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Muudetud järgmisemäärusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2004 nr 64 (RTL 2004, 131,2019) 10.10.2004, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.10.2004

8.12.2005 nr 53 (RTL 2005, 121,1883) 25.12.2005, määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.12.2005.

25.09.2006 nr 28 (RTL 2006, 72,1314) 6.10.2006

18.12.2006 nr 34 (RTL 2006, 92,1706) 1.01.2007

4.12.2007 nr 47 (RTL 2007, 95, 1573)1.01.2008

Määrus kehtestatakse «VabariigiValitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vanglate osakond onJustiitsministeeriumi struktuuriüksus, mis allub vahetult asekantslerile.

(2) Vanglate osakonnastruktuuriüksused on:
1) karistuse täideviimise talitus;
2) õiguse ja arenduse talitus;
3) taasühiskonnastamise talitus
[RTL 2007,95, 1573− jõust. 1.01.2008]
4) sisekontrolli talitus

§ 2. Vanglate osakonnaülesanded

(1) Vanglate osakonnapõhiülesanded on vanglate tegevuse koordineerimine ja korraldamine ningteenistuslik
järelevalve.

(2) Vanglate osakond täidaboma pädevuse piires järgmisi ülesandeid:
1) analüüsib ja arendab vanglate juhtimissüsteemi;
2) analüüsib ja teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõukoostamisel vanglate tegevuseks
vajalike vahendite kohta;
3) töötab välja vanglate tegevust reguleerivate Vabariigi Valitsuse jajustiitsministri õigusaktide eelnõud;
4) teeb ettepanekuid vanglate valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamiseksja muutmiseks;
41) analüüsib Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipe jaInimõiguste Kohtu praktikat vangistust puudutavas
valdkonnas, menetleb EestiVabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevaid kaebusi ning esindab riikinimetatud
küsimustes;
5) koordineerib ja korraldab vanglate personali- ja koolitusalast tegevust;
6) koordineerib vanglate järelevalvealast tegevust;
7) korraldab rahvusvahelist koostööd vanglate valdkonnas ning koordineeribvanglate välissuhtlemist;
8) koordineerib vangistuse ning vangistuse alternatiivide planeerimist jatäideviimist;
[RTL 2007,95, 1573− jõust. 1.01.2008]
9) korraldab ja koordineerib vanglates toimepandavate õigusrikkumisteennetamist, avastamist ja tõkestamist;
10) korraldab ja koordineerib kriminaalmenetlust ning jälitustegevustvanglates, samuti koordineerib vanglate
koostööd teiste uurimis- jajälitusasutustega;
11) analüüsib ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutustevajadusi turva- ja muude
ohutussüsteemide paigaldamiseks ning määrabturvastandardid;
12) koordineerib vanglate relvastatud üksuse tegevust;
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13) teeb ettepanekuid infotehnoloogia tõhusaks rakendamiseks vanglates;
14) koordineerib vanglate kriminaalhoolduse sotsiaalhoolekande- ja religioonialasttegevust;
[RTL 2007,95, 1573− jõust. 1.01.2008]
15) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute hariduse andmist ning tööhõivet;
16) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute meditsiinilist teenindamist;
17) teostab teenistuslikku järelevalvet vanglate tegevuse üle;
18) tagab kinnipeetavate ja vahistatute õiguste kaitse ning lahendab avaldusi,taotlusi ja vaideid vanglate
tegevuse kohtaküsimustes, mis kuuluvad Justiitsministeeriumi pädevusse.

§ 3. Osakonna juhtimine

(1) Osakonna tööd juhibosakonnajuhataja kohuseid täitev asekantsler, kes koordineerib ja korraldabosakonna
pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

(2) Asekantsler allubvahetult kantslerile.

(3) Asekantsleri äraolekulasendab teda kantsleri poolt määratud teenistuja.

(4) Asekantsler:
1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eestning annab sellest aru kantslerile;
2) määrab osakonna tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- japersonalitalitusega välja talle alluvate
osakonna teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet osakonna teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta osakonna teenistujate osas.

[RTL 2005, 121, 1883– jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 4. Talituse juhtimine

(1) Talitust juhib talitusejuhataja, kes koordineerib ja korraldab talituse pädevusse kuuluvate ülesannetetäitmist.

(2) Talituse juhataja allubvahetult asekantslerile.

(3) Talituse juhatajaäraolekul asendab teda asekantsleri ettepanekul kantsleri poolt määratudteenistuja.

(4) Talituse juhataja:
1) vastutab talitusele pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eestning annab sellest aru
asekantslerile;
2) määrab talituse tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- japersonalitalitusega välja talituse
teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet talituse teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talituse teenistujate osas.

[RTL 2005, 121,1883– jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 5. Vanglate osakonnaametikohtade loetelu

Vanglate osakonnas onjärgmised ametikohad:
vanglate osakonna juhataja
nõunik-peakaplan
sekretär-asjaajaja
karistuse täideviimise talituse juhataja
nõunik
peaspetsialist
õiguse ja arenduse talituse juhataja
nõunik
taasühiskonnastamise talituse juhataja[RTL 2007,95, 1573− jõust. 1.01.2008]
nõunik
sisekontrolli talituse juhataja
sisekontrolör;

