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1.  Üldsätted 

 
1.1 Harku ja Murru Vangla kodukorras (edaspidi kodukord) täpsustatakse „Vangistusseaduses“ 

(edaspidi VangS), justiitsministri 30.11.2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ 
(edaspidi VSkE) jt vangistust reguleerivates õigusaktides sätestatud vangistuse täideviimise 
korraldust, arvestades Harku ja Murru Vangla eripära (arhitektuurne, töökorralduslik jmt). 

 
1.2 Kodukord on täitmiseks kohustuslik Harku vangistusosakonnas viibivatele kinnipeetavatele.  

 
1.3 Harku vangistusosakond asub aadressil Pikk 19, Harku vald, 76902, Harjumaa.  

 
1.4 Kinnipeetav on kohustatud olema vanglateenistujatega, vangla külastajatega ja teiste 

kinnipeetavatega viisakas ja korrektne, mitte kasutama žargooni ja slängi. 
 
1.5 Kinnipeetaval on keelatud: 

1) kasutada füüsilist ja/või vaimset vägivalda teiste kinnipeetavate, vanglateenistujate ning 
teiste isikute suhtes; 

2) teha endale või teistele tätoveeringuid ning lubada ennast tätoveerida; 
3) mängida kaardi-, laua- või muid mänge materiaalse või muu kasu saamise eesmärgil, 

sõlmida kihlvedusid; 
4) teostada kambri või muude ruumide ümberehitust ja muuta sisustust, sh kleepida või 

kinnitada kambri ehituselementidele, kappidele, vooditele ja muule varale pilte, 
väljalõikeid, reproduktsioone, fotosid jms, samuti teha varale kirjutisi ning riputada oma 
magamiskoha ja kambriukse ette eesriideid; 

5) katta kinni valgusteid, aknaid, uksesilmi ja videovalvesüsteeme; 
6) visata akendest välja esemeid, ronida aknalaudadel; 
7) vanglateenistuja loata siseneda teenistujate tööruumidesse; 
8) takistada mistahes viisil kambrite avamist ja sulgemist; 
9) kahjustada enda ja teiste isikute tervist; 
10) suhelda teiste osakondade kinnipeetavatega, välja arvatud lubatud ühistegevuse ajal.  
 

1.6 Erandkorras võib vangla direktor lubada muudatusi/kõrvalekaldumisi käesolevast kodukorrast 
kohaseid menetlusreegleid järgimata, kui see on tingitud teenistuse ja töökorralduse 
operatiivsetest muudatustest ning sellest informeeritakse viivitamatult kõiki kinnipeetavaid ja 
vanglateenistujaid. 
 

1.7 Vangla võib kinnipeetavalt nõuda tekitatud materiaalse kahju hüvitamist tsiviilkohtumenetluse 
kaudu.  

 
1.8 Kodukorras viidatud graafikud kinnitab direktori asetäitja. Graafikud pannakse üles osakonna 

stendidele. 
 
1.9 Kodukorras viidatud taotluste vormid on käesoleva korra lisades. 
 

2.  Vangla territoorium 

 
2.1 Valvatav territoorium jaguneb viieks osaks (Lisa 7 - territooriumi skeem): 

 eluosakond; 

 tööosakond; 

 olmehoone; 

 majandustööde osakond (sh katlamaja); 

 vangla pääslahoone. 
   
 
2.2 Eluosakond on kinnipeetava majutamiseks mõeldud hoone, mis on jaotatud viieks 

osakonnaks: 

 M1 – esimese korruse meeskinnipeetavate osakond; 

 N1 – esimese korruse naiskinnipeetavate osakond; 



4 

 

 M2 – teise korruse meeskinnipeetavate osakond; 

 N2 – teise korruse naiskinnipeetavate ja sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnad. 
 [Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 

3.  Vastuvõtt ja vanglasisene paigutus 

 
3.1 Vanglasse saabudes paigutatakse kinnipeetav ajutiselt enne läbiotsimist ootekambrisse tema 

isiklikest asjadest eraldi. Kinnipeetav otsitakse esimesel võimalusel läbi koos täieliku lahti 
riietamisega. 
 

3.2 Vanglas lubatud ja keelatud esemetega toimitakse vastavalt VangS ja VSkE kehtestatud 
korrale. 
 

3.3 Vajadusel tehakse viivitamatult kinnipeetavale ning tema asjadele desinfektsioon. 
 

3.4 Läbiotsitud kinnipeetavale väljastatakse madrats, padi, tekk, kaks lina, padjapüür, kaks 
käterätikut ja vastavalt ilmastikutingimustele vangla riietus (neli T-särki, kahed pikad püksid, 
kaks jakki, kahed lühikesed püksid, jope, müts, sall ja kindad). Naiskinnipeetav võib soovi 
korral lühikeste pükste asemel saada seeliku. 
 

3.5 Vanglateenistuja määrab ja otsustab kinnipeetava vanglasisese paiknemise määrates talle 
kambri, voodikoha ja kapi esemete hoidmiseks. 

 

4.  Liikumine vangla territooriumil 

 
4.1 Kinnipeetavad liiguvad vangla territooriumil saatmiskava, peaspetsialist-korrapidaja või 

korrapidaja abi korralduse alusel koos vanglateenistujast saatjaga, hoides käed julgeoleku 
tagamiseks selja taga. Käsi ei pea hoidma selja taga kinnipeetavad, kellel kantavad asjad 
seda takistavad, kes liiguvad treppidel, meditsiinilise vastunäidustuse korral või kelle 
tööülesanded ei võimalda käsi selja taga hoida. Mitmekaupa vangla territooriumil liikudes on 
kinnipeetavad kohustatud liikuma kahekaupa kolonnis või vastavalt saatmist teostava 
vanglateenistuja korraldusele. Kinnipeetaval on keelatud vanglateenistuja loata väljuda talle 
määratud osakonnast, kambrist või muust määratud kohast. 
 

4.2 Kinnipeetav on kohustatud kandma vangla riietust, välja arvatud magades. Väljumisel 
eluosakonnast peab kinnipeetav riietuma vastavalt ilmastikutingimustele. Vangla riietuse all 
võib kanda vanglateenistuse poolt lubatud isiklikku riietust (kodukorra punkt 8.5)  tingimusel, et 
need ei paista vangla riietuse alt välja. 

 
4.2.1  [Kehtetu – 23.05.2013 direktori käskkiri nr 43]. 
 
4.3 Kinnipeetav on kohustatud kandma kaelas nähtavalt ja loetavalt vanglateenistuse poolt 

väljastatud nimesilti väljaspool kambrit (välja arvatud öörahu ajal tualettruumi külastamisel) ja 
loenduse ajal. 

  
4.4 Kinnipeetaval on keelatud:  

1) saatmise ajal vestelda kõrvaliste isikutega, välja arvatud saatmist teostava 
vanglateenistujaga; 

2)  tegeleda saatmise ajal kõrvaliste tegevustega (maha visata või üles korjata mistahes 
esemeid, avada uksesilmi, vajutada ükskõik millisele nupule ja lülitile, kalduda kõrvale 
saatmise marsruudilt jne); 

3)  ületada jalutusboksi võre, ronida või rippuda jalutusboksi võre küljes ja riputada esemeid 
jalutuboksi võre külge; 

4)  jalutusboksis viibimise ajal maha visata või üles korjata mistahes esemeid, suhelda 
kinnipeetavatega, kes ei viibi samal ajal jalutusboksis, paljastada keha (tõmmata üles 
püksisäärt või T-särki jms); 

5)  viibida tualettruumi boksis koos teise kinnipeetavaga. 
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4.5 Kui kinnipeetav paneb jalutuskäigul toime distsipliinirikkumise tunnustele vastava teo, otsustab 

vanglateenistuja jalutuskäigu jätkamise või katkestamise. 
 
4.6 Osakonnast väljumisel ja osakonda sisenemisel otsitakse kinnipeetav läbi. Selleks on ta 

kohustatud seisma näoga seina poole ja asetama käed seinale vanglateenistuja poolt 
osutatud kohale. Vajadusel teostatakse kinnipeetava suhtes täielik läbiotsimine koos lahti 
riietumisega ja kehaõõnsuste kontrollimisega. 

 
4.7 Saatmiskavas märgitud sihtkohtadesse minekul on kinnipeetaval lubatud kaasa võtta ainult 

esemeid, mis on saatmiskavas määratud sihtkohas vajalikud. Kinnipeetaval on saatmiskavas 
märgitud kohtadest tagasi tulles keelatud kaasa võtta asju (välja arvatud peaspetsialist-
korrapidaja loal), mida tal saatmiskavas märgitud kohtadesse minemisel kaasas ei olnud. 

 
4.8 Jalutuskäigule on lubatud minna ainult hooajale vastavas riietuses ja kaasa võtta käekell, 

kaelaskantav religioosne ese, palvehelmed, abielusõrmus ning taskurätt (üks riidest või kuni 
kümme pabertaskurätikut). 

 [Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
  
 Liikumine emade-laste osakonnas ja mänguväljakul 
 
4.9 Eluosakonnas paikneval laste mänguväljaku territooriumil on õigus viibida ainult emade-laste 

osakonnas viibivatel kinnipeetavatel ja nende lastel. Emade–laste osakonnas viibivatel 
kinnipeetavatel ning lastel on õigus väljaspool osakonna ruume liikuda ümber olmehoone ja 
viibida laste mänguväljakul. Muudesse kohtadesse liikumine toimub koos saatjaga. 
 

4.10 Punktis 4.9 sätestatud õigus kehtib ema osakonnast eemalviibimise perioodil ka 
kinnipeetavast hooldajal, kes hoolitseb ajutiselt lapse eest. 
 

5.  Päevakava 

 
5.1 Kinnipeetav on kohustatud järgima oma osakonna päevakava (lisad 1-5). 
 
5.2 Päevakava on kinnipeetavale nähtav osakonna stendil.  
 
5.3 Äratuse ajal ja öörahu alguses antakse osakonnas helisignaal. 

 
5.3.1 Eluosakonna kambrid lukustatakse öörahu ajaks vahetult pärast kambris päevakavajärgse 

õhtuse loenduse läbiviimist. 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
 

5.4 Kinnipeetav on kohustatud: 
1) öörahust äratuseni viibima vanglateenistuse poolt talle määratud kambris ja voodikohal, 

välja arvatud tualettruumi külastamisel ja peaspetsialist-korrapidaja korraldusel 
majandustöölisel, kelle tööülesanded nõuavad töötamist öörahu ajal; 

2) peale äratust korrastama oma voodi koheselt ja tagama selle korrasoleku öörahuni. 
 
5.5 Kinnipeetaval on keelatud äratusest öörahuni voodis magada, välja arvatud 

meditsiiniosakonna töötaja loal, öörahu ajal töötanud või öörahu ajal tööle mineval 
kinnipeetaval.  
 

5.6 Öörahu ajal tualettruumi külastamiseks peab kinnipeetav vajutama kambris olevat 
kutsunginuppu ning ootama kuni vanglateenistuja annab tualettruumi külastamiseks loa.  

 
5.7 Kabeli, raamatukogu, spordisaali külastamine ning dušširuumi ja juuksuri teenuse kasutamine 

on sätestatud graafikus. 
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6.  Loendus 

 
6.1 Korraldus loenduseks antakse suuliselt või helisignaaliga vahetult enne selle algust. Loendus 

toimub osakondade kambrites ning vajadusel kinnipeetavate töökohtadel. 
 
6.2 Loenduse ajal on kinnipeetav kohustatud vanglateenistuja kambrisse sisenemisel püsti 

tõusma ning seisma korrektselt riietatuna oma korrastatud voodi kõrval või vanglateenistuja 
korraldusel mujal.  

 
6.3 Loenduse ajal hoiab kinnipeetav käsi külgedel, tal on keelatud toetuda vastu seina või voodit, 

rääkida ilma vanglateenistuja loata või takistada loenduse läbiviimist muul viisil. Kõik kambris 
olevad elektriseadmed peab kinnipeetav loenduse ajaks välja lülitama. 

 
6.4 Loendust teostav vanglateenistuja kontrollib kinnipeetava vastavust loenduskaardile ja 

kinnipeetavate üldarvu. 
 
6.5 Loendust teostav vanglateenistuja kontrollib visuaalselt kinnipeetavate füüsilist seisundit, 

kambri ja kambrisisustuse tehnilist olukorda.  
 

6.6 Pikaajalisel kokkusaamisel viibiva kinnipeetava loendus viiakse läbi pikaajalise kokkusaamise 
toas (täpsemalt kodukorra punktis 13.16). 

 

7.  Keelatud esemed 

 
7.1 Kinnipeetavatele on täiendavalt keelatud lisaks VSkE § 641 sätestatud esemetele ja ainetele 

VangS § 15 lõikele 2 vastavad järgmised esemed: 
1) vanglateenistuse vahenduseta soetatud või vanglasse saabumisel mitte kaasas olnud 

toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained ning sigaretid; 
2) juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab, välja arvatud 

vanglateenistuse poolt või loal väljastatud järgmised esemed:  
2.1) jalanõude küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael; 
2.2) pael nimesildi kandmiseks;  
2.3) pael ususümboolika kandmiseks; 
2.4) kuni kaks meetrit pikad elektriseadme kasutamiseks vajalikud juhtmed või kaablid, 
mis on vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud; 
2.5) riietes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael või kumm; 

3) keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab, välja arvatud 
järgmised esemed: 
3.1) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud 
käekell; 
3.2) kuni 8 cm pikkune ilma küüneviilita küünelõikur; 
3.3) plastmassümbrisega taskupeegel läbimõõduga kuni 10 cm; 
3.4) loa alusel väljastatud elektriseade (pardel või epilaator); 
3.5) patareideta raseerija; 
3.6) muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed; 

4) isevalmistatud esemed; 
5) närimiskumm; 
6) söömiskõlbmatuks muutunud toiduained; 
7) narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, sellist ainet 

sisaldav segu ja loodussaadus ning narkootilise või psühhotroopse ainega immutatud ese 
või aine; 

8) erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik üheselt 
tuvastada; 

9) ravim, ravimtaim, toidulisand, vitamiin ja energiajook, spordijoogid ja nende 
valmistamiseks mõeldud ained, välja arvatud vangla arsti ettekirjutusel ja 
vanglateenistuse poolt väljastatud; 

10) meditsiiniline abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade, välja arvatud vangla arsti 
loal; 
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11) liikumise abivahend, välja arvatud meditsiiniosakonna töötaja poolt lubatud või 
väljastatud; 

12) aroomi eritav aine ja ese, välja arvatud vanglateenistuse vahendusel soetatud või 
vanglateenistuse poolt väljastatud  hügieenitarbed ja puhastusvahendid; 

13) WC-paber, salvrätikud, vatipadjad, vatitikud, puhastuslapp, -käsn, tampoonid, 
hügieenisidemed jms esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või ei 
olnud vanglasse saabudes kaasas; 

14) kondoomid, välja arvatud vanglateenistuse poolt väljastatud; 
15) elektrooniline sigaret; 
16) tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese, välja arvatud viis sinist 

pastapliiatsit; 
17) elektrihambahari, patareidega raseerija, juukselõikusmasin jm sarnased seadmed, mida 

on lihtne kohaldada tätoveerimisaparaadiks, välja arvatud epilaator või pardel; 
18) kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid, välja arvatud järgmised esemed: 

18.1) vanglateenistuse vahendusel soetatud plastmassist kirjaklambrid; 
18.2) kooli poolt väljastatud esemed; 
18.3) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud 
töötav sinine pastapliiats (kuni 5 tk);  
18.4) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud värvi- 
ja harilik pliiats (kokku kuni 12 tk); 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
18.5) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud 
pliiatsiteritaja (1 tk) ja kustutuskumm (1 tk); 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

19) kontoritehnika, välja arvatud vanglateenistuse poolt väljastatud kalkulaator õppetöös 
osalevale kinnipeetavale; 

20) dokumendiregistraatorid ja –kaaned, kiletaskud, välja arvatud läbipaistvate pehmete 
kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi;  
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

