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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKONNA INSPEKTORI (PÄÄSLA) AMETIJUHEND 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Inspektor 

Tegevusvaldkond: Vangla järelevalvetoimingute korraldamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist 

Alluvad: Järelevalveosakonna vanemvalvurid ja valvurid 

Teenistuja asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud ametnik 

Teenistuskoha põhieesmärk: Korraldada, tagada ja planeerida enda haldusalas järelevalveosakonna 
tööd, vastavalt õigusaktide nõuetele 

Kvalifikatsiooninõuded: Vangistusseaduse § 113¹ alusel kehtestatud määruse nõuetele 

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

1. Riigi põhikorra, inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku 
teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine. 

2. Teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja 
õigustest, sh vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigusest. 

3. Vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide tundmine. 
4. Väärteomenetlust, kriminaalmenetlust ja jälitusmenetlust 

reguleerivate õigusaktide tundmine. 
5. Vangla asjaajamis- ja arhiivitöö aluste tundmine. 
6. Algatusvõime ja loovus, võime algatada muudatusi. 
7. Planeerimisoskus, analüüsivõime. 
8. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime. 
9. Hea pingetaluvus. 
10. Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Protokollib vastavalt vajadusele 
teenistusalaseid koosolekuid. 

Koosolekud on protokollitud. 

2. Haldab vangla läbipääsusüsteemi APACS 
ning aktiveerib personalivaldkonna poolt 
väljastatavaid kiipkaarte, sh ka 
töötõendeid. 

Kiipkaardid ja töötõendid on aktiveeritud. 

3. Sisestab andmebaasi POLIS 
alamsüsteemi KAIRI informatsiooni lühi- ja 
pikaajaliste kokkusaamiste ja vahistustele 
saadetavate pakkide kohta. 

Informatsioon on sisestatud. 

4. Kontrollib vanglasse saabuvate isikute 
tausta, va vanglasse teenistusse 
kandideerivate isikute osas. 

Saabuvate isikute taust on kontrollitud ja vajalikud 
tähelepanekud edastatud. 

5. Esitab õigeaegselt informatsiooni oma 
töölõigu täitmise kohta 
osakonnajuhatajale. 

Informatsioon on õigeaegselt ja korrektselt esitatud. 

6. Koostab juhtkonna ning teabe- ja 
uurimisosakonna valvegraafikut. 

Valvegraafik on koostatud. 

7. Peab juhtkonna ning teabe- ja 
uurimisosakonna ametnike valveaja ja 
selle tasustamise arvestust ning edastab 
andmed iga kuu 20. kuupäevaks direktorile 
kooskõlastamiseks ja Riigi Tugiteenuste 
Keskusesse 

Valveaeg on korrektselt arvestatud ja esitatud. 



8. Jälgib kinnipeetavate poolt 
vangistusseaduse, vangla 
sisekorraeeskirja ja Viru Vangla kodukorra 
täitmist. 

Rikkumised on fikseeritud.  
 

9. Teostab teenistusalaseid kontrolltoiminguid 
ja kõrvaldab puudused. 

Kontrolltoimingud on teostatud ja puudused on likvideeritud.  

10. Kontrollib teenistusse saabuvate ja ka 
teenistuses viibivate vanglateenistujate 
võimalikku joovet. 

Joove on kontrollitud. 

11. Tagab piiratud riigisaladusega märgistatud 
informatsiooni nõuetekohase käitlemise 
vastavalt Riigisaladuse ja salastatud 
välisteabe kaitse korras ja Viru Vangla 
riigisaladuse kaitse korras sätestatule. 

Piiratud riigisaladusega märgistatud informatsiooni 
nõuetekohane käitlemine on tagatud. 

12. Vastutab oma haldusalas vangla üldiste 
tulemuseesmärkide täitmise eest, samuti 
täidab igakuiselt Justiitsministeeriumi VO 
KTT poolt koostatud tulemuseesmärkide 
tabeleid enda haldusalas. 

Tulemuseesmärgid ja tabel eesmärkide kohta on 
nõuetekohaselt täidetud. 

13. Annab lubasid e-posti aadressile 
viruv.lubadetaotlus@just.ee laekuvates 
tehnika sissepääsuloa taotlustes märgitud 
tehnikavahendite sissetoomiseks vangla 
territooriumile vastavalt justiitsministri 
05.09.2011 määrusele nr 44 „Järelevalve 
korraldus vanglas“ 

Taotlused on läbi vaadatud ja kooskõlastatud vastavalt 
justiitsministri 05.09.2011 määrusele nr 44.  
 

14. Korraldab vangla pääsla töökorralduse 
vastavalt õigusaktides toodud nõuetele. 

Vangla pääsla töökorraldus vastab õigusaktides toodud 
nõuetele. 

15. Vanglale seatud tulemuseesmärkide 
täitmine. 

Vanglale seatud eesmärgid, mis on seotud kontaktisiku 
tööülesannetega, on täidetud. 

16. Tagab pääsla registrite õige ja õigeaegse 
täitmise. 

Pääsla registrid on õigeaegselt ja õigesti täidetud. 

17. Tagab pääsla tööruumide ja seadmete 
töökorrasoleku. 

Pääsla tehniliste vahendite korrasolek ja säilimine on tagatud. 

18. Kontrollib ÜKT lepingupartnerite andmeid  Lepingupartnerid on kontrollitud ja kooskõlastatud vastavalt 
õigusaktides sätestatule. 

19. Tagab kinnipeetavate ja vahistatute lühi-ja 
pikaajalised kokkusaamised. 

Kokkusaamised on korraldatud vastavalt õigusaktides 
sätestatule. 

20. 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. 

21. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. 

23. Täidab vahetult juhilt 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 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/             
 
 
 
 
 


