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Vabariigi Valitsuse määrus 

„Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste 

ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus“ 

Lisa 1 

 

VANGIREGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

 

1. ARVELE 

VÕTMINE   

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

1.1. Aluse üldandmed 1.1.1. Isiku olek 

  1.1.2. Isiku staatus 

  1.1.3. Aluse liik 

  1.1.4. Asutus 

  1.1.5. Arvel viibimise algus- ja 

lõppkuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

1.2. Lahendi üldandmed 1.2.1. Kohtulahendi liik 

  1.2.2. Kohtulahendi teinud kohtu 

nimi 

  1.2.3. Kohtulahendi teinud kohtuniku 

ees- ja perekonnanimi 

  1.2.4. Kohtulahendi kuupäev 

  1.2.5. Kohtulahendi number 

  1.2.6. Kohtulahendi jõustumise ja 

sellest teadasaamise kuupäev 

  1.2.7. Asja või menetluse number 

Kriminaalhooldus-

alune 

 1.2.8. Kohtulahendi liik või 

Vabariigi Presidendi armuandmise 

otsus või prokuratuuri määrus  

  1.2.9. Kohtulahendi teinud kohtu või 

määruse teinud prokuratuuri nimi 

  1.2.10. Kohtulahendi teinud 

kohtuniku või määruse teinud 

prokuröri ees- ja perekonnanimi 

  1.2.11. Kohtulahendi või Vabariigi 

Presidendi armuandmise otsuse või 

prokuratuuri määruse kuupäev 

  1.2.12. Kohtulahendi või Vabariigi 

Presidendi armuandmise otsuse või 

prokuratuuri määruse number 

  1.2.13. Kohtulahendi või Vabariigi 

Presidendi armuandmise otsuse või 

prokuratuuri määruse jõustumise ja 

sellest teadasaamise kuupäev 

  1.2.14. Asja või menetluse number 
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Kinnipeetav, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

1.3. Süüteo andmed 1.3.1. Süütegu 

  1.3.2. Märge raskeima süüteo kohta 

  1.3.3. Märge õigeksmõistmise kohta 

Kinnipeetav, 

kriminaalhooldus-

alune 

 1.3.4. Süüteo toimepanemise aeg 

Kinnipeetav  1.3.5. Kuriteo raskusaste 

Kinnipeetav, 

arestialune 

1.4. Karistuse andmed 1.4.1. Karistus 

  1.4.2. Vangistuse või aresti pikkus 

  1.4.3. Vangistuse või aresti määratud 

algus- ja lõppkuupäev 

  1.4.4. Vangistuse või aresti kandmise 

algus- ja lõppkuupäev 

  1.4.5. Märge vangistuse või aresti 

ositi kandmise kohta 

  1.4.6. Ositi vangistuse või aresti 

korraga ärakandmisele kuuluva 

karistuse pikkus ja kandmise 

periood(id) 

Kinnipeetav  1.4.7. Kuupäev, millal kohtul tekib 

õigus otsustada kinnipeetava 

tingimisi enne tähtaega vabastamine 

Kinnipeetav  1.4.8. Kuupäev, millal kohtul tekib 

õigus otsustada kinnipeetava 

tingimisi enne tähtaega vabastamine 

elektroonilise valve kohaldamisega 

Kriminaalhooldus-

alune 

1.5. Karistuse, piirangu, 

mõjutusvahendi või 

kohustuse andmed 

1.5.1. Karistus 

  1.5.2. Karistuse määr 

  1.5.3. Käitumiskontrolli algus- ja 

lõppemise kuupäev 

  1.5.4. Käitumiskontrolli tegelik 

lõppkuupäev 

  1.5.5. Katseaja algus- ja lõppkuupäev 

  1.5.6. Üldkasuliku töö algus- ja 

lõppkuupäev 

  1.5.7. Üldkasuliku töö tähtaeg  

  1.5.8. Üldkasuliku töö tundide arv 

  1.5.9. Üldkasuliku töö sooritamise 

algus- ja lõppkuupäev 

  1.5.10. Narkomaanide sõltuvusravi 

või seksuaalkurjategijate 

kompleksravi algus- ja lõppkuupäev  

  1.5.11. Narkomaanide sõltuvusravi 
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või seksuaalkurjategijate 

kompleksravi tähtaeg  

  1.5.12. Statsionaarse või 

ambulatoorse ravi algus- ja 

lõppkuupäev 

  1.5.13. Elektroonilise valve algus- ja 

lõppkuupäev 

  1.5.14. Elektroonilise valve tähtaeg  

  1.5.15. Elektroonilisele valvele 

allumise algus- ja lõppkuupäev 

  1.5.16. Kohustus 

  1.5.17. Kohustuse täitmise kuupäev  

  1.5.18. Info kohustuse täitmise kohta 

  1.5.19. Muude mõjutusvahendite 

algus- ja lõppkuupäev 

  1.5.20. Lisainfo 

Kinnipeetav, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

1.6. Lisakaristuse 

andmed 

1.6.1. Märge lisakaristuse kohta 

  1.6.2. Lisakaristus 

  1.6.3. Lisakaristuse määr 

  1.6.4. Lisakaristuse kohaldamise alus 

Vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

1.7. Tõkendi andmed 1.7.1. Tõkend 

  1.7.2. Tõkendi kohaldamise algus- ja 

lõppkuupäev 

  1.7.3. Märge kohtueelse menetluse 

või kohtumenetluse kohta 

  1.7.4. Tõkendi kohaldamise alus 

  1.7.5. Tõkendi kohaldamise põhjus 

  1.7.6. Kuriteo raskusaste, milles 

isikut kahtlustatakse või 

süüdistatakse 

  1.7.7. Tõkendi kohaldamist taotlenud 

asutuse nimi ning ametniku ees- ja 

perekonnanimi 

  1.7.8. Kriminaalasja menetleja ees- 

ja perekonnanimi ning asutus 

2. ÜLDANDMED   

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.1. Isikuandmed 2.1.1. Ees- ja perekonnanimi 