21) foto- ja margialbum, pildiraam; 
22) perioodika, ristsõnaraamatud, kataloogid jm sarnased esemed, mis ei ole 

vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse poolt väljastatud; 
23) muusikaline (õnnitlus)kaart;  
24) esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms 

kinnikatmist; 
25) mänguasi, mängud, välja arvatud doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud 

vanglateenistuse vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud; 
26) elektriseadmed,  mille võimsus ületab 1 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse 

vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel kaasas olnud; 
27) televiisor diagonaaliga üle 48 cm (19“); 
28) toiteallikas, välja arvatud vanglateenistuse vahendusel soetatud patarei; 
29) mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja 

elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest osa on eemaldatud; 
30) signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, välja arvatud vanglateenistuse 

loal väljastatud ja vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel 
kaasas olnud televiisor ja raadio; 

31) arvuti ja muu seade, millega on võimalik saavutada või mida modifitseerides on võimalik 
saavutada internetiühendus; 

32) andmekandja ja selle lugeja, välja arvatud paber; 
33) digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool; 
34) kaal; 
35) riidepuu; 
36) nokamüts, välja arvatud vanglateenistuse loal; 
37) üle 3 cm kõrguse kontsaga, metalltugevdustega, platvormtallaga (3 cm) või muul viisil 

ohtlikud jalanõud ning eriotstarbelised jalanõud, välja arvatud tööülesannete täitmiseks 
vanglateenistuse poolt väljastatud või lubatud jalanõud; 

38) kandekott, kohver, karp, kast, kann, plastikalus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese, 
välja arvatud järgmised esemed: 
39.1) vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott; 
39.2) viis kilekotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks; 
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39.3) kuni 2 läbipaistvat plastikust säilituskarpi. Karpide kogumaht kokku ei tohi ületada 1 
liitrit; 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
39.4) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud 
hambaharja-, seebi- ja proteesikarp; 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
39.5) vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud 
filterkann;  
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

39) vihmavari; 
40) kell, välja arvatud vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel 

kaasas olnud käekell; 
41) päikeseprillid, välja arvatud vangla arsti ettekirjutusel; 
42) silmaklapid; 
43) kõrvatropid ja –klapid; 
44) üle ühe komplekti palvehelmeste; 
45) relvamakett või –imitatsioon; 
46) filter, välja arvatud vanglateenistuse vahendusel soetatud veefilter; 
47) küttekeha, välja arvatud vanglateenistuse vahendusel soetatud veekeetja; 
48) sarnase otstarbega isiklikud esemed, mille tagab vangla; 
49) käesolevas loetelus nimetamata muud esemed, mille korrektne läbiotsimine on 

ajamahukas või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kaotada nendele 
ettenähtud hügieenilisuse või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed 
kergesti puruneda ning mis ei ole vanglas vajalikud või teiste lubatud asjadega 
asendatavad; 

50) riideesemed ja jalanõud, mis ei ole väljastatud vanglateenistuse poolt või ostetud vanglas 
kauplusest; 

51) ventilaator, välja arvatud vanglateenistuse poolt väljastatud; 
52) plastpudelid, mille maht kokku ületab 3 liitrit ja pudelikorgid. 

 

8. Isiklikud esemed ja nende hoidmine 

 
8.1 Isiklike asjade kättesaamiseks ja lattu paigutamiseks peab kinnipeetav esitama taotluse (lisad 

16-17). 
  

8.2 Isiklike asjade laost väljastamise ja lattu paigutamise täpsem kord on reguleeritud graafikus. 
 

8.3 Kinnipeetav on kohustatud hoidma temale määratud kambris ja öökapis vaid temale kasutada 
antud ja lubatud esemeid ning toiduaineid, soetades need üksnes vanglateenistuse loal ja 
kontrollimisel. Kapis olevate kinnipeetavale keelatud (sh temale mittekuuluvate) esemete eest 
vastutab kinnipeetav, kelle kasutuses kapp on. 

 
8.4 Kinnipeetaval on keelatud: 

1) mis tahes viisil asjade üleandmine teistele kinnipeetavatele; 
2) ilma vangla loata isiklikke asju ära visata. Isiklike esemete äraviskamiseks ja ühtsest 

nimekirjast mahakandmiseks on kinnipeetav kohustatud vanglateenistuse ametnikule 
esitama taotluse ning koos taotlusega mahakantavad esemed (välja arvatud aluspesu ja 
sokid); 

3) võõrandada või võtta vastu teistelt kinnipeetavatelt mis tahes esemeid või aineid; 
4) võtta töö- ja majandustööde osakonda kaasa isiklikke asju, välja arvatud kooli minnes 

kooli tarvikud; pesema minnes käterätik või saunalina, šampoon, seep või vedelseep, 
raseerija, kreem, pesukäsn, plätud, naiskinnipeetavatel hügieenitarbed (tampoonid, 
sidemed); helistama minnes telefonikaart;  

5) viia ja/või tuua töö- ja majandustööde osakonnast eluosakonda temale mittekuuluvaid 
esemeid, välja arvatud peaspetsialist-korrapidaja loal. 

       [Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
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 Kinnipeetava isiklik riietus ja jalanõud 
 
8.5 Kinnipeetaval on lubatud kasutada isiklikku riietust ja jalanõusid järgmistes kogustes: 

1) aluspesu (kokku kuni 7 tk; naiskinnipeetaval on lisaks lubatud rinnahoidjad, kokku kuni 3 
paari);  

2) sokid (kuni 7 paari); 
3) soe pesu (kuni 2 tk); 
4) ööriided (öösärk või pidžaama, kokku kuni 2 tk); 
5) jalanõud (välja arvatud terava või üle 3 cm kontsaga jalanõud, kokku kuni 4 paari). 

 
8.5.1 Lisaks isiklikule riietusele on kinnipeetaval lubatud kasutada isiklik saunalina (1 tk). 
 
 Elektriseadme taotlemine 
 
8.6 Kinnipeetav, kes soovib isiklikku kasutusse saada VangS § 31 lõikes 2 sätestatud eset peab 

esitama taotluse (lisa 9).  
 

Elektriseadme kasutamine 
 
8.7 Elektriseadme kasutamisel ei tohi häirida teisi kinnipeetavaid ega vanglateenistujate tööd. 

 
8.8 Kui elektriseadme kasutamise käigus tuvastatakse sellele paigaldatud turvakleebise 

rikkumine, vangla sisekorra eiramine, elektriseadme kasutamine öörahu ajal või teise 
kinnipeetava poolt või loovutamine teisele kinnipeetavale, elektriseadme kasutamine muus 
kohas või muul eesmärgil kui see on ettenähtud,  paigutatakse elektriseade lattu ning selle 
kasutamise luba tunnistatakse kehtetuks.  
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 
 

8.9 Elektriseadme kasutamise loa kehtetuks tunnistamise korral punktis 8.8 sätestatud põhjustel, 
saab kinnipeetav elektriseadme kasutamise luba taotleda uuesti kuue kuu möödumisel.  

 
8.10 Vangla ei vastuta elektriseadmete kahjustuste eest, mis on tekkinud elektrivoolu katkestusest, 

pinge muutustest või elektriseadmete tehnilistest riketest, välja arvatud kahjustused, mis on 
tekkinud vangla õigusvastase tegevuse tulemusena. 
 
Elektriseadme remontteenus  
 

8.11 Kui elektriseadmel on kehtiv garantiiperiood, siis on kinnipeetaval võimalik pöörduda 
elektriseadme vahetamiseks või remontimiseks vangla kaupluse poole (juhul, kui elektriseade 
oli ostetud vangla kauplusest).  
 

8.12 Kui elektriseadmel on kehtiv garantiiperiood lõppenud, siis on kinnipeetaval võimalik 
vanglateenistuse vahendusel kasutada elektriseadme remontteenust, mida pakub 
vanglaväline firma (edaspidi teenuse osutaja), kellega vanglal on sõlmitud leping.  

 
8.13 Elektriseadme saatmisel teenuse osutajale peab kinnipeetav tasuma elektriseadme transpordi 

ja rikke tuvastamise kulu. Hind tehakse kinnipeetavale teatavaks lao teenistujate poolt enne 
elektriseadme saatmist teenuse osutajale.  
 

8.14 Elektriseadme remontimise kulu (varuosade maksumus ja töötunnid) tehakse kinnipeetavale 
lao teenistujate poolt teatavaks enne elektriseadme remontimist. Elektriseade remonditakse 
tingimusel, et kinnipeetav on tasunud transpordi ja rikke tuvastamise kulu ning omab piisavalt 
rahalisi vahendeid, et tasuda remondikulu. Kulud kannab kinnipeetav vanglasiseselt 
isikuarvelt. 
 

8.15 Remonti saadetav elektriseade tuleb eelnevalt taotluse alusel paigutada isiklike asjade lattu, 
millega peatatakse elektriseadme kasutamise eest kulu arvestamine. Elektriseade 
edastatakse teenuse osutajale ja tehakse elektriseadme remonttööd kinnipeetava taotluse 
alusel.  
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8.16 Remonditud elektriseade väljastatakse kinnipeetavale esimesel võimalusel pärast 
elektriseadme vanglasse saabumist.  

 

9.  Toitlustamine 

 
 Kinnipeetavate söömise üldkord 
 
9.1 Kinnipeetavate toitlustamine toimub sotsiaalministri 31.12.2002. a määruse nr 150 

„Toidunormid kinnipidamisasutustes“ alusel. 
 
9.2 Lisatoitlustamist vajavate isikute nimekirjad koostab meditsiiniosakonna juhataja üldjuhul üks 

kord kuus. 
 
9.3 Religioossetel kaalutlustel või meditsiinilistel põhjustel liha mittesisaldava toidu saamiseks 

pöördub kinnipeetav taotlusega kontaktisiku poole. Juhul, kui kinnipeetav taotleb liha 
mittesisaldava toidu saamist religioossetel kaalutlustel, menetleb taotlust vangla kaplan. Juhul, 
kui kinnipeetav taotleb liha mittesisaldava toidu saamist tervislikust seisundist tulenevalt, 
menetleb taotlust vangla meditsiiniosakonna töötaja. Kui kinnipeetavale on määratud lihavaba 
toit meditsiinilisel või usulisel kaalutlusel, kontrollitakse kinnipeetava kauplusest ostetud 
toiduainete nimestikku. Kui kinnipeetav on vanglateenistuse poolt lihavaba toidu võimaldamise 
ajal ostnud kauplusest lihatooteid, siis vangla lõpetab temale lihavaba toidu väljastamine. 

 
9.4 Kinnipeetavate toitlustamine toimub päevakavas sätestatud aegadel vangla sööklas, välja 

arvatud kartseris- ja lukustatud kambris, emade-laste osakonnas, alaealiste osakonnas, 
noorte osakonnas, pikaajalisel kokkusaamisel, vastuvõtuosakonnas, jälgimiskambris viibivad 
kinnipeetavad ja katlamajas töötavad kinnipeetavad. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
  

9.5 Kinnipeetav on kohustatud:  
1) päevakavas sätestatud söögiaegadel minema sööklasse, välja arvatud 

meditsiiniosakonna töötaja sellest vabastaval loal; 
2) sööklas tagastama sööginõud, jätma söömise koha puhtaks ja ootama kuni 

vanglateenistuja korralduse saamiseni oma söömise kohal. 
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 

3) teavitama koheselt kõigist toitlustamisega seotud probleemidest1 sööklas viibivat 
vanglateenistujat. 

 
9.6 Kinnipeetaval on keelatud:  

1) sööklasse minnes või sealt tulles kaasa võtta mistahes esemeid ja/või toiduaineid, välja 
arvatud toiduaineid meditsiiniosakonna töötaja loal. Kinnipeetaval on lubatud sööklast 
minnes eluosakonda kaasa võtta temale väljastatud sai või leib. Kaasavõetud saia või 
leiba tuleb hoiustada kambris isiklike asjade kapis; 
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 

2) neile vanglateenistuse poolt väljastatud toitu (sh leib ja sai) üle anda teisele 
kinnipeetavale.  

 
9.7 Toidust loobumiseks esitab kinnipeetav vangla direktorile kirjaliku taotluse. Kui kinnipeetav 

teavitab toidust loobumisest suuliselt, siis fikseeritakse see vanglateenistuja ettekandega. 
Toidust loobumise lõpetamiseks esitab kinnipeetav taotluse. Kinnipeetavale võimaldatakse 
vangla toitu uuesti alates taotluse esitamisele järgnevast toidukorrast. 

 
 Sööklasse sisenemine ja toidu jagamine 
 
9.8 Söögisaali sisenevad kinnipeetavad vanglateenistuja loal. Kinnipeetavad seisavad toidu 

saamise järjekorras ühe kaupa, rivistudes üksteise selja taha vanglateenistuja poolt määratud 
trajektooril.  

                                                      
1 Pretensioonide tekkimisel toidu kvaliteedi osas võib kinnipeetav esitada vanglateenistuja juuresolekul omapoolse 

kaebuse/arvamuse sööklas asuvasse „Pretensioonide raamatusse“.  
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9.9 Igale kinnipeetavale on ette nähtud üks toiduportsjon. Toiduluugi juurde on kohustatud ilmuma 

iga sööklasse sisenenud kinnipeetav, kellele jagatakse personaalne portsjon.  
 
9.10 Kinnipeetavatel on keelatud siseneda sööklasse üleriietes (sh mütsides). Üleriided riputatakse 

enne sööklasse sisenemist ukse ees olevasse nagisse. Üleriiete hoidmine toolide või laudade 
peal on sööklas keelatud. 

 
 Toitlustamine väljaspool sööklat 
 
9.11 Toidu väljaviimine sööklast kartseri- ja lukustatud kambrisse, vastuvõtuosakonda, pikaajalisele 

kokkusaamisele, emade-laste osakonda, alaealiste osakonda, noorte osakonda ja 
jälgimiskambrisse korraldatakse kinnipeetavatest köögitööliste poolt vanglateenistuja 
kontrollimisel.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

9.12 Toitu jagavatel köögitöölistel on keelatud suhelda kartseri- ja lukustatud kambrites, 
vastuvõtuosakonnas, pikaajalisel kokkusaamisel, emade-laste osakonnas, alaealiste 
osakonnas, noorte osakonnas ja jälgimiskambris viibivate kinnipeetavatega, anda neile üle ja 
võtta vastu muid toitlustamisse mittepuutuvaid esemeid.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

9.13 Katlamajas töötavate kinnipeetavate toitlustamise täpsem kord on reguleeritud graafikus.  
   
 Üldhügieen sööklas 
 
9.14 Sööklas töötavad kinnipeetavad, kes puutuvad kokku toidu käitlemise või jagamisega, on 

kohustatud kandma nõuetekohast riietust ning hoidma söögisaalis ja muudes söökla ruumides 
puhtust, samuti järgima isiklikke hügieeninõudeid. 

 

10.  Jäätmete käitlemine  

 
10.1 Kinnipeetav on kohustatud liigiti koguma ja sorteerima enda valduses olevad või enda 

tekitatud paber- ja papijäätmed, pakendijäätmed ning segaolmejäätmed ning liigiti kogutud 
jäätmed paigutama vastavatesse vanglateenistuse poolt ettenähtud mahutitesse ja ettenähtud 
ajal. Pakendijäätmed on kinnipeetav kohustatud eelnevalt puhastama. Vangla väljastab 
jäätmete sorteerimiseks juhendmaterjalid, tagab kinnipeetavatele vajalikud vahendid ja 
kontrollib jäätmete sorteerimist.  
 

10.2 [Kehtetu – 03.04.2014 direktori käskkiri nr 24]. 
 

10.3 Enda valduses olevad kasutuskõlbmatud ja äravisatavad patareid on kinnipeetav kohustatud 
edastama vanglateenistujale, kes paigutab patareid selleks ettenähtud kogumiskasti. 

 

11.  Olmeküsimused 

 
11.1 Kinnipeetav pöördub olmeküsimuste lahendamise probleemiga inspektor-kontaktisiku poole 

registreerides end vastuvõtule. Inspektor-kontaktisik selgitab välja probleemi olemuse ja 
vajadusel edastab probleemi muule struktuuriüksusele või kui olukord seda nõuab, laseb 
kirjutada ja võtab vastu kirjaliku pöördumise. Kinnipeetava pöördumine peab olema kirjutatud 
loetavas käekirjas, sisaldama taotleja ees- ja perekonnanime, pöördumise põhjendatud sisu, 
kuupäeva ja allkirja. 

