
 

Kinnitatud 
direktori 26.02.2021 

käskkirjaga nr 1-1/23 
TARTU VANGLA 
JÄRELEVALVEOSAKOND 
VANEMVALVUR-KOERAJUHI AMETIJUHEND 

Ametniku nimi:  
 

  

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist, operatiivselt peaspetsialist-
korrapidaja ja inspektor–korrapidaja abi 

Alluvad: Valvur - koerajuhid 

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: Tagada teenistuskoerte kasutamine vangla valveülesannete 
täitmisel 

 

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, organiseerib ja 
vajadusel juhendab 
koerte/koerajuhtide väljaõppe 
protsessi. 
 

 Regulaarselt on kõikidele vangla koertele korraldatud 
õppepäevad (üldjuhul vähemalt kord kuus); 

 Tehtud on ettepanekud koerte treeningplaanide osas 
arvestades teiste koerajuhtide arvamusi; 

 Vajadusel on juhendatud ning arutatud läbi koerte 
väljaõppes/töös ette tulevad probleemid ning vajadusel on 
tehtud  ettepanekud tööprotsesside muutmiseks. 
 

2. Teenistuskoerte treenimiseks 
vajalike tarvikute, toidu ja muu 
vajaliku soetamine, arvestuse 
pidamine ja eelarvesse 
planeerimine. 

 

 Eelarvesse on õigeaegselt planeeritud vajalikud vahendid 
koerte ülalpidamiseks; 

 Koertele vajalik toit ja tarvikud on õigeaegselt soetatud või 
soetamine korraldatud ning nende üle on korrektne arvestus. 
 

3. Hooldab, toidab ja treenib 
teenistuskoera ning jälgib tema 
tervislikku seisundit vastavalt 
kehtestatud reeglitele ja 
juhenditele 
 

 koer on nõuetekohaselt hooldatud ja toidetud; 

 koer on pidevalt tervislikult jälgitud ning probleemide 
tuvastamisel võetud viivitamatult ette sammud ravimiseks; 

 koera on pidevalt treenitud ning on võimeline leidma vajalikke 
narkootilisi aineid.  

4. 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 (sealhulgas teenistuskoeraga); 

 On teinud endast 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. 
 

5. Aitab teostada kokkusaamisele 
saabunud isikute ja nende kaasas 
olevate isiklike asjade läbiotsimise 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele 
ja juhenditele; 

 kokkusaamisele saabunud isikute ja nende kaasas olevate 
isiklike asjade läbiotsimine on teostatud vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele; 

6. Peab arvestust teenistuskoerte 
treeninguks kasutatavate 
psühhotroopste ja narkootiliste 
ainete üle, korraldab selle 
ümbervahetamise ning täidab 
sellega seonduvad aruanded. 

 Psühhotroopste- ja narkootiliste ainetega seotud aruandlus on 
esitatud tähtaegselt. 

7. Koostab teenistuskoertega 
seonduvate käskkirjade eelnõusid, 
vajadusel teeb ettepanekuid 
muudatuste tegemiseks. 

 Teenistuskoertega seonduvad õigusaktid on päevakohased. 

8. Korraldab, tagab ja teostab 
kinnipeetavate vanglasiseseid 
saatmisi vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele; 
 

Saatmised on teostatud õigeaegselt 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). 
 

9. Teeb koerajuhtide töögraafiku 
ettepanekud. 

 Töögraafiku ettepanekud on saadetud õigeaegselt graafiku 
koostajale jättes talle mõistliku aja selle järelevalveosakonna 
graafikusse lisamiseks; 

 Töögraafiku ettepanekud on koostatud vastavalt vanglas 
koerte kasutamise vajadustele. 
 

10. Täidab järelevalveosakonna 
peaspetsialisti , peaspetsialist–
korrapidaja ja inspektor-korrapidaja 
abi poolt antud ühekordseid 
ülesandeid. 
 

 Saadud ülesanded on täidetud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

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

 vanglavälised saatmised on teostanud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

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

 ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval tasemel 
täidetud 

 

Kohustused: 

13. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab järelevalveosakonna peaspetsialistiga 
(koerad, pääsla, kokkusaamised) ning teavitab lahkumisest peaspetsialist – korrapidajat; 

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

15. kasutab tööülesannete täitmisel ettenähtud tehnilisi ja kaitsevahendeid; 

16. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab koheselt peavalvekeskust ja 
järelevalveosakonna peaspetsialisti (koerad, pääsla, kokkusaamised); 



 

17. hoiab end iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 

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

19. tutvub tööpäeva jooksul vähemalt 2x elektronpostkasti sisuga. 

 

Vastutus: 

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

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

 

Õigused: 

22. saada tööks vajalikud kaitse- ja erivahendid; 

23. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja koolitusi; 

24. teha otsesele juhile argumenteeritud ettepanekuid töökorralduse muutmiseks ja parendamiseks ning 
puuduste kõrvaldamiseks. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja:   

  

       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 


