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SISSEJUHATUS  

Antud lõputöö teema pakub autorile suurt huvi, kuna seda käsitleti vähesel määral. 

Arvestades asjaolu, et tänapäeval on toimunud suurel hulgal uuendusi vanglasüsteemi 

parandamiseks eesmärgiga täita vangistuse üht peamist eesmärki – kinnipeetava suunamist 

õiguskuulekale käitumisele, tahtis töö koostaja uurida arhiivis olevaid ajaloolisi säilikuid, 

saamaks teada, milline olukord oli vanglates peale esimest Eesti Vabariigi iseseisvumist, 

kuidas nägi välja tol perioodil seadusandlus, organisatsiooni struktuur, asjaajamine ning 

kuivõrd palju see aastate jooksul muutus. Lisaks tundis autor huvi selle üle, milline osakaal 

oli tööhõivele määratud kinnipeetavatel ning mis mõju see avaldas. Sealjuures otsis autor 

uuritava ajajärgu kestel toiminud lahendusi, mida võiks rakendada ka tänapäeval. Käesoleva 

lõputööga soovib autor tähelepanu pöörata Eesti vangla ajalooliskultuuri väärtustamisele, 

tuues näiteks Rakvere vangla. Antud asutus on jäänud piisava tähelepanuta ning arvestades 

selle asukoha lähedust Ida-Virumaale, kus kerkis mõned aastad tagasi massiivne moderne 

kompleks Viru Vangla, oleks kindlasti huvitav võrrelda kahte asutust, tuua välja häid ja 

halbu külgi, omakorda võrrelda kogu tollase ning tänase süsteemi olemasolu tervikuna. 

Lähtudes eeltoodust leiab autor, et teema on aktuaalne, kuna kiire muutuse kõrval peame 

teadma ka omaenda ajalugu, tegema järeldusi õnnestunud toimingutest või tehtud vigadest. 

Tundes ja analüüsides minevikku saame luua kindla tuleviku. Lisaks leiab autor, et teema on 

aktuaalne, kuna sama perioodi käsitles Uno Ilm raamatus „Eesti Vabariigi vanglad“, kuid 

raamat ilmus 14 aastat tagasi ning selle autor ei võrrelnud tulemusi tänapäevase olustikuga 

vanglas, lisaks pööras ta palju tähelepanu just Tallinna Keskvanglale, jättes väiksemad 

vanglad nagu Rakvere vangla hoopis kõrvale.  

Antud uurimistöö meetod on kvalitatiivne ning tugineb induktiivsele uurimispõhimõttele, 

mis haldab peamiselt arhiivisäilikute vaatlemist. Töö eesmärgiks on vaadelda riigiarhiivides 

olevaid dokumente, mis iseloomustavad Eesti esimese iseseisvusperioodil toimivaid 

vanglaid, eelkõige käesolevat uurimisobjekti Rakvere vanglat. Kogutud allikate põhjal 

soovib autor kirjeldada antud ajastul kehtivat süsteemi Rakvere vangla näitel ning võrrelda 

seda tänapäeval toimiva vanglasüsteemiga. Lõputöö alaeesmärgiks on koguda vajalikus 

koguses arhiivis leiduvaid säilikuid, mis annaksid piisava ülevaate uuritavast ajajärgust. 

Autor leidis, et kõige paremini saab kirjeldada ja võrrelda esimesel ning praegusel 

iseseisvusperioodil toimivaid vanglaid, tuues vanglaametnikud ja kinnipeetavad eraldi 

teemadena välja. Antud lõputöö tulemusel tekib lugejal selge ülevaade Eesti 
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vanglasüsteemist esimese iseseisvumise ajal Rakvere vangla näitel ning loob arusaama selle 

üle, mis toimus vanglates aastatel 1918-1940. Autor tõdes lõputöö jaoks erinevaid Eesti 

vangistusasutuste ajaloo materjale uurides, kui rikkaliku kogemuse ta sai ning muutis teda 

teadlikumaks ja avatumaks. 
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TEOORIA 

1.1. Seadusandlus 

1.1.1. Ajalooline lühiülevaade riigi üldisest olukorrast aastal 1918 

Kuni 1917. aasta oktoobrini Vene Valitsuse poolt vastu võetud seadused olid ka Eesti 

iseseisvumise ajal kõrgelt hinnatud. 24. veebruaril 1918. aastal kuulutati välja Eesti 

iseseisvus ning järgmisel päeval okupeeris
1
 Saksamaa Eesti territooriumi sama aasta 

novembri kuuni. Kuni selle ajani üritati maksimaalselt süvendada okupeeritud riigis 

Saksamaa ideoloogiat
2
, mis omakorda mõjutas tulevase iseseisva riigi seadusandlust, selle 

vormi ja sisu. Samas ei saa märkimata jätta, et siiski olid eelnevalt juba pikemat aega 

kehtinud Tsaari-Vene seadusandlus ning selle vorm eestlaste poolt rohkem aktsepteeritud
3
. 

24. veebruaril 1918. aastal kuulutati välja Eesti Vabariik. Ehkki toimus see vahetult enne 

Saksa okupatsioonivägede Tallinna jõudmist, oli faktil endal oluline tähendus. Sellega oli 

rahva hulgas elanud lootus omariiklusest konkreetse väljenduse leidnud. Järgmisel päeval, 

nimelt 26. veebruari keskpäeval saabus Rakverre Saksa sõjaväerong ja sellega algas Saksa 

okupatsioon.
4
 Rakvere vangla ja arestikambrid täitusid linnast ja maalt arreteeritutega. Tänu 

Mihkel Juhkamile
5
 hoiti ära enam kui 100 (saja) vahialuse hukkamine. Nimelt taotles 

maavanem vastava uurimiskomisjoni moodustamist. Sellega võideti aega, mille jooksul 

läksid suuremad „süüdlased“ vangikongidest teadmata põhjustel lihtsalt kaduma, väiksemate 

„süüdlaste“ puhul tõdes uurimiskomisjon, et mitte keegi neist polnud surmanuhtlust ära 

teeninud.
6
  

Järgnes kogu Eesti territooriumi okupeerimine Saksa vägede poolt. Okupatsioon lõppes 

1918. aasta novembris, mil Saksamaal toimus Novembrirevolutsioon
7
 ja vallutajariigi väed 

                                                           
1
 Okupatsioon - sõjaväeline maahõive 

2
 Ideoloogia - vaadete ja ideede süsteem 

3
 Aktsepteerima - vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma 

4
 Kirss, O. 2003. Rakvere ajalugu kõige vanemast ajast 1944. aastani. SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, lk 

143 
5
 Virumaa teataja: 23.07.1917 valiti Mihkel Juhkam maakonnavalituse esimeheks, sellesse ametisse jäi ta 

vaheaegadega kuni 1923 aastani: www.virumaateataja.ee/250707/esileht/uudised/15039871.php, 11.12.2009 

kell 13:20 
6
 Kirss, O. 2003. Rakvere ajalugu kõige vanemast ajast 1944. aastani. SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, lk 

143 
7
 Novembrirevolutsioon - 1918. aasta novembri alguses puhkes Saksamaal revolutsioon, kukutati keiser ja 

ametisse seati uus valitsus. 11. novembril kirjutati alla Compiègne’i vaherahule ning peatselt alustati saksa 

vägede väljaviimist 

http://www.virumaateataja.ee/250707/esileht/uudised/15039871.php,
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viidi Eestist välja. 13. novembril 1918. aastal tühistas Ülevenemaaline Kesktäitevkommitee 

Bresti rahu
8
 ja juba 16. novembril andis Punaarmee ülemjuhataja Jukuma Vacietis 

Põhjarinde juhatusele käsu, milles öeldi:„Poliitiline olukord nõuab Pihkva ja Narva kiiret 

hõivamist meie vägede poolt, seepärast tehke 7. armee juhatajale ülesandeks koostada 

lahingukäsk viivitamatu pealetungi kohta Narva ja Pihkva hõivamiseks käesoleval ajal tema 

käsutuses olevate jõududega.“ 18. novembril täpsustas ülemjuhataja ülesannet, seades 

eesmärgiks liikumise Narva suunast Pihkva poolt Valga peale ning Valga ja Tallinna 

hõivamise. Seega ei tunnustanud Punaarmee väejuhatus Eesti Vabariigi olemasolu.
9
 

16. detsember 1918. aastal jõudsid Punaarmeelased Rakverre. 17. detsembril alustas Aia 

(Rohuaia) tänaval Rahukogu majas tööd Virumaa täitevkommitee, mida asus juhtima Osvald 

Palgi. Linnavalitsuse ruumides seadsid end sisse sõjaväekomandant ja komandatuur. 

Linnavalitsus oli taas sunnitud töö katkestama. Nagu Saksa okupatsiooni ajal, nii täitusid ka 

nüüd üsna varsti arestikambrid vahialustega, seekord oli peamiseks süüks jõukus või haritus. 

Detsembri lõpus hakati vange hukkama. 82 (kaheksakümmend kaks) arreteeritut viidi 

kolmes järgus praeguses muuseumihoones asunud arestikambritest Palermo metsa äärde ja 

lasti seal ilma igasuguse kohtuotsuseta maha. Vaid väiksemal osal vahialustest õnnestus tänu 

vangivalvur Otto Timoleonile vabadusse pääseda.
10

 

Toimus järjepidev võitlus, mille käigus eestlased kord kaotasid, kord võitsid maa tagasi. 