 
11.2 Kinnipeetaval on õigus esitada taotlusi ainult enda nimel. 
 
11.3 Taotlusele vastamise tähtaeg on üldjuhul 30 päeva, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
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Vanglateenistuse poolt väljastatud pesu pesemine 
 
11.4 Vangla kindlustab kinnipeetavale vanglateenistuse poolt väljastatud voodipesu ja käterätikute 

vahetuse üldjuhul iga neljateistkümne päeva järel. Kui kinnipeetaval ei ole võimalik viibida 
pesuvahetuse ajal oma kambris, asetab ta musta voodipesu kokkuvoldituna voodi jalutsis 
nähtavale kohale. Põhjendatud juhtudel on kinnipeetaval õigus taotleda padja, teki, pesu või 
madratsi vahetust. 

 
11.5 Vanglateenistuse poolt väljastatud vooditarvikute, käterätikute, kinnipeetava vangla riietuse ja 

tööriietuse pesemine on tasuta. 
 
11.6 Korraga võib anda pesemiseks kuni 50% väljastatud vangla riietusest ehk kaks T-särki, üks 

paar lühikesi pükse, üks jakk, üks paar pükse, müts, sall ja kindad. Jope ja madratsi pesemine 
toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui üks kord poole aasta jooksul. Vangla 
riietuse pesemise täpsem kord on reguleeritud graafikus. 
 
Isiklike riiete pesemine ja kuivatamine 

 
11.7 Kulud isiklike riiete pesemiseks ja vajalike vahendite ostmiseks kannab kinnipeetav. 

Pesemisvahendeid on võimalik osta vangla kauplusest. Isikliku pesu pesemine toimub 
kinnipeetavate dušši kasutamise päeval dušširuumis vastavalt graafikule. 

 
11.8 Kinnipeetav võib taotleda oma isikliku pesu pesemist vangla pesumajas. Selleks esitab 

kinnipeetav taotluse. Taotluses tuleb märkida:  
1) riideesemete nimekiri; 
2) märge selle kohta, et kinnipeetav on teadlik esemete pesemise võimalikest tagajärgedest 

(eseme mõõtmete vähenemine, värvuse muutumine, materjali kortsumine) ega esita 
hiljem vanglale mingeid pretensioone; 

3) nõusolek, et pesu pesemise kulud võetakse kinnipeetava isikuarvelt. 
 
11.9 Vangla pesumajas võib pesta riideesemeid, välja arvatud sokke, aluspesu, nahast ja 

karusnahast esemeid ning väiksemamõõdulisi riideesemeid. 
 
11.10 Pesu pesemise hind ühe pesemiskorra (kuni 5 kg) kohta arvutatakse vastavalt 

hinnakalkulatsioonile (lisa 6). 
 
11.11 Eluosakonnas on lubatud pesu kuivatada kambris oleval kuivatusrestil ja väljas paiknevatel 

pesukuivatusnööridel. Alaealiste-, noorte- ja lukustatud kambrite osakondades on lubatud 
pesu kuivatada osakonna kuivatusrestil. Emade-laste osakonnas on lubatud pesu kuivatada 
laste mänguväljaku taga paiknevatel pesukuivatusnööridel ja osakonna kuivatusrestil.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 
Hügieenitarvete taotlemine 

 
11.12 Hügieenitarvete saamiseks võib vähekindlustatud kinnipeetav, kes hügieenitarbeid ei oma ja 

kellel puuduvad vahendid nende soetamiseks, esitada taotluse (lisa 10) märtsi, juuni, 
septembri või detsembrikuu viimasel täiskalendrinädalal. 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013]  
 

11.13 Hügieenitarvetest väljastatakse tualettpaberit, tualettseepi, majapidamisseepi, hambapastat, 
hambaharja, ühekordseid raseerijaid ning naiskinnipeetavatele hügieenisidemeid. 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

 
11.14 Kinnipeetava taotlus hügieenitarvete saamiseks rahuldatakse, kui tema isikuarvel on taotluse 

esitamisele eelnenud kolmel kuul vabaks kasutuseks olnud rahasumma alla 9,59 euro, 
arvestades perioodi alg- ja lõppsaldot. Kinnipeetaval, kes on vangistuses viibinud vähem kui 
kolm kuud, võetakse arvestuse aluseks ühe kuu keskmine rahasumma ning alla 30 päevane 
periood võrdsustatakse seejuures ühe täiskuuga. Rahuldatud taotluse alusel väljastatakse 
kinnipeetavale hügieenitarbeid üks kord kvartalis (1-15 jaanuar, 1-15 aprill, 1-15 juuli, 1-15 
oktoober).  
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11.15 Kui kinnipeetav saabub vanglasse kvartali keskel ning tal puuduvad hügieenitarbed, siis 

väljastatakse talle vastuvõtuprotsessi käigus hügieenitarbed üksikult vastavalt vajadusele. 
Kinnipeetaval, kellele on vanglasse saabudes hügieenitarbed väljastatud, puudub enne 
kvartali lõppu õigus taotleda uusi esemeid, sh ka nendel, kes on pärast esemete väljastamist 
viibinud etapis. 

 
Riideesemete ja jalanõude taotlemine 

 
11.16 Kinnipeetaval on võimalik taotleda vajadusel riideesemeid ja jalanõusid, mis on vanglas 

kandmiseks lubatud (kodukorra punkt 8.5), esitades selleks inspektor-kontaktisikule taotluse 
(lisa 11). Taotluse menetlemisel arvestatakse kinnipeetava vanglasisesel isikuarvel 
kasutamiseks olnud rahalisi vahendeid ja taotletud riideeseme ja jalanõude saamise 
põhjendatust (vajadust). Riideesemeid ja jalanõusid üldjuhul ei väljastata, kui kolme kuu 
keskmine vaba raha jääk on suurem kui taotluses soovitud eseme maksumus. Kinnipeetaval, 
kes on vangistuses viibinud vähem kui kolm kuud, võetakse arvestuse aluseks ühe kuu 
keskmine rahasumma, alla 30 päevane periood võrdsustatakse ühe kuuga. 
 
Teenuste eest raha broneerimine 

 
11.17 Vanglateenistuse vahendusel on kinnipeetaval võimalik kasutada mitmeid teenuseid, sh pesu 

pesemine, pikaajalise kokkusaamise kulude tasumine, lubatud elektriseadmete kasutamine 
jm, mille eest tuleb kinnipeetaval oma isikuarvelt tasuda.  

 
11.18 Finantsteenistuja broneerib kinnipeetava vanglasisesel isikuarvel oleva raha koheselt tema 

poolt esitatud avalduse alusel. 
 
11.19 Kinnipeetav peab pidama arvestust, et teenuse eest tasumiseks vajaminev rahasumma oleks 

isikuarvel olemas. 
 

 
Rahaülekanded 
 

11.20 Kinnipeetaval on võimalik vanglateenistuse vahendusel teha pangaülekandeid (tasuda 
riigilõive, teha sugulastele ülekandeid jm). Pangaülekandeid teostab finantsteenistuja 
kinnipeetava rahuldatud taotluse (lisa 16) alusel. 
 
Koopia- ja printimisteenus 
 

11.21 Kinnipeetaval on võimalik taotleda koopia- ja printimisteenust vastavalt hinnakirjale (lisa 6). 
Selleks tuleb täita taotlus (lisa 15) märkides soovitud teabele lisaks ka paberi formaat ja 
lehekülgede arv. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 

12.  Suitsetamine 

 
12.1 Kinnipeetaval on lubatud suitsetada ainult selleks ettenähtud märgistatud kohtades ning 

ettenähtud aegadel. 
 

12.2 Suitsetamine on lubatud eluosakonnas elavatel kinnipeetavatel eluosakonna kõrval asuvas 
jalutusboksis selleks märgistatud alal. Noorte- ja lukustatud kambrite osakondades on 
suitsetamine lubatud osakonna jalutusboksis. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

12.3 Suitsetada soovivale kinnipeetavale väljastatakse suitsetamise ajaks esimesel võimalusel 
maksimaalselt kolm sigaretti ilma pakita. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

12.4 Jalutuskäigu ajal sigarette täiendavalt ei väljastata. 
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12.5 Kinnipeetav on pärast jalutuskäiku kohustatud tarvitamata jäänud sigaretid vanglateenistuja 
määratud kohas ja ajal vanglale hoiule andma. 

 
12.6 Suitsetamisvõimalust ei ole ja sigarette ei väljastata kartserikaristust kandvatele 

kinnipeetavatele. 
 
12.7 Kinnipeetavate sigarette hoitakse vanglateenistuse poolt selleks ettenähtud laegastes. Igal 

suitsetaval kinnipeetaval on ettenähtud isiklik laegas, milles on lubatud hoida vaid isiklikke 
sigarette, muude ainete ja esemete hoidmine laekas on keelatud. 

 
12.8 Kinnipeetava ajutisel lahkumisel vanglast kohta, kus tal on võimalik suitsetada 

(menetlustoimingutele või muul sellisel juhul) antakse kinnipeetavale sigaretid kaasa. 
Kinnipeetava lühiajalisel väljaviimisel vanglast kinnipeetavale sigarette kaasa ei anta. 

 
12.9 Suitsetav kinnipeetav on kohustatud suitsetamise jääkproduktid kustutama ning asetama 

suitsetamiskohas olevasse prügikasti või tuhatoosi.  
 
12.10 Sigaretid, mis ületavad kinnipeetavale lubatud kogust, hoiustatakse kinnipeetava isiklike 

asjade juures laos. Lattu paigutatud sigarettide kohta koostatakse akt, mille kinnipeetav 
allkirjastab. Sigarettide laost laekasse taotlemine toimub vastavalt käesolevale korrale. 

 

13.  Kokkusaamised ja telefoni kasutamine 

 
13.1 Kokkusaamiste nädalad ja täpsed kellaajad on sätestatud graafikus. Graafik koostatakse  

kokkusaamise kuu eelneval kuul hiljemalt 20. kuupäevaks. Kokkusaamiste graafik pannakse 
eluosakonna infostendile. 
[Muudetud 31.12.2014 direktori käskkirjaga nr 97 jõust. 31.12.2014] 

 
Kokkusaamise registreerimine ja üldkord 
 

13.2 Lühiajaliseks kokkusaamiseks on vajalik etteregistreerimine, kas kokkusaaja poolt telefoni teel 
6597914 või elektrooniliselt harku.kokkusaamised@just.ee või kinnipeetava poolt kirjalikult. 
Väljaspool vanglat viibiv isik saab kokkusaamisele registreeruda kokkusaamise päevale 
eelneva kuu 1.-10. kuupäevani kokkusaamiste graafikujärgsetel päevadel kell 14.00-16.00.  
Kinnipeetav peab esitama kokkusaamise taotluse (lisa 14) lühiajaliseks kokkusaamiseks 
kokkusaamise päevale eelneva kuu 10. kuupäevaks. Pikaajaliseks kokkusaamiseks saab 
registreerida üksnes kinnipeetav kirjalikult. Pikaajaliseks kokkusaamiseks peab kinnipeetav 
esitama kokkusaamise taotluse kokkusaamise päevale eelneva kuu 5. kuupäevaks. 
[Muudetud 31.12.2014 direktori käskkirjaga nr 97 jõust. 31.12.2014] 

 
13.3 Kokkusaamisele saabunud isik peab vähemalt 15 minutit enne kokkusaamiseks määratud aja 

algust täitma pääslas kokkusaamise taotluse ja esitama vanglateenistujale kehtiva isikut 
tõendava dokumendi. 

 
13.4 Alla 8 aastase lapse isiku tuvastamiseks peab lapsevanem esitama lapse sünnitunnistuse, 8-

15 aastase lapsel peab olema isikut tõendav fotoga dokument (pass, õpilaspilet, ID-kaart jne) 
ja üle 15 aastasel lapsel peab olema isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide 
seaduse mõistes (nt ID-kaart, pass vms). 
 

13.5 Kokkusaaja paigutab kaasas olevad asjad, mis ei ole kinnipeetavale lubatud, kokkusaamise 
ajaks vanglasse hoiule. 

 
13.6 Keelatud on suitsetamistarvete kaasavõtmine kokkusaamisele ja suitsetamine 

kokkusaamisruumides. 
 
13.7 Kokkusaamisele ei lubata isikut, kelle suhtes on kahtlus, et ta on alkoholijoobes või 

narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või kes ei allu vanglateenistuja seaduslikele 
korraldustele või kasutab vanglateenistuja suhtes solvavaid, ähvardavaid, ebaviisakaid või 

mailto:harku.kokkusaamised@just.ee
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laimavaid väljendeid või üritab peale vangla sisekorda reguleerivate õigusaktidega tutvumist 
võtta kokkusaamisele kaasa vanglas keelatud esemeid. 

 
13.8 Vanglal on õigus kokkusaamine katkestada (välja arvatud kaitsjaga), kui kokkusaamisel 

rikutakse vangla sisekorda reguleerivaid õigusakte või ühiskonnas üldtunnustatud 
moraalinorme või ohustatakse vangla julgeolekut.  

 
13.9 Kokkusaamise võib lõpetada ka enne kokkusaamisaja lõppu kokkusaaja või kinnipeetava 

soovil.  
 
 Pikaajaline kokkusaamine 
 
13.10 Esmakordselt pikaajalist kokkusaamist taotlev kinnipeetav peab VangS § 25 lg 1 tulenevat 

õigust dokumentaalselt tõestama. 
 
13.11 Kokkusaamise hind kujuneb VSkE § 411 alusel. Kokkusaamise kulud tuleb tasuda enne 

kokkusaamise algust. Hind kujuneb järgmiste kulude alusel (üks ööpäev): 

  16,24m² tuba, hind 21,21 eurot või 19,5m² tuba, hind 24,86 eurot; 

  toitlustamise kulu ühe kokkusaaja kohta on 1,91 eurot; 

  hügieenivahendite kulu ühe kokkusaaja kohta on 1,08 eurot. 
 
13.12 Kui kokkusaamise kulud soovib tasuda kinnipeetav, esitab ta majandus- ja finantsosakonnale 

taotluse (lisa 15) vastava summa mahaarvamiseks oma vanglasiseselt isikuarvelt. 
 
13.13 Kinnipeetav otsitakse läbi täieliku lahtiriietamisega enne pikaajalisele kokkusaamisele minekut 

ja peale kokkusaamist ning kahtluse korral tehakse meditsiiniosakonnas kinnipeetavale 
ekspress test narkojoobe tuvastamiseks. 

 
13.14 Kinnipeetav esitab taotluse, millest nähtub kokkusaamisele võetavate asjade nimekiri 

vastavalt VSkE § 46 sätestatule. Kinnipeetav on kohustatud kokkusaamisele minnes ja sealt 
tulles omama ainult antud taotluses nimetatud asju (sh seljas olevat riietust).  
 

13.15 Pikaajalisel kokkusaamisel viibivad isikud on kohustatud viivitamatult teavitama vangla 
peaspetsialist-korrapidajat või kokkusaamistoa teenistujat kokkusaamisruumis asuva vangla 
inventari purunemisest, ruumile tekitatud kahjustustest või muust erakorralisest sündmusest. 

 
13.16 Vangla jätab endale õiguse kontrollida kinnipeetava ja kokkusaaja kohalolekut ja seisundit 

kokkusaamise ajal. Kinnipeetava kohalolekut kontrollitakse ajavahemikel 6.15-7.15, 13.00-
14.00 ja 21.00-22.00. 
 

13.17 Kinnipeetavat ja kokkusaajat toitlustatakse kokkusaamise toas vanglas pakutava toiduga 
ajavahemikel: hommikusöök 6.15-6.50, lõunasöök 11.55-12.30 ja õhtusöök 18.10-18.45. 
 
Telefoni kasutamine 
 

13.18 Vangla tagab kinnipeetavatele telefoni kasutamise võimaluse vähemalt üks kord nädalas. 
Telefoni kasutamise ajad on sätestatud graafikus.  
 

13.19 Telefoni tohib järjest helistamiseks kasutada kuni 10 (kümme) minutit. Erinevate 
telefoninumbrite valimiste arvu ei piirata. 
 