  2.1.2. Isanimi 

  2.1.3. Tunnuskood 

  2.1.4. Isikukood 
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  2.1.5. Sünniaeg 

  2.1.6. Sugu 

  2.1.7. Rahvus 

  2.1.8. Kodakondsus 

  2.1.9. Emakeel 

  2.1.10. Keel või keeled 

  2.1.11. Perekonnaseis 

  2.1.12. Sünnikoht 

  2.1.13. Töökoht 

  2.1.14. Hüüdnimed 

  2.1.15. Kontaktandmed 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.2. Andmed nime 

vahetamise kohta 

2.2.1. Uus ees- ja perekonnanimi 

  2.2.2. Eelmised ees- ja 

perekonnanimed ning nende 

kandmise aeg 

  2.2.3. Nime muutmise alus ja põhjus 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.3. Andmed riigikeele 

oskuse taseme kohta 

2.3.1. Eesti keele oskuse tase 

  2.3.2. Taseme testimise kuupäev 

  2.3.3. Hindaja ees- ja perekonnanimi 

ning ametikoht 

  2.3.4. Tasemeeksamiga omistatud 

keeleoskuse tase 

  2.3.5. Tasemetunnistuse number ja 

väljastamise kuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.4. Andmed töövõime 

ja töökohustuse kohta 

2.4.1. Töövõime ulatus või 

töövõimetuse aste ja protsent 

  2.4.2. Puude raskusaste 

  2.4.3. Algus- ja lõppkuupäev 

  2.4.4. Märge töökohustuse ja 

töötamise soovi kohta 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.5. Andmed 

elukohtade kohta 

2.5.1. Elukohtade aadressid ja igas 

elukohas elamise aeg 

  2.5.2. Vabanemisjärgse elukoha 

aadress 

  2.5.3. Postiaadress 

Kinnipeetav, 2.6. Andmed 2.6.1. DNA-proovi võtmise kuupäev 
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vahistatu, arestialune sõrmejälgede ja DNA-

proovi võtmise kohta 

  2.6.2. Sõrme- ja peopesajälgede 

võtmise kuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.7. Fotod 2.7.1. Otsevaatega foto 

  2.7.2. Külgvaatega foto 

  2.7.3. Foto eritunnusest 

  2.7.4. Foto tegemise kuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

2.8. Andmed 

eritunnuste kohta 

2.8.1. Eritunnus 

  2.8.2. Eritunnuse kirjeldus 

  2.8.3. Eritunnuse kirjeldamise 

kuupäev 

  2.8.4. Eritunnuse eeldatav tekkimise 

või muutumise kuupäev 

  2.8.5. Piirkond kehal, kus eritunnus 

asub 

  2.8.6. Eritunnuse eemaldamise 

kuupäev  

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

2.9. Andmed 

toidunormide kohta 

2.9.1. Toidunorm 

  2.9.2 Info lisa- ja eritoidu kohta 

  2.9.3 Määratud ja tegelik periood 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

2.10. Andmed 

suitsetamise kohta 

2.10.1. Suitsetaja või mittesuitsetaja 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

2.11. Andmed isiklike 

dokumentide kohta 

2.11.1. Dokumendi liik ja nimetus 

  2.11.2. Dokumendi number 

  2.11.3. Dokumendi väljaandja ja 

väljaandmise kuupäev 

  2.11.4. Dokumendi kehtivus 

  2.11.5. Kehtiva elamisloa või 

elamisõiguse puhul selle algus- ja 

lõppkuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

  2.11.6. Hoiule võetud dokumendi 

puhul asukoht ja hoiule võtmise 

kuupäev 

  2.11.7. Dokumendi tagastamise 

kuupäev 

3. VARADE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 3.1. Andmed vangla või 3.1.1. Asja nimi 
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vahistatu, arestialune arestimaja poolt 

kasutada antud või 

isiklike asjade kohta 

  3.1.2. Asja kirjeldus 

  3.1.3. Kogus 

  3.1.4. Asja asukoht 

  3.1.5. Asja kambrisse või lattu hoiule 

andmise alus või põhjus ja kuupäev 

  3.1.6. Asja või selle turvakleebise 

number 

  3.1.7. Asja tagastamise kuupäev 

  3.1.8. Info äravõetud esemetega 

toimimise kohta 

Kinnipeetav, 

vahistatu 

 3.1.9. Telefoninumber või 

telefonikaardi number 

  3.1.10. Telefoninumbri või 

telefonikaardi väljastamise kuupäev 

  3.1.11. Telefoninumbri või 

telefonikaardi kasutamise lõppemise 

kuupäev 

4. PAIKNEMISE JA 

LIIKUMISE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

4.1. Andmed 

paiknemise kohta 

4.1.1. Üksus 

  4.1.2. Osakond 

  4.1.3. Kambri või toa number 

  4.1.4. Kambrisse või tuppa 

paigutamise/ümberpaigutamise 

kuupäev 

  4.1.5. 

Paigutamise/ümberpaigutamise alus 

ja põhjus 

  4.1.6. 

Paigutamise/ümberpaigutamise tegija 

ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  4.1.7. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

kinnitaja ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  4.1.8. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

kinnitamise kuupäev 

  4.1.9. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

tühistamise korral tühistamise 

kuupäev ja põhjus 

Kinnipeetav, 4.2. Andmed vanglate 4.2.1. Lähtevangla või -arestimaja 
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vahistatu, arestialune ja arestimajade vahelise 

liikumise kohta 

nimi 

  4.2.2. Sihtvangla või -arestimaja 

nimi 

  4.2.3. Vanglas või arestimajas 

viibimise algus- ja lõppkuupäev 

  4.2.4. Vanglast või arestimajast 

lahkumise ja saabumise kuupäevad 

ning kellaajad 

  4.2.5. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

põhjus alus ja põhjus 

  4.2.6. 

Paigutamise/ümberpaigutamise tegija 

ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  4.2.7. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

kinnitaja ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  4.2.8. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

kinnitamise kuupäev 

  4.2.9. 

