
 
 

Vanglate ametnike teenistuss

Vastu võetud justiitsministri 2
 
 
 
“Vabariigi Valitsuse seaduse” (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 
52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 176
1999, 10, 1155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 49 lõike 1 punktide 1 ja 
10 alusel: 
 

1. Kinnitan “Vanglate ametnike teenistusse võtmise kooskõlastamise korra” (lisatud).
 
2. Tunnistan kehtetuks “Vanglate Ameti ja vangl

vabastamise korra” kinnitatud Vanglate Ameti peadirektori käskkirjaga 22. aprillist 1998. a  nr 117. 
 

VANGLATE AMETNIKE TEENISTUSSE VÕTMISE KO
 
I Üldsätted 
1. Käesolevas korras sätestatakse:

1) vanglate kõrgemate ja vanemametnike ametikohtade kandidaatide (edaspidi kandidaat) 
esitamine vanglate poolt Justiitsministeeriumi vanglate osakonna kvalifikatsiooni hindamise 
komisjonile (edaspidi komisjon);

2) komisjoni koosseis ja töökord ning
3) kandidaatide kvalifikatsiooni vastavuse hindamine komisjonis.

 
2. Käesolevat korda ei kohaldata valve

ametikohtade ja konkursi korras täidetavate ametiko
II Vangla personaliteenistuse toimingud

3. Vangla personaliteenistus korraldab kandidaatidele eelintervjuu. Eelintervjuuga välja valitud 
kandidaadi kohta edastatakse dokumendid komisjonile.

 

4. Komisjoni kuuluvad Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler, vanglate osakonna talituste 
juhatajad ja personaliosakonna juhataja. Vanglate asekantsler võib kaasata komisjoni koosseisu 
ka teisi Justiitsministeeriumi ametnikke.

5. Komisjoni esimees on vanglate asekantsler.
komisjoni aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul, ja komisjoni sekretäri.
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Vastu võetud justiitsministri 2 . augusti 2000. a käskkirjaga n r 217

“Vabariigi Valitsuse seaduse” (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 
52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 176
1999, 10, 1155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 49 lõike 1 punktide 1 ja 

Kinnitan “Vanglate ametnike teenistusse võtmise kooskõlastamise korra” (lisatud).

Tunnistan kehtetuks “Vanglate Ameti ja vanglate töötajate teenistusse võtmise ja teenistusest 
vabastamise korra” kinnitatud Vanglate Ameti peadirektori käskkirjaga 22. aprillist 1998. a  nr 117. 

justiitsministri 02.08.2000.a.

 
VANGLATE AMETNIKE TEENISTUSSE VÕTMISE KOOSKÕLASTAMISE KORD

1. Käesolevas korras sätestatakse: 
vanglate kõrgemate ja vanemametnike ametikohtade kandidaatide (edaspidi kandidaat) 
esitamine vanglate poolt Justiitsministeeriumi vanglate osakonna kvalifikatsiooni hindamise 

daspidi komisjon); 
komisjoni koosseis ja töökord ning 
kandidaatide kvalifikatsiooni vastavuse hindamine komisjonis. 

Käesolevat korda ei kohaldata valve-, järelevalve- ja julgeolekuteenistuse inspektorite 
ametikohtade ja konkursi korras täidetavate ametikohtade täitmisel. 

II Vangla personaliteenistuse toimingud 
Vangla personaliteenistus korraldab kandidaatidele eelintervjuu. Eelintervjuuga välja valitud 
kandidaadi kohta edastatakse dokumendid komisjonile. 

III Komisjoni koosseis ja töökord 
vad Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler, vanglate osakonna talituste 

juhatajad ja personaliosakonna juhataja. Vanglate asekantsler võib kaasata komisjoni koosseisu 
ka teisi Justiitsministeeriumi ametnikke. 
Komisjoni esimees on vanglate asekantsler. Komisjoni esimees määrab komisjoni koosseisust 
komisjoni aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul, ja komisjoni sekretäri.

e võtmise kooskõlastamise kord  

r 217 

“Vabariigi Valitsuse seaduse” (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 
52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 
1999, 10, 1155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 49 lõike 1 punktide 1 ja 

Kinnitan “Vanglate ametnike teenistusse võtmise kooskõlastamise korra” (lisatud). 

ate töötajate teenistusse võtmise ja teenistusest 
vabastamise korra” kinnitatud Vanglate Ameti peadirektori käskkirjaga 22. aprillist 1998. a  nr 117.  

 
 
 

KINNITATUD 
justiitsministri 02.08.2000.a. 

käskkirjaga nr 217 
 

OSKÕLASTAMISE KORD 

vanglate kõrgemate ja vanemametnike ametikohtade kandidaatide (edaspidi kandidaat) 
esitamine vanglate poolt Justiitsministeeriumi vanglate osakonna kvalifikatsiooni hindamise 

ja julgeolekuteenistuse inspektorite 

Vangla personaliteenistus korraldab kandidaatidele eelintervjuu. Eelintervjuuga välja valitud 

vad Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler, vanglate osakonna talituste 
juhatajad ja personaliosakonna juhataja. Vanglate asekantsler võib kaasata komisjoni koosseisu 

Komisjoni esimees määrab komisjoni koosseisust 
komisjoni aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul, ja komisjoni sekretäri. 



6. Komisjoni töövorm on koosolek, mis protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla komisjoni 
esimees ja sekretär. 

 
7. Komisjon võtab vastu otsused avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate 

häälteenamusega. Komisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa komisjoni esimees, tema 
äraolekul aseesimees, ja vähemalt pool komisjoni liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral 
otsustab esimehe hääl. Komisjoni otsused protokollitakse. 

 
IV Kandidaadi kvalifikatsiooni hindamine komisjonis ja otsuse tegemine 

8. Kandidaadi komisjonis hindamise kuupäev määratakse kindlaks pärast dokumentide saamist 
vanglast. Komisjoni sekretär teatab hindamise kuupäeva kandidaadile vähemalt üks nädal enne 
vestluse toimumist. 

 
9. Komisjon viib kandidaadiga läbi vestluse, mille käigus kontrollitakse kandidaadi sobivust 

ametikohale esitatavatele nõuetele kandidaadi teadmiste, kogemuste ja isikuomaduste osas. 
 
10. Komisjon teeb põhjendatud otsuse kandidaadi sobivuse või mittesobivuse kohta kandideeritavale 

ametikohale. Otsuse tegemisel lähtutakse vanglast edastatud dokumentidest ja hindamisvestluse 
tulemustest. Otsus vormistatakse eraldi dokumendina ja allkirjastatakse kõikide otsustamisest osa 
võtnud liikmete poolt. 

 
11. Komisjoni otsus edastatakse koos kandidaadi dokumentidega vanglale ühe nädala jooksul otsuse 

tegemisest. 
 