13.20 Tulenevalt VSkE § 51¹ lg 2 esitab kinnipeetav selgelt loetavas käekirjas taotluse (lisa 22), 
kuhu märgib VsKE § 51 lg 4 sätestatud andmed. Täidetud taotlus tuleb jätta osakonna telefoni 
kõrval asuvasse kasti. 

 [muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
 
13.21 Kinnipeetav, kelle suhtlemisõigust on piiratud, on kohustatud esitama telefoni kasutamiseks 

lisaks taotluse hiljemalt üks tööpäev enne helistamise päeva. Taotluses tuleb märkida lisaks 
enda andmetele ka nende isikute nimed ja telefoninumbrid, kellele ta helistada soovib. 
Vanglateenistuja kontrollib esitatud andmete tõelevastavust. Juhul, kui kinnipeetav on 
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esitanud taotluse helistamiseks isikule, kellega suhtlemiseks tal õigust ei ole, selgitab 
vanglateenistuja helistamisvõimaluse andmisest keeldumise põhjust. Kui soovitud telefonikõne 
on lubatud, valib vanglateenistuja telefoninumbri ise. 
 

13.22 Telefonikõnesid eraldatud lukustatud kambris, kartseris, jälgimiskambris ja 
vastuvõtuosakonnas viibivatele kinnipeetavatele võimaldatakse kirjaliku taotluse või 
eeltäidetud taotluse (lisa 22) alusel, mille kinnipeetav edastab vanglateenistujale. Taotluses 
peab kinnipeetav märkima VsKE § 51 lg 4 sätestatud andmed. 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
 

13.23 Telefoni kasutamine väljaspool graafikus sätestatud helistamise aegu VangS § 29 lg 4 
sätestatud asutustele ja isikutele, peab kinnipeetav märkima võimalusel isiku nime, asutuse 
täpse nimetuse ja telefoni numbri. 
 

14.  Lühiajaline väljasõit ja väljaviimine 

 
14.1 Lühiajalist väljasõitu on võimalik taotleda ainult kinnipeetaval. Lühiajalise väljasõidu taotluse 

(lisa 12) võib esitada üks kord kuus väljasõidule eelneva kuu esimese 5. tööpäeva jooksul. 
Taotlusse tuleb märkida põhiandmed, sisuline ning põhjendatud väljasõiduplaan igaks 
taotletavaks päevaks, aadress, kus kinnipeetav peamiselt viibib, külastatavate isikute, 
ettevõtete täpsed aadressid, külastatavate isikute telefoninumbrid. Puudulike andmetega 
esitatud väljasõiduplaan, mis ei võimalda vanglal läbi viia kontrolli kinnipeetava liikumise või 
väljasõidu eesmärgipärasuse osas, võib olla aluseks väljasõidule mittelubamiseks. 

 
14.2 Sularaha saamiseks peab kinnipeetav esitama kirjaliku taotluse oma isikuarvelt raha 

broneerimiseks ja lühiajalisele väljasõidule väljastamiseks hiljemalt kolm tööpäeva enne 
toimuvat väljasõitu. Lühiajalisele väljasõidule isikut tõendava või muu olulise dokumendi 
toimikust kaasa saamiseks peab kinnipeetav esitama taotluse (lisa 20). Taotletud dokumendid 
ja sularaha antakse kinnipeetavale kätte vahetult enne vanglast väljumist. 

 
14.3 Kinnipeetav peab olema väljasõidu kestel kättesaadav väljasõidutunnistuses või lühiajalise 

väljasõidule lubamise käskkirjas märgitud aadressidel ja aegadel, mida võidakse kontrollida 
vanglateenistuse- või politseiametnike poolt. Erakorralistest asjaoludest, väljasõiduplaani või 
asukoha muudatustest on kinnipeetav kohustatud teavitama peaspetsialist-korrapidajat 
koheselt. 

 
14.4 Väljasõidu ajal on kinnipeetaval keelatud omada, vallata ja tarvitada alkohoolseid, narkootilisi, 

toksilisi ja psühhotroopseid aineid, teised piirangud kehtestatakse väljasõidule lubamise 
käskkirjas. 

 
14.5 Kui kinnipeetaval on väljasõidult naastes kaasas sularaha, mille ta ise vabatahtlikult 

vanglateenistujale üle annab, pannakse summa kinnipeetava vanglasisesele isikuarvele. 
VangS § 44 lg 2 sätestatud kinnipidamisi tehakse summast, mis ületab väljasõidule 
kaasavõetud summa. 

 
14.6 Lühiajaliselt väljasõidult tagasi tulnud kinnipeetaval on keelatud vanglasse kaasa võtta 

esemeid, mida ta ei võtnud kaasa väljasõidule minnes, välja arvatud vanglateenistuja loal 
soetatud esemed. Kinnipeetaval on väljasõidule minnes lubatud endaga kaasa võtta isiklikke 
asju (sealhulgas laos paiknevaid vanglas keelatud esemeid), mida ta ei soovi vanglas hoida ja 
kasutada.  

 
14.7 Erakorralise lühiajalise väljasõidu taotluse menetlemisel rakendatakse lühiajalise väljasõidu 

üldtingimusi VangS § 32 lg 5, VSkE § 79 lg 2, § 80 lg 3, § 81 lg 2 toodud erisustega. 
 
14.8 Erakorraliseks lühiajaliseks väljasõiduks või lühiajaliseks väljaviimiseks (lisa 13) esitab 

kinnipeetav kirjaliku taotluse inspektor-kontaktisikule, kuhu märgib kõik 
väljasõiduks/väljaviimiseks vajalikud andmed ja lisab dokumendid. Lühiajaliseks väljaviimiseks 
esitab kinnipeetav kirjaliku nõusoleku kaasnevate kulude katmiseks. Kulude arvestus toimub 
VSkE sätestatud korras ning vangla direktori poolt kinnitatud hinnakirja alusel. 
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14.9 Kui väljaviimise eesmärgist tulenevalt on kinnipeetaval vajalik isikut tõendava dokumendi 

kasutamine, esitab kinnipeetav selle kohta taotluse (lisa 20). 
 
14.10 Sihtkohta sõitmine toimub saatemeeskonna liikmete poolt määratud marsruudil, üldjuhul on 

vahepeatuste tegemine enne sihtkohta saabumist keelatud. Kinnipeetav on kohustatud täitma 
kõiki saatemeeskonna liikmete poolt antud korraldusi. Korralduste mittetäitmise korral on 
saatemeeskonna liikmetel õigus väljaviimine katkestada ning pöörduda tagasi vanglasse.  

  

15.  Postisaadetised 

 
15.1 Kinnipeetavatele saabunud kirjade kätteandmine ja väljasaadetavate kirjade vastuvõtmine 

toimub vastavalt graafikule.  
 

15.2 Kirja esiküljel peab olema korrektselt välja kirjutatud sihtaadress ja postiindeks. 
 

15.3 Kinnipeetavatele saabunud kirjade kohta koostab kirjavahetuse eest vastutav teenistuja 
nimekirja, mis pannakse kirjade kätteandmise päeval stendile.  

 
15.4 Kinnipeetavale saadetud kirjad annab kirjavahetuse eest vastutav teenistuja üle allkirja vastu. 
 
15.5 Lühiajalisel väljasõidul või -väljaviimisel või pikaajalisel kokkusaamisel viibiva kinnipeetava 

kirjad hoitakse ja säilitatakse kuni kinnipeetava vanglasse tagasi saabumiseni või pikaajalise 
kokkusaamise lõppemiseni. 

 
15.6 Juhul kui kinnipeetav ei viibi kirja saabumise ajal enam vanglas, edastatakse kiri tema 

asukohajärgsele kinnipidamisasutusele. Kui isik ei viibi enam kinnipidamisasutuses, 
tagastatakse kiri saatjale. 

 
15.7 Kinnipeetav annab vaide ja armuandmispalve Presidendi Kantseleile üle inspektor-

kontaktisikule. 
 
15.8 Kinnipeetavale on lubatud vahetult enne kirja väljasaatmist anda üks ümbrik iga vangla kulul 

saadetava kirja kohta. Vangla kulul saadetakse õiguskantslerile, vanglatele, Presidendi 
kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad. Eelnevas loetelus märkimata 
isikutele saadetakse kirjad kinnipeetava kulul. Kinnipeetav sulgeb vanglateenistuja 
juuresolekul kirja ümbrikusse, kirjutab ümbrikule adressaadi ja annab selle koheselt 
vanglateenistujale postitamiseks. 

 
15.9 Kinnipeetavale, kelle vanglasisesel isikuarvel on viimase poole aasta jooksul olnud vähem kui 

12,78 eurot ja keda vangla ei ole tööga kindlustanud, on lubatud anda igal tööpäeval üks leht 
valget kirjapaberit formaadis A4 iga vangla kulul saadetava kirja kohta. 

 
15.10 Kinnipeetavale, kes on keeldunud töötamisest, ei anta kirjapaberit sõltumata vanglasisesel 

isikuarvel raha puudumisest.  
 

Perioodiliste väljaannete tellimine 
 

15.11 Perioodiliste väljaannete tellimiseks isiklike vahendite arvelt esitab kinnipeetav taotluse. 
Kinnipeetav märgib taotlusele, millist ajakirjandust ta soovib tellida ja nõusoleku kinni pidada 
tema vanglasiseselt isikuarvelt eeldatav summa ajakirjanduse tellimiseks. Tellimuse 
miinimumpikkuseks on üks kuu või väljaande poolt kehtestatud miinimumperiood. 

 
15.12 Isiklike vahendite arvelt tellitud perioodilised väljaanded saab kinnipeetav kätte 

vanglateenistuja poolt.  
 

15.13 Vangla jätab vormistamata kinnipeetava tellimused trükiste ja teoste kohta, mis vastavalt 
VSkE § 64¹ p 15 on kinnipeetavale vanglas keelatud. 
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16.  Sisseostud 

 
16.1 Vangla kauplus on kinnipeetavatele avatud vastavalt graafikule.  

 
16.2 Vanglateenistuja väljastab enne kaupluse toimumist kinnipeetavatele tellimuslehed. 

Tellimuslehtede väljastamise ajast teavitatakse osakondade stendidele paigutatava teate 
kaudu. Kinnipeetav täidab hinnakirja alusel tellimuslehe, kuhu märgib soovitud kauba 
nimetuse koos kaubakoodi, hinna ja  kogusega. Tellimisleht tuleb täita korrektselt. Kaupade 
nimetused peavad olema loetletud hinnakirja järgi. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
 

16.3 Täidetud tellimusleht tuleb tagastada selle väljastamise järgmisel tööpäeval kella 09.00-ks 
osakonna valvurile. Hiljem esitatud tellimuslehti vastu ei võeta. Vanglateenistuja kontrollib 
tellimuslehe täitmise korrektsust ja vastavust kodukorra p 16.10 sätestatule. Vangla võib 
mitteloetavas käekirjas või ebakorrektselt täidetud tellimuse jätta rahuldamata.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

16.4 Eritellimusega kauba nimetus tuleb märkida tellimuslehe esimestele ridadele koos märkega 
„eritellimus”. Eritellimusega kaup saab olla üksnes eelnevalt taotletud ja vanglateenistuse 
poolt lubatud. Taotlus tuleb esitada inspektor-kontaktisikule. 
  

16.4.1 Eritellimuseks loetakse järgnevad esemed: 
1) käekell 
2) jalatsid 
3) lauamäng 
4) veekeedukann 
5) raadio 
6) teler 
7) taskukalkulaator 
8) veefiltreerimiskann ja filter 
9) elektripardel 
10) riietusesemed va pesu 
11) kaupluse sortimenti mitte kuuluvad esemed, mille kasutamine on kinnipeetavale 

hädavajalik 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 

 
16.5 [Kehtetu – 03.04.2014 direktori käskkiri nr 24] 

 
16.6 Kauplus toob eelnevalt täidetud tellimislehtedega ja kinnitatud kaubasortimendile vastava 

tellitud kauba osakonda. Iga kinnipeetav peab vastavalt tellimuslehele ise oma kauba vastu 
võtma, kauba kohapeal üle kontrollima ning tellimuslehel kinnitama allkirjaga kauba 
kättesaamist. 
 

16.6.1 Kui kinnipeetav ei viibi sisseostude tegemise päeval vanglas, siis tellimuse broneering 
tühistatakse ja kaup jääb kinnipeetaval saamata. 

 [muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
 

16.7 Kui kinnipeetav avastab kauba kättesaamisel kauba osas puuduse, siis lahendatakse see, kas 
koheselt kaupluse esindajate juuresolekul või/ja koostatakse akt kauba puuduste kohta (lisa 
21). Kui kinnipeetav avastab kauba osas puuduse hiljem, siis peab kinnipeetav esitama akti 
kauba puuduse kohta ja/või pöörduma kaupluse esindajate poole kirjalikult. Kirja saatmine 
toimub kinnipeetava kulul. 
 

16.7.1 Kaupluse vahendusel soetatud riideesemed, jalatsid, vaba aja sisustamise vahendid ja muud 
elektriseadmed toimetatakse kinnipeetavaile kätte lao vahendusel kehtestatud graafiku alusel, 
kui luba on olemas. Elektriseadmeile paigaldatakse vangla turvakleebised.  
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
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16.8 Kinnipeetav on kohustatud järgima vanglateenistuja poolt kehtestatud kaupluse läbiviimise 
korda. Keelatud on mistahes viisil segada kaupluse läbiviimist. 
 
Kauplusest ostetavate kaupade ostupiirang  
 

16.9 Kinnipeetaval on võimalik sooritada sisseoste vastavalt VangS § 48 lg 11 sätestatule ja 
arvestades vanglateenistuse poolt määratletud ühe kaupluse korra ajal ostetavate kaupade 
piirkoguseid. Vangla võib ostetud sigaretipakke järelevalve huvides märgistada ostja nime ja 
ostukuupäevaga. 
 

16.10 Kinnipeetaval on lubatud teha ühe kaupluse korra ajal (kui käesoleva punkti loetelus ei ole 
sätestatud teisiti) sisseoste maksimaalselt järgmistes kogustes: 
1) halvaa ja šokolaad kokku — 0,5 kg; 
2) kompvekid kokku — 0,5 kg; 
3) kondiitritooted kokku — 1 kg; 
4) kohv, kakao ja tee kokku — 1 kg; 
5) mahl, mineraalvesi ja karastusjoogid plasttaaras kokku — 3 l;  
6) kuivsupp ja puljong  kokku — 5 pakki; 
7) lihatooted, sh pasteet kokku — 2 kg;  
8) kala ja kalatooted kokku — 1 kg;  
9) piimatooted (sh kondenspiim) kokku — 2,5 l;  

10) koor, puding ja kohupiim kokku — 1,0 kg;  
11) juust (sh sulatatud juust) kokku — 0,5 kg;  
12) konservid plastpakendis (šokolaadikreem, mesi) kokku — 1 kg;  
13) sinep, mädarõigas, ketšup, majonees kokku — 1 kg; 
14) sool, pipar ja suhkruasendaja kokku — 0,5 kg; 
15) puu- ja köögiviljad kokku — 3 kg;  
16) leiva- ja saiatooted kokku — 1 kg; 
17) rasvained (või, margariin, toiduõli) kokku — 0,5 kg;  
18) kuivained  kokku — 1 kg; 
19) sigaretid – 2 pakki, sigarette on lubatud osta vaid suitsetaval kinnipeetaval; 
[Muudetud 28.02.2014 direktori käskkirjaga nr 16 jõust. 10.03.2014] 

20) aluspüksid — 2 paari;  
21) alussärk lühikese varrukaga — 3 tk; 
22) pikk aluspesu — 1 komplekt; 
23) sokid — 5 paari; 
24) kindad — 1 paar;  
25) pabertaskurätid — 6 väikest pakki;  
26) spordidress — 1 komplekt;  
27) jalanõud — 1 paar;  
28) plastkööginuga, -lusikas, -kahvel — 1 tk iga eset; 
29) habemelõikurite komplekt, mehaaniline- või elektripardel (kokku) — 1 tk;  
30) dušigeel, hambahari, hambapasta, käterätt, šampoon, palsam, piirituseta deodorant, 

habemeajamiskreem, -geel või –vaht, pimskivi, hügieeniline huulepulk, erinevad kreemi 
liigid-  1 tk iga eset;  
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 

31) tualettseep — 2 tk;  
32) pesupulber, katlakivieemaldaja, nõudepesuvahend — 1 tk iga eset; 
33) nõudepesušvammid — 5 tk;  
34) kamm, küünelõikur — 1 tk iga eset;  
35) tualettpaber — 4 rulli; 
36) male, kabe, nardid, doomino — 1 komplekt iga mängu;  
37) käekell — 1 tk;  
38) saapahari, jalatsihooldusvahend — 1 tk iga eset;  
39) kirjamargid, ümbrikud — 20 tk iga eset;  
40) A4 paber — 1 pakk;  
41) kirjaplokk — 1 tk;  
42) vihik — 1 tk;  
43) kirjutusvahendid — 1 tk; 
44) veekeetmisvahend võimsusega kuni 1kW — 1 tk; 
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45) veekannu veefilter — 1 tk;  
46) televiisor (diagonaaliga kuni 19“) — 1 tk; 
47) AA patareid, AAA patareid — 2 tk iga eset, v.a kinnipeetavad, kellel puuduvad kambris 

elektriseadmed, mille tarbeks on patareisid vaja. Uued patareid antakse vanade vastu; 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 

48) pliiatsiteritaja – 1 tk; 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

49) plastikkirjaklambrid – 5 tk; 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

50) dokumendimapp – 1 tk; 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

51) puhastuslapp – 1 tk; 
[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

52) plastik säilituskarp – 1 tk. 
[Muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 

53) seebikarp, hambaharja hoiukarp- 1tk iga eset 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 

54) näopuhastus vatipadjad, vatitikud- 1pk kumbagi eset; 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
 

16.11 Kinnipeetavale on võimalik kanda vanglasisesele isikuarvele raha väljastpoolt vanglat. 
Maksekorraldusele peavad olema märgitud järgmised andmed:  

 Saaja nimi:  Rahandusministeerium 

 Saaja pank ja konto number:  SEB 10220034796011 
 Swedbank 221023778606 
 Nordea Bank 17001577198 
 Danske Bank 333416110002 

 Viitenumber:  igal kinnipeetaval personaalne 

 Selgitus: kinnipeetava ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg. 
 