Paigutamise/ümberpaigutamise 

tühistamise korral tühistamise 

kuupäev ja põhjus 

Kinnipeetav 4.3. Lisaandmed 

avavanglasse 

ümberpaigutamise 

kohta 

4.3.1. Kinnipeetava individuaalsest 

täitmiskavast tulenev avavanglasse 

ümberpaigutamise kuupäev ja 

tingimused 

  4.3.2. Karistusajast tulenev 

avavanglasse ümberpaigutamise 

kuupäev 

  4.3.3. Hinnang avavanglasse 

ümberpaigutamise tingimustele 

vastavuse kohta 

  4.3.4. Hinnangu põhjendused  

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

4.4. Andmed 

väljasõidu, väljaviimise 

ja muude väljaspool 

vanglat ja arestimaja 

liikumiste kohta 

4.4.1. Lähtekoha nimi 

  4.4.2. Sihtkoha nimi ja aadress 

  4.4.3. Väljaspool vanglat või 

arestimaja lubatud viibimise 

kuupäevad ja kellaajad 

  4.4.4. Vanglast või arestimajast 

lahkumise ja saabumise kuupäevad 

ning kellaajad 



8 

 

  4.4.5. Väljaspool vanglat või 

arestimaja viibimise alus ja põhjus 

  4.4.6. Otsuse kuupäev 

  4.4.7. Otsuse tegija ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht 

  4.4.8. Info elektroonilise valve 

kohaldamise kohta 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

4.5. Andmed kutsete 

kohta 

4.5.1. Kutse asutusse jõudmise 

kuupäev 

  4.5.2. Kutse saatja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

  4.5.3. Kutse saatja asutuse nimi 

  4.5.4. Kutse sisu ja saatmise põhjus 

  4.5.5. Seotud menetluse või asja 

number 

  4.5.6. Kutse isikule kättetoimetamise 

kuupäev 

  4.5.7. Kutse kättetoimetaja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

  4.5.8. Märge kutse täitmise kohta 

  4.5.9. Kutse täitmise kuupäev 

Kriminaalhooldus-

alune ja isikud, kelle 

kohta on kohus, 

prokuratuur või 

vangla esitanud 

taotluse kohtueelse 

ettekande 

koostamiseks 

4.6. Andmed 

kriminaalhooldusamet-

niku kutsete kohta 

4.6.1. Kutse koostamise ja 

kinnitamise kuupäev 

  4.6.2. Kutse koostaja ees- ja 

perekonnanimi 

  4.6.3. Kriminaalhooldaja vastuvõtu 

kuupäev, kellaaeg 

  4.6.4. Kriminaalhooldusosakonna 

aadress, kuhu isik on kohustatud 

ilmuma 

  4.6.5. Kriminaalhooldusametniku 

kontaktandmed ja vastuvõtuajad 

5. HARIDUSE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

5.1. Andmed 

omandamisel, 

omandatud ja 

katkestatud hariduse 

kohta 

5.1.1. Õppeasutuse nimi 

  5.1.2. Õpingute alustamise aeg 

  5.1.3. Õpingute lõpetamise aeg 

  5.1.4. Haridustase 

  5.1.5. Eriala 
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  5.1.6. Klass 

  5.1.7. Märge vanglas omandatud 

hariduse kohta 

  5.1.8. Õppekeel 

  5.1.9. Hariduse katkestamise aeg ja 

põhjus  

 5.2. Andmed kutsete ja 

tööoskuste kohta 

5.2.1. Kutse/tööoskus 

  5.2.2. Omandamise aeg 

  5.2.3. Omandamise viis 

  5.2.4. Märge kutsetunnistuse kohta ja 

selle väljaandja 

6. HÕIVE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

6.1. Andmed töökoha ja 

varasema töökogemuse 

kohta 

6.1.1. Tööandja nimi 

  6.1.2. Töötamise liik 

  6.1.3. Amet 

  6.1.4. Töötamise algus- ja 

lõppkuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

 6.1.5. Töökoha aadress 

  6.1.6. Muu lisainfo töötamise kohta  

Kinnipeetav, 

vahistatu 

6.2. Andmed vanglas 

töötamise kohta 

6.2.1. Juhendamise periood 

  6.2.2. Märge töökoormuse kohta 

  6.2.3. Tööaeg ja töötundide arv 

  6.2.4. Info koormuse kohta 

  6.2.5. Töötamise koha 

  6.2.6. Info tööõnnetuse kohta 

  6.2.7. Kokkuvõte töötamise kohta 

  6.2.8. Töö tegemise katkestamisel 

selle kuupäev ja põhjus 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune  

6.3. Andmed sotsiaalse 

rehabilitatsiooni 

programmis osalemise 

kohta 

6.3.1. Programmi nimi 

  6.3.2. Märge selle kohta, kas 

individuaal- või grupiprogramm 

  6.3.3. Info programmis osalemise 

kohta 

  6.3.4. Programmi algus- ja 

lõppkuupäev 

  6.3.5. Programmi toimumise koht 

  6.3.6. Programmi läbiviija ees- ja 
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perekonnanimi 

  6.3.7. Programmi kokkuvõte ja 

tulemus 

  6.3.8. Katkestamise korral 

katkestamise kuupäev ja põhjus 

7. 

