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Vangla peainspektorite nõukogu
moodustamine ning nõukogu ülesannete ja
töökorra kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 46 lõike 6 ja Justiitsministeeriumi põhimääruse punktide 55 ja
58 alusel:
1. Moodustan vangla peainspektorite nõukogu (edaspidi nõukogu).
2. Nõukogu on Justiitsministeeriumi juurde moodustatud nõuandev kogu.
3. Nõukogu ülesandeks on vangla peainspektorite organiseeritud koostööna aidata kaasa Eesti
Vabariigi vanglasüsteemi arengule ja tekkinud probleemidele optimaalsete lahenduste leidmisele.
4. Nõukogu koosseisu kuuluvad vanglate peainspektorid.
5. Nõukogu poolt valitud isik (isikud) võtab vajadusel osa Justiitsministeeriumi Vanglate osakonna
projektinõukogudest ja nõupidamistest, mis puudutavad vanglasüsteemi arengut.
6. Nõukogu tööd finantseeritakse vanglate eelarve reservist.
7. Kinnitan nõukogu töökorra (lisatud).
8. Tunnistan kehtetuks justiitsministri 15. detsembri 2000. a käskkirja nr 400.
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Vangla peainspektorite nõukogu töökord
I Nõukogu istungid
1. Nõukogu töötab istungitena.
2. Istungitel osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.
3. Eesistuja võib vajadusel kutsuda istungile ka teisi isikuid, kes ei ole nõukogu liikmed.
4. Nõukogu istungit juhatab eesistuja, kes valitakse nõukogu liikmete seast üheks aastaks.
5. Nõukogu istungid toimuvad eesistuja poolt määratud kohas.
6. Nõukogu istungi kutsub kokku nõukogu eesistuja omal algatusel või vähemalt kolme nõukogu
liikme kirjalikul nõudmisel.

7. Istungi päevakord kinnitatakse nõukogu liikmete poolt istungi alguses. Kõik nõukogu liikmed
võivad teha ettepanekuid küsimuste võtmiseks istungi päevakorda.
8. Nõukogu tehnilise teenindamise, sealhulgas protokollimise tagab nõukogu eesistuja.
9. Istungi protokolli märgitakse:
1) istungi aeg
2) istungist osavõtnud ja seal sõnavõtnud isikud
3) vastuvõetud otsused
10.
Istungi protokollile kirjatavad alla eesistuja, protokollija ning kõik istungil osalenud
peainspektorid.
11. Istungite protokolle hoitakse Justiitsministeeriumi vanglate osakonna juures.

II Nõukogu otsused
1. Nõukogu istungil võtab nõukogu arutusel olevates küsimustes vastu põhjendatud otsuseid.
2. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.
3. Hääletamine on avalik ja igal vanglal ning Sisekaitseakadeemia justiitskolledžil on 1 hääl.
Otsused võetakse vastu lihthääletusena.
4. Nõukogu otsused vormistatakse ettepanekutena.
5. Ettepanekutena vormistatud otsused edastab nõukogu kirjalikult Justiitsministeeriumile 5
tööpäeva jooksul peale istungi toimumist.

