
Politseiametnikele, vanglaametnikele ja päästeteenistujatele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate ametinimetuste 
loetelu ning neile selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvestamise kord  

[RT I 2008, 24, 159 – jõust. 16.06.2008]  

 
1. Õigus väljateenitud aastate pensionile «Väljateenitud aastate pensionide seaduse» § 12 alusel on: 
 
1) «Politsei ja piirivalve seaduse» alusel ametisse nimetatud politseiametnikel, kellel on sama seaduse § 108 lõike 1 punktides 1 ja 6 
sätestatud politseiteenistuse staaž. Enne «Politsei ja piirivalve seaduse» jõustumist 1. jaanuaril 2010. a «Politseiteenistuse seaduse» alusel 

politseiteenistuses olnud politseiametnikel arvestatakse politseiteenistuse staaži hulka «Politseiteenistuse seaduse» § 212 lõikes 1 ning 
lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud politseiteenistuse staaž; 

[RT I 2010, 15, 81 – jõust. 11.04.2010]  

2) «Vangistusseaduse» § 112 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud vanglaametnikel;  

3) «Päästeteenistuse seaduse» § 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud päästeteenistujatel.  

[RT I 2008, 24, 159 – jõust. 16.06.2008]  

2.  Lisaks punktis 1 nimetatud ametikohtadel töötamise ajale arvatakse politseiametniku, päästeteenistuja ja vanglaametniku väljateenitud 
aastate pensionile õigust andva staaži hulka:  

[RT I 2005, 70, 541 – jõust. 1.01.2006]  

1) tegevteenistuse aeg kaitsejõududes ja sõjaväes või sellega võrdsustatud teenistuse aeg;  

2) teenistusaeg siseasjade organite rea- ja juhtivkoosseisu ametikohtadel;  

3) siseasjade organite rea- ja juhtivkoosseisu kuuluvate isikute töötamise aeg kehakultuuri- ja spordiühingu «Dünamo» ning 
sideministeeriumi kullerside allüksuste juhtivkoosseisu ametikohtadel, kuhu nad olid kehtestatud korras  komandeeritud ühes arvele 
jätmisega siseministeeriumi koosseisu;  

4) kohtunikuna, prokurörijärelevalve töötajana või eeluurimisorgani  uurimisala töötajana töötamise aeg  juhul,  kui käesoleva loetelu 
punktis 1 märgitud ametikohale on tööle asutud enne 1. juulit 1992. a;  

5) töötamise aeg riiklikus või munitsipaalpäästeametis tuletõrjetöötajana, kelle ametiülesannete hulka kuulus tulekustutustööde juhtimine 
või nendes osalemine.  

3. [Kehtetu – RT I 2005, 70, 541 – jõust. 1.01.2006]  

4. Lisaks punkti 1 alapunktis 2 märgitud vanglaametnikuna töötamise ajale arvatakse vanglaametniku väljateenitud aastate pensionile 
õigust andva staaži hulka täitevametnikuna ja kriminaaltäiteametnikuna töötamise aeg.  

[RT I 2005, 70, 541 – jõust. 1.01.2006]  
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