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VIRU VANGLA 

JÄRELEVALVEOSAKONNA PEASPETSIALIST (PÄÄSLA,KOKKUSAAMISED, PAKID, ERIVAHENDID, 
RELVASTUS, VO VALVE, NÕRKVOOLUSÜSTEEMID, ÕPPUSED) AMETIJUHEND 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Teenistuskoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla järelevalvetoimingute korraldamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Järelevalveosakonna juhataja 

Alluvad: Järelevalveosakonna inspektor, vanemvalvurid ja valvurid 

Teenistuja asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Osakonnajuhataja poolt määratud teenistuja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Vangla pääsla, vanglate osakonna valve töö koordineerimine. Vangla 
valve tagamine. Pakkide vastuvõtu, kokkusaamiste läbiviimise 
korraldamine. Erivahendite ning teenistusrelvade nõuetekohase 
hoiustamise ja väljastamise korraldamine. Saatmiskavade 
nõuetekohase koostamise korraldamine. Õppuste planeerimine ja 
läbiviimine. Vangla valmisoleku tagamine erakorraliste sündmuste 
lahendamisel. Vastutusala valdkonnas vangla asjaajamiskorrast 
tulenevate ülesannete täitmise korraldamine. 

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. 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 

8. õigeaegse vormistamise, arhiveerimise. 

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

9. Osaleb järelevalveosakonda teenistujate 
värbamises 

Teenistusse on võetud sobivad teenistujad 

10. Tagab alluvatele vajalikud töö ja 
kaitsevahendid. 

Alluvatel on teenistusülesannete täitmiseks kõik 
töövahendid olemas. 
Alluvatel on vajalikud kaitsevahendid olemas 

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

Struktuuriüksuse osas paiknevate kinnipeetavate 
saatmised toimuvad õigeaegselt ja nõuetekohaselt 

12. Tagab vangla saatmiskava õige ning 
õigeaegse koostamise, kinnitamise ning kava 
järgimise saatmist teostavatvate valvurite poolt 

Saatmiskava koostamisel on vajadusel teostatud 
läbirääkimised saatmistellimuse esitanud teenistujaga ning 
saavutatud on logistiliselt õige lahendus. 
Saatmiskava on koostatud õigeaegselt, õigesti ning 
kinnitatud. 
Saatmiskava on paigutatud saatmistele eelneval tööpäeval 
vangla serveri V kettale saatmiskava kausta. 
Saatmiskava on allkirjastatud kõikide osapoolte poolt 
dokumendihaldusprogrammis. 
Saatmised toimuvad õigeaegselt ning nõuetekohaselt 

13. Tagab teenistusrelvade, tulirelvad, 
teleskoopnui, gaasipihusti, nende oluliste 
osade, ohjeldusmeetmete (käerauad) ja 
erivahendite hoidmise, arvestuse ja väljastuse 

Teenistusrelvade hoidmine, arvestus ning väljastamine on 
korrektselt korraldatud. 
Puuduste avastamisel kannab viivitamata ette 
peaspetsialist korrapidajale ja järelevalveosakonna 
juhatajale. 

14. Tagab isikukaitsejaamade ja 
raadiosidevahendite arvestuse ja väljastuse. 

Isikukaitsejaamade ja raadiosidevahendite arvestus ja 
väljastamine on korrektselt korraldatud. 

15. Tagab nõrkvoolusüsteemide korrasoleku. Valve-, signalisatsiino-, side- ja videoseadmete korrasolek 
ning süsteemid töötavad tõrgeteta ning on õigeaegselt 
hooldatud. 
Turvapassis on kõik sissekanded õiged ning tehtud 
õigeaegselt.  
Turvapass vastab kehtivatele nõuetele. 
Peaspetsialist korrapidajat ja järelevalveosakonna 
juhatajat on viivitamata teavitatud turvasüsteemide ja 
valvesüsteemide töö häiretest. 

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

Kokkusaamised on korraldatud vastavalt õigusaktides 
sätestatule. 

17. Vanglate osakonna valve tagamine Valve tagatud Justiitsministeeriumi vanglate osakonnas 
tööpäevadel. 

18. Õppuste planeerimine ja korraldamine 
vanglates. 

Reageerimisõppused, staabi- ja väliõppused on vastavalt 
vanglate osakonna suunistele planeeritud ja läbi viidud 
ning on koostatud nõuetekohased ja õigeaegsed 
kokkuvõtted. 
Asutuse juhtkond ja justiitsministeerium on informeeritud 
õppuste tulemustest ning võimalikest arendusvajadustest. 
Õppuste tulemustest on teavitatud ametnike väljaõppe ja 
treeningute eest vastutavaid ametnikke. 

19. Õppekogunemiste ja isikkoosseisu 
valmisoleku kontrollide korraldamine. 

Vangla isikkoosseisu õppekogunemised ja valmisoleku 
kontrollid on vastavalt juhtkonna või vanglate osakonna 
sisenditele õigeaegselt korraldatud ja tulemused 
nõuetekohaselt mõõdetud ning vangla või vanglate 



osakonna määratud teadmisvajadusega ametnikele 
teatavaks tehtud. 

20. Muu kriisireguleerimisalane tegevus. Sisendi andmine vanglateenistuse 
kriisireguleerimisvaldkonda korraldavatesse 
juhendmaterjalidesse ja dokumentidesse. 
Vangla juhtimisstruktuurile on tagatud teadmine teiste 
asutuste vajalikest kontaktpunktidest ning töökorraldusest. 

21. Koostöö kriisireguleerimise valdkonnas teiste 
asutustega. 

Vanglate osakonna poolt vanglale antud asutustevahelist 
kriisireguleerimisalast koostööd puudutavaid ülesanded on 
vangla määratud ulatuses ametniku poolt täidetud. Vangla 
osaleb aastas vähemalt korra teiste ametkondade 
korraldatud õppusel. 
Vangla juhtimisstruktuurile on tagatud teadmine teiste 
asutuste vajalikest kontaktpunktidest ning töökorraldusest. 
Vanglateenistuse arendamine laiapindse riigikaitse 
kontseptsioonist lähtuvalt on tagatud. 

22. Kontrollib vangla järelevalvetoimingute 
õigsust, koostab kokkuvõtted ja vajadusel viib 
sisse muudatused. 

Vangla järelevalvetoimingud on regulaarse kontrolli all ning 
vastavad kehtestatud õigusaktidele. Toimingute kohta on 
koostatud kokkuvõtted. 
Järelevalvetoimingud on teostatud. 

23. Korraldab ja tagab Riikliku kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registri 
(Kinnipeeturegister) täitmise allutatud 
struktuuriosa pädevuse piirides; 

Kanded Kinnipeeturegistris vastavad nõuetele 
 

24. Võtab osa operatiivürituste planeerimisest, 
korraldamisest ja läbiviimisest 

Operatiivürituste planeerimisel, korraldamisel ja 
läbiviimisel on osaletud. 

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

Ülesanded on täidetud korrektselt ning õigeaegselt 

26. 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 

27. Viib läbi ja võtab osa õppe – ja teabepäevadest Õppe – ja teabepäevad on läbi viidud ning nendel osaletud 

28. 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. 

29. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. 

31. 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 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/             
 
 


