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17.06.2019 nr 1-1/60  

Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna põhimääruse kinnitamine 
 
 

Justiitsministri 13 juuni 2006 a määrusega nr 20 kinnitatud „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ § 4 lg 

2 p 7 ja,- § 18  alusel:  
  

1. Tunnistan edasiulatuvalt kehtetuks Viru Vangla direktori 14.03.2016 käskkirja nr 1-1/48 „Viru Vangla 

kriminaalhooldusosakonna põhimääruse kinnitamine“. 

 

2. Kinnitan Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna põhimääruse (Lisa 1) ja kriminaalhooldusosakonna 

struktuurilise tööjaotuse skeemi (Lisa 2). 

 

3. Kriminaalhooldusosakonna juhatajal korraldada käskkirja tutvustamine teenistujatele.  

 
4. Viru Vangla kantselei valdkonna spetsialistil edastada käskkiri elektrooniliselt juhtkonnale.  

 
5. Kantselei spetsialistil korraldada Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna põhimääruse lisamine Viru Vangla 

kodulehele. 
 

6. Personali peaspetsialistil korraldada Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna põhimääruse lisamine Viru 
Vangla siseveebi.  

 
7. Käesolev käskkiri jõustub 01.07.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Marek Aas 
  



 
 

KINNITATUD    
Viru Vangla direktori 
17.06.2019 
käskkirjaga nr 1-1/60 

                Lisa 1  

  

  
Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna põhimäärus  

  

Põhimäärus kehtestatakse justiitsministri 13.06.2006 määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja 

põhimäärus“ (RTL 2006, 49, 893) § 161, § 18  ja § 72 alusel.  

 

  

I. peatükk   

ÜLDSÄTTED  

  

1. Kriminaalhooldusosakond  on Viru Vangla (edaspidi vangla) struktuuriüksus.  
 
2. Kriminaalhooldusosakond allub vahetult direktorile või tema poolt määratud direktori asetäitjale. 
 
3. Kriminaalhooldusosakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Viru Vangla 
    töökorralduse reeglitest, käesolevast põhimäärusest, justiitsministri ja vangla direktori käskkirjadest.  
 
 

  

II. peatükk   

 KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA ÜLESANDED  

  

4. Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanne on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu  või 
    prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset 
    kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.  
 
5. Kriminaalhooldusosakond tema pädevuses olevate ülesannete täitmiseks:  
  
5.1 tagab sellise kontrolli, mis on vajalik kriminaalhoolduse elluviimiseks ning ühiskonna turvalisuse      
      kaitsemiseks;  
5.2 toetab ja motiveerib õigusrikkujat elama õiguskuulekalt juhendades ning abistades õiguskuulekaks    
       käitumiseks vajalikku isiksuslikku, sotsiaalset, kutselist ja hariduslikku arengut;  
5.3 teostab karistusaja planeerimist lähtuvalt kriminogeensetest riskidest;  
5.4 valmistab ette sotsiaalprogrammide läbi viimise;  
5.5 tagab sotsiaalprogrammide läbiviimise nii grupi- kui ka individuaaltöö vormis;  
5.6 kontrollib, et karistusaja planeerimine oleks ühtne tervik- ja jätkusuutlik protsess, kus saavutatud muutusi     

on analüüsitud edasiste vajaduste tarbeks;  
5.7 koostab kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu kohta kohtueelse ettekande, mis sisaldab 

kokkuvõtet isikuomadustest ja sotsiaalsest olukorrast ning arvamust katseaja kohustuste valiku ja nende 
kohaldamise tähtaja kohta; 

5.8 koostab arvamuse kinnipeetava kohta tingimis enne tähtaega vabastamiseks ja karistusjärgsele 
käitumiskontrollile määramiseks. Arvamuses  analüüsib kinnipeetava vabanemise järgset sotsiaalset ja 
majanduslikku olukorda ning muid teda vabaduses mõjutavaid tegureid. Annab arvamuse 
käitumiskontrolli aja ning katseajaks kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja 
kohta. 

