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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKONNA PEASPETSIALISTI (peavalve, peahoone, läbiotsijad, tööstus, koerajuhid, 

välisvalve) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla järelevalvetoimingute korraldamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna juhataja 

Alluvad: Järelevalveosakonna inspektor, vanemvalvurid, valvurid 

Teenistuja asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistuja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Vangla peavalvekeskuse, välisvalve, peahoone, tööstuse ja 
koerajuhtide töö koordineerimine. Vanglasiseste läbiotsimiste 
korraldamine. Vastutusala valdkonnas vangla asjaajamiskorrast 
tulenevate ülesannete täitmise korraldamine. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vastavus justiitsministri 23.07.2013.a. määrusele nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 2. 
jaos sätestatud nõuetele 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. Vangistust, riigiasutuse asjaajamist jms reguleerivate õigusaktide 
tundmine 

2. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise ja 
juhtimise oskus 

3. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus 
4. Väga hea ajaplaneerimiseoskus 
5. Kohusetunne, otsustus- ja vastusvõime 
6. Hea analüüsivõime 
7. Hea pingetaluvus 
8. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koordineerib allutatud struktuuriosa teenistujate 
tööülesannete nõuetekohast täitmist ning 
koordineerib, suunab, juhendab, nõustab ja 
toetab teenistujaid 

Allutatud struktuuriosa teenistujad täidavad oma 
tööülesandeid korrektselt 
Allutatud struktuuriosa teenistujad on juhendatud. 
Allutatud struktuuriosa teenistujate teenistusalased 
probleemid on lahendatud. 

2. Kontrollib allutatud struktuuriosa teenistujate 
töödistsipliini, seadusandluse järgimist ning 
ametialase kutseoskuse taset 

Ametnikud peavad kinni kehtestatud töödistsipliinist. 
Ametnikud omavad vajaliku kutseoskuse taset. 
Peetakse kinni tööd reguleerivatest õigusaktidest 

3. Koostab allutatud struktuuriosa teenistujate 
ametijuhendid ja ametikohajuhendid. Vajadusel 
viib neisse parandused. Tagab ametijuhendite 
ja ametikohajuhendite tutvustamise ja teiste 
ettenähtud dokumentide tutvustamise 
vanglaametniku tööle nimetamisel ja 
ümberpaigutamisel muude tööülesannete 
täitmiseks 

Ametjuhendid ja ametikohajuhendid vastavad reaalsetele 
tööülesannetele. 
Alluvad on tööle asudes vajalike juhenditega ja 
korraldustega õigeaegselt tutvunud 

4. Viib läbi allutatud struktuuriosa teenistujatega 
hindamisvestlusi 

Hindamisvestlused on viidud läbi õigeaegselt 

5. Tagab ja korraldab allutatud struktuuriosa 
teenistujate tööajaarvestamise ning -
planeerimise. Koostab puhkusegraafiku ning 
esitab selle osakonna juhatajale 

Töögraafikud on õigeaegselt koostatud. 
Tööajaarvestuse tabel on õigeaegselt ja korrektselt 
koostatud ning osakonna juhatajale kinnitamiseks 
esitatud 
Puhkusegraafik on õigeaegselt koostatud ning osakonna 
juhatajale esitatud. 



6. Analüüsib allutatud struktuuriosa tööd ning teeb 
ettepanekud töö paremaks korraldamiseks. 

Töökorralduslikud muudatused viiakse läbi 
analüüsipõhiselt. 
Töö kitsaskohad ning probleemid lahendatakse. 

7. Kontrollib ja tagab allutatud struktuuriosa ning 
muu dokumentatsiooni korrektse ja õigeaegse 
vormistamise, arhiveerimise. 

Allutatud struktuuriosa dokumendid on korrektselt ja 
õigeaegselt vormistatud, süstematiseeritud ja 
arhiveeritud. 

8. Osaleb järelevalveosakonda teenistujate 
värbamises 

Teenistusse on võetud sobivad teenistujad 

9. Tagab alluvatele vajalikud töö ja kaitsevahendid. Alluvatel on teenistusülesannete täitmiseks kõik 
töövahendid olemas. 
Alluvatel on vajalikud kaitsevahendid olemas 

10. Tagab vangla peahoones (kool, köök, P1, P2 ja 
meditsiiniosakond) järelevalve korralduse ja 
vangistuse täideviimise vastavalt 
vangistusseaduses, justiitsministri määrustes ja 
Viru Vangla kodukorras sätestatule 

Vangistuse täideviimine ja järelevalvetoimingute 
teostamine on korraldatud ja vastab õigusaktide nõuetele 

11. Korraldab P hoone kooli, köögi, 
meditsiiniosakonna ja kinnipeetavate isikute elu- 
ja olmeruumide tehnilisi ülevaatusi rikete 
avastamiseks ja kõrvaldamiseks 

Teostatakse ruumide tehnilisi ülevaatusi. Puudused 
rikete kõrvaldamiseks on edastatud Outlook „rikete“listi 

12. Tagab õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
kinnipeetavate isikute vanglasisesed 
vanglavälised saatmised. 

Struktuuriüksuse osas paiknevate kinnipeetavate 
saatmised toimuvad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 

13. Korraldab ja tagab Kinnipeetavate, vahistatute, 
arestialuste ja kriminaalhooldusaluste 
andmekogu (edaspidi Vangiregister) täitmise 
allutatud struktuuriosa pädevuse piirides; 

Kanded vastavad nõuetele 
 

14. Võtab osa operatiivürituste planeerimisest, 
korraldamisest ja läbiviimisest 

Operatiivürituste planeerimisel, korraldamisel ja 
läbiviimisel on osaletud. 

15. Tagab erakorraliste sündmuste lahendamiseks 
vajaliku dokumentatsiooni olemasolu 
peavalvekeskuses 

Erakorraliste sündmuste lahendamiseks kõik vajalikud 
dokumendid on peavalvekeskuses korrektselt köidetud ja 
vastavalt vajadusele uuendatud 

16. Täidab erakorralise sündmuse ajal 
peaspetsialist – korrapidaja või üldjuhi poolt 
määratud ülesandeid. 

Ülesanded on täidetud korrektselt ning õigeaegselt 

17. Valmistab ette vastuseid ja vastab isikute 
suulistele, kirjalikele ja elektronposti teel 
saabunud järelepärimistele, avaldustele, 
kaebustele ja vaietele oma põhiülesande 
valdkonna piires; 

Pöördumistele, mis on suunatud allutatud 
struktuuriüksusele osale, on vastatud õigeaegselt ja 
ettenähtud korras 

18. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni ja 
vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal. Süstematiseerib vastutusalasse 
kuuluvad dokumendid ning hoiab neid kuni 
arhiivi üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi 
üle antud vastavalt kehtivale korrale. 

19. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

20. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud vastutusvaldkonda puudutava 
informatsiooni vangla teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

21. Täidab struktuuriüksuse juhilt saadud 
ühekordseid suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 



 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest. 

2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest. 

3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 


