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VIRU VANGLA 
 
SAATEÜKSUSE 

VANEMSAATJA AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Saateüksus 

Ametikoht: Vanemsaatja 

Tegevusvaldkond: Vangistuse täideviimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor  

Vahetu juht Üksuse juht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Saateüksuse juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Saateüksuse juhi poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: Vangide plaaniline vanglaväline saatmine  

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vastavus vangistusseaduse § 113
1
 lg 2 alusel kehtestatud 

Justiitsministri 23.07.2013 määruses nr 26 „Vanglateenistuse 
ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine 
ning vangla direktori värbamine ja valik“ ja justiitsministri 
12.12.2002 määruses nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord“ 
sätestatud nõuetele ning sooritanud justiitsministri 12.12.2002 
määruses nr 81 § 2

1 
alusel justiitsministri käskkirjaga kehtestatud 

testid, saateülesande täitmise teoreetilise ja praktilise väljaõppe 
ning täiendkoolitused  

2. Teenistujal peab hiljemalt 6 kuud pärast tööle asumist olema 
vähemalt sõiduki B-kategooria juhtimisõigus ja alarmsõidukijuhi 
tunnistus 

3. Muud teenistuskohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised 
ja oskused 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

Vangide saatmine vangistusseaduse alusel 
kehtestatud regulatsioonide nõuetele 
vastavalt, sealhulgas vangi saateautosse 
paigutamisel, valvamisel ja üleandmisel 
 

Vangide saatmised toimuvad vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele 
 

Saatemeeskonna liikmete ülesannete 
määramine, nende juhendamine enne 
saateülesande täitma asumist ning nende   
tegevuse juhtimine saatmise ajal 

Saatemeeskonna liikmed teavad enne saatmisülesande 
täitma asumist oma täpseid tööülesandeid ning on saanud 
saatmise läbiviimiseks vajalikke juhiseid ja korraldusi saatmise 
ajal 

Enne saatmisülesande täitmist saatmisega 
kaasnevate riskide hindamine 
 

Saatmisülesande täitmisega kaasnevad riskid on 
nõuetekohaselt hinnatud, saatjad on riskidest teadlikud ning 
saanud neist lähtuvad tegutsemisjuhised  

Saatemeeskonna suuruse, koosseisu, 
sõiduki  ja täpse  teekonna määramine 
 

Saatemeeskond on saatmisülesande täitmiseks piisava 
suurusega, saatmisauto saatmisülesande nõuetekohaseks  
täitmiseks sobiv ning  selle valikul ja saatmisteekonna 
määramisel on arvestatud võimalikke riske 

Saateplaani esimese ja teise osa koostamine 
ja kinnitamine 

Saateplaani esimene ja teine osa on koostatud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt ning allkirjastatud 

Saatjate teenistusrelvade, sidevahendite ja 
muu vajaliku varustuse olemasolu 
kontrollimine enne saateülesande täitma 
asumist 

Saatjate teenistusrelvad, sidevahendid ja muu varustus vastab 
nõuetele  
 

Saateauto tehnilise korrasoleku kontrollimine 
enne saateülesande täitma asumist 

Saateautol ei teki saatmisülesande täitmise ajal rikkeid, mille 
tekkimist oleks saanud enne ülesande täitma asumist 
tuvastada 

Vangi isikusamasuse tuvastamine ning 
vajalike dokumentide olemasolus 
veendumine 

Saatemeeskond võtab vastu ja annab üle saatmisülesandega 
ettenähtud vangid ja nõutava dokumentatsiooni 
 



Ohjeldusmeetmete nõuetekohase 
kasutamise otsustamine saatmisel ning selle 
dokumenteerimine 

Ohjeldusmeetmeid on kasutatud ja see dokumenteeritud 
vangide saatmise nõuetele vastavalt 

Alarmsõidu vajaduse otsustamine Alarmsõidu kasutamiseks on mõjuv põhjus 

Vangla korrapidaja ja muu sihtkoha 
kontaktametniku nõuetekohane teavitamine 

Vangla korrapidaja ja muu sihtkoha kontaktametnik on 
saatemeeskonna ülemalt saanud nõutava informatsiooni 
õigeaegselt 

Teavitab koheselt saateüksuse juhti mistahes 
probleemidest, mis takistavad 
teenistusülesannete täitmist või määratud 
tähtaegadest kinni pidamist. 

Saateüksuse juhti on esilekerkivatest probleemidest 
operatiivselt teavitatud.  

Täidab saateüksuse juhi antud ühekordseid 
ülesandeid 

Ülesanded on täidetud õigeaegselt ja korrektselt 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest Läbitud õppe- ja teabepäevad 

 
 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud saateüksuse juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste ja 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetut juhti saadud ja täitmisel olevate teenistusülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale; 
2. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
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 konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
4. Vastutab seadustest, määrustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast, 

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/                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