 

 
 

III. peatükk   

KRIMINAAHOOLDUSOSAKONNA JUHTIMINE JA KOOSSEIS  

  

6. Kriminaalhooldusosakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes koordineerib, suunab, juhendab ja  
    tagab  osakonnale pandud ülesannete õiguspärase ja õigeaegse täitmise vastavalt Viru Vangla       
    põhimäärusele, käesolevale põhimäärusele ja oma ametijuhendile.  
  
6.1 osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla direktor;  
6.2 osakonnajuhataja allub vahetult vangla direktorile või direktori asetäitjale;  



 
 
6.3 osakonnajuhataja äraolekul asendab teda tema ettepanekul direktori või direktori asetäitja poolt 

määratud teenistuja;  
6.4 osakonnajuhatajale alluvad kõik osakonna vanemkriminaalhooldusametnikud, 

kriminaalhooldusametnikud, nooremametnikud, nooremreferendid.  
  

7. Kriminaalhooldusosakonna juhataja:  
  
7.1 vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ja annab sellest aru 

direktorile;  
7.2 korraldab osakonna teenistujate ametijuhendite väljatöötamist ja esitab need kinnitamiseks direktorile;  
7.3 määrab osakonna tööjaotuse, annab talle alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi nende 

ametijuhenditest tulenevate tööülesannete täitmisel;  
7.4 teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna töökorralduse, teenistujate palkade ja toetuste ning 

distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;  
7.5 esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele 

struktuuriüksustele;  
7.6 täidab muid ametijuhendist tulenevaid või vahetu juhi antud ülesandeid. 
  
8. Kriminaalhooldusosakonna ametikohtade loetelu:  
  
8.1 kriminaalhooldusosakonna juhataja;  
8.2 vanemkriminaalhooldusametnik;  
8.3 kriminaalhooldusametnik;  
8.4 nooremametnik;  
8.5 nooremreferent  
 
9. Osakonna jagunemine.  
  
9.1 osakond jaguneb esindusteks:  
  
9.1.1 Jõhvi esindus  
9.1.2 Sillamäe esindus  
9.1.3 Narva esindus  
9.1.4 Rakvere esindus  
  
9.2 Kriminaalhooldusosakonna struktuurilise tööjaotuse skeem on ära toodud Lisas 2.  
 

 

IV. peatükk   

OSAKONNA ARUANDLUS  

  

10. Kriminaalhooldusosakonna aruandlus.  
 
10.1  kriminaalhooldusosakond annab oma tegevusest aru vangla direktorile või määratud asetäitjale;  
10.2  aruanded osakonna tegevuse kohta esitab vangla direktorile või määratud asetäitjale osakonnajuhataja     

või tema poolt määratud teenistuja.  
 
 
 

V. peatükk 
             OSAKONNA TÖÖ ÜMBERKORRALDAMINE 

 
11. Osakonna struktuuri või koosseisu nimestikku muudab või osakonna likvideerib justiitsminister.  
 
12. Osakonna struktuurilist tööjaotust muudab osakonnajuhataja ettepanekul direktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KINNITATUD    
Viru Vangla direktori 
17.06.2019 
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                                                                                                                   Lisa 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Osakonnajuhataja (1)  
  
Juhtimine ja koordineerimine  
  

  

  

  

  

  

 Kriminaalhooldusosa 

konna  

 

  

Esindused (4)    

 

  

  

Õigusrikkujate  

resotsialiseerimine   

  

* Rakvere esindus 
 

  

*Jõhvi esindus   

*Narva esindus   

   *Sillamäe esindus 

  

Kriminaalhooldus - 

ametnik (20)   

  

  

Õigusrikkujate  

resotsialiseerimine   

  

Nooremametnik  

(4)   

Õigusrikkujate  

resotsialiseerimine   

Vanem  

kriminaalhooldus - 

ametnik (6)   

Õigusrikkujate  

resotsialiseerimine   

  

Nooremreferent   

(2)   

Asjaajamise ja  

dokumendihalduse  

korraldamine   