Eestlastele tulid appi inglased oma tugeva laevastikuga ja vabatahtlikud Soomest. 1919. 

aasta lõpuks oli Punaarmeelaste jõud nõrgenenud ning 5. detsembriks olid mõlemad pooled 

valmis läbirääkimisi pidama. 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahuleping, mille kohaselt sai 

Eesti tagasi Petserimaa ning Narva-tagused maa-alad. Venemaale represseeritud
11

 eestlased 

said loa tagasi oma riiki naasta. Eesti võlad Venemaa ees tunnistati olematuks ning 

Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti riigi iseseisvust. 

Kuigi eesti rahva poolt valitud esinduskogu – Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev kuulutas 

end juba 1917. aasta 28. novembril kõrgema võimu kandjaks Eestis ning 24. veebruaril 1918 

avaldati Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest, saadi oma kohut hakata korraldama alles 1918. 

                                                           
8
 Ülevenemaaline Kesktäitevkommitee Bresti rahu - Eesti oli Saksamaa võimualuseks territooriumiks 

tunnistatud. http://www.vnl.ee/artikkel.php?id=630, 22.04.2011 kell 14:00 
9
 Mäe, O. 1996. Koguteos Virumaa „Vabadussõja sündmustest Virumaal“. Lääne-Viru maavalitsus. Ida-Viru 

maavalitsus, lk 284 
10

 Kirss, O. 2003. Rakvere ajalugu kõige vanemast ajast 1944. aastani. SA Virumaa Muuseumid ja Tänapäev, 

lk 143 
11

 Represseerima - survet avaldama, maha suruma  

http://www.vnl.ee/artikkel.php?id=630
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aasta lõpul. Ajutise Valitsuse 18. novembri 1918. aasta määruse „Ajutiste kohtute 

sisseseadmiste kohta“ alusel andis kohtuminister korralduse ennerevolutsiooniaegsete Eestis 

asunud kohtuasutuste tegevuse taasalustamiseks, kohtud pidid töötama üldreeglina samade 

materiaal- ja protsessuaalseaduste järgi nagu endised veneaegsed kohtudki. Kuni uute 

seaduste vastuvõtmiseni või endiste muutmiseni loeti vabariigis kehtivaks need õigusaktid, 

mis kehtisid ühendatud Eesti- ja Põhja-Liivimaa kubermangu piirides enne enamlaste 

võimuletulekut Peterburis. Ajutiselt jäi kehtima samuti Saksa okupatsioonivõimude poolt 

antud üldised seadused ja määrused.
12

 

1.1.2. Kehtivad legislatiivaktid, mis reguleerisid vanglatöö korraldust 

Kahe riigi vahel olemine, kord ühe või teise valitsemiskorra alla sattumine mõjutas paljuski 

hiljuti sündinud Eesti Vabariiki ning selle üldist seaduslikku korraldust. Venemaa poolt 

kehtestatud seadused ja kohtute kord, mille järgi toimis kogu süsteem, olid niivõrd 

harjumuspärased, et olemasolevat korda oli sakslastel ilmselgelt keeruline muuta. Nii näiteks 

oli riigi keeleks kas vene või saksa keel. Kogu asjaajamine oli koondunud vastavalt 

kehtivatele õigusnormidele, nõuded olid sakslastel ja venelastel erinevad. Siinkohal räägime 

suhteliselt erinevatest juriidilistest suundadest, kus ühelt poolt tungis Eestisse sisse uute 

suundadega germaani õigus ning teiselt poolt muutuste lävel olev vene õigus, mis oma 

karmide seadustega ja kohtusüsteemiga oli erinev saksa jurisprudentsist
13

. Samas olid 

sakslased Eesti territooriumil võrreldes venelastega suhteliselt lühikest aega, seega 

suuremaid reforme nad läbi viia ei jõudnud.  

27. novembril 1918. aastal avaldati Riigi Teataja Nr 1
14

, kus oli Eesti Maapäeva ja Eesti 

Ajutise Valitsuse Manifest15
 kõigile Eestimaa rahvastele. Manifestiga anti rahvale teada, et 

Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse iseseisvaks 

demokraatlikuks vabariigiks. Kirjeldati Eesti riigi olukorda peale Vene ja Saksa vägede 

sissetungi territooriumile ning sätestati ka Eesti Vabariigi piirid. Samas Riigi Teataja punktis 

4 kohustati Ajutist Valitsust vabastama kõiki poliitilisi vange. Kogu väljaande eesmärk oli 

eelkõige koondada ja muuta seni kehtinud norme ja reegleid eestipärasteks, positsioneerida
16

 

                                                           
12

 Almann, A., Schneider, H. 2005. Taasiseseisvunud Eesti riigi – ja õigusteooria probleeme. Tallinn kirjastus 

EBS Print 
13

 Jurisprudents - õigusteadus 
14

 Manifest kõigile Eestimaa rahvastele 27.11.1918- RT Nr 1, 27.11.1918, 

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf, 11.12.2009 kell 14:15 
15

 Manifest - üleskutse 
16

 Positsioon – asetus 

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf
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oma staatust vabariigi näol. Sealjuures kirjeldati olukorda, kus hakatakse looma uut korda ja 

seadusi ning kodanike kohustusi oma riigi ees. 

Rakendades ellu kohtuministri korraldust, hakati poliitilisi vange vabastama. 15. novembril 

lasti Rakvere kinnipidamiskohast vabaks 129 (saja kahekümne üheksast) kinnipeetavast 91 

(üheksakümmend üks) 36 (kolmkümmend kuus) eeluurimisalust ja 56 (viiskümmend kuus) 

kohtuotsusega vangi).
17

 

Kohtuminister Jaan Poska allkirjastas 18. novembril 1918. aastal Ajutiste kohtute 

sisseseadmise üle
18

 muudatused ja täiendused, mis avaldati koos manifestiga 27. novembril 

1918. aastal, millega täiendati kohtusüsteemi järgnevalt: 

§ 1. Kõik kohtuasutused Eesti vabariigi piirides alustavad päeval, mis kohtuministri poolt 

kindlaks määratakse, oma tegevust seaduste põhjal, mis endise ühendatud Eesti ja Põhja-

Liivimaa kubermangu piirides kuni 24. oktoobrini 1917 maksvad olid, järgmiste muudatuste 

ja täiendustega: a) kohtupidamise keeleks on eesti keel. Asjaarutamise juures võib teist keelt 

tarvitada, kui kohus ja asjaosalised seda mõistavad. (Kohtu asutuste seadus § 557, 

Tsiviilkohtupidamise seadus, §§ 261, 263 p.2; 1276, p. 2 ja 405 kriminaalkohtupidamise 

seadus § 579).
19

 

Taoline otsus oli tehtud põhjusel, et nii mõnigi kohtuprotsess käis saksa või vene kodaniku 

üle ja arvestades seda, et paljud kohtunikud ja muud kohtuprotsessis osalevad isikud 

valdasid ühte või teist võõrkeelt, andis vastav säte võimaluse kohtu kulusid ning aega sellega 

säästa. Ka tänapäeval peetakse näiteks Viru Maakohtutes kohtuprotsesse vene keeles juhul, 

kui kõik protsessis osalevad osapooled on sellega nõus, samas aga kogu dokumentatsioon 

peetakse eesti keeles, nii nagu nõuab seda Keeleseaduse § 3 lg 1. (Riigiasutuse, kohaliku 

omavalitsuse ja tema asutuste (edaspidi kohaliku omavalitsuse) asjaajamiskeel ning Eesti 

kaitsejõudude teenistus- ja käskluskeel on eesti keel.
 20

) 

b) Vallakohtud ja Ülemrahvakohtud kaotatakse ära. Nende võimupiiridesse käivad asjad 

lähevad asjakohaste kohtute kätte üleüldise määruste põhjal (Baltimaa vallakohtu seadus § 

9 juulist 1889; Ajutised määrused vallakohtute poolt pealepandavate karistuste kohta; 

                                                           
17

 Ilm, U. 1995. Eesti Vabariigi vanglad 1918...1940. Tallinn RAS Kommunaalprojekti trükikoda, lk 10  
18

 Ajutiste kohtute sisseseadmise üle 27.11.1918 - RT Nr 1, 27.11.1918, lk 7  

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf , 11.12.2009 kell 14:15 
19

 Ajutiste kohtute sisseseadmise üle 27.11.1918 - RT Nr 1, 27.11.1918, lk 6  

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf, 11.12.2009 kell 14:15 
20

 Keeleseadus RT I 2009, 4, 26 

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf
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Kriminaalkohtupidamise seadus § 1333-1335, 1348 ja 1349; Tsiviilkohtupidamise seadus § 

31 p 3.)
21

 

1886. aastal toimus Tsaari Venemaal administratiiv-kohtu reform, mis viidi läbi loosungi 

nime all: muuta karm valitsus. Sama reform nihutas Kohtu Põhikirjadega 1864 aastal vastu 

võetud kohtuprotsessi segavormi endisele inkvisatsioonilisele vormile, mis säilis Venemaal 

kuni 1917 aastani.
22

 Järgnevates Esimese Riigi Teataja punktides jagati kohtute 

võimupiirkonda, mille järgi tegutsesid Rahukohtud nõudmisasjadega, mis ulatusid kuni 3000 

(kolmetuhande) rublani, samas olid Rahukohtud esimeseks astmeks nõudmise ja süüdistuse 

asjades, mis rahukohtuniku võimupiirist üle ulatusid. Ringkonnakohtud olid teiseks 

kohtuastmeks ning tegelesid varguste, kelmuste, võõra vara omandamise ning raiskamise 

asjus, kuid kuriteo objekti väärtuse määras esimene kohtuaste, Rahukohtu võimupiiri ulatust 

suurendati kuni 3000 (kolmetuhande) rublani ning vangistamise aja ülemmäär ei võinud olla 

kõrgem Rahukohtu trahviseadustes §§ 169-181 ettenähtud määrast. Ülemaks Kassatsiooni 

kohtuks oli Kõrgem Riigikohus, kuhu võis kaevata tingimusel, et nõudmiste asjad ei ole alla 

