad kinnipeetava isiku 
kriminogeensetest riskidest ja nende 
maandamise eesmärkidest ning sisaldavad ka 
teabe-ja uurimisosakonna hinnangut; 

11. Viib läbi üksi või koostöös teiste eriala 
spetsialistidega sekkumisi, mille kohase väljaõppe 
ta on saanud; 

 Kasutab tööalaselt väljaõppel saadud teadmisi; 

 Sekkumised on läbi viidud sellekohaseid 
juhendeid järgides; 

12. Tagab kinnipeetava ettevalmistus vabanemiseks;  ITK-s kajastuvad eesmärgid ja tegevused, mis 
arvestavad kinnipeetava vajadusi vajalike 
teenuste (eluase, tugiisik jne), teadmiste ja 
oskuste osas ning tagavad kinnipeetava 
toimetuleku vabanemisel ja vähendavad uue 
kuriteo toimepanemise võimalikkust; 

 ITK-s kajastuvad tegevused, mis tõi kohtunik 
välja kohtumääruses ning mis takistasid 
kinnipeetava enne tähtaegset vabanemist, 

 KOV teavitus on edastatud hiljemalt 2 kuud enne 
kinnipeetava vabanemise tähtaega kohalikule 
omavalitsusele. Sealne info kajastab vanglas 
tehtud tegevusi ning vabanemisjärgseid 
võimalusi ja vajadusi; 

 Vajadusel on tehtud koostööd ning vahetatud 
teavet kinnipeetava kohta kohaliku omavalitsuse, 
tugiisiku, kriminaalhooldusametniku ja muude 
selleks vajalike asutustega väljaspool vanglat, et 
tagada sujuv vabanemine; 

13. Kannab vanglasisese töökorraldusega määratud 
andmed Kinnipeeturegistrisse; 

 Andmed on sisestatud korrektselt ja õigeaegselt; 

14. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 
elektronpostkasti saadetud elektronpostiga, 
vastab elektronkirjadele ja võtab elektronposti teel 
saadud ülesanded täitmiseks; 

 Elektronposti teel ülesanded täidetud ja 
korrektselt vastatud; 

15. Omab ülevaadet tubade ja eluosakonna teiste  Toad on tehniliselt korras. Kõrvalekallete korral 



ruumide  seisukorrast ja seal olevatest asjadest; on asjaomaseid isikuid ettenähtud korras 
teavitatud; 

 Ruumide puhtus ja kord on pidava kontrolli all 
ning puudused koheselt likvideeritud;  

 Elektriseadmete kasutamine kinnipeetavate poolt 
vastab olmetehnika kasutamise korrale; 

16. Osaleb vajadusel kinnipeetavate ja nende elu- või 
olmeruumide või vangla territooriumil paiknevate 
teiste ruumide läbiotsimisel; 

 Kinnipeetavate elu ja olmeruumid ning ruumid 
vangla territooriumil on läbi otsitud 
nõuetekohaselt, keelatud esemed ära võetud ja 
fikseeritud vastavalt kehtestatud korrale;  

17. Teostab väljaspool vanglat töötavate, õppivate ja 
lühiajalisel väljasõidul olevate kinnipeetavate 
kontrollimist; 

 Kinnipeetavad asuvad väljasõidutunnistustes 
toodud aadressil, nende valduses ei ole 
keelatuid esemeid ning nad on kained; 

 Puuduste olemasolul need fikseeritud ja 
adekvaatselt reageeritud; 

18. Rakendab abinõud vangistusseaduse, vangla 
sisekorraeeskirja, Tartu Avavangla kodukorra või 
muude õigusaktide nõuete rikkumise, 
kinnipeetavate isikute allumatuse, põgenemiste ja 
erakorraliste sündmuste ennetamiseks, 
tõkestamiseks ja likvideerimiseks, kannab sellest 
ette vajalikele ametnikele; 

 Vangla julgeolekut ohustavad rikkumised on 
ennetatud või tõkestatud ning informatsioon 
edastatud; 

19. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest ning 
ettenähtud treeningutest; 

 Läbitud õppe- ja teabepäevad; 

 Osalenud treeningutel (nt erivahendite treening); 

20. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi. 

 Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. Teeb pidevat 
koostööd vangla teiste struktuuriüksustega; 

2. Teavitab koheselt vahetut juhti, mis tahes probleemidest mis takistavad töö 
tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

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

4. Teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab vahetu juhiga; 
5. Haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab 

esimesel võimalusel vahetut juhti; 
6. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni; 
2. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamiseks; 
3. Teha ettepanekuid üksuse töö paremaks korraldamiseks; 
4. Saada erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust; 
5. Muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Vastutus: 1. Seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
muudest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete 
süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktides 
sätestatud korras; 

2. Tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest; 

3. Talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute perekonda ja 
eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest; 

4. Tööülesannete täitmisel vajalike tehnika-ja kaitsevahendite kasutamise eest; 
5. Hoiab enda iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 
6. Tagab töö-ja tuleohutus nõuete täitmise. 

 



Ametijuhendi 
muutmine: 

1. Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse ja tööülesannete 
muutmisele. 

 

Vanglaametnik:  Olen käesoleva ametijuhendiga tutvunud ja selles toodud sätetest aru saanud. 

 
 

 


