
 

 

 

  

 

KÄSKKIRI 

 

Jõhvi 

02.07.2018 nr 1-1/82  

Pealkiri   

 
Justiitsministri 13.06.2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ § 4 lg 2 p 7 alusel, 
lähtudes justiitsministri 06.10.2016 määrusega nr 21 ja 31.05.2018 määruse nr 14 punkiga 20 kehtestatud 
muudatustest, samuti töökorralduslikust vajadusest: 
 
1. Muudan Viru Vangla direktori 23.01.2013 käskkirjaga nr 1-1/19  kinnitatud, Viru Vangla direktori  
07.07.2014 käskkirjaga nr 1-1/133, 11.08.2014 käskkirjaga nr 1-1/152, 27.03.2015 käskkirjaga nr 1-1/53, 
22.12.2015 käskkirjaga nr 1-1/169, 04.02.2016 käskkirjaga nr 1-1/22, 29.12.2016 käskkirjaga nr 1-1/196,  
13.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69, 04.10.2017 käskkirjaga nr 1-1/115 ja 07.12.2017 käskkirjaga nr 1-1/133   
muudetud Viru Vangla Avavanglaosakonna kodukorda (edaspidi Kodukord) ja Viru Vangla 
Avavanglaosakonna kodukorra seletuskirja (edaspidi Seletuskiri) alljärgnevalt: 
 

1.1 Muudan Kodukorra punkti 19.6 ja kehtestan selle järgmises sõnastuses: 
 

„19.6 Ravimeid annavad kinnipeetavaile vangla ettenähtud aegadel vanglateenistuse ametnikud. 

Kinnipeetav hoiab meditsiiniosakonna poolt määratud ravimeid oma toas talle määratud kapis. Kui 

kinnipeetav keeldub ravimit võtmast, edastab vanglateenistuse ametnik informatsiooni meditsiiniosakonnale, 

kes otsustab ravikuuri jätkamise vajaduse ning teeb sellekohase märke tervisekaarti.“ 

1.2 Muudan Seletuskirja punkti 19.7 viimast lauset ja sõnastan selle järgmiselt: 
 

„19.7 /---/ Kui kinnipeetav ei järgi raviskeemi, siis kaalub meditsiiniosakond ravi lõpetamist, kuna 

sunniviisiliselt ei ole õigust isikut ravida, v.a juhul, kui tegemist on eluohtliku seisundi ning erakorralise 

meditsiiniabi osutamisega ning isik ei ole ise võimeline enda ravimise üle otsustama.“ 

 

     1.3 Muudan Kodukorra punkti 19.11.1 ja kehtestan selle järgmises sõnastuses: 

 

„19.11.1 tarvitada retseptiravimeid ilma arsti ettekirjutuseta, jätta ettenähtud ajal tarvitamata arsti määratud 

ja/või muu vanglateenistuja antud ravimid (k.a käsimüügiravimid) ning hoida toas ravimeid, mida ei ole 

väljastanud vangla;“ 

 

1.4 Muudan Kodukorra lisa 1 ja sõnastan selle järgmiselt: 

 

„Lisa 1  

Avavanglaosakonnas paiknevate kinnipeetavate päevakava  

Avavanglaosakonnas paiknevate kinnipeetavate päevakava  

06.00 Äratus  

06.00–06.30 Hommikuvõimlemine, tualett, voodite korrastamine  

06.30–07.30 Hommikusöök  

07.40–08.00 Hommikune loendus  

08.00–11.50 Avavanglaosakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aeg või taasühiskonnastavas tegevuses 

osalemine (töö, õpe, sotsiaalprogramm)  

12.00–13.00 Lõunasöök  

13.00–17.50 Avavanglaosakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aeg või taasühiskonnastavas tegevuses 

osalemine (töö, õpe, sotsiaalprogramm)  

18.00–19.00 Õhtusöök  



 
 

19.00–19.50 Avavanglaosakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aeg  

20.00–20.30 Õhtune loendus  

20.30–21.50 Avavanglaosakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aeg  

22.00–06.00 Öörahu “ 

 

1.5 Tunnistan Kodukorra lisad 20 ja 23 kehtetuks. 
 

2. Kantselei spetsialistil edastada käskkiri teadmiseks avavanglaosakonna juhatajale.  
 

3. Avavanglaosakonna juhatajal teha käskkiri teatavaks oma osakonna teenistujatele ja korraldada selle  
allkirja vastu tutvustamine kinnipeetavatele. 
 
4. Käskkiri jõustub allkirjastamisest. 
 
Isik, kes leiab, et haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib Viru Vangla kaudu 
esitada 30 päeva jooksul Justiitsministeeriumile vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja 
korras. Juhul, kui vaie jääb rahuldamata, tähtaegselt lahendamata või see tagastatakse, on võimalik esitada 
kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Villiam Linder 
Osakonnajuhataja 
Direktori ülesannetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