TERVISESEISUN-

DI ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu 

7.1. Andmed 

terviseseisundi kohta 

7.1.1. Anamnees 

  7.1.2. Raviotsus, määratud ravimid 

ning ravi kestus 

  7.1.3. Uuringu nimetus, uuringu 

tegemise aeg ja tulemus 

  7.1.4. Uuringu tellija ja tegija nimi 

  7.1.5. Analüüsi tegemise aeg ja 

tulemus 

  7.1.6. Analüüsi tellija ja tegija nimi 

  7.1.7. Raviprotseduur ja selle 

teostamise kuupäev 

  7.1.8. Objektiivne leid 

   7.1.9. Diagnoos 

  7.1.10. Varasemalt põetud haigused 

  7.1.11. Immuniseerimised 

  7.1.12. Allergiad 

  7.1.13. Info tervishoiuteenuse osutaja 

vastuvõttude kohta 

 

 

7.2. Andmed tõendite 

väljastamise kohta 

7.2.1. Tõendi kuupäev 

  7.2.2. Tõendi väljastamise põhjus 

  7.2.3. Tervishoiuteenuse osutaja 

otsus 

  7.2.4. Tõendi kehtivus 

  7.2.5. Väljastanud tervishoiutöötaja 

andmed 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

7.3. Andmed 

narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete 

tarvitamise kohta 

7.3.1. Diagnoos 

  7.3.2. Diagnoosi kuupäev 

  7.3.3. Uimasti 

  7.3.4. Tarvitamise algus- ja 

lõppkuupäev 

  7.3.5. Tarvitamise sagedus 

  7.3.6. Tarvitamise viis 

  7.3.7. Uimastitarvitamise faas 

  7.3.8. Vanus esimesel tarvitamisel 

  7.3.9. Esimene tarvitatud uimasti 

  7.3.10. Hinnang ainete tarvitamise 
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kohta  

 7.4. Andmed 

narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete 

tarvitamise 

kontrollimise kohta 

7.4.1. Testimise kuupäev ja tulemus 

  7.4.2. Info testi kohta 

  7.4.3. Info isiku nõusolekust testi 

tulemuse kohta 

  7.4.4. Märge ekspertiisi saatmise 

kohta ja saatmise kuupäev 

  7.4.5. Ekspertiisi kuupäev ja tulemus 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

7.5. Andmed ravi kohta 7.5.1. Määramise kuupäev 

  7.5.2. Ravi 

  7.5.3. Ravi vajadus 

  7.5.4. Ravi algus- ja lõppkuupäev 

  7.5.5. Ravi määraja või teostaja 

8. KRIMINOGEEN-

SETE RISKIDE 

HINDAMISE JA 

NENDE 

MAANDAMISE 

TEGEVUSTE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

kriminaalhooldus-

alune 

8.1. Andmed 

kriminogeensete riskide 

hindamise kohta 

8.1.1. Riskihindamise alustamise 

kuupäev 

  8.1.2. Riskihindamise täitja ees- ja 

perekonnanimi 

  8.1.3. Toimepandud kuritegude 

andmed 

  8.1.4. Eluasemega seotud andmed 

  8.1.5. Töötamise ja haridusega 

seotud andmed 

  8.1.6. Sissetulekute ja majandusliku 

toimetulekuga seotud andmed 

  8.1.7. Suhete ja elustiiliga seotud 

andmed 

  8.1.8. Alkoholi, narkootikumide ja 

muude kuritarvitustega seotud 

probleemide andmed 

  8.1.9. Tervise ja emotsionaalse 

seisundiga seotud andmed 

  8.1.10. Mõtlemise ja käitumisega 

seotud andmed 

  8.1.11. Väärtushinnangute ja 
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hoiakutega seotud andmed 

  8.1.12. Isiku uue kuriteo sooritamise 

ja ohtlikkuse riskifaktorid 

  8.1.13. Ohtlikkuse andmed 

  8.1.14. Riskihindamise kinnitamise 

kuupäev 

  8.1.15. Riskihindamise kinnitaja ees- 

ja perekonnanimi 

Kinnipeetav 8.2. Andmed 

individuaalse 

täitmiskava kohta 

8.2.1. Täitmiskava alustamise 

kuupäev 

  8.2.2. Kinnipeetava ohtlikkus, 

ohustatus, muud turvalisusriskid  

  8.2.3. Lisateave kinnipeetava 

isikuomadustest ja käitumisest 

tulenevate riskide kohta 

  8.2.4. Info töövõimelisuse, 

kutseoskuste ja töökohustuse kohta 

ning väljaspool vanglat töötamise 

võimalikkus 

  8.2.5. Paigutamise alused või teise 

kinnisesse vanglasse 

ümberpaigutamise põhjused 

  8.2.6. Avavanglasse 

ümberpaigutamise kuupäev ja 

tingimused 

  8.2.7. Info soodustuste kohaldamise 

kohta 

  8.2.8. Tegevused riskide 

maandamiseks ja tegevuste 

ajagraafik 

  8.2.9. Täitmiskava kinnitaja ees- ja 

perekonnanimi ja kinnitamise 

kuupäev 

  8.2.10. Kinnipeetavale täitmiskava 

tutvustaja ees- ja perekonnanimi ning 

tutvustamise kuupäev 

  8.2.11. Märked täitmiskavas 

rakendatud sekkumiste täitmise või 

täitmata jätmise kohta 

Kriminaalhooldus-

alune 

8.3. Andmed 

hoolduskava kohta 

8.3.1. Lisateave 

kriminaalhooldusaluse 

isikuomadustest ja käitumisest 

tulenevate riskide kohta 

  8.3.2. Riskihinnangust lähtuvad 

tegevused koos läbiviija, aja, 

tulemuse ja riskiteguriga 

  8.3.3. Kokku lepitud tegevused koos 

läbiviija, aja, tulemuse ja 

riskiteguriga 
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  8.3.4. Kriminaalhooldaja ja 

