
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

DIREKTORI KÄSKKIRI 
 
Jõhvi 

 
 
 
13.02.2019 nr 1-1/15  

Viru Vangla meditsiiniosakonna põhimääruse kinnitamine 
 
 
Justiitsministri 13.06.2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ § 4 lg 2 p 7, § 12 ja 
§ 18 alusel:  
 
1. Tunnistan kehtetuks Viru Vangla direktori 24.05.2016. a käskkirjaga nr 1-1/81 kinnitatud „Viru Vangla 

meditsiiniosakonna põhimäärus“. 
 

2. Kinnitan Viru Vangla meditsiiniosakonna põhimääruse (Lisa 1). 
 

3. Kantselei valdkonna spetsialistil korraldada Viru Vangla meditsiinosakonna põhimääruse lisamine 
välisveebi. Edastada käskkiri elektroonselt direktori asetäitjale Anu Möldrile, meditsiiniosakonna 
juhatajale ja personali valdkonna peaspetsialistile Kevin Karlsonile, kes korraldab Viru Vangla 
meditsiiniosakonna põhimääruse avaldamise vangla siseveebis.  
 

4. Meditsiiniosakonna juhatajal tutvustada käskkirja oma haldusala töötajatele. 
 

5. Käesolev käskkiri jõustub 15.02.2019. 
 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Marek Aas 
  



 
 

       KINNITATUD   
           Viru Vangla direktori 

13.02.2019 
käskkirjaga nr 1-1/15 

          Lisa nr 1 
 

Viru Vangla meditsiiniosakonna põhimäärus 
 
 

Määrus kehtestatakse justiitsministri 13.06.2006 määruse nr 20 Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus 
(RTL 2006, 49, 893) § 12 ja § 18 alusel:  
 
 

I. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

 
1. Meditsiiniosakond on Viru Vangla (edaspidi vangla) struktuuriüksus.  
2. Meditsiiniosakond allub vahetult vangla direktorile või direktori poolt määratud direktori asetäitjale.  
3. Meditsiiniosakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Viru Vangla töökorralduse 

reeglitest, käesolevast põhimäärusest ning justiitsministri ja vangla direktori käskkirjadest.  
4. Meditsiiniosakonna eesmärk on vahistatutele, kinnipeetavatele ja arestialustele tervishoiuteenuse 

osutamine ning vanglate ülese apteegiteenuse osutamine.  
 
 

II. peatükk 
MEDITSIINIOSAKONNA ÜLESANDED 

 
5. Meditsiiniosakonna põhiülesanded:  

5.1. Vahistatutele, kinnipeetavatele ja arestialustele ambulatoorse üldarsti- ja õendusabi tagamine; 
5.2. Vahistatutele ja kinnipeetavatele vältimatu- ja ambulatoorse eriarstiabi tagamine; 
5.3. Tallinna, Tartu ja Viru vangla varustamine ravimite, meditsiinitarvikute, desinfektsiooni- ja 

kaitsevahenditega. 
 
6. Meditsiiniosakond täidab oma pädevuse piires järgmisi ülesandeid:  

6.1. osutab tervishoiuteenust vahistatutele, kinnipeetavatele ja arestialustele õigusaktides ja sõlmitud 
lepingutes ettenähtud korras ja mahus;   

6.2. korraldab ja planeerib  kõikides kinnipidamisetappides osutatavaid tervishoiuteenuseid;  
6.3. korraldab kinnipidamisasutusse saabunud vahistatute, kinnipeetavate ja arestialuste esmase 

meditsiinilise läbivaatuse, tagab terviseandmete sisestamise elektroonilisse andmebaasi, vormistab 
tervishoiuteenuse osutamiseks muid vajalikke dokumente ning kontrollib isikute tervislikku seisundit 
kajastavate dokumentide vastavust esitatud nõuetele;  

6.4. soetab vanglatele vajalikud ravimid ja teised apteegikaubad;  
6.5. soetab Viru vanglale tööks vajalikke meditsiinilisi tarvikuid ja –aparatuuri, tagab nende nõuetekohase 

kasutamise ja hoolduse;  
6.6. peab ette nähtud korras arvestust ravimite üle sh narkootilised ja psühhotroopsed-,  

antiretroviirusravimid ja tagab osapooltele vajaliku info ravimite nõuetekohase jagamise kohta;  
6.7. korraldab aegunud ravimite hävitamist;  
6.8. teostab vahistatutele ja kinnipeetavatele radioloogilisi uuringuid;  
6.9. võtab DNA analüüsi kõigilt vanglasse saabuvatelt vahistatutelt ja kinnipeetavatelt (juhul, kui seda ei 

