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          KINNITATUD 
Justiitsministeeriumi ministri 

18.08.2020 käskkirjaga nr 117-k 
Lisa  

   
 

 

 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: Relvastatud üksus (Viru Vangla) 

Ametinimetus: Relvastatud üksuse juht 

Tegevusvaldkond: Relvastatud üksuse tegevuse juhtimine ja koordineerimine 

Vahetu juht: Vanglate valdkonna asekantsler  

Alluvad: Nõunik, vanglate relvastatud üksuse rühma juhid ja liikmed 

Ametnik asendab: Puuduvad 

Ametnikku asendab: Relvastatud üksuse juhi ettepanekul ja asekantsleri otsusel rühma juht 

Ametikoha põhieesmärk: Relvastatud üksuse arendamine ja valmisoleku loomine erakorraliste 
sündmuste lahendamiseks 

 

Nõuded ametniku 
haridusele, töökogemusele, 
teadmistele ja oskustele: 

1. Vastab justiitsministri 23.07.2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse 
ametnikule esitatavad nõuded,  nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamise valik“ 1. jaos vangla peainspektori 
ametiastmele esitatavatele nõuetele. 

2. Vastab justiitsministri 12.12.2002. a määruse nr 81 „Relvastatud üksuse 
tegevuse kord“ § 21 ja § 4 alusel justiitsministri 17.06.2011. a  
käskkirjaga nr 63 „Relvastatud üksuse liikme testid“ kehtestatud 
nõuetele. 

3. Vastab justiitsministeeriumi juhtide kompetentsimudelis määratletud 
ootustele. 

4. Vähemalt 5-aastane töökogemus vanglateenistuses, politseiasutuses või  
kaitseväes ametikohal, mis eeldab häid teadmisi turvataktikast, relvade 
käsitsemisest ja kasutamisest, enesekaitsest ja erivahenditest ning 
valmisolekut neid igapäevaselt kasutada. 

5. Vähemalt 3-aastane kogemus spetsialiseeritud üksuse meeskonna 
juhina vanglateenistuses, politseiasutuses või  kaitseväes. 

6. Väga head teadmised turvataktikast, relvade käsitsemisest ja 
kasutamisest, enesekaitsest ja erivahenditest ning oskus neid kasutada. 

7. Väga head teadmised vahetu sunni kasutamise õiguslikest alustest. 
8. Vanglateenistuse väljaõppesüsteemi ja korralduse tundmine. 
9. Kriisireguleerimise süsteemi tundmine vanglas ja väljaspool vanglat. 
10. Ametikohal kohaldatakse täistööaega, öötööd, valveaega. 
 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Üksuse ja ametiabi andjate arengu- ja 
tööplaanide ning muude korralduslike 
dokumentide väljatöötamine. 

Arengu- ja tööplaanid on välja töötatud ja rakendatud. 

2. Vanglateenistuse vahetu sunni 
kasutamisega seotud põhimõtete, 
õigusaktide ja juhendite arendamisel 
sisendite andmine. 

Õigusaktid ja standard on ajakohased ja õiguspärased. 

3. Sisendite andmine laiapindse riigikaitse ja 
vanglateenistuse kriisi valdkonnaga seotud 
dokumentidesse. 

Laiapindse riigikaitse ja vanglateenistuse kriisi valdkonnaga 
seotud dokumentidesse on sisendid antud. 

4. Erinevatel objektidel ja erinevate 
ülesannete täitmisel järgitava 
tegutsemistaktika väljatöötamine ja oskuse 
arendamine üksuse liikmetel. 

Taktikad on välja töötatud; üksuse liikmed on oskused 
omandanud. 

5. Üksuse eelarve koostamise protsessis 
osalemine ja üksuse ülesannete täitmiseks 
vajalike vahendite taotlemine. 