kriminaalhooldusaluse kohtumiste 

sagedus ja kodukülastuse tingimused 

  8.3.5. Hoolduskava koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht 

  8.3.6. Hoolduskava koostamise ja 

kinnitamise kuupäevad 

  8.3.7. Täitmismärked hoolduskava 

tegevuste täitmise või muutmise 

kohta 

9. JÄRELEVALVE 

JA JULGEOLEKU 

TAGAMISE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu 

9.1. Andmed 

täiendavate 

julgeolekuabinõude 

kohaldamise kohta 

9.1.1. Täiendavate 

julgeolekuabinõude kohaldamise 

käskkirja number ja kuupäev 

  9.1.2. Täiendavate 

julgeolekuabinõude kohaldamise 

algus- ja lõppkuupäev 

  9.1.3. Täiendavad julgeolekuabinõud 

  9.1.4. Täiendavate 

julgeolekuabinõude kohaldamise 

alus ja põhjus 

  9.1.5. Julgeolekuabinõude kohaldaja 

ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  9.1.6. Julgeolekuabinõude 

kohaldamise lõpetamise kuupäev ja 

põhjus 

 9.2. Andmed 

julgeolekuabinõude 

kohaldamise käskkirja 

kehtetuks tunnistamise 

kohta 

9.2.1. Käskkirja kehtetuks 

tunnistamise kuupäev 

  9.2.2. Käskkirja kehtetuks 

tunnistamise alus ja põhjus 

  9.2.3. Käskkirja kehtetuks tunnistaja 

ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht  

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

9.3. Andmed isikute 

eraldamise kohta 

9.3.1. Eraldamise alus ja põhjus 

  9.3.2. Eraldatava(te) ees- ja 

perekonnanimi ning sünniaeg või 

isikukood 

  9.3.3. Eraldamise algus- ja 

lõppkuupäev 

  9.3.4. Kohaldaja ees- ja 
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perekonnanimi ning ametikoht 

  9.3.5. Kohaldanud asutuse nimi 

  9.3.6. Eraldamise lõpetamise põhjus 

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

9.4. Andmed 

kohaldatud keeldude ja 

piirangute kohta 

9.4.1. Määruse number ja kuupäev 

  9.4.2. Keelu või piirangu 

kohaldamise alus ja põhjus 

  9.4.3. Keeld või piirang 

  9.4.4. Keelu või piirangu 

kohaldamise algus- ja lõppkuupäev 

  9.4.5. Kohaldaja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

  9.4.6. Kohaldaja asutuse nimi 

  9.4.7. Keelu või piirangu 

tühistamisel tühistamise kuupäev, 

alus ja põhjus 

10. 

DISTSIPLINAAR-

KARISTUSTE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

10.1. Andmed määratud 

distsiplinaarkaristuse 

kohta 

10.1.1. Distsiplinaarkaristuse 

määramise kuupäev ja käskkirja 

number 

  10.1.2. Distsiplinaarkaristuse 

määramise põhjus 

  10.1.3. Distsiplinaarkaristus ja selle 

kestus 

  10.1.4. Piirangud 

  10.1.5. Katseaeg ja selle kestus 

  10.1.6. Distsiplinaarkaristuse 

määramise käskkirja 

kättetoimetamise kuupäev 

  10.1.7. Distsiplinaarkaristuse 

määramise käskkirja kättetoimetaja 

ees- ja perekonnanimi 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

10.2. Andmed 

distsiplinaarkaristuse 

täideviimise kohta 

10.2.1. Distsiplinaarkaristuse 

täitmisele pööramise kuupäev 

  10.2.2. Distsiplinaarkaristuse 

täitmise lõppemise kuupäev 

  10.2.3. Distsiplinaarkaristuse 

täitmise katkestamisel katkestamise 

kuupäev ja põhjus 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

10.3. Andmed 

distsiplinaarkaristuse 

määramise käskkirja 

kehtetuks tunnistamise 

10.3.1. Käskkirja kehtetuks 

tunnistamise kuupäev 
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kohta 

  10.3.2. Käskkirja kehtetuks 

tunnistamise alus ja põhjus 

  10.3.3. Käskkirja kehtetuks 

tunnistaja ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

11. SUHETE JA 

KONTAKTIDE 

ANDMED 

  

Kinnipeetava, 

vahistatu, arestialuse 

või 

kriminaalhooldus-

alusega seotud 

isikud või asutused 

11.1. Andmed seotud 

isikute või asutuste 

kohta 

11.1.1. Isiku ees- ja perekonnanimi 

või asutuse nimi 

  11.1.2. Isiku isikukood või sünniaeg 

  11.1.3. Isiku elukoha aadress 

  11.1.4. Isiku või asutuse 

telefoninumber 

  11.1.5. Isiku või asutuse 

elektronposti aadress 

  11.1.6. Suhte liik 

  11.1.7. Suhte algus- ja lõppkuupäev 

Kinnipeetav, 

vahistatu, arestialune 

11.2. Andmed 

kokkusaamiste kohta 

11.2.1. Planeeritud kokkusaamise 

algus- ja lõppkuupäev ning kellaaeg 

  11.2.2. Kokkusaamise toimumise 

algus- ja lõppkuupäev ning kellaaeg 

  11.2.3. Kokkusaamise liik 

  11.2.4. Kokkusaamise koht 

  11.2.5. Kokkusaaja isiku ees- ja 

perekonnanimi ning isikukood või 

sünniaeg 

  11.2.6. Kokkusaaja ametniku ees- ja 

perekonnanimi ning asutuse nimi 

  11.2.7. Märge kokkusaamise 

katkestamise kohta 

  11.2.8. Kokkusaamise katkestamise 

põhjus 

  11.2.9. Märge kokkusaamise 

ärajäämise kohta 

  11.2.10. Kokkusaamise ärajäämise 

põhjus 

Kinnipeetav 11.3. Andmed 

telefonikõnede kohta 

11.3.1. Telefonikõne kuupäev ja 

kellaaeg  

  11.3.2. Telefonikõne kestus 

  11.3.3. Telefoninumber, millele kõne 

tehti 

  11.3.4. Isiku ees- ja perekonnanimi 

või asutuse nimi, kuhu helistati 
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Kinnipeetav, 

