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VIRU VANGLA 
 
JÄRELEVALVEOSAKOND 

INSPEKTOR-KORRAPIDAJA ABI  AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Ametikoht: Inspektor - korrapidaja abi 

Tegevusvaldkond: Valve- ning järelevalve tagamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor  

Vahetu juht: Peaspetsialist - korrapidaja 

Alluvad: Valvurid, vanemvalvurid 

Teenistuja asendab: Osakonna juhataja poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Osakonna juhataja poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: Juhib ja kontrollib järelevalvetoimkondade tööd. Korraldab ja tagab 
kinnipeetavate järelevalve ning nendele seadusega sätestatud 
kinnipidamise tingimuste täitmise 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vastavus justiitsministri 23.07.2013.a. määrusele nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 3. 
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. Rakendab abinõud vangistust 
reguleerivate või muude õigusaktide 
nõuete rikkumise, kinni peetavate isikute 
allumatuse, põgenemiste ja erakorraliste 
sündmuste ennetamiseks, tõkestamiseks 
ja likvideerimiseks ja kannab sellest ette 
peaspetsialist - korrapidajale 

Õigusrikkumise toimepanek on takistatud ja vajalikud 
meetmed kasutusele võetud. Peaspetsialist - korrapidajal on 
informatsioon intsidentide kohta 

2. Kontrollib ja juhendab 
järelevalvetoimkonna tööd ning tagab selle 
vastavuse järelevalve plaanile ja 
kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele. 
Kannab peaspetsialist - korrapidajale ette 
ametnike poolt teenistuskohustuste 
täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest 
täitmisest 

 

Järelevalvetoimkond on instrueeritud ja kontrollitud. 
Puuduste esinemise korral on tarvitusele võetud vajalikud 
meetmed nende likvideerimiseks. Peaspetsialist - 
korrapidajal on informatsioon teenistuskohustuste täitmise 
osas 

3. Juhib ja kontrollib kinnipeetavate ja nende 
elu- või olmeruumide või vangla 
territooriumil paiknevate teiste ruumide 
läbiotsimist ja tehnilise ülevaatuse 
teostamist vastavalt kehtestatud 
õigusaktidele ja juhenditele 

Kinnipeetavate ja nende elu- ja olmeruumide läbiotsimist ja 
tehnilist kontrolli teostatakse vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja töökorralduslikele suunistele 



 

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. Ametnik hoiab kursis oma vahetut juhti 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. 

4. Kontrollib teenistusülesannetest 
tulenevate dokumentide ja elektrooniliste 
registrite täitmist ja tagab nende  
säilitamise, vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja juhenditele 

Korrapidamisteenistusele edastatavad dokumendid on 
kontrollitud ja vastavad nõuetele. Dokumendid ja 
elektroonilised registrid on säilitatud vastavalt kehtivale 
töökorrale 

5. Teostab kinnipeetava nõuetekohase 
vabastamise ja vastuvõtmise, kontrollib 
vabastamisdokumentide õigsust ja 
vabastatavate kinnipeetavate 
isikusamasust 

Kinnipeetavate vabastamine on sooritatud vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele 

6. Kontrollib kinnipeetavate vanglasiseste 
ümberpaigutuste õigsust 

Kinnipeetavad paiknevad neile määratud kambrites ning 
KIR’i kanded vastavad tegelikkusele 

7. Kontrollib järelevalvepiirkondade tehnilist 
seisukorda ja korraldab viivitamata valve-, 
signalisatsiooni- ja sideseadmete, uste, 
ukseluukide, lukkude, trellide 
kambrisiseste seadmete ja muude rikete 
kõrvaldamise 

Järelevalvepiirkondade tehniline seisukord on kontrollitud 
vastavalt töökorralduslikele normidele ning rikked on 
kõrvaldatud. Rikke kõrvaldamise ajaks on vajadusel võetud 
kasutusele alternatiivmeetmed järelevalve säilimiseks 

8. Väljastab ja võtab vastu tulirelvi ning 
veendub nende ohutus käsitlemises. Peab 
ametnike käsutusse antud tulirelvade ja 
erivahendite üle arvestust, kontrollib 
nende käitlemist ja tagab säilimise 
vastavalt kehtivale korrale.  

Relvad on väljastatud ja tagastatud vastavalt kehtivale 
korrale. Relvaraamat on täidetud korrektselt. Tulirelvade 
käsitlemine toimub ohutult 

9. Teostab ja kontrollib kinnipeetavate 
vanglasiseseid saatmisi. Õiguste 
olemasolul teostab vanglaväliseid saatmisi 

Kinnipeetavate saatmised on teostatud vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja töökorralduslikele reeglitele 

 

10. Koostab tellimused kinni peetavate isikute 
toitlustamiseks ja esitab need sööklasse 

Kinnipeetavate toidutabel on esitatud õigeaegselt. 
Toidunormid on kontrollitud.  

11. Kannab ette peaspetsialist - korrapidajale 
ja teavitab meditsiiniosakonda kinni 
peetavate isikute terviseseisundi 
halvenemisest kui on vaja viivitamatut 
meditsiinilist abi 

Peaspetsialist - korrapidaja on informeeritud kinni peetavate 
isikute vajadusest viivitamatu meditsiinilise abi järele 

12. Kontrollib valvepiirkondades asuvate 
töökohtade korrasolekut 
(isikukaitsevahendid on märgistatud ja 
asuvad kättesaadavas ja märgistatud 
kohtades ning vastavad inventari 
nimekirjale). Annab kontrolli tulemustest 
ülevaate peaspetsialist-korrapidajale 

Valvepiirkondade töökohad on kontrollid. Märkused on 
kajastatud valveraamatus. Peaspetsialist-korrapidajal on 
ülevaade valvepiirkondade töökohtade seisukorrast 



Vastutus: 1. Vastutab 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/             
 
 