100 (saja) rubla ja süüteoasjad, kus karistus ei ületanud 50 (viiskümmend) rubla ehk 7 

(seitse) päeva aresti. Kaevata võis Rahukogusse ainult kassatsiooni teel.
23

  

Ajutine Valitsus võttis vastu Ajutise administratiivseaduse ülemineku aja kohta, mille 

kohaselt pidid kõik ametiasutused jätkama tegevust senistel alustel ja viisil kuni see tegevus 

seaduslike võimude poolt lõpetatud või muudetud. Kehtisid kõik määrused, mis olid jõus 

kuni 24. oktoobrini 1917, hetkeni kuni neid muudetakse. Kehtima jäid ka pärast 4. oktoobrit 

1917 Saksa võimude poolt välja antud seadused. Juhul, kui seadustes tekkisid vastuolud või 

arusaamatused, lahendas seda Riigikohus. Asjaajamiskeeleks määrati eesti keel, samas 

kohalikes venelaste alalistes asukohtades ja rootslaste asukohtades oli lubatud kasutada 

asjaajamisel vene või rootsi keelt.
24

  

Jaanuaris 1919 alustas Kohtuministeeriumi valitsemisalas tegevust Vangimajade Peavalitsus, 

kelle ülesanne oli vastavalt Vangimajade valitsuskorra seadusele vangistusasutuste 

korraldamine ja ülalpidamine, kinnipidamiskaristuste täideviimine, vangide toitlustamise 

                                                           
21

 Ajutiste kohtute sisseseadmise üle 27.11.1918 - RT Nr 1, 27.11.1918, lk 6  

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf, 11.12.2009 kell 14:15 
22

 Бойков, А. Д., Карпеца И. И. 1989. Курс советского уголовного процесса Oбсщая часть. Москва 

Юридическая литература, стр. 396  
23

 Ajutiste kohtute sisseseadmise üle 27.11.1918 - RT Nr 1, 27.11.1918, lk 6  

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf, 11.12.2009 kell 14:15 
24

 Ajutiste kohtute sisseseadmise üle 27.11.1918 - RT Nr 1, 27.11.1918, lk 6  

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf, 11.12.2009 kell 14:15 

https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/ert/vaheleht/1.pdf
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organiseerimine, vangide tervise ja kõlbelise seisundi eest hoolitsemise organiseerimine, 

vangide valvamine ja konvoeerimine, vangide töökasvatus jne. Kohtuminister Jüri Jaakson 

määras esimesed vanglaülemad ametisse 1918. aasta detsembris ning järgmise aasta algul 

algas kohe vanglate ülevõtmine omavalitsuste haldusalast kohtuministeeriumi haldusalasse, 

sest vanglate ülalpidamine käis omavalitsusele üle jõu. Kohtuministeeriumi asjade valitsejal 

August Mahonil, kes täitis ajutiselt ka Vangimajade Peavalitsuse ülema kohuseid, ning 

vanglate inspektoril Andres Strandmannil (1. oktoobril 1919 kuni 31. detsembrini 1924 

Vangimajade peavalitsuse ülem) valmis 1919 aasta sügisel vangide elu-olu parandamise 

kava, mis nägi ette uut Vangistusseadustiku ja Vanglate kodukorra väljatöötamist, vanglate 

kuratooriumi töölepanemist, Tallinna Keskvangla ja Viljandi vangla, ehitustööde alustamist. 

Eriti rõhutati vajadust avada vanglates töökojad, kus vangid leiaksid rakendust 

töökasvatuslikel motiividel ning ühtlasi teeniksid endale ülalpidamist, säästes nii riigi raha. 

1920. aasta kevadel avati Tallinna keskvanglas õmblustöökoda, trüki- ja köitekoda, Narva 

vanglas laudsepa töökoda jne. Sama aasta suvest rakendati vangide tööjõudu ka välitöödel – 

Harku mõisa turbarabas ja Kohtla põlevkivikaevanduses.
25

 

Rakvere vangla eeskujulikumad vahialused käisid nii välitöödel, seal läheduses olevatel 

põldudel põllu ja karjatöölistena, kui ka vangla sees olevates töökodades. Rakvere vanglale 

tehti juurdeehitisi, töökodasid, kus said vahialused teha puidutööd jms. 1920. aastat võib 

pidada suhteliselt murranguliseks aastaks, kus Kohtuministeeriumi alla sattunud vanglaid 

rahastati ja uuendati. Omavalitsustel ei jätkunud raha selleks, et ülal pidada kümneid vange 

ja hoolitseda hoonete heakorra ning puhtuse eest. Sama kehtis ka Rakvere linna kohta, kus 

peale mitmeid sõja ajal rüüstatud hoonete taastamist pidi heakorrastama ka linna üldpilti. 

Samas ei saa mainimata jätta, et omavalitsuste rahastamine riigi poolt oli suhteliselt väike, 

seega oli Rakvere vangla linnale koormaks ning võib eeldada, et ka hoone ei olnud kõige 

paremas korras. Kohtuministeerium püüdis kõiki 14. (neljateistkümne) vangla 

majanduslikku olukorda parandada, tehes ulatuslikke remondi- ja ümberehitustöid. 1924. 

aastal asutati esimesed vangide hooldamise seltsid, kelle näidispõhikirja kinnitas 

kohtuminister Rudolf Gabrel 7. märtsil 1924. Veel samal aastal Tallinnas, Narvas, Tartus ja 

Rakveres tegevust alustanud seltsid tegelesid pärast karistuse kandmist vabanenutele nende 

soovil töö muretsemisega, vangide puudustkannatavate perede eest hoolitsemisega, 

                                                           
25

 Järvelaid, P. ja Pihelmägi, M. 1999. 80 aastat Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi 1918-1998. Tallinn 

Teaduste Akadeemia, lk 25, 26, 28 
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järelevalveta laste hoole alla võtmisega ning kuritegevusele kalduvate isikute järelevalvega. 

Riik toetas seltse abirahadega Kohtuministeeriumi kaudu.
26

 

Arvestades asjaolu, et Vangimajade Peavalitsuse ülesandeks oli korraldada vangimajade elu-

olu ning jälgida selle täitmist, oli oluline koostada juhis, mis reguleeriks, suunaks ja 

ühtlustaks kõigi Eesti Vabariigis toimivaid vanglaid. Tänapäeval puudub vanglate 

asjaajamises ühtsus ning iga asutus tegutseb vastavalt oma äranägemise järgi. Erinevused on 

nii distsiplinaarmenetluse materjalide koostamisel – protokollid kui ka käskkirjad, erinevad 

taotlused ja muud igapäevaselt kasutatavad dokumendid. Siinjuures jääb arusaamatuks 

asjaolu, miks ühe ministeeriumi valitsusala alla kuuluvates asutustes täidetavad ametlikud 

dokumendid vormistatakse erinevalt.  

22. jaanuaril 1919. aastal võttis Ajutine Valitsus vastu Vangimajade valitsuskorra
27

. Samas 

õigusaktis oli kirjeldatud vahialuste elu-olu, kinnipidamisasutuse tingimused ja kord. Antud 

juhise järgi oli kavandatud vahialuste päevakord ning muu vanglas toimuv tegevus. Toimus 

pidev kirjavahetus Vangimajade Peavalitsuse ja vanglate vahel. Kirjavahetuse eesmärgiks oli 

korrigeerida, koordineerida, kontrollida kogu süsteemi toimimist ning korra järgimist. 

Kirjavahetuse ja uuenduste põhjal kujunes välja Vangimajade kodukord (alates 1935. aastast 

Vangistusasutiste Kodukord), mida muudeti 1923 ja 1927-1928 aastal ning lõplik versioon 

töötati välja 1935. aastal. Vangistuseseadustik võeti vastu 12. veebruaril 1931.  

Eestis kehtis ka Vene Tsaari ajal jõustunud Nuhtluse Seadustik
28

, mille alusel määratleti 

toime pandud kuritegusid ning vastavalt sellele määrati ka karistused. Vastavat õigusnormi 

kohendati lähtudes Eesti Vabariigis vastu võetud seadustele ning Põhiseadusele, muutes 

seeläbi karistusi painduvamaks. 