17.  Õppimine ja töötamine 

 
17.1 Vangla suunab kinnipeetavad haridust omandama ja riigikeelt õppima vastavalt 

individuaalsele täitmiskavale ja tagab koolikohuslastele võimalused põhihariduse 
omandamiseks. 
 

17.2 Vanglateenistuse poolt vahendataval riigikeele koolitusel osalemise vajadus tehakse kindlaks 
peale süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist või kinnipeetava individuaalse täitmiskava 
koostamisel.  

 
17.3 Vangla kutse- ja üldhariduskoolis, samuti eesti keelt õppivate kinnipeetavate õpe toimub 

tunniplaanis ette nähtud ruumides. Kinnipeetavatel on keelatud õppetöö ajal lahkuda kooli ja 
praktika ruumidest. Samuti on keelatud kinnipeetavatel segada tunni läbiviimist, teisi 
kinnipeetavaid või lahkuda tunnist ilma õpetaja või vanglateenistuja loata. Õpetajal või 
vanglateenistujal on õigus kinnipeetav, kes segab õppetööd, tunnist eemaldada. Tunnist 
eemaldamist loetakse koolist põhjuseta puudumiseks.  

 
17.4 Süstemaatiliselt põhjuseta koolist puuduja eemaldatakse kooli nimekirjast ning temale 

individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevus seoses hariduse omandamisega loetakse 
mittetäidetuks kinnipeetava motivatsiooni puudumise tõttu. Uuesti kooli saab kinnipeetava  
soovi avaldamisel, kui õppetööst pole eemal oldud nii pikalt, et liitumine ei ole enam võimalik 
või uuest õppeaastast.  

 
17.5 Kinnipeetaval on keelatud kooli territooriumile kaasa võtta õppetööks mittevajalikke esemeid. 
 
17.6 Kinnipeetaval on keelatud lõhkuda kooli vara ning koolist osakonda tagasi minnes kaasa võtta 

koolile kuuluvaid õppematerjale ja –vahendeid ilma õpetaja vastava kirjaliku loata. Enne 
vabanemist tuleb koolile tagastada kooli poolt väljastatud õppevahendid. 
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17.7 Kinnipeetaval on keelatud omandada või omada õppetegevuse käigus valminud esemeid, 

toodangut jms. 
 

Töötamine 
 
17.8 Kinnipeetava tööle määramisel lähtutakse VangS sätestatust. Kinnipeetaval puudub 

subjektiivne õigus nõuda tööd.  
 
17.9 Tööle asumise soovi kohta esitab kinnipeetav inspektor-kontaktisikule täidetud ankeedi (lisa 

8). Kinnipeetav peab esitama vaid ühe ankeedi, korduv ankeet osutub vajalikuks juhul kui 
muutuvad kinnipeetava andmed: ees- ja perekonnanimi, haridus vms või juhul kui kinnipeetav 
pole kuue kuu jooksul tööle saanud. 

 
17.10 Kinnipeetavate tööhõive eest vastutav vanglateenistuja peab arvestust töövõimeliste ja 

vastavaid kutseoskusi omavate kinnipeetavate kohta. Kinnipeetava tööle rakendamise 
võimaluste avanemisel või käitise esindaja kirjaliku taotluse alusel vormistab vanglateenistuja 
käskkirja kinnipeetava vangla majandustöödel rakendamiseks või tööle lubamiseks käitises. 

 
17.11 Kinnipeetavad lähevad tööle ja tulevad töölt päevakavas märgitud ajal ja saatmiskava alusel. 
 
17.12 Töötavale kinnipeetavale on lubatud töö ajal kanda käitise või vanglateenistuse poolt 

väljastatud ja märgistatud riideesemeid. Territooriumil liikuvate kinnipeetavate tööriietus peab 
olema pruuni värvi. Tööajal territooriumil liikudes peab kinnipeetav kandma tööriietuse peal 
punast värvi vesti. 

 
17.13 Töökohalt või -objektilt on kinnipeetaval keelatud kaasa võtta tööriistu jt tööülesannete 

täitmiseks antud vahendeid. 
 

18.  Vaba aja veetmise võimalused 
 

Spordisaali külastamine 
 
18.1 Spordisaali külastamine toimub vastavalt graafikule. 

 
18.2 Spordisaalis oleva inventari lõhkumisel, purunemisel või muude juhtumite esinemisel peab 

kinnipeetav sellest koheselt teavitama vanglateenistujat.  
 

18.3 Spordisaalis vigastuste, traumade ja muude tervisekahjustuste tekkimisel peab kinnipeetav 
sellest koheselt teavitama vanglateenistujat.  
 
Huvitegevus 
 

18.4 Huvitegevust korraldab sotsiaalosakond vastavalt võimalustele (ruum, läbiviija, töövahendid 
jm). 
 

18.5 Kinnipeetaval on keelatud huvitegevuse ruumist töövahendite, materjalide ja valminud 
esemete kaasavõtmine. Vanglateenistus võib taotluse alusel lubada valminud esemete 
paigutamise lattu kinnipeetava isiklike asjade hulka. Kinnipeetav saab huviringis valmistatud ja 
lattu paigutatud esemed kätte vanglast vabanemisel.  

 
Raamatukogu külastamine 
 

18.6 Raamatukogu külastamine toimub vastavalt graafikule.  
 

18.7 Teavikuid laenutatakse üldjuhul üheks kuuks (30 kalendripäeva) vastavalt raamatukogu 
kataloogis olevale nimekirjale. Korraga laenutatakse kuni viis teavikut. 
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18.8 Õppekirjandust laenutatakse eelisjärjekorras kooli nimekirjas olevatele kinnipeetavatele. 
Õpikuid ja teatmeteoseid, mida on raamatukogus rohkem või millel ei ole suurt nõudlust, 
laenutatakse ka iseseisvalt õppijatele. Laenutamistähtaeg õppekirjandusel on üks semester 
või kursuse lõppemiseni. 

 
18.9 Teavikute laenutustähtaega on võimalik pikendada kuni kolm laenutuskorda, peale seda on 

kinnipeetav kohustatud teavikud tagastama. 
 
18.10 Raamatukogul on õigus keelduda edaspidi lugejale teavikute laenutamisest, kui lugeja ei 

tagasta teavikuid õigeaegselt või kui need on kaotatud või rikutud. Teaviku rikkumise või 
kaotamise korral koostab sotsiaalosakonna töötaja rikkumise toime pannud kinnipeetava 
kohta ettekande. Teavikute laenutamine on võimalik peale tekitatud kahju hüvitamist. 

 
18.11 Kinnipeetaval on keelatud vangla raamatukogu teavikute andmine või edasilaenutamine 

teistele kinnipeetavatele. Samuti teise kinnipeetava poolt laenatud raamatukogu teavikute 
laenamine või kasutamine. 

 
18.12 Vanglasisesel ümberpaigutamisel peab kinnipeetav teavikuid endaga kaasas kandma. 
 
18.13 Vanglast lahkumise korral on kinnipeetav kohustatud laenutatud teavikud raamatukogu 

töötajale tagastama. Juhul, kui kinnipeetav ei ole saanud teavikuid raamatukogu töötajale 
tagastada, on ta kohustatud andma teavikud vanglateenistujale.  

 
18.14 Lugeja peab teaviku tagastama raamatukogule tagastamise tähtajaks. 

 
Teaviku rikkumine või kaotamine 
 

18.15 Lugejal on keelatud teavikuid rikkuda. Rikutud teavikuks loetakse teavik, milles on teaviku 
tekst alla joonitud või mis on läbivettinud, plekiline, katkine või muude ilmsete 
kahjustustunnustega. 
 

18.16 Kaotatud või rikutud teavikust tuleb esimesel võimalusel anda teada inspektor-kontaktisikule 
või sotsiaaltöötajale.  
 

18.17 Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada samaväärse teavikuga või hüvitada see 
rahaliselt vanglateenistuse poolt määratud summas. Teaviku väärtuse hindamisel lähtub 
vangla hüvitamisele kuuluva teaviku turuväärtusest. 

 

19.  Usuliste vajaduste rahuldamine  

 
19.1 Vangla tagab kinnipeetavale usuliste vajaduste rahuldamise. Usutalitusi või muid usuüritusi 

korraldab kaplan. 
 
19.2 Kaplani vastuvõtuajad ja kabeli külastamise ajad on sätestatud graafikus. Kaplani vastuvõtt 

toimub kinnipeetava taotluse alusel 
 
19.3 Vangla tagab kinnipeetavatele võimaluse osaleda jumalateenistustel kabelis vastavalt 

usutunnistusele. Osavõtt jumalateenistustest jt kiriklikest üritustest on kinnipeetavale 
vabatahtlik.  

 
19.4 Osavõtt jumalateenistustest jt religioossetest üritustest (piiblitund, leeritund, vaimulik 

vestlusring) kabelis on võimalik vaid neile kinnipeetavatele, kes on kantud kaplani poolt 
vastavasse nimekirja. Kinnipeetava kandmine usulises tegevuses osalejate nimekirja toimub 
tema sooviavalduse alusel. 

 
19.5 Vaimulikke talitusi (piht ja armulaud, ristimine, laulatus, võidmine) viiakse üldjuhul läbi kabelis. 

Erandlikel juhtudel saab vaimulikke talitusi läbi viia kinnipeetava kambris, vestlustoas või 
muus kohases ruumis. 
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19.6 Igal kinnipeetaval, olenemata usutunnistusest, on võimaluste piires võimalik kohtuda oma 
religiooni esindajaga. 

 
19.7 Kinnipeetaval on võimalus taotleda kaplani vahendusel endale religioosset sümboolikat. 
 
19.8 Kabeli külastamiseks saadetakse kinnipeetavad kabelisse ja tagatakse kohapealne 

järelevalve. Kinnipeetavatel on keelatud iseseisvalt viibida kabelis.  
 
19.9 Kinnipeetaval, kes viibib kartseris, on võimalik saada kaplanilt Pühakirja ja usulist kirjandust 

vastavalt oma usutunnistusele. 
 
19.10 Kabelis on kinnipeetavatel keelatud tegeleda kõrvaliste tegevustega. Kui kinnipeetav ei järgi 

kabelis kehtivaid käitumisreegleid ja rikub korda on kaplanil õigus peatada või lõpetada 
kinnipeetava osalemine religioossetel üritustel. 

 
19.11 Kinnipeetava abielu kiriklik laulatamine toimub vangla ruumides ja taotluse selle sõlmimiseks 

esitab kinnipeetav kaplanile. 
 

20.  Meditsiiniline teenindamine  

 
20.1 Meditsiinilise teenindamise korraldab meditsiiniosakond kooskõlas tervishoiuteenuste 

osutamist reguleerivate õigusaktidega. Meditsiiniosakonna teenistujad töötavad kinnitatud 
graafiku alusel ööpäevaringselt. 
 

20.2 Meditsiiniosakonna vastuvõtuaeg on esmaspäevast reedeni 08.00 kuni 16.30.  
 
20.3 Vanglas teostatakse kinnipeetavatele esmatasandi ambulatoorset üld-ja eriarstiabi vastavalt 

võimalusele ning statsionaarset hooldusravi. Võimaluse puudumisel suunatakse kinnipeetavad 
plaanilises korras lähimasse üldraviasutusse, kellega on sõlmitud tervishoiuteenuse osutamise 
leping.  

 
20.4 Haigete ambulatoorne vastuvõtt toimub eelregistreerimisega ravijärjekorra alusel. Kinnipeetav 

teavitab oma osakonna valvurit, kes omakorda teavitab peaspetsialist-korrapidajat vajadusest 
meditsiiniosakonna teenistuja konsultatsioonile või arstiabile. Peaspetsialist-korrapidaja 
registreerib vastuvõtule (perearst, eriarst, laborant, vanemõde, osakonna juhataja; hambaarst) 
elektroonilisel teel. Meditsiiniosakonna töötaja vastab elektroonilisel teel esimesel võimalusel, 
kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. 

 
20.5 Vältimatu abi vajadusest teavitatakse koheselt valvemeedikut.  
 
20.6 Töövälisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel osutatakse kinnipeetavatele ainult 

erakorralist meditsiinilist abi. 
 
20.7 Kinnipeetaval, kes pöördub tervishoiuteenuse saamiseks meditsiiniosakonna poole, lasub 

kohustus anda tervishoiuteenuse osutajale oma tervise kohta tõele vastavat teavet ja 
avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud 
ning osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja tervishoiuteenuse osutamiseks vajab.  

 
20.8 Ravimeid annavad kinnipeetavatele vanglateenistuse poolt ettenähtud aegadel valvurid. 

Kinnipeetavad on kohustatud ravimid manustama koheselt valvuri juuresolekul, avama 
manustamise kontrollimiseks korralikult suu ja vajadusel liigutama keelt. Ravimi 
manustamisest keeldumisel edastab valvur informatsiooni meditsiiniosakonnale, kes otsustab 
ravikuuri jätkamise vajaduse ja teeb vastava märke tervisekaarti.  

 
20.9 Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite nimekirja kuuluvad ravimeid antakse purustatud kujul 

meditsiiniõe poolt. Kinnipeetav manustab ravimi meditsiiniõe ja valvuri juuresolekul. Selleks 
tuleb kinnipeetav ravimi võtmiseks luugi juurde (lukustatud ja kartseri kambrites) või 
eluosakonnas järjekorra alusel  koos veekruusiga, manustab meditsiiniõe ja valvuri 
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juuresolekul ravimi ja joob vett peale. Peale ravimi manustamist on kinnipeetav kohustatud 
avama suu ja vajadusel liigutama keelt. 

 
20.10 Lokaalsed preparaadid (salvid, kreemid) väljastatakse meditsiiniosakonna poolt ravimitopsis, 

millele on kantud ravimi nimetus ja kinnipeetava nimi.  Plastmasspakendis olevad silma – ja 
ninatilgad ning inhalaatorid väljastatakse originaalpakendis, millele kantakse kinnipeetava 
nimi. Iga ravimiga annab meditsiiniõde kaasa tõendi, kus on kirjas ravimi kasutamise 
soovitused, ravimi väljastamise kuupäev ja kes ravimi väljastas.  

