
KINNITATUD 
direktori 02.11.2018 

käskkirjaga nr 1-1/158 

 
TARTU VANGLA 

SAATEÜKSUSE SAATJA AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: saateüksus 
Ametniku nimi:  
Ametikoht: saatja 
Vahetu juht: saateüksuse juht 
Alluvad: puuduvad 
Asendab: puudub 
Asendaja: puudub 
Tegevusvaldkond: vangistuse täideviimine 
Tööaja korraldus:  Summeeritud tööaja arvestus.  

Töötamine ööajal, riigipühadel ja nädalavahetustel 
Ametikoha põhieesmärk: vangide plaaniline vanglaväline saatmine 
Kvalifikatsiooninõuded: ametnik peab vastama vangistusseaduse § 1131 lg 2 alusel kehtestatud 

Justiitsministri 23.07.2013 määruses nr 26 "Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori 
värbamine ja valik“ ja justiitsministri 12.12.2002 määruses nr 81 „Relvastatud 
üksuse tegevuse kord“ sätestatud nõuetele ning sooritanud justiitsministri 
12.12.2002 määruses nr 81 § 21 alusel justiitsministri käskkirjaga kehtestatud 
testid ning saateülesande täitmise teoreetilise ja praktilise väljaõppe ning 
täiendkoolitused;  
ametnikul peab hiljemalt 6 kuud pärast tööle asumist olema vähemalt sõiduki 
B-kategooria juhtimisõigus ja alarmsõidukijuhi tunnistus 

Teenistusülesanded: 1. vangide saatmine vangistusseaduse alusel kehtestatud regulatsioonide 
nõuetele vastavalt, sealhulgas vangi saateautosse paigutamisel, 
valvamisel ja üleandmisel 

2. täidab erandjuhul saatemeeskonna ülema ülesandeid 
3. talle väljastatud teenistusrelvade, sidevahendite ja muu varustuse 

tehnilise korrasoleku kontrollimine enne saateülesande täitma asumist  
4. täidab saateüksuse juhi antud erakorralisi ülesandeid 

Tulemus: 1. vangide saatmised toimuvad vastavalt kehtivatele regulatsioonidele 
2. saatemeeskonna ülema ülesanded on nõuetekohaselt täidetud 
3. ametnik asub saatmisülesannet täitma tehniliselt korras teenistusrelvade, 

sidevahendite ja muu varustusega 
4. ülesanded on täidetud 

Kooskõlastatud tegevus, 
koostöö ja teavitamine: 

1. Kooskõlastab oma tegevuse saateüksuse juhiga. Teeb koostööd vangla 
muude struktuuriüksustega; 

2. Teavitab koheselt saateüksuse juhti mistahes probleemidest mis 
takistavad tööd või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

3. Haigestumisest või muudel põhjustel töölt puudumisest teavitab 
viivitamata saateüksuse juhti. 

Ametnikul on õigus: 1. Nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. Saada tööalaselt vajalikku täienduskoolitust; 
3. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel; 
4. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide 

lahendamiseks. 
Ametnik vastutab: 1. Seadustest, määrustest, vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 

muudest õigusaktidest, juhistest 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 andmete ning muu 
juurdepääsupiiranguga teabe saladuse  hoidmise eest. 

Ametijuhendi muutmine: vastavalt töökorralduse ja tööülesannete muudatustele   
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Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma.  
 
 
Ametnik:    

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 
 
 