Nuhtluse seadustik jagunes kolmeks osaks. Esimene jaotus: kuriteod, üleastumised ja 

karistused üldse, teine peatükk: karistused ning kolmas jagu: erikaristused teenistusalaste 

kuritegude ja üleastumiste eest.
29

 

 

 

                                                           
26

 Järvelaid, P. ja Pihelmägi, M. 1999. 80 aastat Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi 1918-1998. Tallinn 

Teaduste Akadeemia, lk 25, 26, 28 
27

 Vangimajade Valitsuskord 22.02.1919 – RTI 1919, 5, 12,  
28

 Nuhtluse seadustik – Vene Seaduste Kogu (XIV köide) 1890. aasta väljaanne 
29

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 12 
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Tabel 1. Vana Nuhtluse seadustiku aresti jagunemine astmeteks
30

 

Karistus I aste II aste III aste IV aste 

Arest 3 nädalat – 3 kuud 7 päeva – 3 nädalat 3 päeva – 7 päeva 1 päev – 3 päeva 

 

 

Tabel 2. Vana Nuhtluse seadustiku järgi jagunevad karistused
31

 

Karistus Muudel 

tingimust

el 

I aste II aste III aste IV aste V aste VI aste VII aste 

Surma-nuhtlus         

Sunnitööle 

saatmine 

 tähtajata 15-20 

aastat 

12-15 

aastat 

10-12 

aastat 

8-10  

aastat 

6-8 

aastat 

4-6 

aastat 

Asumisele 

saatmine 

6 aastat  

8 kuud – 

10 aastat 

       

Vangiroot 4-5 ja 5-

6 aastat 

3,5-4 

aastat 

3-3,5 

aastat 

2,5-3 

aastat 

1,5-2,5 

aastat 

1-1,5 

aastat ja 

rohkem 

  

Türm, vangla  1 aasta 4 

kuud –  

2 aastat 

8 kuud – 

1 aasta 

 4 kuud 

4 kuud 

–  

8 kuud 

2 kuud 

–  

4 kuud 

   

Türmi eriliste 

õiguste ja 

eesõiguste 

kaotamisega 

 1 aasta 4 

kuud – 2 

aastat 

8 kuud – 

1 aasta 4 

kuud 

     

Kindlus 

eriliste õiguste 

ja eesõiguste 

kaotamisega 

4 aastat – 

6 aastat 

8 kuud ja 

6 aastat 8 

kuud – 

10 aastat 

2 aastat 8 

kuud – 4 

aastat 

1 aasta 4 

kuud – 2 

aastat 8 

kuud 

     

Türm õiguste 

kitsendamiseta 

 8 kuud – 1 

aasta 4 

kuud 

4 kuud – 

8 aastat 

2 kuud 

– 4 

aastat 

    

Kindlus 

õiguste 

kitsendamiseta 

 8 kuud – 1 

aasta 4 

kuud 

4 kuud – 

8 kuud 

2 kuud 

– 4 

kuud 

    

Tabel 3. Aresti ja türmi karistuse määramine rahatrahvi asemel
32

 

                                                           
30

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 24-27 
31

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 24-27 
32

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 27 

Aresti ja türmi karistuse 

määramine rahatrahvi 

asemel 

1500 marka mitte üle 

3 päeva aresti 

1500 kuni 30000 marka 

mitte üle 3 kuud aresti 

Üle 30000 kuni 200000 

marka türm mitte üle 6 

kuud  



     

 

14 

 

Tabel 4. Vana Nuhtluse seadustiku kohaselt tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimalus ja hooldamise 

seltsile või politseivalve alla andmine.
33

 

Karistus Tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimalus Hooldamise seltsile või politsei valve alla 

Sunnitööle 

saatmine 

Poole karistusaja kandmise möödumisel, I 

astme puhul 12 aasta karistuse kandmisest 

Kandmata jäänud ajaks või peale 

vabanemist 3 aastaks 

Asumisele 

saatmine 

____ ___ 

Vangiroot Poole karistusaja kandmise möödumisel Peale vabanemist politsei valve alla 4 

aastaks 

Türm, vangla Poole karistusaja kandmise möödumisel Peale vabanemist politsei valve alla 2 

aastaks 

Türm ühes 

mõnede 

eriliste õiguste 

ja eesõiguste 

kaotamisega 

 

Poole karistusaja kandmise möödumisel 

 

Peale vabanemist politsei valve alla 1 

aastaks 

Kindlus ühes 

mõnede 

eriliste õiguste 

ja eesõiguste 

kaotamisega 

 

Tingimisi ennetähtaega ei vabastata 

 

Peale vabanemist politsei valve alla 1 

aastaks 

Iürm ilma 

õiguste 

kitsendamiseta 

Poole karistusaja kandmise möödumisel  

Kindlus ilma 

õiguste 

kitsendamiseta 

Tingimisi ennetähtaega ei vabastata  

Vana Nuhtluse Seadustiku järgi kaotas sunnitööle saadetu oma hea nime, juhuslikult temale 

kuuluvad erilised õigused, autähed ja aumärgid, varanduslikud õigused, mis läksid üle 

pärijatele. Samuti kaotas sunnitööle saadetu perekondlikud, vanemlikud õigused laste üle 

ning õigused, mis järgnesid sugulus- või hõimlussuhetest, samuti võis abikaasa nõuda 

lahutust.
34

 Karistuse vangirooti määramise puhul ei lubatud isikul edaspidi olla riigi või 

omavalitsuse teenistuses, pidada ärilisi ettevõtteid, esineda tunnistajana aktide ja toimetuste 

juures, kus seaduse järgi tunnistajate osavõtt vajalik, samuti ka kohtus. Lisaks ei lubatud olla 

vahekohtunikuks, eeskostjaks või hooldajaks ning esineda volinikuna ükskõik kelle asjus. 

Lisaks eelpool loetletule kaotas isik kõik autähed ja aumärgid.
35

 Türmis kinnipidamise 

                                                           
33

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 24-27 
34

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 24 
35

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 25 
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määramise puhul ühes mõnede eriliste õiguste ja eesõiguste kaotamisega oli keelatud isikul 

osa võtta Riigikogu ja omavalitsuste valimisest, rahvahääletustest, olla auametites ning 

võimuga seotud ametites.
36

 

Tabel 5. Uue nuhtlusseaduse järgi jagunevad karistused:
37

 

Karistuse liik Karistus Tingimisi ennetähtaegse 

vabanemise võimalus 

Hooldamise seltsile või 

politsei valve alla 

Surmanuhtlus Saadetakse täide 

poomise teel, 

mitteavalikult 

  

Sunnitöö Tähtajata või 4-15 aastat Poole karistusaja 

kandmise möödumisel, I 

astme puhul 12 aasta 

karistuse kandmisest 

Kandmata jäänud ajaks 

või peale vabanemist 3 

aastaks 

Asumisele saatmine 

asendatud 

kinnipidamisega 

kindluses 

Mitte alla 3 aasta   

Parandusmaja 1 aasta 6 kuud – 6 aastat Poole karistusaja 

kandmise möödumisel 

Karistuse täielikul 

kandmisel antakse 

politseile üle 3 aastaks 

Kinnipidamine 

kindluses 

2 nädalat – 1 aasta ja 

asumisele saatmise 

korral kuni 3 aastat 

  

Kinnipidamine türmis 2 nädalat – 1 aasta 

üksikvangistust, 

ühisvangistusele minnes 

pikendatakse 

karistusaega 4 päevaks 

Poole karistusaja 

kandmise möödumisel 

Karistuse täielikul 

kandmisel antakse 

politseile üle 1 aastaks 

Arest 1 päev – 6 kuud, 

võimalik asendada 

rahatrahviga 

  

 

Sunnitöö määramisel kaotas karistatud isik varanduslikud, pärimise, abielulised ja 

perekondlikud õigused. Parandusmajja saatmisel kaotas isik pensioni, autähed ja aumärgid, 

tagandati riigi ning omavalitsuse teenistusest, karistatud isikul oli keelatud võtta osa 

riigikogu ja omavalitsuse valimistest, rahvahääletamisest. Keelati pidada ärilist ettevõtet, 

olla riigi, omavalitsuse või kirikuteenistuses, olla eestkostjaks või hooldajaks, tegutseda 

rahvahariduse alal ja olla tunnistajaks aktide tegemisel, kus tunnistaja vajalik.
38

 Uue 

Nuhtluse seadustiku järgi võis pikendada sunnitöö tähtaega 30 (kolmekümne) aastani, 

                                                           
36

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 26 
37

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 27-28 
38

 ERA f. 1868, n. 1, s. 15, lk 27 
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parandusmaja tähtaega 8 (kaheksa) aastani, kindluse tähtaega 8 (kaheksa) aastani, türmi 

tähtaega 2 (kahe) aastani ja aresti tähtaega 1 (ühe) aastani. Alaealisi vanuses 10 (kümme) – 

14 (neliteist) aastat võisid sattuda vangimajja üksnes parandusasutuse puudumisel, kus hoiti 

neid teistest vahialustest eraldi. Alaealistele vanuses 14 (neliteist) - 17 (seitseteist) aastat võis 

maksimaalselt määrata karistust 12 (kaksteist) aastat. Alaealised isikud paigutati vanglas 

eraldi karistusastmete raskuse järgi, kus kergemad
39

 kurjategijad hoiti eriosakonnas ning 

raskemad üldvangistuses, kuid täiskasvanutest eraldi. Alaealised vanuses 17 (seitseteist) – 20 

(kakskümmend) aastat allusid üldistele karistustele ning õiguste kaotusele, kuid nende 

karistusi pehmendati astme või paari võrra ning nende suhtes ei peetud eraldi hoidmist 

kohustuslikuks.
40

 

1.2. Organisatsioon  

1.2.1. Kinnipidamisasutuste süsteemi loomine 

Sajandivahetusel allusid kinnipidamisasutused Vene Impeeriumi Vangimajade Peavalitsuse 

vanglaosakonnale ja vanglainspektsioonidele ning kubermanguvõimudele. Vene 

Riiginõukogu 21. märtsi 1890. aasta otsusega likvideeriti senine juhtorgan –  

Vangistusasutuste järelevalve II osakond ja selle asemel moodustati 1894. aasta juulil 

Liivimaa kubermanguvalitsuse vanglaosakond.
41

 Teistest osakondadest, kaasa arvatud 

ehitusosakonnast anti vanglaosakonnale üle materjalid ehituse, sisekorralduste, remondi jmt 

kohta, III osakonnast aga vanglaametnike kohtu alla andmisega seotud materjalid. Olles 

allutatud Liivimaa kubernerile ja Vangimajade Peavalitsusele, oli osakonna eesotsas 

vanglainspektor viitsekuberneri õigustes. Osakonda juhtis vanglainspektor. Tal oli abi, 

mõned kirjutajad ja asjaajajad ning tema tegevussfääri kuulus vangide ja arestantidega 

seonduvate küsimuste lahendamine.
42

 I maailmasõda ja 1917. aastal alanud revolutsioon 

ning saksa okupatsioon mõjutasid oluliselt seniste juhtorganite tegevust. Olude sunnil 

evakueeriti aastal 1915 Riiast Tartusse koos teiste juhtimisstruktuuridega ka vangla 

osakond.
43
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Enamlaste võimuletulekul toodi tollaegne vangimajade inspektsioon Eestimaa 

kubermanguvalitsuse juurde ja nimetati ümber Eesti kubermangu Vangimajade Valitsuseks. 