§ 6. Karistusetäideviimise talituse ülesanded

Karistuse täideviimisetalituse ülesanded on:
1) vanglate järelevalvealase tegevuse koordineerimine;
2) vangistuse planeerimise ja täideviimise koordineerimine;
3) [Kehtetu – RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
4) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktideväljatöötamiseks ja muutmiseks;
5) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vangistuseplaneerimise ja täideviimiseküsimustes
vajalike vahendite analüüsimine jaettepanekute tegemine;
[RTL 2006,92, 1706– jõust. 1.01.2007]
6) [Kehtetu – RTL 2006, 92,1706– jõust. 1.01.2007]
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7) [Kehtetu – RTL 2006, 92,1706– jõust. 1.01.2007]
8) [Kehtetu – RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
9) kinnipeetavate ja vahistatute arvestusealase tegevuse koordineerimine jastatistilise arvestuse pidamine;
10) vanglas kinni peetavate isikute andmekogu arendamisel osalemine ning selletäitmise koordineerimine ja
kontrollimine;
11) [Kehtetu – RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
12) vanglate turva- ja muude ohutussüsteemide, relvade, laskemoona ningerivahendite vajaduse analüüsimine,
arvestuse ja hoiustamise koordineeriminening ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate
asutusteturvastandardite määramine;
13) [Kehtetu –  RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
14) kinnipeetavate ja vahistatute paigutamise korraldamine;
15) vanglate relvastatud üksuse tegevuse koordineerimine, sealhulgasettepanekute tegemine relvastatud üksuse
kasutamiseks;
16) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
17) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 7. Õiguse ja arendusetalituse ülesanded

Õiguse ja arenduse talituseülesanded on:
1) [Kehtetu – RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
2) vanglate juhtimissüsteemi analüüsimine ja arendamine;
3) vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministriõigusaktide eelnõude väljatöötamine;
4) vanglate põhimääruste eelnõude väljatöötamine ja ettepanekute tegemineteenistujate koosseisude
kinnitamiseks;
5) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseksja muutmiseks;
6) vanglate õigusloomealase tegevuse koordineerimine;
7) vanglate personali- ja koolitusalase tegevuse koordineerimine;
8) vangla direktorit puudutavate teenistusalaste käskkirjade ettevalmistamine;
9) vanglateenistujate atesteerimise koordineerimine ja korraldamine;
91) Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipide ja EuroopaInimõiguste Kohtu praktika analüüsimine
vangistust puudutavas valdkonnas, EestiVabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine
ning riigiesindamine nimetatud küsimustes;
[RTL 2006,92, 1706– jõust. 1.01.2007]
10) [Kehtetu – RTL2004, 131, 2019– jõust. 10.10.2004];
11) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseksvajalike vahendite analüüsimine
ja ettepanekute tegemine;
12) rahvusvahelise koostöö korraldamine ning vanglate välissuhtlusekoordineerimine;
13) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 8.Taasühiskonnastamise talituse ülesanded

Taasühiskonnastamisetalituse ülesanded on:
1) kinnipeetavate, vahistatute ja kriminaalhooldusalustejuhtumikorralduse süsteemi arendamine ja
koordineerimine;
2) kinnipeetavatele, vahistatutele ja kriminaalhooldusalustelesuunatud hindamismetoodika ning vastavate üld-ja
eriprogrammide arendamine ningrakendamise koordineerimine;
3) kinnipeetavate vabanemiseks ettevalmistamise ja vangistusejärelrehabilitatsiooni süsteemi arendamine ning
koordineerimine;
4) kriminaalhooldusametnike poolt rakendatavate vangistusealternatiivide täideviimise kavandamine ning
koordineerimine;
5) kinnipeetavate, kriminaalhooldusaluste ning vahistatutenarko- ning alkoholisõltuvuse ennetamine, ravi ja
rehabilitatsioon;
6) kinnipeetavate ja vahistatute hariduse ning kultuurilisetegevuse korraldamine ja koordineerimine;
7) vanglate tervishoiusüsteemi ja -teenuste arendamine ningkoordineerimine;
8) kriminaalhooldusregistri ning vanglate infosüsteemidearendamises osalemine;
9) vabatahtlike abiliste kaasamine ja vastava nimekirjapidamine;
10) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamiselvanglate taasühiskonnastamise ülesannete täitmiseks
vajalike vahenditeanalüüsimine ning ettepanekute tegemine;
11) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktideväljatöötamiseks ja muutmiseks;
12) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
13) rahvusvahelise koostöö korraldamine talituse pädevusepiires;
14) avalduste, taotluste ja vaietelahendamine.

[RTL 2007, 95, 1573− jõust. 1.01.2008]

§ 81.Sisekontrolli talituse ülesanded
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Sisekontrolli talituseülesanded on:

1)  vanglate osakonnaja vanglate teenistujate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine,tõkestamine
ja avastamine ning vajadusel teenistujate suhtes jälitustoiminguteteostamine vastavalt jälitustegevuse seaduses
sätestatule;

2)  jälitusteabe jamuu vanglatest laekuva teabe kogumine ning analüüsimine;

3)  jälitussõidukikaartide väljastamise taotlemine ning kasutamise kontrollimine;

4)  vanglateskasutusel olevate jälitusteabe andmebaaside haldamine ja kontroll, samuti nendeandmebaaside
kasutamise koolitus;

5)  riigisaladusekaitse koordineerimine ja kontrollimine vanglates;

6)  jälitustegevuse jakriminaalmenetluse korraldamine ning koordineerimine vanglates ning vanglatekoostöö
koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega;

7)  teenistuslikujärelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;

8)  ettepanekutetegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;

9)  ministeeriumivalitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate jälitustegevuse küsimustesvajalike vahendite
analüüsimine ja ettepanekute tegemine;

10)   avalduste,taotluste ja vaiete lahendamine

[RTL 2006, 92,1706– jõust. 1.01.2007]

§ 9.[Käesolevast tekstist välja jäetud]
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