Osaletakse eelarve koostamise protsessis ja taotlused on 
õigeaegselt ja vajaduspõhiselt esitatud. 
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6. Üksuse ülesannete täitmiseks vajaliku 
varustuse planeerimine ja vajaduste 
esitamine Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna karistuse täideviimise talitusele. 

Varustuse vajadus on kaardistatud ja sisend õigeaegselt ja 
vajaduspõhiselt esitatud. 

7. Üksuse liikmele ülesannete täitmiseks 
antud eririietuse ning relvade ja 
erivahendite säilimise ja sihipärase 
kasutamise tagamine. 

Üksus kasutab eririietust ja relvi sihipäraselt, tagatud on 
nende säilimine ning aja- ja korrakohane ülevaade. 

8. Korraldab üksuse liikme valimist. Liige vastab üksuse liikmele esitatavatele kõigile nõuetele ja 
omadustele, sh väärtuste poolest. 

9. Teeb koostöös vangla direktoriga vanglate 
valdkonda juhtivale asekantslerile 
ettepaneku üksuse liikme nimetamise ja 
vabastamise kohta. 

Ettepanek on esitatud õigeaegselt ja see on eelnevalt 
kooskõlastatud selle vangla direktoriga, kus vanglas 
vanglaametnik töötab. 

10. Rühma juhi ja liikme väljaõppe ning 
täiendõppe organiseerimine. 

Rühma juhid ja liikmed osalevad väljaõppes ning nad on 
võimelised rakendama omandatud teadmisi ja oskusi. 

11. Ametiabi andjate väljaõppe planeerimine ja 
läbi viimine koostöös Justiitsministeeriumi 
vanglate osakonna karistuse täideviimise 
talitusega. 

Ametiabi andjad osalevad väljaõppes. 

12. Teeb väljaõppe ja relvastatud üksuse 
rühmade tegevuse korraldamisel koostööd 
avaliku korra tagamise ja laiapindse 
riigikaitse korraldamisega tegelevate 
asutuste ja organisatsioonidega, 
kooskõlastades oma tegevuse eelnevalt 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna 
karistuse täideviimise talitusega.  

Koostöö vanglate osakonnaga, vanglatega ja teiste 
jõustruktuuridega. Teiste jõustruktuuridega koostöö õppuste 
planeerimisel ja/või lahendamisel osalemine. 

13. Vanglateenistuse õppuste planeerimisel 
ja/või lahendamisel osalemine. 

Õppuste planeerimisel ja/või lahendamisel on osaletud. 

14. Üksuse esindamine esindust vajavatel 
sündmustel.  

Üksus on esindatud. 

15. Annab üksuse tegevusest aru vanglate 
valdkonda juhtivale asekantslerile. 

Esitab aruande ülesande täitmise kohta ja koondaruande 
eelmise aasta tegevuste kohta. Aruanded on esitatud 
õigeaegselt. 

16. Justiitsministeeriumi vanglate osakonna 
karistuse täideviimise talituse juhataja ja 
vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri 
ühekordsete ülesannete ja korralduste 
täitmine. 

Korraldus ja ühekordne ülesanne on õigeaegselt ja 
korrektselt täidetud. 

17. Juhib üksust üksuse ülesannete täitmisel. Üksuse ülesanded on õigeaegselt ja õiguspäraselt täidetud, 
tegevused on, arvestades sündmuse olemust, läbimõeldud 
ja planeeritud ning liikmetele on teada nende rollid. 

18. Vahetu juhi poolt määratud ajal olla 
valveajal. 

Ametnik on valveajal kättesaadav. 

 
 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

Tegevused on kooskõlastatud Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja vanglate 
valdkonda juhtiva asekantsleriga. 
Teeb koostööd vanglatega, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja teiste 
jõustruktuuridega. 

 

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest, relvastatud üksust 
reguleerivatest justiitsministri määrustest, vanglateenistuse ja ametniku eetikakoodeksist  ning muudest 
õigusaktidest. 

 

Ametnik: 

 
       allkiri/ kuupäev                            