Okupatsiooniaja lõppemisel anti Miilitsakomisjoni vahendusel endise Eestimaa kubermangu 

Vangimajade Valitsuse varad üle Kohtuministeeriumile.44 1917. aastal oli oma tegevuse 

lõpetanud 1851. aastal asutatud Vanglate Hoolekande Komitee, kelle tegevusulatus laienes 

eriti alates 1871. aastast. Aastal 1889 avati Haapsalu osakond, ent 1890. aastal 

Revalia/Tallinna/osakond.45 

Päästekommitee 24. novembri 1918. aasta käskkirja nr 5 kohaselt kuulutati 

Kohtuministeeriumi ministriks Jüri Vilms.
46

 Saksa okupatsioonivõimud keeldusid 

tunnustamast Eesti iseseisvust ning keelasid Eesti Ajutise Valitsuse tegevuse. Üks osa 

valitsuse liikmetest lahkus Eestist ja siirdus välismaale, et moodustada vajaduse korral 

eksiilvalitsus
47

. Eestist lahkujate hulgas oli ka Jüri Vilms, kes langes Soomes Saksa võimude 

kätte ja lasti maha 13. aprillil 1918.48 

1918. aasta novembris, pärast Saksa okupatsiooni lõppu Eestis, algas valitsusasutuste 

moodustamine, sealhulgas Kohtuministeeriumi koosseisu komplekteerimine ja töö 

organiseerimine kohtuminister Jaan Poska ning seejärel Jüri Jaaksoni juhtimisel. 1919. aasta 

kevadeks oli välja kujunenud aadressil Tallinnas Pärnu mnt 3, endise Eesti kubermangu 

ringkonnakohtu ruumides asuva kohtuministeeriumi struktuur: kantselei, arveosakond ja 

kodifikatsiooni osakond koos Riigi Teataja toimetuse ja talitusega (kontoriga).49 

19. novembril 1918. aastal kirjutas Baltimaade riigikomissar August Winning ja Eesti 

Ajutise Valitsuse esindajad Riias alla nn võimude üleandmise lepingule, mille kohaselt kogu 

haldusvõim läks alates 1. novembrist Ajutise valitsuse kätte, andes seega reaalse võimaluse 

laastatud, rüüstatud, osalt või tervenisti hävitatud ja remonti vajavate kinnipidamisasutuste 

tegevuse taastamiseks.
50

 

Kinnipidamiskohtade keskjuhtimisaparaadi (peavalitsuse) moodustamiseni tegeles nende 

probleemidega Kohtuministeerium, kellel tuli esmajärjekorras lahendada: poliitiliste 
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kinnipeetavate vabastamisega seonduvad küsimused; saksa okupatsioonivõimudelt vangla 

ülevõtmine ja remont ning taastamistööde korraldamine; koos omavalitsustega sõjavangist 

tagasitulnute vastuvõtmine ja neile abi osutamine; Vangimajade Peavalitsuse 

moodustamine.
51

 

Kohtuministri arvates pidid vanglaid edaspidi finantseerima riik ja tegi valitsusele 

ettepaneku võtta vangimajade kulud riigikassa kanda alates 1918. aasta 16. novembrist või 

sellest päevast, kui omavalitsused nad sakslastelt üle võtsid. Valitsus nõustuski viimasega ja 

otsustas ülevõetud kinnipidamisasutuste töö edasisel korraldamisel juhinduda „... enne 

enamlaste aegsete seaduste järele, välja antud need, mis valitsuse poolt muudetud.“
52

 

1923. aastal Eestis alanud rahanduskriis avaldas mõju ka Kohtuministeeriumi tööle ja 

tegevusele. 1924. aasta mais kiitis Riigikogu heaks rahandusminister Otto Strandmani Eesti 

majanduse saneerimise
53

 kava, mis riigikulude kärpimise ühe abinõuna nägi ette 

riigiametnike arvu vähendamist. Konkreetseks sammuks oli 1924. aasta juunis Riigikogus 

vastu võetud „Riigiasutuste töö koondamise seadus“, mis andis valitsusele õiguse jätta 

ametist vabastatud riigiametnike ja –teenistujate kohad vakantseks ning likvideerida asutusi, 

delegeerides nende ülesandeid teistele, funktsioonidelt lähedastele asutustele. 

Kohtuministeeriumi süsteemis vabastatu selle seaduse alusel suur hulk ametnikke ning 

reorganiseeriti seni iseseisva institutsioonina tegutsenud Vangimajade Peavalitsus 

Kohtuministeeriumi keskaparaadi struktuuriüksuseks.
54

 

Tänapäeval on Kohtuministeeriumist välja kujunenud Justiitsministeerium, mille funktsioon 

sarnaneb tema eelkäijale. Eelkõige selle poolest, et ka tänapäeva Eesti vanglad kuuluvad 

Justiitsministeeriumi Vanglate osakonna poolt hallatava ala alla. Vangimajade Peavalitsus 

andis juhiseid töö korraldamises vanglates ning teostas järelevalvet selle üle, sama 

funktsiooni täidab tänapäeval Justiitsministeeriumi Vanglate osakond. 

1.2.2. Funktsioon 

1924. aastal pidas professor Posnõshew Moskvas loengut, kus tõi näiteid Inglismaa ja 

Iirimaa vanglate süsteemist ja nende eesmärgist. Kokkuvõte loengust oli saadetud hr 
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Künnapuule, praeguseks hetkeks on antud säilik Eesti Riigiarhiivis. Katkend pönitentsiaar 

teaduse alustest: „Kinnipeetavad jagunevad kolme peamisse gruppi: täheklass – vastavasse 

klassi kuuluvad need, kes waremini ei ole karistatud ja ei ole weel ära rikutud, kannavad 

riide külgis tähe märki; üleminevate klass – karistatud kergete süütegude eest, eluviisi või 

muul põhjusel ei kuulu täheklassi; retsidivistide klass – tingimisi vabanemise võimalus ära 

võetud, isikud on kuritegevusega harjunud.“
55

 

Lisaks kinnipeetavate eraldamisega lähtudes nende kuritegudest, käitumisest, harjumustest ja 

toime pandud kuritegude rohkusest, oli jagatud karistusastmed ning nende eesmärgid. 

„Karistusastmed: üksikvangistus; ühistöö ja üksiktöö; tingimisi ennetähtaegne vabastamine. 

Karistamine peab tagama järgmisi sihte: vangimaja tuleb teha karmiks kooliks, mis 

distsiplineerib kannatusi tekitamata; ei tohi lasta ühinemisi, mis liikmeid ära rikub; režiim 

peab olema organiseeritud, et võõrutada kuritegevuselt; jagada karistusaega konkreetseteks 

sihtideks ning nende saavutamisel kiita; kinnipeetav peab alluma vangimaja töötaja 

käskudele ja iseseisvalt saama ahvatlustest lahti.“
56

 

Kinnipeetavate selekteerimine ja vastavalt sellele ka stigmatiseerimine
57

 oli ääretult oluline. 

Kui kinnipeetav asus esmakordselt vanglakaristust kandma, tähendas see võimalust, et isik 

sattus kuritegelikule teele juhuslikult ning teda saab ümber õpetada. Selleks pidi eelkõige 

hoidma esmakordselt karistust kandma saabunud isikuid eraldi retsidivistidest
58

, kes võiksid 

nende mõttemaailma muuta ning suunata edaspidisele ebaseaduslikule elustiilile. Täheklass 

oli grupp kinnipeetavaid, keda arvati mitterikutud isikute hulka ning nende äratundmiseks 

õmmeldi riietele tähe märk. Üleminevate klassi kuulusid kinnipeetavad, kelle elustiil ja 

arusaamad ei sobinud täheklassi kinnipeetavatega kokku. Need isikud olid karistatud kergete 

kuritegude eest, kuid näitasid tunduvalt väiksemat huvi paraneda ja õiguskuulekale 

käitumisele suunduda, sellele viitasid enamjaolt kinnipeetava eluviis ja käitumine. 

Retsidivistide klassi kinnipeetavatel ei olnud võimalust tingimisi ennetähtaegselt vabaneda. 

Sinna kuulusid isikud, kes on harjunud kuritegevusliku elustiiliga. Neid karistati korduvalt 

kriminaalkorras ning nad kandsid mitmekordset karistust ka vangistusasutuses. Inglismaa ja 

Iirimaa vanglate põhimõttel ei tohtinud erinevatesse klassidesse kuuluvad isikud kokku 

puutuda. Eelkõige hoiti neid eraldi eesmärgil, et nende suunamine õiguskuulekale käitumise 
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teele oleks efektiivsem. Igale grupile oli määratud oma siht, mida nad pidid järgima selleks, 

et saavutada nendele karistusajal seatud eesmärki. 