ole varem tehtud);  
6.10. tuvastab vanglas vahistatute ja kinnipeetavate väliseid joobetunnuseid ja teeb narkoteste;  
6.11. peab tervishoiuteenuse osutamisega seoses statistilist arvestust ja esitab ettenähtud aruandeid 

kehtestatud korras;  
6.12. nõustab ja abistab tervisealastes küsimustes vangla teiste struktuuriüksuste ametnikke/ teenistujaid 

ning osutab vajadusel igakülgset abi vangistuse eesmärkide täitmisel;  
6.13. vaatab läbi vahistatute ja kinnipeetavate poolt meditsiinialastes küsimustes esitatud taotlusi, 

märgukirju, selgitustaotlusi ja muid dokumente ning koostab vastused vastavalt kehtestatud korrale;  
6.14. tagab vangla meditsiiniosakonna dokumentatsiooni nõuetekohase hoidmise ja üle andmise 

arhiveerimiseks; 
6.15. jälgib vangla toidukava koostamist, toitlustamist ja toiduhügieeni nõuete täitmist oma pädevuse 

piires; 
6.16. teostab sunnivahendite rakendamise korral vahistatu ja kinnipeetava tervisliku seisundi ja 

vigastuste üle meditsiinilist järelevalvet ja dokumenteerib vastavalt ette nähtud korrale; 
6.17. osaleb vangla tegevust reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel;  
6.18. teeb ettepanekud vangla eelarve eelnõu koostamisel meditsiiniosakonna tegevuseks vajalike 

kulude kohta. 



 
 

III. peatükk 
MEDITSIINIOSAKONNA JUHTIMINE JA KOOSSEIS 

 
7. Meditsiiniosakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes koordineerib, kontrollib ja tagab osakonnale 

pandud ülesannete õiguspärase ja õigeaegse täimise vastavalt Viru Vangla põhimäärusele, käesolevale 
põhimäärusele ja oma ametijuhendile. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist Viru 
Vangla direktor.  
7.1. Osakonnajuhataja allub vahetult vangla direktorile või direktori poolt määratud direktori asetäitjale.  
7.2. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda tema ettepanekul vahetu juhi poolt määratud töötaja, 

kellele laienevad kõik osakonnajuhataja kohustused ja õigused. 
7.3. Osakonnajuhatajale alluvad kõik osakonna töötajad.  

 
8. Meditsiiniosakonna juhataja:  

8.1. vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ja annab sellest aru 
vahetule juhile;  

8.2. määrab osakonna tööjaotuse, annab talle alluvatele töötajatele juhiseid ja korraldusi;  
8.3. teostab järelevalvet osakonna teenistusülesannete täitmise eest;  
8.4. allkirjastab ja viseerib osakonnas koostatud dokumendid; 
8.5. teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna töökorralduse ja töötajate töötasude, ergutuste ja 

karistuste kohaldamise osas;  
8.6. esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja 

teistele struktuuriüksustele; 
8.7. taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid; 
8.8. täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu juhi poolt antud ülesandeid.  

 
9. Meditsiiniosakonna töötajate ametikohtade loetelu:  

9.1. osakonna juhataja;  
9.2. apteegi juhataja; 
9.3. arst; 
9.4. psühhiaater;  
9.5. uroloog;  
9.6. radioloog;  
9.7. hambaarst;  
9.8. infektsioonist;  
9.9. dermatoveneroloog;  
9.10. kirurg;  
9.11. neuroloog;  
9.12. oftalmoloog;  
9.13. farmatseut;  
9.14. kliiniline psühholoog;  
9.15. vanemõde; 
9.16. õde;  
9.17. hambaarsti õde;  
9.18. radioloogiaõde;  
9.19. laborant;  
9.20. hooldaja;  
9.21. referent; 
9.22. vaimse tervise õde. 

 
 

IV. peatükk 
OSAKONNA ARUANDLUS 

 
10. Meditsiiniosakonna aruandlus.  

10.1. Meditsiiniosakond annab aru oma tegevusest Viru vangla direktorile või direktori poolt volitatud 
direktori asetäitjale.  

10.2. Aruanded osakonna tegevuse kohta esitab direktorile või direktori poolt volitatud direktori asetäitjale 
osakonnajuhataja või tema poolt määratud töötaja.  

 
 

V. peatükk 
OSAKONNA TÖÖ ÜMBERKORRALDAMINE 

 
11. Osakonna struktuuri ja koosseisu muudab või osakonna likvideerib justiitsminister. 
 


