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KINNITATUD 

Viru Vangla direktori 
                                                                                                                                 28.detsembri  2011.a 
                                                                                                                            käskkirjaga nr 1.1-1/250 

                                                                                                                             
Viru Vangla 
Valvuri ametijuhend 
 
  
Struktuuriüksuse nimetus:  Järelevalveosakond; avavangla- ja töötavate kinnipeetavate 

osakond; teine üksus; kolmas üksus; neljas üksus; viies üksus. 
Ametikoht:  Valvur. 
Tegevusval dkond:  Valve ja järelevalve. 
Ametisse nimetamine:  Vangla direktor. 
Vahetu juht:  Vanemvalvur. 
Alluvad:  Ei ole. 
Teenistuja asendab:  Teist valvurit või peaspetsialist- korrapidaja poolt määratud 

vanglaametnikku. 
Teenistujat asendab:  Teine valvur või peaspetsialist-korrapidaja poolt määratud 

vanglaametnik. 
Ametikoha põhieesmärk:  Järelevalvetoimingute õigeaegne ja nõuetekohane teostamine. 
 
Kvalifikatsiooninõuded:  Vastavus justiitsministri 10.04.2003.a. määrusele nr 29 

„Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded“ (RTL 2003, 51, 
749) 5. peatükis sätestatud nõuetele. 

 
Muud nõuded:  Vastavalt atesteerimisnõuetele. 
 
Oma töös juhindub valvur vangistusseadusest, vangla sisekorraeeskirjast, Viru Vangla kodukorrast 
käesolevast ametijuhendist ja konkreetse sise- või välisvalvepiirkonna ametikoha juhendist, millega on 
valvuril kohustus tutvuda igakordselt enne teenistusse asumist määratud sise- või 
välisvalvepiirkonnas. 
 
Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. teenistusse astudes kontrollib talle 
väljastatud varustust. 

Väljastatud varustus kontrollitud. 

2. rakendab abinõud Vangistusseaduse, Vangla 
sisekorraeeskirja, Viru Vangla kodukorra või 
muude õigusaktide nõuete rikkumise, kinni 
peetavate isikute allumatuse, põgenemiste ja 
erakorraliste sündmuste ennetamiseks, 
tõkestamiseks ja likvideerimiseks ning 
kannab rikkumistest ja tähelepanekutest 
viivitamatult ette vanemvalvurile ja 
peaspetsialist- korrapidajale. Koostab 
esimesel võimalusel kirjaliku ettekande 
vangla direktorile; 

Abinõud nõuete rikkumise vältimiseks on 
rakendatud. Õigusrikkumistest on kirjalikult 
teavitatud vangla direktorit. Tähelepanekud vangla 
julgeoleku tagamiseks turvalisuse tõstmiseks on 
kirjalikult edastatud vangla juhtkonnale. 

3. peab antud ametikohale vajalikku 
dokumentatsiooni; 

Ametikohale vajalik dokumentatsioon on täidetud. 

4. vastavalt saadud korraldusele teostab 
vanglaväliseid saatmisi ja vanglasiseseid 
tööülesandeid; 

Täitmiseks saadud vanglasisesed ja vanglavälised 
saateülesanded on täidetud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

5. eesmärgiga avastada vanglas keelatud 
esemeid ja aineid ning tagada vangla 
julgeolek ja turvalisus, teostab vangla 

Läbiotsimistoimingud on teostatud kvaliteetselt. 
Tulemused on fikseeritud nõuetekohaselt. 



territooriumi, ruumide, transpordivahendite 
ning isikute plaanilisi ja plaaniväliseid 
läbiotsimisi; 

6. jälgib nimesiltide ja vanglariietuse kandmise 
täitmist kinnipeetavate poolt vastavalt 
kehtestatud korrale; 

Kinnipeetavad kannavad vastavalt kehtestatud 
korrale vanglariietuses ja neil on nähtaval kohal 
nimesilt. 