1.2.3. Ehitis 

Rakvere muuseumi vanemteaduri Odette Kirsi andmeil on tegemist vana ja auväärse 

ajaloolise hoonega. “Maja ehitati 1874. aastal kohtumajaks ja selle alumisel korrusel asusid 

arestikambrid,” teadis ta. Mõned täpsemad daatumid vangimaja ajaloos muuseumil kahjuks 

puuduvad. “Eesti Vabariigi algusaastail hakkas hoones tegutsema vangimaja,” rääkis Kirss. 

“Pärast sõda hakkasid seda aga kasutama tööstusettevõtted.”
59

 

Autor viis lõputöö raames läbi intervjuu Rakvere muuseumi vanemteaduri Odette Kirssiga, 

kes täiendas eelpool mainitut: „Hoone ehitati 1874 Eestimaa Rüütelkonna kohtuasutuste 

tarvis. Pärast 1889. aasta kohtureformi sai hoone endale Rakvere-Paide Rahukogu (avati 

pidulikult 21. november 1889). 1895. aastal valmis samal krundil, Laia ja Rohuaia tn nurgal 

uus kohtumaja. Uude majja ei mahtunud rahukogu ära ja vanasse majja jäi tegutsema 

rahukogu 5. jaoskond. Allkorrusel olid endiselt vangi(aresti)kongid. Eesti vabariigi ajal 

enam hoones kohtuasutusi polnud, kogu maja oli vangla. Niisama, ka sõja ajal ja mõnda 

aega pärast sõda 1920ndate aastate 2. poolel tehti vangimajas ümber- ja juurdeehitusi. 

Virulane 1. november 1927 kirjutas, et juurde ehitati 5 vangikambrit, neist 2 naistele. Nii 

suurenes vangikohtade arv 56-lt 100-le. Rahukogult saadi juurde hoovipinda. Suuremad 

ehitustööd käisid vangimajas ka 1929, mil pööningukorrusele tehti rida uusi ruume - laod 

jm. (Virulane 10. august 1929). Vangla tarvis ehitati õuele uus saun, sepipada, ait, 

hobusetall, kelder ja puukuurid.“
60

   

8. veebruaril 1937. aastal koostatud dokumendis arutletakse uue Rakvere vangla ehitamise 

üle ning kajastatakse ka põhjuseid, miks soovitakse uut ehitist püstitada. Siinjuures leiab ka 

tõestust asjaolu, et tolleaegne vangla oli halvas seisus ning ülerahvastatud. Ehitamist 

põhjustab asjaolu, et praegune vangimaja Rohuaia tänaval nr 6 ei vasta nõuetele ruumide 

vähesuse tõttu. Ruumi vahialuste mahutamiseks on kõigest 59 normaalkohta, arvates igale 

vahialusele õhtu 11 kantmeetrit, kuna vahialuste tegelik arv on aga alaliselt üle 200 inimese, 

mistõttu suurem osa neist magab põrandal täiskiilutud kambrites külg külje kõrval.
61
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Samas dokumendis kirjeldab kohtuminister hetkelist olukorda, kus üle terve riigi on vanglad 

ülerahvastatud. Vahialuste arv oli samal aastal üle kogu vabariigi ligi 3300 (kolmtuhat 

kolmsada), kusjuures normaalkohti vanglates oli üksnes 2367 (kakstuhat kolmsada 

kuuskümmend seitse), mis aga omakorda tähendas seda, et Eesti vanglaid peaks laiendama 

kuni 933 (üheksasaja kolmekümne kolme) kohani.
62

 

22. märtsil 1927 anti Rakvere asundusest krunt nr 1 Põllutööministeeriumi valdamiselt 

Kohtuministeeriumi valdamisele Rakvere vangla jaoks.
63

 8. veebruaril 1937. aastal 

koostatud lauajuhendis nr 4004/36 nähtub, et Kohtuministeeriumi kohtuminister Johan 

Müller esitas Vabariigi valitsusele ettepaneku eraldada Rakvere postijaama maa-alast 11,5 

ha maatükk ja anda see Põllumajandusministeeriumi valdamiselt Kohtuministeeriumi 

valdamisele ning kasutamisele ehituskrundina uue vangimaja ehitamise otstarbel. 

Riigikontrolör ei olnud antud ettepanekuga nõus, kuna krundi omanik soovis seda loovutada 

kohtuministeeriumi kasuks 3500 (kolmetuhande viiesaja) krooni eest. Riigikontrolör leidis, 

et antud summa on kõrge ning ei tasu ostuga rutata. Siinjuures mainib riigikontrolör, et 

riigikontrolli andmetel puuduvad Vangimajade Valitsusel vajalikud vahendid Rakvere 

vangla ehitamiseks, kuna aastatel 1937-1938 on planeeritud ehitada Vasalemma 

marmortööstus. Vabariigi valitsus oli nõus krundi eraldama Siseministeeriumile, kuid jätta 

antud krunt rentniku kasutusse rendilepingu tähtaja lõpuni, milleks oli 30. aprill 1941.
64
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UURIMUS 

2.1. Uurimisvaldkonna tutvustus 

Lõputöö autor käsitleb oma töös Rakvere vanglat, ametnikke ja nende teenistusülesannetest 

tulenevaid kohustusi, vahistatute elamistingimusi, igapäevast tegevust ning üleüldist 

karistuse kandmist. Töö eesmärgiks on lisaks eelpool toodule kirjeldada vangla seaduslikku 

korraldust Eesti esimese iseseisvuse ajal aastatel 1918-1940. Töö raames töötati läbi 

arhiivmaterjalid Riigiarhiivis (Madara 24 Tallinn) ning intervjueeriti Rakvere 

ajaloomuuseumi vanemteadurit Odette Kirssi.  

Lõputöö autor uuris oma uurimustöö raames Rakvere vanglat aastatel 1918-1940. Töö 

eesmärgiks oli kirjeldada antud ajaperioodil töötavate ametnike tööülesandeid ning 

kinnipeetavate elu-olu. Tegemist on empiirilise uuringuga, mis tugineb deduktiivsele
65

 

uurimismeetodile, seega antud lõputöö raames ei püstitatud autori poolt hüpoteese
66

 ning töö 

põhimeetodiks oli arhiivisäilikute vaatlus ja võrdlus tänapäeval kehtiva korraga. 

Põhieesmärgiks oli koguda piisavalt palju Eesti Riigiarhiivis leiduvaid säilikuid, mis 

võimaldaksid täpsemalt kirjeldada autori poolt määratud ajavahemikus Rakvere vangla elu-

olu nii kinnipeetavate kui ka vanglaametnike seas. 

2.2. Metodoloogia 

2.2.1. Meetod 

Antud uuringu meetodiks oli arhiivisäilikute kogumine, vaatlus ja intervjuu ajaloolasega, kes 

on aastaid uurinud Rakvere linna ajalugu ning välja andnud ka kaks vastavasisulist raamatut. 

Lõputöö raames tutvus autor Eesti Riigiarhiivis olevate säilikutega, kasutas neid oma töös 

leidmaks järgnevalt püstitatud küsimustele vastused. Intervjuu ajaloolase Odette Kirssiga oli 

läbi viidud tema ettepanekul e-posti teel. Autor esitas küsimused, intervjueeritav vastas neile 

kirjalikult saates vastused autori e-postile.  

Empiiriline uuring ei nõua hüpoteesi püstitamist, kuid lähtub probleemist või küsimusest, 

millele antud lõputöö autor vastuseid leida püüab. Lõputöö raames püstitas autor küsimused: 
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millised olid erinevate Rakvere vanglas töötavate ametnike tööülesanded aastatel 1918-1940 

ning kui palju on nad aastate jooksul muutunud; kuidas nägi välja kinnipeetavate igapäevane 

elu Rakvere vanglas aastatel 1918-1940  (vastuvõtt, päevakava, toitlustamine, tervishoid, 

kohustused, taasühiskonnastav tegevus, vabanemine) ning selle võrdlus tänapäevaga. Lisaks 

sellele tundis autor huvi vahialuste tööhõive üle ja otsis erinevaid lahendusi, mida võiks 

tänapäeva süsteemis rakendada.  

2.2.2. Protseduur ja valim 

Uurimistöö põhiallikateks on valitud 13. aprillil 1926. aastal vastuvõetud Vangimajade 

Kodukord, mis 1935. aastal muudeti Vangistusasutiste Kodukorraks, 10. märtsil 1931. aastal 

jõustunud eesti keelne Vangistusseadus ja Uno Ilma poolt koostatud raamat Eesti Vabariigi 

vanglad 1918...1940. Käesolevad allikad on valitud autori poolt põhjusel, et nad annavad 

kõige parema ülevaate vanglatest tol perioodil nii seaduslikust aspektist kui ka vahialuste 

mälestuste järgi.  

Intervjuu raames esitatud küsimused ja vastused olid autori ja ajaloolase omavahelisel 

kokkuleppel edastatud e-maili teel. Intervjuus saadud informatsiooni on kasutatud erinevates 

lõputöö punktides teiste allikate täienduseks.  