 
20.11 Suhkruhaigel kinnipeetaval võib meditsiiniosakonna laol kambris olla 1-2 insuliini pliiatssüstalt 

(olenevalt raviskeemist) ühe toimeaine kohta, üks süstlanõel ühe pliiatssüstla kohta, 
glükomeeter (veresuhkru väärtuse mõõtmiseks) ja kuni 4 glükomeetri riba  ja 2 lanseti nõela. 

 
20.12 Tervishoiuteenusest keeldumise (sh ravimite manustamisest keeldumise) korral on 

kinnipeetav kohustatud keeldumise fikseerima kirjalikult ning selle allkirjastama. Peale ravist 
keeldumist võetakse kinnipeetav meditsiiniosakonna töötaja poolt ravilt maha.  

 
20.13 Kinnipeetaval on keelatud: 

1)  tarvitada retseptiravimeid ilma arsti ettekirjutuseta;  
2)  jätta ettenähtud ajal tarvitamata arsti poolt määratud ja/või muu vanglateenistuja poolt  

antud ravimid (kaasa arvatud käsimüügiravimid); 
3)  omada ravimeid, välja arvatud meditsiiniosakonna poolt plastikust topsides väljastatud 

vastavalt markeeritud ravimid. 
 

21.  Ametnike vastuvõtt 

 
21.1 Kinnipeetavate vastuvõtt toimub vastavalt graafikule. Kui ametniku vastuvõtuajad ei ole 

graafikuga reguleeritud, siis esitab kinnipeetav kirjaliku taotluse. Taotluses peab kinnipeetav 
märkima, kellega ja mis küsimustes ta soovib vastuvõtule.  

 

22.  Distsiplinaarmenetlus ja distsiplinaarkaristuse täideviimine 

 
22.1 Distsiplinaarmenetluse eesmärk on distsiplinaarsüüteo toimepanemisele viitavate asjaolude 

kiire ja täielik väljaselgitamine, võimaliku süüdlase tuvastamine ning distsiplinaarkaristuse 
õiglane määramine. 

 
22.2 Distsiplinaarsüütegu on kinnipeetava süüline õigusvastane tegu või tegevusetus, millega isik 

rikkus õigusaktides sõnaselgelt sätestatud keeldu või kohustust. 
 
22.3 Kui kinnipeetavale on määratud karistuseks töölt eemaldamine kuni üheks kuuks, 

arvestatakse karistuse algust hetkest, kui kinnipeetav reaalselt töölt eemaldatakse.   
 
22.4 Kartserikaristust kandma minnes on kinnipeetav kohustatud kambrist kaasa võtma kõik enda 

isiklikud ning vanglateenistuse poolt kinnipeetavale kasutamiseks väljastatud asjad, mis 
paigutatakse kartserikaristuse kandmise ajaks lattu. Vangla ei vastuta kambrisse jäänud 
isiklike asjade hävimise, kadumise või riknemise eest. 

 

23.  Ümberpaigutamine ja vanglast vabastamine  

 
23.1 Vanglast vabastamine toimub vastavalt justiitsministri 25.01.2001. a määrusele nr 11 

„Kinnipeetava vanglast vabastamise kord”. 
 
23.2 Vanglatevaheline ümberpaigutamine toimub vastavalt justiitsministri 25.03.2008. a määrusele 

nr 9 „Täitmisplaan”. 
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23.3 Enne vanglast vabastamist või ümberpaigutamist teise vanglasse on  kinnipeetav kohustatud 
vanglale tagastama tema kasutuses olnud vangla vara (ümberpaigutamisel vangla riietust 
tagastama ei pea) ning kaasa võtma kambrist kõik temale kuuluvad isiklikud asjad. 

 
23.4 Vanglast vabastamisel tagastab vangla kinnipeetavale temale kuuluvad vanglas hoiul olevad 

esemed (sh väärisesemed) allkirja vastu. 
 
23.5 Kui kinnipeetaval ei ole isiklikke riideid ja/või jalanõusid või need ei vasta aastaajale, esitab 

kinnipeetav vähemalt kaks nädalat enne vabanemise kuupäeva taotluse (lisa 11) riiete ja/või 
jalanõude saamiseks vanglateenistuse poolt.  

 
23.6 Vangla väljastab vabastatavale kinnipeetavale vanglast vabastamise õiendi ning vanglas hoiul 

olevad dokumendid. Vabastatav kinnipeetav kinnitab vanglast vabastamise õiendi ja isiklike 
dokumentide kättesaamist enda allkirjaga  vabastamisõiendi koopial ja isikliku toimiku 
tagumise kaane siseküljel. 

 
23.7 Kui kinnipeetav on enne vabanemist avaldanud soovi oma tervisekaardist väljavõtte või 

haigusloo kättesaamiseks, siis tuleb seda teha vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatule. 
Tervisekaardist väljavõte või haiguslugu väljastatakse kinnises ümbrikus enne vabanemist. 

 
23.8 Kinnipeetavale, kes vabastatakse ajutiselt väljaspool vanglat viibimise ajal, antakse vanglast 

vabastamise õiend tema kirjaliku taotluse alusel tagant järele. Vanglateenistuja korraldab 
vabastatud isikule vanglas hoiul olnud isiklike asjade, vanglasisesel isikuarvel olnud raha, 
väärisesemete ja dokumentide üleandmise vangla pääslas E-N kell 08.30 kuni 16.30 ja R kell 
08.30 kuni 15.30. Asjade kättesaamist kinnitab vabanenud isik enda allkirjaga. 

 

24.  Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonna töökord ja üldkohustused 

 
24.1 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakond paikneb eluosakonna II korrusel. Sõltuvusrehabilitatsiooni 

osakonda paigutatakse kuni kaheksa naiskinnipeetavat.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

24.2 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonna eesmärgiks on uimastite tarvitamisest loobunud ja 
muutuse säilitamisele motiveeritud kinnipeetavate rehabiliteerimine ning tervislikule eluviisile 
suunamine, et vabanedes suudaksid naiskinnipeetavad parandada oma elukvaliteeti. 

 
24.3 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda paigutamiseks esitab kinnipeetav taotluse (lisa 18). 
 

Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonna eesmärk ja meetodid 
 

24.4 Eesmärkideks on: 
1) sõltuvusprobleemidega kinnipeetavate elukvaliteedi ja tervise stabiliseerimine ja 

parandamine; 
2) uimastavate ainete hankimise ja tarvitamisega seotud kriminaalsuse tõkestamine; 
3) osakonnas viibiva isiku uimastivaba ning vabanemisjärgselt seaduskuulekas elu; 
4) tugivõrgustiku ja lähedaste sidemete taastamine ja hoidmine, stabiilse keskkonna 

ettevalmistamine vabanemiseks. 
 

24.5 Meetoditeks on: 
1) grupitööd ning individuaalnõustamine kinnipeetava uimastisõltuvusest vabanemisel; 
2) regulaarsed individuaalvestlused kinnipeetavatega, mille eesmärgiks on motiveerida 

kinnipeetavaid seaduskuulekale käitumisele ja individuaalse täitmiskava täitmisele; 
3) toimetulekuoskuste tõhustamine (hõlmab probleemilahendust, sotsiaalseid oskusi, 

sotsiaalset kompetentsust, suhtlemisoskusi jms). 
 

Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda paigutamise tingimused 
 
24.6 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda paigutamiseks peab kinnipeetav olema läbinud 

rehabilitatsiooni algfaasi ning motiveeritult tegelema sõltuvusprobleemiga. Kinnipeetava 
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paigutamine on riskihindamisepõhine ja tuleneb individuaalses täitmiskavas püstitatud 
tegevustest. 

 
24.7 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda paigutamise, ümberpaigutamise ja ennistamise otsustab 

komisjon, kuhu kuuluvad juhtkonna esindaja, sotsiaalosakonna esindaja, inspektor-
kontaktisikud, vangistusosakonna esindaja ja/või julgeolekuosakonna esindaja. 

 
24.8 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas viibimise aeg on maksimaalselt 12 kuud.   
 

Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnast väljaarvamine  
 

24.9 Vangla alustab menetlust kinnipeetava osakonnast väljaarvamiseks järgmistel juhtudel: 
1) suitsetamine, uimastite tarvitamine, omamine, vahendamine ja joobe tekitamiseks 

vastavate  või kohandatavate vahendite omamine (süstal, süstla nõel jne); 
2) paigutamise aluseks oleva nõusoleku rikkumine; 
3) kinnipeetava kirjalik sooviavaldus; 
4) võimaldatud soodustuse ajal uue kuriteo sooritamine; 
5) kinnipeetava staatuse muutumine; 
6) tegeluseks mittesobivus või puudulik koostöövalmidus; 
7) korduv õigusrikkumine; 
8) haigestumine, mis vajab isoleerimist või hospitaliseerimist. 
 
Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda ennistamine 
 

24.10 Kinnipeetav võib taotleda enda sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda taaspaigutamist mitte 
varem kui kolme kuu möödudes alates väljaarvamise otsusest.  
 

 Üldkord sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas 
 
24.11 [Kehtetu – 03.04.2014 direktori käskkiri nr 24] 
 
24.12 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas viibivad kinnipeetavad on kohustatud korras hoidma kõiki 

osakonna ruume. Kinnipeetav on kohustatud viivitamatult teatama vanglateenistujale inventari 
purunemisest või mittefunktsioneerimisest.  
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 

24.13 Sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas viibival kinnipeetaval on suitsetamine keelatud. Keelatud 
on ka sigarettide hoidmine osakonnas ning soetamine vangla kauplusest.  

 

25.  Emade-laste osakonna töökord ja üldkohustused  

 
25.1 Emade-laste osakond on olmehoone II korrusel paiknev osakond, kus elavad rasedad ja 

vanglas kuni kolme aastast (kaasaarvatud) last kasvatavad kinnipeetavad. 
 
 Osakonda paigutamine, lapse vanglasse taotlemine ja väljapoole vanglat paigutamine 
 
25.2 Raseda kinnipeetava paigutamise emade-laste osakonda otsustab vanglateenistus. 
 
25.3 Rase kinnipeetav, kes soovib taotleda peale sünnitamist oma lapse jätmist vanglasse või 

kinnipeetav, kes soovib taotleda väljaspool vanglat elavat last enda juurde, esitab selleks 
taotluse (lisa 19). Rase kinnipeetav esitab taotluse vähemalt kolm kuud enne eeldatavat 
sünnitusaega. 

 
25.4 Taotluse menetlust korraldab sotsiaalosakond. Taotluse menetlemisel arvestatakse 

eestkosteasutuse otsust ning muuhulgas vangla võimalusi lapse nõuetekohaseks 
paigutamiseks, kinnipeetava iseloomuomadusi, karistusaja pikkust jmt tegureid. 

 
25.5 Taotluse rahuldamisel sõlmib vangla ja kinnipeetav omavahel kokkuleppe, milles 

määratletakse kinnipeetava kohustused lapse kasvatamise ja osakonnas viibimise kohta. 
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25.6 Laps võidakse paigutada elama väljapoole vanglat, kui kinnipeetav ei järgi käesolevat korda ja 

kokkuleppe kohustusi või on tekkinud muu põhjendatud ning lapse huvidest lähtuv vajadus.      
 
 Toitlustamine ja üldkord emade-laste osakonnas  
 
25.7 Emade-laste osakonna uks meditsiiniosakonda on suletud. Uks avatakse ravimite osakonda 

toomiseks ja/või rasedate, emade ja laste arsti vastuvõtule laskmiseks. 
 
25.8 Emade-laste osakonna ja söökla koridori vaheline uks on suletud. Uks avatakse osakonda 

toidu viimiseks, ametnike vastuvõtule minemiseks, jalutuskäikudeks ning peavalvekeskuse 
teadmisel vajadusel ka muul ajal. 

 
25.9 Meditsiiniosakonna uksele on lubatud koputada vaid erakorralisel juhul. Emad registreerivad 

end ja oma lapsi arsti vastuvõtule plaanilises korras ning meditsiiniosakond organiseerib 
nende vastuvõtu.  

 
25.10 Emade-laste osakonnas viibival kinnipeetaval on vajadusel võimalik osakonna telefoniga võtta 

ühendust peavalvekeskusega või vajutada osakonnas olevat kutsunginuppu. Põhjendamatu 
helistamine ja kutsunginupu kasutamine on keelatud.  

 
25.11 Emade-laste osakonnas viibival kinnipeetaval on suitsetamine keelatud. Keelatud on ka 

sigarettide hoidmine osakonnas ning soetamine vangla kauplusest. 
 
25.12 Emade-laste osakonnas viibivad kinnipeetavad esitavad avaldused, taotlused, vaided jmt. 

osakonda külastavale vanglateenistujale, kes edastavad need inspektor-kontaktisikule. 
 
25.13 Kirjavahetuse eest vastutav teenistuja viib emade-laste osakonna kinnipeetavatele saabunud 

kirjad osakonda ning võtab sealsetelt kinnipeetavatelt vastu ka väljasaadetavad kirjad.  
 
 Lapse või ema ajutine eemalviibimine osakonnast 
 
25.14 Osakonnast eemalviibimisel peab ema eelnevalt leidma ja sotsiaalosakonnaga kooskõlastama 

enda eemalviibimise perioodiks lapsele hooldaja, kes ajutiselt hoolitseb lapse eest. 
Hooldajaks volitatud isik peab sellekohase nõusoleku kinnitama allkirjaga. Erakorralistel 
juhtudel korraldab lapse eest hoolitsemise vangla ilma eelviidatud protseduuri järgimata. 

 
25.15 Kui osakonnas elav kinnipeetava laps viibib väljaspool vanglat järjest rohkem kui üks ööpäev, 

võib ema kuni lapse naasmiseni paigutada elama kinnipeetavate eluosakonda. 
 
 Lastele vajalike esemete saamine 
 
25.16 Emade-laste osakonnas viibivale lapsele on vajadusel lubatud tuua riideesemeid, 

hügieenitarbeid või muid lapsele vajalikke asju. Selleks kirjutab kinnipeetav taotluse, kuhu 
märgib asjade koguse, nimetused ja põhjenduse, miks neid vaja on. 
 

25.17 Kinnipeetaval on võimalik vanglateenistuse vahendusel soetada vangla kauplusest 
„eritellimusel“ lastele vajalikke toiduaineid ja esemeid. Selleks peab kinnipeetav kirjutama 
inspektor-kontaktisikule taotluse, märkides vajalike toiduainete ja esemete nimekirja, 
põhjendused ja kogused. 

 
 Laste eest hoolitsemine, eriarstiabi osutamine ning ema töötamine ja õppimine 
 
25.18 Kinnipeetav, kellel on lubatud vanglas elada koos oma lapsega on kohustatud pidevalt 

hoolitsema oma lapse eest. Kinnipeetav vastutab lapse ebapiisavast järelevalvest tingitud 
tagajärgede eest. 

 
25.19 Lapsele vajaliku eriarstiabi osutamise vajalikkuse otsustab meditsiiniosakond ning võimalusel 

lubatakse ka kinnipeetaval viibida vanglavälise eriarstiabi osutaja juures koos lapsega. 
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25.20 Lapse kasvatamise kõrvalt töötamine ja/või õppimine on kinnipeetavale lubatud 
sotsiaalosakonna nõusolekul. Kinnipeetav peab kindlustama kooskõlastatult 
sotsiaalosakonnaga töötamise ja/või õppimise ajaks lapse eest hoolitsemise. 

 
25.21 Lapse haigestumise korral peatab kinnipeetav kuni lapse terveks saamiseni töötamise ja/või 

õppimise. Lapse haigestumise korral ei määrata ema asemele ajutist hooldajat.  
 
 Sünnitama viimine ja tingimused 
 
25.22 Enne sünnitama viimist kirjutab kinnipeetav koostöös meditsiiniosakonnaga taotluse, märkides 

sinna esemed, mida ta kavatseb sünnitusmajja kaasa võtta, samuti lapsele vajalikud esemed, 
mida külastavad isikud sünnitusmajja toovad ning isikud, kes planeerivad teda sünnitusmajas 
külastada.  
 

25.23 Sünnitusmajas lubatakse peale sünnitust kinnipeetavat külastada ainult vanglaga 
kooskõlastatud perekonnaliikmetel ja/või lähedastel, üks kord ning mõistliku aja jooksul. 
Külastavatel isikutel on palatisse lubatud kaasa võtta ainult eelnevalt taotluse rahuldam ise 
otsuses lubatud esemed. 