arestialune 

11.4. Andmed 

postisaadetise kohta  

11.4.1. Kirisaadetis või perioodiline 

väljaanne 

  11.4.2. Saatja või adressaadi ees- ja 

perekonnanimi või asutuse nimi 

  11.4.3. Saatja või adressaadi aadress 

  11.4.4. Kirisaadetise või perioodilise 

väljaande saatmise aeg 

  11.4.5. Kirisaadetise või perioodilise 

väljaande kättetoimetamise või 

vastuvõtmise kuupäev 

  11.4.6. Kirisaadetise või perioodilise 

väljaande kättetoimetaja või 

vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, 

ametikoht 

  11.4.7. Kirisaadetisest või 

perioodilisest väljaandest äravõetud 

asjade kirjeldus 

Vahistatu 11.5. Andmed 

telefonikõnede kohta 

11.5.1. Telefonikõne kuupäev ja 

kellaaeg 

  11.5.2. Telefonikõne kestus 

Vahistatu 11.6. Andmed 

postisaadetise kohta 

11.6.1. Kirisaadetis või perioodiline 

väljaanne 

  11.6.2. Kirisaadetise või perioodilise 

väljaande kättetoimetamise või 

vastuvõtmise kuupäev 

  11.6.3. Kirisaadetise või perioodilise 

väljaande kättetoimetaja või 

vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, 

ametikoht 

  11.6.4. Kirisaadetisest või 

perioodilisest väljaandest äravõetud 

asjade kirjeldus 

Vahistatu 11.7. Andmed paki 

kohta 

11.7.1. Paki saatja ees- ja 

perekonnanimi ning elukoha aadress 

  11.7.2. Paki vastuvõtmise kuupäev 

ning vastuvõtja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

  11.7.3. Paki kättetoimetamise 

kuupäev ning kättetoimetaja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

  11.7.4. Pakis olevate asjade kirjeldus 

  11.7.5. Pakist äravõetud asjade 

kirjeldus 

Kinnipeetav, 

vahistatu 

11.8. Andmed 

vanglavälise ja -sisese 

suhtlemise õiguse 

piiramise kohta 

11.8.1. Vanglavälise ja -sisese 

suhtlemise õiguse piiramise luba 

  11.8.2. Loa kuupäev ja number 

  11.8.3. Loa andnud asutuse nimi ja 
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ametniku ees- ja perekonnanimi ning 

ametikoht 

  11.8.4. Loa tähtaeg 

  11.8.5. Piirangu kohaldamise alus 

  11.8.6. Piirangu kohaldamise 

põhjused 

  11.8.7. Piirangu kohaldamise algus- 

ja lõppkuupäev 

  11.8.8. Piirangu kohaldamise 

taotlemise korral taotleja asutuse 

nimi ja ametniku ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

12. SÜNDMUSTE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu, 

arestialune, 

kriminaalhooldus-

alune 

12.1. Andmed 

tuvastatud sündmuse 

kohta 

12.1.1. Sündmus 

  12.1.2. Sündmuse registreerimise 

kuupäev ja kellaaeg 

  12.1.3. Sündmuse registreerimise 

number 

  12.1.4. Sündmuses osalejate või 

seotud isikute ees- ja 

perekonnanimed ning nende rollid 

  12.1.5. Sündmuse tuvastanud 

ametniku ees- ja perekonnanimi 

  12.1.6. Sündmuse toimumise algus- 

ja lõppkuupäev ning kellaajad 

  12.1.7. Sündmuse toimumise koht 

  12.1.8. Sündmuse kirjeldus 

  12.1.9. Edasised tegevused 

 12.2. Koostatavad 

dokumendid 

 

Kinnipeetav, 

vahistatu 

12.2.1. Ettekanne 12.2.1.1. Ettekande number 

  12.2.1.2. Sündmuse toimumise aeg ja 

koht 

  12.2.1.3. Sündmuse kirjeldus ja 

asjaolud 

  12.2.1.4. Märge kinnipeetava, 

vahistatu teavitamisest ettekande 

koostamise kohta 

  12.2.1.5. Märge selgituste andmise 

kohta 

  12.2.1.6. Ettekande koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht 

Kinnipeetav, 12.2.2. Eriteated 12.2.2.1. Eriteate number 
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vahistatu, 

kriminaalhooldus-

alune 

  12.2.2.2. Sündmuse toimumise aeg ja 

koht 

  12.2.2.3. Sündmuse kirjeldus ja 

asjaolud 

  12.2.2.4. Andmed sündmusega 

seotud kinnipeetavate, vahistatute, 

kriminaalhooldusaluste kohta 

  12.2.2.5. Eriteate koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht, 

telefoninumber 

Kriminaalhooldus-

alune 

12.2.3. Hoiatused 12.2.3.1. Kriminaalhooldusaluse ees- 

ja perekonnanimi 

  12.2.3.2. Hoiatuse koostamise ja 

kinnitamise kuupäev  

  12.2.3.3. Koostaja ees- ja 

perekonnanimi  

  12.2.3.4. Rikkumise kirjeldus 

  12.2.3.5. Otsus 

Kriminaalhooldus-

alune 

12.2.4. Erakorralised 

ettekanded 

12.2.4.1. Ettekande koostamise 

kuupäev 

  12.2.4.2. Ettekande number 

  12.2.4.3. Ettekande koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht, 

telefoninumber ning elektronposti 

aadress 

  12.2.4.4. Andmed 

kriminaalhooldusaluse ja 

kriminaalhooldusele määramise 

kohta 

  12.2.4.5. Ettekande koostamise 

põhjused ja asjaolud 

  12.2.4.6. Kokkuvõte 

kriminaalhooldusaluse selgitustest 

  12.2.4.7. Kriminaalhooldusametniku 

hinnang kriminaalhooldusele 

  12.2.4.8. Ametniku põhjendatud 

ettepanekud edasise 

kriminaalhoolduse täideviimise või 

karistuse kandmise kohta 

 12.2.5. Erakorraliste 

ettekannete 

menetlemine 

12.2.5.1. Kohtuistungi(te) 

kuupäev(ad) 