2.3. Uurimistulemused  

2.3.1. Vanglaametnikud ja teenistujad 

13. aprillil 1926. aastal Kohtuministri Tõnis Kalbuse ja Kohtuministri abi Vangimajade 

Peavalitsuse ülema kohusetäitja August Mahoni poolt allkirjastatud Vangimajade Kodukorra 

kohaselt oli vangimajade teenistuslik koosseis sama korra § 2 kohaselt järgmine: 

a) administratiivametnikud: 1. ülem ja 2. ülema abi; b) tervishoiu ametnikud: 1. arstid, 2. 

apteekrid ja 3. velskerid; d) kantselei ametnikud: 1. sekretärid, 2. raamatupidajad, 3. 

asjaajajad, 4. arveametnikud ja 5. kantseleiametnikud; e) kultuurtöölised: 1. õpetaja ja 2. 

raamatukoguhoidja; g) tööstuslikud ametnikud: 1. tehnikud, 2. mehaanikud, 3. instruktorid ja 

4. meistrid/töökodade juhatajad; h) valveteenijad: 1. vanemad valvurid ja 2. nooremad 
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valvurid kahes järgus; i) saateteenijateks: 1. veltveebel, 2. vanemsaatjad ja 3. nooremad 

saatjad kahes järgus; j) majateenijad: 1. käskjalg, 2. autojuht, 3. hobusemees jne 
67

 

10. märts 1931. aastal jõustus Vangistusseadus, mille § 8 kohaselt kuulusid vangistusasutiste 

koosseisu: asutise direktor, direktori abid, laohoidjad, valvemeeskond, saatemeeskond, 

tervishoidlik, kasvatuslik ja kantseleiline personal.
68

 Rakvere vangla oli arvestades ametnike 

arvuga, keskmise suurusega organisatsioon. 1919. aasta alguses töötas Rakvere vanglas 

kõigest 13 ametnikku, kellest 1 oli vangimajade ülevaataja ja ülejäänud 12 vangivahid. 

Aprillis lisandus neile 1 arst ja 1 velsker, ametnike üldine suhtarv aga jäi samaks (13) 

ametnikku. Alates mai kuust 1919 hakkas ametnike arv kasvama ja üha rohkem võeti 

ametisse valvureid, mis andis võimaluse luua vastavas organisatsioonis uus loogiline 

hierarhiline struktuur. Kirjanduslikult väljendades paiknesid püramiidi kõige madalamal 

astmel nooremad vahid, kes allusid otseselt vangi vanemvahile, eraldi seisid arst ja velsker 

ning nende tööd koordineeris arestimaja ülem, kes asus püramiidi tipus ehk 4 astmel.
69

 1920. 

aastaks suurenes ametnike osakaal 27 (kahekümne seitsme) isikuni. 

1929. aastaks töötas Rakvere vangimajas 35 ametnikku, neist üks oli naine. Organisatsiooni 

juhtis vangimaja ülem, temast aste allpool oli vangimaja ülema abi, sealt edasi vanem 

arveametnik, asjaajaja, vanemvangisaatja, vangisaatja, noorem vangisaatja, vanem 

vanemvalvur, valvur, noorem valvur, nooremad ülemääralised valvurid, vangimaja arst ja 

velsker. 

2.3.2. Vangimaja direktor 

Vangistusseaduse § 10 kohaselt võeti direktori ja direktori abi ametisse isikud, kes on 

õigusteaduse haridusega ning läbinud kutseeksami Kohtu-ja siseministri poolt määratud 

korras. Erandina nimetati õigusteaduse hariduseta ametisse isikud, kes on viibinud pikemat 

aega teenistuses ning täitnud ametialaseid ülesandeid laitmatult.
70

 Lähtudes Riigiarhiivis 

olevast Vangimaja Kodukorrast (kinnitatud 13. aprill 1926)
71

 oli vangimaja ülema (alates 

1931. aastast direktori) ülesanneteks koordineerida
72

 vangla kui organisatsiooni tööd. Tema 

ülesannete hulka kuulus ametnike ametisse nimetamine, ametist vabastamine, 
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teenistusülesannete määramine ja nende üleviimine teisele ametikohale, samas ametnike 

distsiplinaarmenetluse läbiviimine. Lisaks sellele koostas vangimaja ülem sise-ja välisvalve 

plaani, korraldas vahialuste vastuvõtmise ja vabastamise. Vangimaja ülema ülesandeks oli 

tutvustada vahialustele nende õigusi ja kohustusi vangimajja saabumisel. Vangimaja 

Kodukorra § 14 lg 9 kohaselt oli vangimaja ülem kohustatud käima kõik kambrid läbi ning 

kuulama ära kõik vahialuste probleemid ja võimaluse piires neid lahendama. Lisaks sellele 

vastutas ülem vahialuste toidunormide täitmise ja nende tervishoiu eest. Vangimaja ülema 

ülesandeks oli ka varustada vahialuseid riiete, pesu ja jalanõudega.
73

 Lõppkokkuvõttes oli 

vangimaja ülem vangla kõige kõrgem ametiisik, kes vastutas ja korraldas kogu 

organisatsiooni tööd, teostas ülesannete täitmise üle kontrolli. 1935. aastal jõustus 

Vangistusasutiste kodukord, mille kohaselt muutus vangimaja ülema nimi vangistusasutise 

direktoriks. Ametialased ülesanded olid samad, kus antud ametnik oli asutise ainuisiklik 

võimukandja ning temale allusid samas vanglas töötavad vanglaametnikud kui ka kinni 

peetavad isikud. 

Direktor oli kohustatud kord nädalas enda äranägemise järgi käima vangistusasutise köögis 

ning proovima vahialustele tehtud toitu. Vangimajade Peavalitsus kontrollis alatihti 

vangimajade korda ning tegi järelepäringuid toidunormide ja elukvaliteedi üle. Direktori 

poolt teostatud toidu proovimine ning selle heakskiit oli piisavalt usaldusväärne, et olla 

veendunud vahialuste heas ülalpidamises.  

Tänapäeval ei nõuta vangla direktori ametisse nimetamisel õigusalast kõrgharidust, seega 

2011. aasta seisuga on nelja vangla juhtideks direktorid ja asetäitjad, kes on omandanud 

erineva taustaga kõrgharidusi. Nende seas on nii korrektsiooni eriala omandanud isikuid kui 

ka politseikõrgharidusega, ärijuhtimise-, haldusjuhtimiseriala lõpetanuid, õigusteadlasi, 

sotsiolooge ning psühholooge. Sealjuures on direktori ülesanded osaliselt küll muutunud, 

kuid samaks on jäänud tema täielik vastutus kogu organisatsiooni töö eest. Direktori 

ülesanne teostada kambrites ringkäike või lahendada kinnipeetavate probleeme on edasi 

antud mõnikümmend aastat tagasi loodud ametikohale, milleks on inspektor-kontaktisik.  

Enam ei käi direktor vangla sööklas ning ei proovi köögis töötavate kinnipeetavate ja koka 

poolt valmistatud toitu. Veel mõned aastad tagasi võis näha praeguseks suletud Ämari 

Vangla korrapidajat valves oleva meedikuga, kes proovisid enne kinnipeetavate saatmist 
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sööklasse seal valmistatud toitu. Vangistusseaduse § 47 lg 2 kohaselt jälgib vangla toidukava 

koostamist ja toitlustamist arst.
74

 

2.3.3. Vangimaja direktori abi 

Vangimaja Kodukorra kohaselt oli vangimaja ülema abi kohustatud täitma vangimaja ülema 

puudumisel tema ülesandeid. Direktori abid olid jagatud vastavalt 1926. aasta kodukorrale: 

administratiiv, majandus, vangisaate, tööstuse, kantselei alal.
75

 Vangistusasutiste kodukorra 

kohaselt muutus vastav ametinimetus abidirektoriks. Abidirektor õpetas välja uusi ametisse 

nimetatud isikud, vastutas relvade korrashoiu ja järelevalve eest, teostas vahialuste 

ümberpaigutamist vangistusasutuses direktori korralduse alusel, korraldas läbiotsimisi, jälgis 

ja juhtis päevakorra täitmist, korraldas vahialustele soodustuste kasutamise korraldamist ja 

juhtimist, pidas märkmeid vahialuste käitumise kohta, küsis informatsiooni juurde valvuritelt 

ning vanemvalvuritelt kinnipeetute kohta, pööras täitmisele distsiplinaarkaristusi. Kõik 

eelpool mainitud teenistusülesannetest tulenevad kohustused kuulusid 

administratiivülesannete alla. Abidirektor vastutas, koordineeris ja juhtis ka majandusalaseid 

küsimusi, milleks olid hoonete remont, ruumide küte, valgustus, nende kulude arvestamine 

ja arvete pidamine, varustas kinnipeetavaid riiete ja toiduga.
76

 

Vangimaja abidirektor varustas ka uusi ametnikke ja koostas majapidamise materiaalseid 

aruandeid, mis on omakorda loogiline, kuna abidirektor koordineeris majapidamist ning 

omas kõige paremat ülevaadet selle üle. Vangimaja abidirektor juhtis ning vastutas ka 

tööstusalaste küsimuste eest. Tema ülesanneteks oli vahialuste määramine välitöödele, 

töötellimise täitmise korraldamine ja juhtimine. Lisaks sellele teostas abidirektor järelevalvet 

töökodades ja välistöödel oleva korra eest ning pidas arvestust tööstusainete ja –abinõude 

korrasoleku, kasutamise, kulutamise jm üle. Abidirektor korraldas ja juhtis jooksva 

kirjavahetuse täitmist, juhtis vahialuste registreerimisraamatute pidamist ning teostas 

vahialuste kaustikute korrashoidu, lisaks sellele koostas aruandeid vahialuste liikumise 

kohta, kogus andmeid vahialuste mineviku kohta, kõik eelpool nimetatu kuulus abidirektori 

eriülesannete alla kantselei alal. Abidirektor vangisaate ala oli kohustatud instrueerima 
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saatemeeskonda, korraldama vahialuste saatmist linna piirides ja juhtima etappide saatmist ja 

saateteenistuse kontrollimist.
77

  

Rakvere vanglas oli Eesti iseseisvumise algperioodil ametis ainult direktor, asutuse 

arenemisel ning ametnike värbamisel ja kinni peetute arvu suurenemisel võeti ametisse ka 

abidirektor. Suuremate vanglate puhul nagu Tallinna Keskvangimaja oli juba aastal 1922 üks 

vangimaja ülem ja vangimaja ülema vanem abi, kellele allusid I, II ja III järgu nooremad 

abid
78

, kelle vahel olid vangimajaülema abi/direktori abi ülesanded ära jagatud. Arvestades 

Rakvere vangla vahialuste ja ametnike arvu, piisas ühest abist, kes sai eelpool nimetatud 

tööülesannetega ise hakkama. 