7. Kannab vanemvalvurile ja peaspetsialist- 
korrapidajale ette ning informeerib 
meditsiinitöötajaid kinni peetava isiku 
ootamatust haigestumisest, juhul kui on 
vajadus viivitamatu meditsiinilise abi järele; 

Kinni peetavatele isikutele on ööpäevaringselt 
tagatud meditsiinilise abi andmine. 
 

8. määratud valvepiirkonnas ja vanglasisesel 
liikumisel veendub uste lukustatuses; 

Valvepiirkondade vaheuksed on suletud ja 
lukustatud. 

9. peab kinni valvepiirkonnas saatjata 
kõrvalised isikud ja järelevalveta 
kinnipeetavad, kellel ei ole õigus seal viibida 
ning kannab sellest ette peaspetsialist- 
korrapidajale; 

Valvepiirkonnas ei viibi inimesi, kellel ei ole selleks 
õigusi. 

10. tagab, et suitsetamine toimuks selleks 
ettenähtud kohtades; 

Suitsetamine toimub üksnes selleks ettenähtud 
kohtades. 

11. tutvub jooksvalt (mitte harvemini kui kaks 
korda) vahetuse tööpäeva või – vahetuse 
jooksul elektronpostkasti  saadetud 
elektronpostiga ja võtab elektronposti teel 
saadud ülesanded täitmiseks. 

Elektronpostiga saadud tööülesanded on täidetud 

12. kannab teenistuse ajal talle väljastatud 
erivahendeid, isikukaitsevahendeid, 
raadiojaama , teleskoopnuiaja, gaasi; 

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 
hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku 
turvalisus. 

13. kasutab tööülesannete täitmisel tööohutuse 
tagamiseks vajalikke kaitsevahendeid  
(kummikindad, tulekahju korral kaitsemaski 
koos filtriga jne); 

tööülesannete teostamisel on tagatud ametniku 
ohutus. 

14. on valmis erakorraliste sündmuste puhul ja 
peavalvekeskusest korraldust saades, 
olenemata ajast, viivitamatult teenistusse 
ilmuma; 

Erakorraliste sündmuste puhul on ametnik asunud 
teenistusse ja täidab vahetu juhi antud korraldusi. 

15. võtab kohustuslikus korras osa õppe- ja 
teabepäevadest; 

Õppe- ja teabepäevadel on osaletud. 

16. haigestudes või muudel kaaluvatel põhjustel 
teenistusest puudumisel teatab koheselt 
peaspetsialist-korrapidajale; 

Teenistusest puudumise korral on teavitatud 
peaspetsialist-korrapidajat. 

17. Täidab vanemvalvuri, peaspetsialist-
korrapidaja, osakonnajuhataja ja 
peaspetsialist- üksuse juhi antud 
tööülesandeid. 

Saadud tööülesanded on õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt täidetud. 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

18. Teeb koostööd vangla teiste osakondade ja üksustega, kooskõlastades 
tegevuse peaspetsialist- korrapidajaga, kinni peetavate isikute eluhoonete 
haldamisega seotud temaatika osakonnajuhataja või peaspetsialist- üksuse 
juhiga; 

 



Õigused:  
 

19. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente; 
20. Teha peaspetsialist- korrapidajale, osakonnajuhatajale ja peaspetsialist- üksuse 

juhile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks 
21. Saada teenistusülesannete vajalikku eri- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende 

kasutamisel; 
22. Keelduda tööülesande täitmisest, kui selleks pole vajalikke kaitsevahendeid; 
23. Saada vangla kulul erialast ja täiendkoolitust; 

 
Vastutus:  24. Valvur vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temale 

pandud teenistuskohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel 
seaduse või haldusaktiga sätestatud korras; 

25. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Viru Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete tööülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni peetava isiku vahendajaks 
muude isikutega, kui see ei tulene otseselt tööülesannetest; 

26. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest; 

27. Vastutab tema kasutusse antud materiaal-tehniliste vahendite eest; 
 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 
 
Teenistuja:  Osakonna või üksuse juht:  

  
       /allkiri, kuupäev/                                  /allkiri, kuupäev/  
 
 
 
 
 