  12.2.5.2. Kohtu või prokuratuuri 

otsustus 

  12.2.5.3. Kohtu või prokuratuuri 

nimi 
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  12.2.5.4. Kohtuniku või prokuröri 

ees- ja perekonnanimi 

  12.2.5.5. Lahendi kuupäev ja number 

  12.2.5.6. Märge isiku tagaotsitavaks 

kuulutamise kohta 

Kriminaalhooldus-

seaduse § 2 punktis 

1 nimetatud 

kriminaalhooldus-

alune 

12.2.6. Kuriteoteade 12.2.6.1. Teate koostamise ja 

kinnitamise kuupäev 

  12.2.6.2. Teate koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht ning 

kontaktandmed 

   12.2.6.3. Andmed 

kriminaalhooldusaluse ja 

kriminaalhooldusele määramise 

kohta 

  12.2.6.4. Kuriteole viitava teo 

kirjeldus 

13. USULISE 

KUULUVUSE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav, 

vahistatu 

 13.1. Usuühingu nimetus 

  13.2. Usuühingusse kuulumise algus- 

ja lõppkuupäev 

14. TINGIMISI 

ENNE TÄHTAEGA 

VABASTAMISE JA 

KARISTUSJÄRG-

SE 

KÄITUMISKONT-

ROLLI 

MENETLUSE 

ANDMED 

  

Kinnipeetav 14.1. Andmed 

menetluse kohta 

14.1.1. Menetluse alustamise 

kuupäev 

  14.1.2. Menetluse läbiviimise tähtaeg 

  14.1.3. Kuupäev, millal saadeti 

taotluse arvamuse saamiseks 

kriminaalhooldusosakonnale 

  14.1.4. Kriminaalhooldaja arvamuse 

kuupäev 

 14.2. Lisaandmed 

elektroonilise valve alla 

tingimisi enne tähtaega 

vabastamise menetluse 

kohta 

14.2.1. Kinnipeetava nõusoleku 

kuupäev 

  14.2.2. Kinnipeetava nõusoleku 

tagasivõtmise kuupäev 
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Kinnipeetav 14.3. Andmed 

kriminaalhooldaja 

arvamuse kohta 

14.3.1. Hinnang kinnipeetava 

vabanemisjärgse sotsiaalse ja 

majandusliku olukorra ning muude 

vabaduses mõjutavate tegurite kohta 

  14.3.2. Arvamus katseaja ja 

käitumiskontrolli pikkuse kohta 

  14.3.3. Arvamus katseajaks 

kohaldatavate kohustuste valiku ja 

nende kohaldamise tähtaja kohta 

Kinnipeetav 14.4. Andmed 

iseloomustuse kohta 

14.4.1. Iseloomustuse koostamise 

kuupäev 

  14.4.2. Iseloomustuse koostaja ees- 

ja perekonnanimi ning ametikoht 

  14.4.3. Toimepandud kuriteo ja 

mõistetud karistuse andmed 

  14.4.4. Hinnang uue kuriteo 

toimepanemise võimalikkusele ja 

ohtlikkusele 

  14.4.5. Individuaalse täitmiskava 

täitmine ja käitumine vangistuses 

  14.4.6. Kehtivad 

distsiplinaarkaristused 

  14.4.7. Riskihindamise kokkuvõte 

kinnipeetava isiksuseomadustest, 

elukäigust ja käitumisest tulenevate 

riskide kohta 

  14.4.8. Ettepanek katseaja ja 

käitumiskontrolli pikkuse kohta 

  14.4.9. Arvamus katseaja ja 

kohaldatavate kohustuste kohta 

  14.4.10. Märge vangla toetuse kohta 

tingimisi enne tähtaega 

vabastamiseks 

  14.4.11. Kuupäev, millal esitati 

menetluse materjalid kohtule 

Kinnipeetav 14.5. Andmed 

kohtumääruse kohta 

14.5.1. Kohtumääruse kuupäev 

  14.5.2. Kohtumääruse teinud kohtu 

nimi 

  14.5.3. Kohtumääruse teinud 

kohtuniku ees- ja perekonnanimi 

  14.5.4. Kohtumääruse number 

  14.5.5. Kohtumääruse jõustumise 

kuupäev 

  14.5.6. Kohtumääruse jõustumisest 

teadasaamise kuupäev 

  14.5.7. Otsustus tingimisi enne 

tähtaega vabastamise kohta 

  14.5.8. Põhjendused tingimisi enne 
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tähtaega vabastamise või 

vabastamata jätmise kohta 

  14.5.9. Märge prokuröri toetuse 

kohta tingimisi enne tähtaega 

vabastamiseks 

15. KRIMINAAL-

HOOLDUSE 

ETTEVALMISTA-

MISE ANDMED 

  

Isikud, kelle kohta 

on kohus, 

prokuratuur või 

vangla esitanud 

taotluse kohtueelse 

ettekande 

koostamiseks 

15.1. Andmed 

kohtueelse ettekande 

taotluse kohta 

15.1.1. Taotluse kuupäev ja number 

  15.1.2. Taotleja nimi ja asutus 

  15.1.3. Asja või menetluse number 

  15.1.4. Taotlusele vastamise tähtaeg 

  15.1.5. Süüteod, milles isikut 

kahtlustatakse või süüdistatakse 

Isikud, kelle kohta 

on kohus, 

prokuratuur või 

vangla esitanud 

taotluse kohtueelse 

ettekande 

koostamiseks 

15.2. Andmed 

kohtueelse ettekande 

koostamise kohta 

15.2.1. Ettekande koostamise ja 

kinnitamise kuupäev 

  15.2.2. Koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht ning 

kriminaalhoolduse esindus 

  15.2.3. Kokkuvõte kahtlustatava või 

süüdistatava isikuomadustest 

  15.2.4. Kokkuvõte kahtlustatava või 

süüdistatava sotsiaalsest olukorrast 

  15.2.5. Kahtlustatava või 

süüdistatava psühholoogilis-

sotsiaalne prognoos 

  15.2.6. Kriminaalhooldusametniku 

arvamus katseaja ja kohustuste 

valiku ning nende kohaldamise 

tähtaja kohta 

  15.2.7. Lisainfo 

16. KRIMINAAL-

HOOLDUSE 

TÄIDEVIIMISE 

ANDMED 

  