 

26.  Meditsiiniosakonna jälgimiskamber  

 
26.1 Olmehoone II korrusel meditsiiniosakonnas asub jälgimiskamber meditsiinilist isoleeritust ja 

järelevalvet vajavatele kinnipeetavatele. Jälgimiskambris on WC ja dušširuum. 
 

26.2 Jälgimiskambrisse paigutatakse kinnipeetav arsti otsusel. Jälgimiskambri välisuks on pidevalt 
suletud ning teistel kinnipeetavatel on keelatud jälgimiskambrisse siseneda. 
Jälgimiskambrisse määratud kinnipeetavale antakse jälgimiskambri arvel olev voodipesu ja 
madrats ning vajadusel ka ettenähtud riietus, mida kinnipeetav on kohustatud kandma. 
Jälgimiskambrisse on lubatud kaasa võtta mõistlikus koguses ja sortimendis isiklikke asju. 
Ülejäänud isiklikud asjad paigutatakse lattu hoiule.  
 

26.3 Arsti otsusel on kinnipeetav kohustatud täitma punktis 26.2 sätestatud nõudeid ning viibima 
kuni arsti uue otsuseni jälgimiskambris. Jälgimiskambris viibimise ajaks vabastatakse 
kinnipeetav tööst ja õppimisest. 

 
 Jälgimiskambri üldkord 
 
26.4 Jalutamine toimub ajavahemikul 10.00-11.00 (laupäeviti 09.00-10.00) eluosakonna 

jalutusboksis teistest kinnipeetavatest eraldi. Kinnipeetaval on õigus suitsetada jalutuskäigu 
ajal. 
[muudetud 28.02.2014 direktori käskkirjaga nr 16 jõust. 10.03.2014] 
 

26.5 Toitlustamine viiakse läbi kambris järgmistel kellaaegadel: hommikusöök 6.10-6.15, lõunasöök  
11.15-11.20 ja õhtusöök 17.15-17.20. 

 
26.6 [Kehtetu – 23.05.2013 direktori käskkiri nr 43]. 
 
26.7 Jälgimiskambris viibival kinnipeetaval on keelatud suhelda jalutuskäikude ajal ning akna või 

ukse kaudu teiste, jälgimiskambris mitteviibivate kinnipeetavatega, anda teistele üle ja võtta 
teistelt vastu esemeid.  

 
26.8 Jälgimiskambris viibival kinnipeetaval on vajadusel võimalik jälgimiskambri telefoniga võtta 

ühendust peavalvekeskusega. Põhjendamatu helistamine on keelatud.  
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Lisa 1 

 
 
Meeskinnipeetavate päevakava eluosakonnas. 
 
6.00   äratus; 
6.00 - 6.10  loendus;  
6.10 - 6.30  vaba aeg, tualett;  
6.30 - 6.55  hommikusöök, ravimite jagamine;  
6.55 - 8.25  vaba aeg;  
8.25 - 8.30  kinnipeetavate saatmine kooli ja tööle; 
8.30 - 11.30 tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg ja graafikujärgsed 

tegevused; 
11.30 - 11.55 lõunasöök, ravimite jagamine; 
11.55 - 12.25  suitsetamise aeg eluosakonna jalutusboksis, vaba aeg; 

12.25 - 12.35 kinnipeetavate saatmine tööle ja kooli; 
12.25 - 16.30 tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg ja graafikujärgsed 

tegevused; 
15.00 - 16.00 kinnipeetavate jalutuskäik eluosakonna jalutusboksis, vaba aeg; 
16.30 - 16.45  töötavate ja õppivate kinnipeetavate saatmine õhtusöögile; 
16.45 - 17.10  õhtusöök, ravimite jagamine;  
17.10 - 17.15 vaba aeg; 
17.15 - 18.15  kinnipeetavate jalutuskäik eluosakonna jalutusboksis, vaba aeg; 
18.15 - 20.45  vaba aeg ja graafikujärgsed tegevused; 
20.45 - 21.00  ravimite jagamine; 
21.00 - 21.40  vaba aeg, tualett; 
21.40 - 22.00  loendus;  
22.00   öörahu. 
 
Märkus: Direktori vastuvõtule saamiseks tuleb esitada avaldus. Vastuvõtuaeg tehakse kinnipeetavale 
teatavaks. Eluosakonna koridoridesse paigaldatud televiisoreid on lubatud vaadata vastavalt 
graafikule.  
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 
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Lisa 2 

 
 
Naiskinnipeetavate ja sõltuvusrehabilitatsiooni osakondade päevakava 
 
6.00     äratus; 
6.00 - 6.10 loendus; 
6.10 - 6.55 vaba aeg, tualett;  
6.55 - 7.30 hommikusöök, ravimite jagamine; 
7.30 - 8.00  käitises töötavate kinnipeetavate saatmine tööle;  
8.00 - 8.30  kinnipeetavate saatmine majandustööle ja kooli;  
8.00 - 12.00  tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg ja graafikujärgsed 

tegevused; 
12.00 - 12.10  töötavate ja õppivate kinnipeetavate saatmine lõunasöögile; 
12.10 - 12.45  lõunasöök, ravimite jagamine; 
12.45 – 13.15 suitsetamise aeg, vaba aeg; 
13.15 – 13.25  kinnipeetavate saatmine tööle ja kooli; 

13.25 - 16.45 tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg ja graafikujärgsed 
tegevused;  

14.00 - 15.00  kinnipeetavate jalutuskäik, vaba aeg; 
16.45 - 17.00  töötavate ja õppivate kinnipeetavate saatmine eluosakonda; 
17.00 - 17.30  vaba aeg; 
17.30 - 18.15 õhtusöök, ravimite jagamine; 
18.15 - 18.30  vaba aeg; 
18.30 - 19.30  kinnipeetavate jalutuskäik, vaba aeg; 
19.30 - 20.45  vaba aeg ja graafikujärgsed tegevused; 
20.45 – 21.00  ravimite jagamine; 
21.00 - 21.40  vaba aeg, tualett; 
21.40 - 22.00  loendus; 
22.00   öörahu. 
 
Märkus: Direktori vastuvõtule saamiseks tuleb esitada avaldus. Vastuvõtuaeg tehakse kinnipeetavale 
teatavaks. Eluosakonna koridoridesse paigaldatud televiisoreid on lubatud vaadata vastavalt 
graafikule. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 
 



31 

 

Lisa 3 

 
 
Alaealiste ja noorte kinnipeetavate osakondade päevakava 
 
6.00  äratus 
6.00 - 6.10 loendus; 
6.10 - 6.20 vaba aeg, tualett; 
6.20 - 6.50 hommikusöök, ravimite jagamine; 
6.50 - 8.20  ruumide korrastamine ja vaba aeg; 
7.30 - 8.00 käitises töötavate kinnipeetavate tööle saatmine;  
8.00 - 8.30 kinnipeetavate saatmine majandustööle ja kooli; 
8.00 - 12.00  tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg; laupäeviti kell 10.00-

11.00 noorte osakonnas viibivate kinnipeetavate jalutuskäik; laupäeviti kell 11.00-
12.00 alaealiste osakonnas viibivate kinnipeetavate jalutuskäik; 

12.00 - 12.30  lõunasöök, ravimite jagamine; 
12.30 – 13.15  vaba aeg; 
12.45 – 13.15 suitsetamise aeg noorte osakonnas viibivatele kinnipeetavatele; 
13.15 - 13.25 kinnipeetavate saatmine tööle ja kooli; 
13.25 - 16.45 tööaeg ja õppetöö; nädalavahetustel ja riigipühadel vaba aeg ning graafikujärgsed 

tegevused;  
16.45 - 17.00 töötavate ja õppivate kinnipeetavate saatmine tööosakonnast alaealiste ja noorte 

osakondadesse; 
17.00 - 18.15 vaba aeg; 
18.15 - 18.45 õhtusöök, ravimite jagamine;  
18.45 - 19.30  vaba aeg ning graafikujärgsed tegevused;  
19.30 - 20.30 kinnipeetavate jalutuskäik, vaba aeg; 
20.30 - 21.00  vaba aeg ning graafikujärgsed tegevused; 
21.00 - 21.20  ravimite jagamine; 
21.20 - 21.35 loendus noorte osakonnas; alaealiste osakonnas vaba aeg; 
21.35 - 21.40 loendus alaealiste osakonnas; noorte osakonnas vaba aeg; 
21.40 - 22.00 vaba aeg, tualett; 
22.00  öörahu. 
 
Märkus: Direktori vastuvõtule saamiseks tuleb esitada avaldus. Vastuvõtuaeg tehakse kinnipeetavale 
teatavaks. 
[Muudetud 03.04.2014 direktori käskkirjaga nr 24 jõust. 03.04.2014] 

. 
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Lisa 4 

 
 
Emade-laste osakonna päevakava. 
 
6.00  äratus; 
6.00 - 6.10 loendus; 
6.10 - 6.25 vaba aeg, tualett; 
6.25 - 9.30 hommikusöök, lapsega tegelemine; 
9.00 - 9.30 hommikusöök lastele; 
9.30 - 11.15  vaba aeg, lapsega tegelemine (jalutuskäik jm); 
11.15 - 12.00 lõunasöök; 
12.00 - 13.30 laste lõunauinaku aeg; 
13.30 - 17.15 vaba aeg, lapsega tegelemine (jalutuskäik jm); 
17.15 - 17.30 õhtusöök; 
17.30 - 21.35 vaba aeg, lapsega tegelemine (jalutuskäik jm); 
21.35 - 21.40 loendus; 
21.40 - 22.00 vaba aeg, tualett; 
22.00  öörahu. 
 
Märkus: Vanglateenistus võib päevakavas teha individuaalseid muudatusi lähtuvalt lapse vanusest, 
tervislikust seisundist jmt asjaoludest. Direktori vastuvõtule saamiseks tuleb esitada avaldus. 
Vastuvõtuaeg tehakse kinnipeetavale teatavaks. 
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 
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Lisa 5  

 
 
Vastuvõtuosakonnas, lukustatud kambris ja kartseris viibivate kinnipeetavate päevakava. 
 
6.00 äratus (kartseri kambrist võetakse ära madrats ja voodiriided); 

6.00 - 6.10 loendus; 
6.10 - 6.20 vaba aeg, tualett; 
6.20 - 6.50 hommikusöök, ravimite jagamine; 
6.55 - 8.20 kambrite korrastamine, taotluste vastuvõtmine; 
8.20 - 12.00 jalutuskäigud kambrite kaupa, vaba aeg; 
12.00 - 12.30 lõunasöök, ravimite jagamine; 
12.30 - 18.15 jalutuskäigud kambrite kaupa, vaba aeg; 
18.15 - 18.45 õhtusöök, ravimite jagamine; 
18.45 - 21.00 vaba aeg; 
21.00 - 21.20 ravimite jagamine; 
21.20 - 21.35 loendus; 
21.35 - 22.00 vaba aeg, tualett (kartseri kambrisse väljastatakse madrats ja voodiriided); 
22.00  öörahu. 
 
Märkus: Lukustatud ja vastuvõtu kambrites viibivatele kinnipeetavatele tagatakse suitsetamine ühel 
korral päevas. Jalutuskäikude täpsem kord on reguleeritud graafikus. Direktori vastuvõtule saamiseks 
tuleb esitada avaldus. Vastuvõtuaeg tehakse kinnipeetavale teatavaks.  
[muudetud 07.01.2014 direktori käskkirjaga nr 2 jõust. 20.01.2014] 
Kartseris tõstetakse lavatsid alates äratusest kuni öörahuni üles ja kinnitatakse seina külge. 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
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Lisa 6 

 
Pesupesemise hinnakalkulatsioon 5 kg pesu kohta   
 

Tegevus Kulu vahendid Ühik Ühiku hind Kulunorm (kogus) Hind € 

      km-ga 5 kg pesu kohta  

            

Pesemine Vesi m3 0,82 0,079 0,06 

  Kanalisatsioon m3 0,85 0,079 0,06 

  Elekter kWh 0,10 5,4 0,54 

            

  Pesuvahendid:         

  Plekieemaldaja  1000 ml  60 0,23 

  Pesupehmendaja 1000 ml 2,94 50 0,14 

  Pesupulber Bio-Est 1000 ml 3,1 100 0,31 
            

Kuivatamine Elekter kWh 0,10 6 0,60 
            

Triikimine Dest. vesi  1000 ml   200   

  Elekter kWh 0,10 0,4 0,04 

Töötasu Lisa tööaeg h 0,64 2,5 1,6 

            

 KOKKU     3,58 

          

 
 
Koopia- ja printimisteenuse hinnad 1 lehe kohta 
 

Paberi formaat Hind € 

A4 (ühepoolne) 0,09 

A4 (kahepoolne) 0,17 

A3 (ühepoolne) 0,20 

A3 (kahepoolne) 0,32 

 
[muudetud 28.02.2014 direktori käskkirjaga nr 16 jõust. 10.03.2014] 
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Lisa 7 

 
 
Kehtetu 
[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
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Lisa 8 

[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 
jõust. 11.05.2015] 
 
 
TÖÖHÕIVE ANKEET    

HARKU JA MURRU 
VANGLA  

 Isikuandmed, koolitus ja varasem töökogemus  

Perekonna- ja                                        eesnimi  Karistusaja algus ja lõpp 
Eluosakonna 
ja kambri nr. 

 
 

  
 

 
 

  
  

Sünniaeg Ennetähtaegne vabanemise aeg 

 

Elektroonilise järelevalvega vabanemise aeg  

 

Haridus, koolitus, kursus Õppeasutus ja õpingute lõpetamise aasta 

    

   

  

    

     

Omandatud kutse, ametijärk Viimane töökoht vabaduses ja töösuhte kestvus 

   

     

  

    

      

Soovin töötada käitises (ära märkida kas AS EVT või OÜ 
Hooldus Pluss): 

 
Töö koormus:  

 

  

Täiskoormusega      

Osalise koormusega   

 
 
 
 

Soovin töötada majandusabitöölisena:  

- koristustöödel (sise-, väliskoristus)  

- juuksurina  Märkused 

- abitöölisena köögis  

- abitöölisena raamatukogus  

- muu töö  

 

Kas olete hõivatud kooli või sotsiaalprogrammiga (kui, siis millisega): 

KAS ITK’s on töötamine ette nähtud: 

  

Olen nõus töötama karistuse kandmise ajal ja kinnitan oma allkirjaga, et: 

1.  Kannan kõik oma süülise käitumise tagajärjel tekkinud kahjud 
2. Annan nõusoleku, et vangla töötajad on kontaktis tööandja või tema esindajaga   
    töötamiseks antud loa tingimuste täitmise kontrollimiseks 
3. Annan vanglale õiguse kontrollida minu tööaja arvestust ning töötasu andmeid 
4. Suhtun heaperemehelikult minu käsutusse antud töövahenditesse 
5. Olen nõus töötama vastavalt korraldustele ja vajadusele puhkepäeval, nädalavahetusel ja riigipühal. 
6. Olen nõus, et Harku ja Murru Vangla edastab ankeedis esitatud andmed käitisele tööalaseks kasutamiseks 
7. Olen teadlik, et andmed registreeritakse elektrooniliselt ja ankeedile ei vastata kirjalikult 
 
 

Allkiri Kuupäev 
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Lisa 9 

KINNIPEETAVA TAOTLUS ELEKTRISEADME KASUTAMISEKS 

Palun lubada kasutada kambris alljärgnevaid isiklikke elektriseadmeid: 

Olen nõus tasuma elektriseadme kasutamisega seotud kulude eest vastavalt kehtestatud tariifile. 
Kohustun kasutama elektriseadet vastavalt kasutamisjuhendile ning kooskõlas vangla kodukorra ja 
teiste õigusaktidega. Olen teadlik, et vangla ei vastuta elektriseadme kahjustuste eest, mis on 
põhjustatud elektrivoolu katkestustest, pingemuutustest või tehnilistest riketest. 

