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TARTU VANGLA 
SAATEÜKSUSE PEASPETSIALIST AMETIJUHEND 
 
Struktuuriüksuse nimetus: saateüksus 

Ametniku nimi:  

Ametikoht: peaspetsialist 

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. Üleriigiliste vangide saatmiste planeerimine; 
2. Vangide regulaarsete saatmiste graafikute koostamine; 
3. Saateüksuse ametnike tööaja plaanimine; 
4. Saateüksuse juhi asendamine; 
5. Saateüksusele suunatud pöördumistele vastamine; 
6. Saateüksuse ametnike väljaõppe- ja treeningaegade graafiku koostamine 

vastavalt relvastatud üksuse ülema kehtestatud väljaõppe kavale ning 
selle kooskõlastamine ametnike ja üksuse juhiga; 

7. Saateüksuse relvastuse ja muu varustuse igapäevase arvestuse pidamine 
ja korrasoleku korraldamine; 

8. Täidab saatemeeskonna ülema ülesandeid; 
9. Saateautode kasutamise aegade plaanimine;  
10. Vangide saatmine vangistusseaduse alusel kehtestatud regulatsioonide 

nõuetele vastavalt, sealhulgas vangi saateautosse paigutamisel, 
valvamisel ja üleandmisel; 

11. Saatemeeskonna liikmete ülesannete määramine ja nende juhendamine 
enne saateülesande täitma asumist ning nende tegevuse juhtimine 
saatmise ajal; 

12. Enne saatmisülesande täitmist saatmisega kaasnevate riskide hindamine; 
13. Saatemeeskonna suuruse, koosseisu, sõiduki ja täpse teekonna 

määramine; 
14. Saateplaani esimese osa kinnitamine; 
15. Saatjate teenistusrelvade, sidevahendite ja muu vajaliku varustuse 

olemasolu kontrollimine enne saateülesande täitma asumist; 
16. Saateauto tehnilise korrasoleku kontrollimine enne saateülesande täitma 

asumist; 
17. Vangi isikusamasuse tuvastamine ning vajalike dokumentide olemasolus 

veendumine; 
18. Ohjeldusmeetmete nõuetekohase kasutamise otsustamine saatmisel ning 

selle dokumenteerimine; 
19. Alarmsõidu vajaduse otsustamine; 
20. Saateplaani teise osa koostamine ja kinnitamine; 
21. Vangla korrapidaja ja muu sihtkoha kontaktametniku nõuetekohane 

teavitamine; 
22. Täidab saateüksuse juhi antud erakorralisi ülesandeid. 

Tulemus: 1. Tellimused on õigeaegselt vastu võetud ja sisestatud registrisse, 
saatmisülesanded on edastatud Viru ja Tallinna vanglatesse, 
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saatedokumendid on korrektselt ettevalmistatud; 
2. Vangide regulaarsete saatmiste graafikud on tähtaegselt koostatud ja 

esitatud määratud adressaadile;  
3. Saateüksuse ametnike tööaja graafikud on tähtaegselt koostatud ja 

esitatud saateüksuse juhile. Saatemeeskonnad on  komplekteeritud; 
4. Ülesanded on täidetud; 
5. Vastuskirjad on korrektselt koostatud ning need on edastatud õigeaegselt; 
6. Üksuse ametnikel on olnud võimalus osaleda kõikidel vajalikel 

treeningutel; 
7. On olemas igapäevane ülevaade saateüksuse relvastuse ja muu 

varustuse kohta, relvastus ja muu varustus on üksuse rühma ülesannete 
täitmiseks töökorras ja kasutusvalmis; 

8. Saatemeeskonna ülema ülesanded on nõuetekohaselt täidetud; 
9. Planeeritud saatmisteks on sõidukid olemas;  
10. Vangide saatmised toimuvad vastavalt kehtivatele regulatsioonidele; 
11. Saatemeeskonna liikmed teavad enne saatmisülesande täitma asumist 

oma täpseid tööülesandeid ning on saanud saatmise läbiviimiseks 
vajalikke juhiseid ja korraldusi saatmise ajal; 

12. Saatmisülesande täitmisega kaasnevad riskid on nõuetekohaselt 
hinnatud, saatjad on riskidest teadlikud ning saanud neist lähtuvad 
tegutsemisjuhised;  

13. Saatemeeskond on saatmisülesande täitmiseks piisava suurusega, 
saatmisauto saatmisülesande nõuetekohaseks täitmiseks sobiv ning  selle 
valikul ja saatmisteekonna määramisel on arvestatud võimalikke riske; 

14. Saateplaani esimene osa on nõuetekohaselt koostatud ja allkirjastatud; 
15. Saatjate teenistusrelvad, sidevahendid ja muu varustus vastab nõuetele;  
16. Saateautol ei teki saatmisülesande täitmise ajal rikkeid, mille tekkimist 

oleks saanud enne ülesande täitma asumist tuvastada; 
17. Saatemeeskond võtab vastu ja annab üle saatmisülesandega ettenähtud 

vangid ja nõutava dokumentatsiooni; 
18. Ohjeldusmeetmeid on kasutatud ja see dokumenteeritud vangide 

saatmise nõuetele vastavalt; 
19. Alarmsõitu ei tehta ilma mõjuva põhjuseta; 
20. Saateplaani teine osa on nõuetekohaselt koostatud ja allkirjastatud; 
21. Vangla korrapidaja ja muu asutuse kontaktametnik on saatemeeskonna 

ülemalt saanud nõutava informatsiooni õigeaegselt; 
22. Ülesanded on täidetud. 

Kooskõlastatud tegevus, 
koostöö ja teavitamine: 

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

2. Teeb vangide saatmisega seoses koostööd politsei, kohtu, prokuratuuri ja 
teiste vanglatega; 

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

4. 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   

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 
 

Ametnik:  
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 /ees- ja perenimi/                /allkiri/                 /kuupäev/ 


