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TARTU VANGLA 

SAATEÜKSUSE VANEMVALVUR-INSTRUKTORI (relvur) 
AMETIJUHEND 
 
Struktuuriüksuse nimetus: saateüksus 

Ametniku nimi:  

Ametikoht: vanemvalvur-instruktor (relvur) 

Vahetu juht: saateüksuse juht 

Alluvad: puuduvad 

Asendab: puudub 

Asendaja: puudub 

Tegevusvaldkond: vangistuse täideviimine 

Ametikoha põhieesmärk: teenistusrelvade, erivahendite ja ohjeldusmeetmete kasutamise väljaõppe 
läbiviimine ning relvade, laskemoona ja erivahendite nõuetekohase hoidmise, 
arvestuse, väljastamise ja kasutamise tagamine 

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 peavad olema „Vanglateenistuse sunni kasutamise instruktori 
koolituse“ ning „Vanglateenistuse laskeinstruktori koolituse“ läbimise 
tunnistused; 
ametnik peab hiljemalt 3 kuud pärast tööle asumist olema läbinud 
vanglateenistuse korraldatava esmaabi koolituse ning laskevigastuste 
esmaabi koolituse; 
hiljemalt 6 kuud pärast tööle asumist peab ametnikul olema vähemalt sõiduki 
B-kategooria juhtimisõigus ja alarmsõidukijuhi tunnistus 

Teenistusülesanded: 1. Koostab vangla ametnike tulirelva, vahetu sunni ja enesekaitsevahendite 
kasutamise koolituste programmid ja ajakava ja edastab need pärast 
saateüksuse juhiga kooskõlastamist muude struktuuriüksuste juhtidele 
ning juhtkonnale; 

2. Valmistab koolituse vastavalt programmile ette ja tagab tingimused ning 
vahendid koolituse läbiviimiseks. Teavitab purunenud või puuduvast 
vahendist või rajatisest viivitamata vastava vahendi või rajatise eest 
vastavat struktuuriüksust; 

3. Viib koolitused läbi ja peab osalemise kohta arvestust ja esitab 
saateüksuse juhile selle kohta iganädalaselt aruande; 

4. Kontrollib ametnike laskealaseid teadmisi ja oskusi ning oskusi vahetu 
sunni kasutamisel vastavalt standardile, esitab tulemused üksuse juhile 
ning fikseerib need vangla poolt ette nähtud korras andmekogusse; 

5. Osaleb relvastatud üksuse rühma juhi või ülema korraldusel relvastatud 
üksuse väljaõppe planeerimisel, korraldamisel ja läbiviimisel; 

6. Kontrollib relvade, laskemoona ja erivahendite nõuetekohast 
hoidmist, arvestust, väljastamist ning kasutamist vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele ning tagab nende 
korrasoleku ja säilimise; 

7. Planeerib ja tagab laskeväljaõppeks vajaliku laskemoona ja relvade 
hoidmise ning hooldusvahendite olemasolu; 

8. Tagab relvade ja laskemoonaga seotud dokumentatsiooni 
korrasoleku ja säilitamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele; 

9. Täidab erandjuhul saatemeeskonna liikme ja ülema ülesandeid; 
10. Täidab saateüksuse juhi antud erakorralisi ülesandeid. 

Tulemus: 1. Ametnike tulirelva, vahetu sunni ja enesekaitsevahendite kasutamise 
koolituste programmid ja ajakava järgmise kvartali kohta on koostatud 
hiljemalt eelneva kvartali teise kuu lõpuks, saadetud üksuse juhile 
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kooskõlastamiseks ning kooskõlastatult edastatud ametnikele ning nende 
juhtidele; 

2. Koolituse läbiviimise koht võimaldab koolituse nõuetekohaselt läbi viia, 
olemas on koolituseks vajalikud vahendid ning läbiviimisel arvestatakse 
ohutusnõuetega; 

3. Koolitused on vastavalt kinnitatud programmile ja ajakavale toimunud. 
Üksuse juhile on iga nädala koolitustel osalemise kohta esitatud aruanne 
hiljemalt järgmise nädala esimese tööpäeva jooksul;  

4. Hindaja annab hindamisel ametnikule tema oskuste ja edasise 
treeningvajaduse kohta vahetut tagasisidet. Ametnike oskuste kohta on 
olemas jooksev ülevaade, viimase kontrolli andmed on andmekogusse 
kantud hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast oskuste kontrollimist;  

5. Relvastatud üksuse rühma juhi ja ülema korraldused relvastatud üksuse 
väljaõppe osas on täidetud; 

6. Relvad, laskemoon ja erivahendid on nõuetekohaselt hoitud, tagatud 
on nende korrasolek ja säilimine, väljastamise ning kasutamise 
kohta on peetud korrektset arvestust; 

7. Laskeväljaõppeks vajalik laskemoon, relvad ja hooldusvahendid on 
õigeaegselt tagatud; 

8. Dokumentatsioon on korras ning nõuetekohaselt säilitatud ja 
arhiveeritud; 

9. Vangide saatmised toimuvad vastavalt kehtivatele regulatsioonidele ja 
saatemeeskonna ülema ülesanded on nõuetekohaselt täidetud; 

10. Ülesanded on täidetud. 

Kooskõlastatud tegevus, 
koostöö ja teavitamine: 

1. Kooskõlastab oma tegevuse saateüksuse juhi ja relvastatud üksuse 
ülemaga. 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. Vajadusel kaasata oma töösse teisi vanglaametnikke või töötajaid 

kasutamaks nende pädevust või eriteadmisi; 
3. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete  

lahendamiseks; 
4. Esindada relvastatud üksust kooskõlastatult relvastatud üksuse ülemaga;  
5. Saada tööalaselt vajalikku täienduskoolitust; 
6. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning 

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

lahendamiseks, sealhulgas teenistusrelvade, erivahendite ning 
enesekaitsevahendite ja muu varustuse kaasajastamise ja hooldamise 
kohta. 

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   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