Elektriseadme(te) kasutamise põhjus(ed) on:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________   _________________    _______.20__a. 
 (kinnipeetava nimi (trüki tähtedega), sünniaeg kambri nr) (allkiri) (kuupäev) 

 

MENETLUS 

inspektor-kontaktisiku arvamus taotluse suhtes:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________     _________________________________ 
                      (ametniku nimi ja kuupäev) 

OTSUS 
LUBAN/KEELDUN 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

(keeldumise korral põhjus) 

 
Loa saamise korral kehtib luba kuni kinnipeetava Harku ja Murru Vanglast teise 
vanglasse ümberpaigutamiseni, vanglast vabanemiseni või kasutusloa kehtetuks 
tunnistamiseni. 
 
Otsustaja  _____________________________    ________________________   ____________20___a 

(ametniku nimi)    (allkiri) (kuupäev) 

 
Otsust saab vaidlustada haldusmenetluse seaduse ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
alustel ja korras. 
 
Märge elektriseadme kontrolli teostamise kohta _________________________________________ 
 

______________________ __________________________________________       __________20__a 
        (turvakleebiste numbrid)                                         (ametniku nimi ja  allkiri)                                                   (kuupäev) 

 

Kinnipeetava kinnitus, et on esemed kätte saanud:  

________________________________________________________________________________ 

Jrk nr Elektriseadme nimetus, mark Kust (poest/laost) Võimsus 

1    

2    

3    
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[muudetud 23.05.2013 direktori käskkirjaga nr 43 jõust. 01.06.2013] 
 
 

TAOTLUS ESMASTE HÜGIEENITARVETE SAAMISEKS 
 

__.___.20__.a 
 

           

_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
 
Palun võimaldada vanglateenistuse poolt vastavalt kodukorra p 11.13 esmaseid hügieenitarbeid: 
 

   
  

______________________________ 

(Kinnipeetava allkiri) 

 
 
Märkus kinnipeetava rahaliste vahendite kohta:  
 
 

 
 

 
Resolutsioon (lao teenistuja): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Otsus: 
 
 

 

 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta:   
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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TAOTLUS RIIDEESEMETE JA JALANÕUDE SAAMISEKS 

 
__.___.20__.a 

 
           

_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
Palun võimaldada vanglateenistuse poolt (riideeseme(te) ja/või jalanõude kirjeldus ja taotlemise 
põhjus): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________ 

(Kinnipeetava allkiri) 

 
Resolutsioon: 
 
 

 
 

 
Lao teenistuja märkused:  
 
 

 
 

 
Otsus: 
 
 

 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta:   
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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Lisa 12 

TAOTLUS LÜHIAJALISEKS VÄLJASÕIDUKS 
 

__.___.20__.a 
 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_______________________________________________________  
(Karistuse algus ja lõpp ning tingimisi enne tähtaega vabanemise võimaluse kuupäev)             
 

Ära kantud karistusaeg vastab vangistusseaduse § 32 lg 1, 2 ja 3 sätestatule. 
           
Väljasõidu soovitav aeg ja kestus: ______________________________________________________ 
 
Sihtkoha täpne aadress ja kontakttelefon: ________________________________________________ 
 
Väljasõidu põhjus ja eesmärk: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Väljasõiduplaan:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Isikute nimed, kelle juurde tahetakse minna jm andmed (sünniaeg, aadress, suhe kinnipeetavaga, 
telefoni number): 
 
1.________________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________________________________ 
 
5.________________________________________________________________________________ 
 
6.________________________________________________________________________________ 
 
Lühiajalise väljasõidu tingimustega ja kohustustega lühiajalise väljasõidu ajal olen tutvunud ja 
sain õigesti aru.  

1. Olen teadlik, et olen kohustatud sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise päeval registreerima end 
kohalikus politseiasutuses, mille aadress on väljasõidutunnistusel (VSkE § 85 lg 2); 

2. Olen teadlik, et minu kohustuseks on saabuma viimasel väljasõidupäeval tagasi vanglasse 
väljasõidutunnistusel märgitud kellaajaks ja kainena (VSkE § 86 lg 1), vastutusest KarS § 329 järgi olen 
hoiatatud;  

3. Olen teadlik, et väljasõidu ajal toime pandud õigusrikkumise või kuriteo toimepanemises kahtlustatavana 
kinni pidamise tõttu katkeb väljasõit viivitamata (VSkE § 87); 

4. Olen teadlik, et väljasõidu ajal on alkoholi, narkootikumide või muude uimastite tarvitamine keelatud 
(KarS § 330 ja 331); 

5. Olen teadlik, et pean olema väljasõidu kestel kättesaadav väljasõidutaotluses märgitud viibimiskoha 
aadressil ja viibima väljasõidu ajal nimetatud aadressil alates kella 22.00-st kuni 07.00-ni; 

6. Olen teadlik, et vanglasse saabumisel ei tohi mul kaasas olla muid esemeid, kui need samad riided ja 
muud esemed, mis vanglast lahkudes (VangS § 15, VSkE § 57 lg 1) va vanglateenistuse loal. 

7. Olen teadlik, et kohustun korraliselt endast teavitama ja helistama vangla peaspetsialist-korrapidajale 
numbritel 6597911 või 56639094 igal väljasõidul viibimise päeval kell 21.30-22.00. Informeerima teda 

väljasõidu käigust, oma asukohast ning vastama korrapidaja küsimustele muude asjaolude kohta; 
8. Hädaolukorras kohustun pöörduma lähemasse politseiosakonda või helistama tasuta hädaabi numbril 

112; 

9. Olen teadlik, et pean kandma väljasõidu kulu (VangS § 32 lg 7) ja sularaha väljastamiseks pean esitama 
vastavasisulise taotluse hiljemalt 3 tööpäeva enne väljasõidule minemist (kodukorra punkt 14.3); 

10. Olen teadlik, et vangla teenistuse ametnik võib käskkirjaga määrata kohad, kus kinnipeetav võib või 
peab väljasõidul viibima, ning ajad, millal kinnipeetav on kohustatud või ei tohi määratud kohtades 
viibida, või tegevused, mis on väljasõidul välistatud või mida kinnipeetav on kohustatud tegema (VangS 
§ 32 lg 4¹). 

 
Vanglateenistus võib lühiajalise väljasõidu lubamisel kohaldada elektroonilist valvet (vangistusseadus 
§ 32 lg 4¹).  

Elektroonilise valve kohaldamisega: olen nõus □; ei ole nõus □. 
 
 
____________________________________ 
              (kinnipeetava allkiri ja kuupäev) 
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Resolutsioon:        
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Lühiajalisele väljasõidule lubamisel kohaldada elektroonilist valvet: jah □; ei □. 

 
 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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Lisa 13 

TAOTLUS LÜHIAJALISE VÄLJAVIIMISEKS 
 

__.___.20__.a 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
Lühiajalise väljaviimise põhjus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Vastavalt vangistusseaduse § 33 lg 2 kohustun eelnevalt kandma lühiajalise väljaviimisega seotud 
kulud.  
 
__________________________________ 
(Kinnipeetava allkiri) 
 
 

Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta:   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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[Muudetud 31.12.2014 direktori käskkirjaga nr 97 jõust. 31.12.2014] 
TAOTLUS LÜHI- VÕI PIKAAJALISEKS KOKKUSAAMISEKS 

 
__.___.20__.a 

 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 

Soovin      ei soovi     ________________________ kokkusaamist järgneva(te) isiku(te)ga: 
                                  (lühiajalist/pikaajalist) 

 
1.________________________________________________________________________________ 
      (Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood, elukoha aadress, suhe kinnipeetavaga) 
 

2.________________________________________________________________________________ 
       

3.________________________________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________________________________ 
 
5.________________________________________________________________________________ 
 
 

Kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta ka laps(ed):____________________________________ 
    (jah/ei, laste arv) 

 
Kokkusaamise soovitav ajavahemik, tuba (16,24m² või 19,5m²), kokkusaaja toitlustamine: 
  
_________________________________________________________________________________ 

(kuupäev ja kellaaeg; tuba; kas ühekordne või mitmekordne toitlustamine) 

 
Pikaajalise kokkusaamise ruumide kulud kannab:__________________________________________ 
   (kinnipeetav/kokkusaaja) 

 
__________________________________ 
(Kinnipeetava allkiri) 
 
 

Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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Vastavalt vangla sisekorraeeskirja § 33 lg 2 sätestatule, märgib kokkusaaja: 
 
1. sünniaeg- ja koht ning isikukood:  
 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
aadress ja telefoninumber:____________________________________________________________ 
 
isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev:_______________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm): __________________________ 
 
2. sünniaeg- ja koht ning isikukood:  
 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aadress ja telefoninumber:____________________________________________________________ 
 
isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev:_______________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm): __________________________ 
 
3. sünniaeg- ja koht ning isikukood:  
 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aadress ja telefoninumber:____________________________________________________________ 
 
isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev:_______________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm): __________________________ 
 
4. sünniaeg- ja koht ning isikukood:  
 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aadress ja telefoninumber:____________________________________________________________ 
 
isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev:_______________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm): __________________________ 
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TAOTLUS VANGLASISESELT ISIKUARVELT RAHALISE ÜLEKANDE TEOSTAMISEKS 

 
 

__.___.20__.a 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
Taotluse sisu: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________ 
(Kinnipeetava allkiri) 
 
 

Resolutsioon (kontaktisik): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Raamatupidaja märge: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Märge tutvustamise/tutvumise kohta:   
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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TAOTLUS ISIKLIKE ASJADE PAIGUTAMISEKS LATTU 

 
 

__.___.20__.a 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
Palun paigutada lattu järgmised isiklikud asjad: 
 
1._____________________________________2._________________________________________ 
  
3._____________________________________4._________________________________________ 
 
5._____________________________________6._________________________________________ 
  
7._____________________________________8._________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
(Kinnipeetava allkiri) 
 
 

Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud.  
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TAOTLUS ISIKLIKE ASJADE VÄLJASTAMISEKS KAMBRISSE 

 
__.___.20__.a 

_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
Palun väljastada kambrisse järgmised isiklikud asjad: 
 
1._____________________________________2._________________________________________ 
  
3._____________________________________4._________________________________________ 
 
5._____________________________________6._________________________________________ 
  
7._____________________________________8._________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
(Kinnipeetava allkiri) 
 
 

Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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TAOTLUS SÕLTUVUSREHABILITATSIOONI OSAKONDA PAIGUTAMISEKS 
 

__.___.20__.a 
 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_______________________________________________________  
(Karistuse algus ja lõpp ning tingimisi enne tähtaega vabanemise võimaluse kuupäev)             

 
Palun paigutada mind sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda.   
 
Pean enda jaoks probleemiks (taotlemise põhjus): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Läbitud sotsiaalprogrammide loetelu: 
 
1.__________________________________ 2. __________________________________________ 
 
3.__________________________________ 4. ___________________________________________ 
 
5.__________________________________ 6. ___________________________________________ 
 
 
Olen teadlik, et taotluse rahuldamisel olen kohustatud järgima osakonnas kehtivat päevakava 
ja teisi osakonna erisusi (süvenenud sotsiaal- jm programmides osalemine jms). 
 
___________________________ 

(kinnipeetava allkiri)  

 
Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Märge tutvustamise/tutvumise kohta:   
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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LAPSE VANGLASSE LUBAMISE TAOTLUS 

 
__.___.20__.a 

 
_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_______________________________________________________  
(Karistuse algus ja lõpp ning tingimisi enne tähtaega vabanemise võimaluse kuupäev)             

 
Palun võimaldada kasvatada oma last Harku ja Murru Vangla emade- ja lasteosakonnas.  
 
Lapse andmed:  
 

Sünniaeg (eeldatav):  ______________________________________ 
 
Ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 
 
Sündiv või sündinud laps on minu _________ laps. 
         (mitmes) 

 
Minu teiste laste andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Suhteid teiste lastega hindan järgmiselt (sh suhe lapsega, kui last taotletakse vanglasse väljastpoolt):  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Kinnipeetava andmed: 
 
Kriminaalkorras olen karistatud ______ korda. 
 
Mind on karistatud väärtegude eest ______  korral. 
 
Esmakordselt sattusin politsei huviorbiiti ________ vanuselt järgmistel põhjustel:  
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 
Omandatud haridus (sh koolid(de) nimekiri): ______________________________________________                                    
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Enne kriminaalkorras karistamist töötasin (kus, kellena ja töötatud aeg)  

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Lähedaste andmed (sugulusaste, sünniaeg, aadress, telefoninumber): 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Lähedaste andmed, kes võiksid vajadusel lapse eest hoolitseda (samuti andmed isikute kohta, kes 
hetkel lapse hoolitsevad kui taotletakse last vanglasse väljastpoolt):  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pärast vabanemist  sooviksin elada oma elu… 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Olen teadlik, et taotluse rahuldamisel sõlmib Harku ja Murru vangla minuga lapse vanglas 
viibimise ja kasvatamise tingimuste osas kokkuleppe, milles sätestatut kohustun järgima.  
 
 
______________________ 

allkiri ja kuupäev 
 

 
Resolutsioon: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Otsus: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Märge tutvustamise/tutvumise kohta: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Vangistusseaduse § 1¹ lg 5 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus 
sätestatud korras Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) tingimusel, et eelnevalt on 30 päeva jooksul otsusest 
teada saamisest esitatud vaie vangla direktorile ning vangla direktor on vaide tagastanud, osaliselt rahuldanud, rahuldamata või 
tähtaegselt lahendamata jätnud. 
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TAOTLUS ISIKUTTÕENDAVA DOKUMENDI VÄLJASTAMISEKS LÜHIAJALISE VÄLJASÕIDU VÕI 

VÄLJAVIIMISE AJAKS 
 

 
__.___.20__.a 

_________________________________ 
(Kinnipeetava ees- ja perekonnanimi) 

 
_________________________________ 
(Sünniaeg) 
 

_________________________________ 
(Karistuse algus ja lõpp) 

 
 

Taotletava dokumendi 
nimetus 

 

Taotluse põhjus 
 
 
 

 

Dokumendi väljastamise 
ajavahemik 
 

 

 
 
Väljastatud dokumendid: 
 
1. _______________________________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Kätte saanud:_____________________________________________________________________        

    (kuupäev, kinnipeetava ees-ja perekonnanimi, allkiri) 

 
Väljastaja: ________________________________________________________________________        

   (kuupäev, ametniku isiku ees-ja perekonnanimi, ametikoht, allkiri) 

 
Tagastatud: _______________________________________________________________________        

   (kuupäev, ametniku isiku ees-ja perekonnanimi, ametikoht, allkiri) 
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AKT KAUBA PUUDUSTE KOHTA 

     

Kuupäev:  _________________     

Tellimuse nr:  _________________      

Kinnipeetav:  _______________________________      

Kambri nr.  _________________      

 

Jrk. 
nr. 

Kauba 
kood  

Nimetus Kogus  Puuduse kirjeldus 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Puuduste kõrvaldamise aeg ja viis:     

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

        

Kinnipeetava allkiri:  ___________________     

       

Kaupmehe allkiri:  ___________________     
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[Muudetud 11.05.2015 direktori käskkirjaga nr 33 jõust. 11.05.2015] 
 

 
 
 
 

TELEFONI KASUTAMISE ANDMED 
 
 

Telefoni kasutati  kinnipeetav __________________________________________________poolt, 
      (ees- ja perekonnanimi) 

 

helistamiseks________________________________ telefoni nr ___________________________ 
(asutuse nimi või isiku ees- ja perekonnanimi) 

 
helistamise algus kell ________, lõpp ________, kõne kestus ________, 
 
helistamiseks________________________________ telefoni nr ___________________________ 

(asutuse nimi või isiku ees- ja perekonnanimi) 
 
helistamise algus kell ________, lõpp ________, kõne kestus ________, 
 
 
Kuupäev: ______________   Osakond: _________ Kambri nr: _________Allkiri:______________ 
 
Ametniku nimi: ___________________________ kuupäev: _____________  Allkiri: ___________ 
 
 
 
Vangistusseaduse §28 lg 3 alusel võib vangla direktor kinnipeetava käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigust piirata, kui 
see ohustab vangla julgeolekut või sisekorda või kahjustab vangistuse täideviimise eesmärke. Vangla sisekorraeeskirja § 51 lg 4 
täitmine on kinnipeetava kohustus. Mitte täitmise korral on vanglal õigus võtta kinnipeetav distsiplinaarvastutusele.  

 
 