Kriminaalhooldus-

alune 

16.1. Teade 

prefektuurile, 

kohtumajale või 

16.1.1. Teate koostamise kuupäev 
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prokuratuurile 

  16.1.2. Info kriminaalhoolduse 

täitmise alustamise kohta 

  16.1.3. Kriminaalhooldaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht, 

telefoninumber ning elektronposti 

aadress 

Kriminaalhooldus-

seaduse § 2 

punktides 1, 2, 3 ja 6 

nimetatud 

kriminaalhooldus-

alused 

16.2. Andmed 

üldkasuliku töö kohta 

16.2.1. Üldkasuliku töö tundide arv 

  16.2.2. Üldkasuliku töö tegemise 

tähtaeg 

  16.2.3. Töö sisu ja kirjeldus 

  16.2.4. Üldkasuliku töö tegemise 

koht 

  16.2.5. Üldine töötundide jaotuskava 

ja detailne ajakava 

  16.2.6. Ajakava koostamise ja 

kinnitamise kuupäev 

  16.2.7. Ajakava muutmisel selle 

muutmise põhjendused 

  16.2.8. Info töötundide tegemise 

kohta 

  16.2.9. Info üldkasuliku töö 

rikkumiste ja nendele reageerimise 

kohta 

  16.2.10. Info üldkasuliku töö 

kontrollide kohta 

Tööandja 16.3. Andmed tööandja 

ja juhendaja kohta 

16.3.1. Tööandja ees- ja 

perekonnanimi, telefoninumber ning 

elektronposti aadress 

  16.3.2. Asutuse või ettevõtte 

registrikood 

  16.3.3. Tööde juhendaja ees- ja 

perekonnanimi, telefoninumber, 

elektronposti aadress 

 16.4. Andmed 

üldkasuliku töö 

tegemiseks sõlmitud 

koostöölepingu kohta 

16.4.1. Koostöölepingu number 

  16.4.2. Koostöölepingu kehtivuse 

algus- ja lõppkuupäev 

  16.4.3. Üldkasuliku töö kohtade arv 

  16.4.4. Üldkasuliku töö asukohad 

  16.4.5. Üldkasuliku töö sooritamise 

päevad ja kellaajad 
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Kriminaalhooldus-

seaduse § 2 

punktides 1, 2, 4 ja 5 

nimetatud 

kriminaalhooldus-

alused 

16.5. Andmed 

elektroonilise valve 

kohta 

16.5.1. Elektroonilise valve algus- ja 

lõppkuupäev 

  16.5.2. Kriminaalhooldusaluse ees- 

ja perekonnanimi 

 16.6. Andmed 

elektroonilise valve 

ajakava kohta 

16.6.1. Ajakava periood 

  16.6.2. Töö, õppimise või muu 

regulaarse tegevuse algus- ja 

lõppkuupäev ning lõunavaheaeg 

  16.6.3. Planeeritud elukohast 

lahkumise ja elukohta saabumise aeg  

  16.6.4. Ajavahemik tööle või mujale 

ajakavasse planeeritud kohta 

jõudmiseks ja tagasi elukohta 

saabumiseks kokkulepitud 

transpordivahendiga 

  16.6.5. Ajakava koostamise ja 

kinnitamise kuupäev 

  16.6.6. Ajakava kinnitaja ees- ja 

perekonnanimi ning ametikoht 

 16.7. Elektroonilise 

valve ajakava täitmise 

kontrollimine 

16.7.1. Info ajakava täitmise 

kontrollide kohta 

  16.7.2. Info elektroonilise valve 

rikkumiste ja nendele reageerimise 

kohta  

  16.7.3. Lisainfo 

Kriminaalhooldus-

seaduse § 2 

punktides 1 ja 2 

nimetatud 

kriminaalhooldus-

alused 

16.8. Andmed 

narkomaanide 

sõltuvusravi ja 

seksuaalkurjategijate 

kompleksravi 

korraldamise kohta 

16.8.1. Ravi liik 

  16.8.2. Ravi osutamise algus- ja 

lõppkuupäev 

  16.8.3. Ravi osutamise koht 

  16.8.4. Ravi katkestamisel 

katkestamise kuupäev ja põhjus 

  16.8.5. Raviasutuse esindaja nimi, 

telefoninumber ja elektronposti 

aadress 

17. 

VABASTAMINE  

  

Kinnipeetav, 

arestialune 

17.1. Karistusest 

vabastamine 

17.1.1. Vangistusest või aresti 

kandmiselt vabastamise alus ja 
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põhjus 

  17.1.2. Vangistusest või aresti 

kandmiselt vabastamise kuupäev ja 

kellaaeg 

  17.1.3. Märge katseaja määramise 

kohta 

  17.1.4. Katseaja algus- ja 

lõppkuupäev 

  17.1.5. Märge muule 

kinnipidamisasutusele üleandmise 

kohta 

Kriminaalhooldus-

alune 

17.2. 

Kriminaalhoolduselt 

vabastamine 

17.2.1. Kriminaalhoolduselt 

vabastamise alus ja põhjus 

  17.2.2. Kriminaalhoolduselt 

vabastamise kuupäev 

Kriminaalhooldus-

alune 

17.3. 

Kriminaalhoolduse 

lõpetamise ettekanne 

17.3.1. Ettekande koostamise 

kuupäev ja number 

  17.3.2. Kriminaalhooldusaluse ees- 

ja perekonnanimi, isikukood või 

sünniaeg ning elukoha aadress 

  17.3.3. Andmed kriminaalhooldusele 

määramise kohta 

  17.3.4. Kriminaalhoolduse 

lõpetamise põhjus 

  17.3.5. Kokkuvõte 

kriminaalhoolduse kohta 

  17.3.6. Ettekande koostaja ees- ja 

perekonnanimi, ametikoht, 

vastuvõtuajad ja telefoninumber 

Vahistatu 17.4. Vahi alt 

vabastamine 

17.4.1. Vahi alt vabastamise alus ja 

põhjus 

  17.4.2. Vahi alt vabastamise kuupäev 

ja kellaaeg 

  17.4.3. Märge muule 

kinnipidamisasutusele üleandmise 

kohta 

 17.5. Lisaandmed 

surma korral 

17.5.1. Surma kuupäev 

  17.5.2. Surma põhjus 

  17.5.3. Surmateatise väljaandja 

  17.5.4. Surmateatise kuupäev ja 

number 

 

 


