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VIRU VANGLA                                                                                                                                      

JÄRELEVALVEOSAKOND 

VANEMVALVURI (pääsla) AMETIJUHND 

Struktuuriüksuse nimetus Järelevalveosakond 

Teenistuskoht Vanemvalvur 

Tegevusvaldkond Järelevalve ning kontroll 

Ametisse nimetamine Vangla direktor 

Vahetu juht Järelevalveosakonna peaspetsialist 

Alluvad Järelevalveosakonna 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. 

Juhul, kui vanemvalvur täidab vanglavälist saatmisülesannet ja/või 

osutab avaliku korra tagamise raames ametiabi, siis kohalduvad 

talle lisaks vastava tööülesandega seotud kvalifikatsiooninõuded. 

Vanemvalvur Vastavus Justiitsministri 23.07.2013 vastu võetud määruse nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 
jagu 4 esitatud nõuetele. 

Vanemvalvur–saatja 1. Vanemvalvuri tööülesandeks on määratud vanglaväline 

saatmine; 

2. Valmisolek täita vanglavälist saateülesannet; 

3. Vastava eriväljaõppe edukas läbimine; 

4. Tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja nende 

kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna 

määratud tasemel; 

5. Kehaliste katsete sooritamine vähemalt justiitsministri 23. juuli 

2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad 

nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori 

värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu kohaselt. 

Vanemvalvur–ametiabiandja 1. Vanemvalvur on määratud ametiabi andjaks avaliku korra 

tagamist nõudvates ülesannetes; 

2. Vastava eriväljaõppe edukas läbimine; 

3. Tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja 

kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna 

määratud tasemel; 

4. Valmisolek täita avaliku korra tagamise raames ametiabi 

andmise ülesannet. 

 

Tööülesanded Tulemus 

Teenistusse astudes kontrollib talle väljastatud 

varustust. 

Väljastatud varustus on kontrollitud. Puudustest on 

ette kantud varustuse väljastanud ametnikule. 

Protokollib vastavalt vajadusele teenistusalaseid 

koosolekuid. 

Koosolekud on protokollitud. 

Haldab vangla läbipääsusüsteemi APACS ning 

aktiveerib personalivaldkonna poolt väljastatavaid 

kiipkaarte, sh ka töötõendeid. 

Kiipkaardid ja töötõendid on aktiveeritud. 

Esitab õigeaegselt informatsiooni oma töölõigu 

täitmise kohta osakonnajuhatajale. 

Informatsioon on õigeaegselt ja korrektselt 

esitatud. 

Koostab juhtkonna ning teabe- ja uurimisosakonna 

valvegraafikut. 

Valvegraafik on koostatud. 



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. 

Jälgib kinnipeetavate poolt vangistusseaduse, 

vangla sisekorraeeskirja ja Viru Vangla kodukorra 

täitmist. 

Rikkumised on fikseeritud.  

Teostab teenistusalaseid kontrolltoiminguid ja 

kõrvaldab puudused. 

Kontrolltoimingud on teostatud ja puudused on 

likvideeritud.  

Kontrollib vajadusel teenistusse saabuvate ja ka 

teenistuses viibivate vanglateenistujate võimalikku 

joovet. 

Joove on kontrollitud. 

Vastutab oma haldusalas vangla üldiste 

tulemuseesmärkide täitmise eest. 

Tulemuseesmärgid on täidetud. 

Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 

elektronpostiga. 

Elektronpost on läbi vaadatud ja saadud ülesanded 

on täidetud. 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Lisaks osaleb 

tööalastel nõupidamistel ja edastab 

vastutusvaldkonda puudutava informatsiooni 

teenistujatele. 

Õppe- ja teabepäevadel on osaletud, on kursis 

tööalase informatsiooniga ja see on edastatud 

teenistujatele. 

Kontrollib teenistuskoerajuhtide töö tõrgeteta 

toimimist. Teavitab koheselt vahetut juhti 

teenistusülesannete mittenõuetekohasest täitmisest 

ning muudest teenistusalastest kitsaskohtadest. 

Kontroll peab toimuma vähemalt 1 kord nädalas. 

Koerajuhid saavad teenistusülesannetega 

hakkama ning need on korrektselt tehtud,. 

Tagab alluvatele vajalikud töö ja kaitsevahendid. Alluvatel on teenistusülesannete täitmiseks kõik 

töövahendid olemas. Alluvatel on vajalikud 

kaitsevahendid olemas 

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

Tööülesannete teostamisel on tagatud ohutus. 

Haigestudes või muudel kaalukatel põhjustel 

teenistusest puudumisest teavitab koheselt vahetut 

juhti. 

Vahetu juht on õigeaegselt informeeritud. 

Vanglale seatud tulemuseesmärkide täitmine. Vanglale seatud eesmärkide järgimine ja täitmine. 

Tagab valveruumis puhtuse ja korra. Valveruum on puhas ja korras. 

Peab kinni saatjata kõrvalised isikud ja järelevalveta 

kinnipeetavad, kellel ei ole õigus seal viibida ning 

kannab sellest ette enda haldusosakonna 

peaspetsialistidele või peaspetsialist-korrapidajale. 

Vangla territooriumil ei viibi mitte ettenähtud kohas 

kõrvalisi isikuid ega järelevalveta kinnipeetavaid. 

Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni ja 
vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal.  

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem 
täidetud ülesannetest, dokumendid on 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt 
kehtivale korrale.  

Kannab teenistuse ajal talle väljastatud 

erivahendeid. 

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 

hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku 

turvalisus.  

Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud. 

Tagab vangla läbipääsusüsteemi APACS süsteemi 
korrasoleku. 

Vangla läbipääsusüsteemis APACS valitseb kord. 
Programme on täidetud nii, et ei oleks segadust 
(näiteks topeltkanded kiipkaardisüsteemis).   

Täidab vahetult juhilt/struktuuriüksuse juhilt saadud 

suulisi- ja kirjalikke korraldusi.  

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 teenistuse tõttu teatavaks saanud teenistujate perekonna-ja eraellu puutuvate 

andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 
3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. 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 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
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