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Viru Vangla saateüksuse põhimäärus 
 

Määrus kehtestatakse justiitsministri 16.06.2006 määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja 
põhimäärus“ § 9 ja § 18 alusel.  

§ 1. Üldsätted  

(1) Saateüksus on vastavalt Viru Vangla põhimäärusele vangla struktuuriüksus. 
(2) Saateüksus allub vangla direktorile või tema määratud asetäitjale.  
(3) Relvastatud üksuse tegevusega ja väljaõppega seotud küsimustes alluvad saateüksuse 

ametnikud relvastatud üksuse ülemale. 
(4) Saateüksus teeb oma ülesannete täitmisel koostööd vangla teiste struktuuriüksustega. 
 
§ 2. Saateüksuse ülesanded 

(1) Saateüksuse põhiülesanne on vangide plaanilise vanglavälise saatmise korraldamine ning 
teostamine. Samuti on üksuse ülesanne vanglateenistuse ametnikele vahetu sunni kasutamist 
puudutava väljaõppe ja täienduskoolituse läbiviimine. 

(2) Saateüksus täidab oma pädevuse piires järgmisi ülesandeid: 
1) koostab vangide regulaarsete saatmiste graafikud kasutades optimaalseid marsruute; 

2) koostab saateautode kasutamise ajalise plaani; 

3) koostab saatmiseks vajamineva dokumentatsiooni; 

4) teostab vangide saatmist vangistusseaduse alusel kehtestatud regulatsioonide nõuetele vastavalt, 

sealhulgas vangi saateautosse paigutamisel, valvamisel ja üleandmisel; 

5) korraldab vanglateenistuse ametnikele vahetu sunni alast väljaõpet ja täienduskoolitust. 

§ 3. Üksuse juhtimine  

(1) Üksuse tööd juhib üksuse juht. 
(2) Üksuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla direktor relvastatud üksuse ülema 
ettepanekul. 
(3) Üksuse juht allub vangla direktorile või tema määratud asetäitjale. Relvastatud üksuse tegevuse ja 
väljaõppe küsimustes allub üksuse juht relvastatud üksuse ülemale. 
(4) Üksuse juhi äraolekul asendab teda teenistuja, kelle nimetab saateüksuse juhi ettepanekul vangla 
direktor. Relvastatud üksuse rühma juhtimise osas asendab saateüksuse juhti relvastatud üksuse 
rühma liige, kelle määrab saateüksuse juht või tema äraolekul relvastatud üksuse ülem. 
(5) Üksuse juht: 
1) juhib üksuse tööd, koostab tööplaani ja püstitab üksuse teenistujatele teenistusalaseid eesmärke 
ning suunab ja kontrollib nende täitmist; 
2) planeerib üksuse eelarveliste vahendite vajadust; 
3) korraldab üksuse teenistujate töö- ja puhkeaja arvestuse pidamist; 
4) tagab üksuse teenistujate ametijuhendite aja- ja asjakohasuse; 
5) tagab üksuse teenistujate hindamise õigeaegse läbiviimise; 
6) tagab üksuse dokumentatsiooni nõuetekohase käitlemise; 
7) juhib relvastatud üksuse rühma tegevust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, juhenditele ja 
relvastatud üksuse ülema korraldustele; 
8) juhib relvastatud üksuse rühma väljaõpet vastavalt relvastatud üksuse ülema kehtestatud väljaõppe 
kavale;  
9) tagab saateüksuse ja relvastatud üksuse rühma relvastuse ja muu varustuse arvestuse pidamise ja 



korrasoleku. 
10) esindab relvastatud üksuse ülema määratud juhtudel relvastatud üksust; 
11) juhib vanglaametnike enesekaitse, turvataktika, relvade ja erivahendite kasutamise väljaõpet 
vanglas. 
(6) Üksuse juhi vastavust ametnikule esitatavatele nõuetele hindab direktor või tema määratud 
asetäitja küsides selleks eelnevalt relvastatud üksuse ülema hinnangu. 

§ 4. Üksuse koosseis 
 
(1) Üksusele pandud ülesannete täitmiseks on järgmised ametikohad: 
 
Viru Vangla 
 
1) üksuse juht; 
2) inspektor; 
3) vanemvalvur-instruktor; 
4) vanemsaatja 
5) saatja 
 
 
(2) Üksuse ametnike teenistusülesanded sätestatakse ametijuhendites.  