Tänaseks on eelpool loetletud ülesanded mingil määral sarnased Eesti Vabariigi teise 

iseseisvumise ehk praeguse perioodiga, kuid erineva spetsiifikaga valdkonnad on jagatud 

mitme erineva direktori asetäitja vahel. Viru Vanglas oli kuni 26. aprill 2011. aastani kolm 

direktori asetäitjat: noorte vangistuse-, vangistuse- ning taasühiskonnastamise alal. 26. 

märtsil 2008 jõustunud Justiitsministri määrusega nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis“ 

võeti 04. aprill 2011 vastu muudatus, mis jõustus 25. aprillil 2011.  

Antud muudatuse kohaselt kaotati direktori asetäitja vangistuse alal ametikoht ning selle 

asemel loodi uus koht – direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal.
79

 Justiitsministri 13. 

juuni 2006. aasta määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ on täpsemalt 

kirjeldatud Viru Vangla direktori asetäitjate teenistusalased kohustused. Erinevad 

kohustused on ära jagatud kolme asetäitja vahel, kes tegelevad konkreetse valdkonnaga, 

näiteks direktori asetäitja noorte vangistuse alal juhib Viru Vangla kolmanda üksuse tööd 

(kolmas üksus tegeleb alaealiste ja noorte kinni peetavate isikutega), sealjuures valvab talle 

alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele (eelpool mainitud määruse § 5 lg 4). 

Direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal juhib vahetult vastuvõtu- ja arvestusosakonna, 

finants- ja majandusosakonna ning üldosakonna tööd (käesoleva määruse § 5 lg 3
1
). 

Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal peamiseks ülesandeks on juhtida vahetult 

meditsiiniosakonna ja kriminaalhooldusosakonna ning teiste taasühiskonnastamise 

valdkonna, sealhulgas tööhõive, hariduse, sotsiaal- ja psühholoogilise nõustamise, usulise 

                                                           
77

 ERA f. 76, n. 2, s. 206, lk 9-11 
78

 ERA f. 1868, n. 1, s. 9, lk 34 
79

 Justiitsministri 26.03.2008 jõustunud määrus nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis“ RT I 2008, 29, 426  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12946537


     

 

28 

tegevuse, huvialategevuse, raamatukogu, teenistujate tööd vastavalt Justiitsministri 13. juuni 

2006. aasta määrusele nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“.
80

  

2.3.4. Vangimaja korrapidaja 

Eesti esimese iseseisvumise perioodil olid teenistuses korrapidajad, kelle ülesandeks oli 

vahialuste ülelugemine hommikul ja õhtul, seatud korra täpse täitmise järelevalve, vahialuste 

vastuvõtmine ja väljalaskmise juhtimine, valveteenistuse kontrollimine, asutise julgeoleku 

eeskirjade täitmise juhtimine ja kontrollimine, vangla korra kohta raporteerimine ülemustele. 

Korrapidaja kohustusi pidi täitma nii direktor kui ka direktori abi vaheldumisi lisaks eraldi 

antud ametikohale võetud isikutele.
81

 

Tänapäeval on korrapidaja teenistusülesannetest tulenevad kohustused mõnevõrra 

muutunud. Peaspetsialist-korrapidaja tutvub vangla operatiivolukorraga, kontrollib 

järelevalvetoimkonna kohalolekut ja teenistusvalmidust, kinni peetavate isikute kohalolekut 

ja paigutust, võtab vahetatavalt peaspetsialist-korrapidajalt vastu teenistusalase 

dokumentatsiooni, korrapidamisruumis oleva inventari. Rakendab abinõud vangistusseaduse, 

vangla sisekorraeeskirja või muude õigusaktide nõuete rikkumise, ametnikele 

kallaletungimise, põgenemise ja muude erakorraliste sündmuste ennetamiseks, 

tõkestamiseks ja likvideerimiseks, kannab sellest ette direktorile. Tagab kinnipeetavate 

päevakava täitmist, eeskirjade täitmist, võtab kinnipeetavad vanglasse vastu ning osaleb ka 

kinnipeetava vabastamisel, jälgib nende saatmist, läbiotsimist, isoleerimist, 

ümberpaigutamist. Peaspetsialist-korrapidaja tagab etapiga saabuvate kinnipeetavate 

toitlustamist. Läbib oma vahetuse ajal vangla territooriumi, vastutab relvade, laskemoona ja 

erivahendite korrashoiu eest, temale alluvad inspektor-korrapidaja abi, spetsialist, inspektor, 

vanemvalvurid ja valvurid, keda ta ka oma vahetuse ajal juhendab ning vastutab nende 

teenistuse eest.
82
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2.3.5. Vangimaja meditsiini personal 

Rakvere vangimajas oli aastal 1919 kaks meditsiinitöötajat: arst ja velsker.
83

 Nende 

ametnike arv ei muutunud ka aastaks 1928
84

. Vastavad ametnikud allusid sama vangimaja 

direktorile ja vangimajade valitsuse peaarstile. Meedikute ülesandeks oli vahialuste 

tervisliku seisundi kontroll. Arstid kontrollisid, et vangimaja toit, riided, ruumid ja 

kinnipidamise olukord vastaksid tervishoiu nõuetele ning puuduste puhul olid nad 

kohustatud teavitama sellest vangimaja direktorit.  Vangimaja arst ravis vahialuseid ning 

vajadusel võttis tarvitusele abinõusid nakkushaiguste leviku tõkestamiseks. Lisaks sellele 

vastutas arst medikamentide olemasolu eest, vajadusel varude täiendamise eest ning andis 

läbi vangimaja direktori aru olukorra üle Vangimajade Valitsusele. Vangiasutiste velskrite 

ülesanneteks oli abistada vangimaja arsti. Lisaks osutasid nad vahialustele vajadusel esmast 

arstiabi. Vangistusasutiste kodukorra § 66 kohaselt võis direktor määrata sanitariks või 

haigetalitajateks ka vahialuseid, kellel on eelnev vastava ameti töökogemus või nad on 

usaldusväärsed. Rakvere Vangla palgaandmete kohaselt vastavaid isikud ametisse nimetatud 

ei olnud.  

Viru Vanglas on meditsiiniosakond, mis koosneb kahekümne kolmest ametnikust, kellest 

üks on osakonnajuhataja, kaks spetsialist-arsti, kaks spetsialist-psühhiaatrit, üks vanemõde, 

kaksteist spetsialist-õde, üks spetsialist-laborant, üks spetsialist-radioloogia õde, üks 

spetsialist-infektsionist, üks referent ja üks nooremspetsialist-hooldaja.
85

 Põhitöö eesmärk jäi 

samaks, kuid ei saa märkimata jätta asjaolu, et meditsiini kiire arengu käigus lisandus 

hulgaliselt oma eriala spetsialiste, kes tegelevad konkreetse haiguse või anomaaliaga. Viru 

Vanglas toimib perearsti põhine töö, see tähendab, et kinnipeetav pöördub esialgu oma 

probleemiga perearsti poole ning viimane ravib teda oma kompetentsi piires või suunab isiku 

vastava spetsialisti juurde. Juhul, kui Viru Vanglas antud arsti ei ole, etapeeritakse isik kas 

kohalikku Ida-Viru Keskhaiglasse  või Tallinna Vangla haiglasse. Tänapäeval on siiski 

mõeldamatu, et Viru Vangla palkaks arstidele abiliseks kinni peetavad isikud. 

2.3.6. Vangimaja kantseleipersonal 

Kantseleipersonaliks olid raamatupidaja, arveametnik, sekretär ja asjaajaja, kes allusid 

vahetult direktorile või direktori abile. Antud ametikohale võis kooskõlastuses Vangimajade 

Valitsusega määrata vahialune. Rakvere vanglas oli üks vanem arveametnik ja üks asjaajaja.  
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Viru Vanglas on eraldi üldosakond ja finants-ja majandusosakond. Üldosakonna ametnike 

alla kuuluvad: osakonna juhataja, juristid, referendid, personalitöö spetsialist ja  

peaspetsialist, kantseleitöö spetsialist ja peaspetsialist ning arhiivitöö, kinnipeetavate 

kirjavahetuse spetsialistid. Üldosakonna põhiülesandeks on personali värbamine, 

dokumentide haldamine ning vangla juriidiline teenindamine ja nõustamine (kokku 

kakskümmend teenistujat).
86

 Finants- ja majandusosakonda kuuluvad: juhataja, autojuht, 

koristaja, laotööline, peaspetsialist finants alal,  kinnipeetavate tööhõive ja ohutustehnika 

alal,  majahaldus, riigivara haldus, varustus ja hanked, spetsialist laojuhataja, raamatupidaja, 

söökla juhataja, olmetegevus ja sisekoristus, olmetegevus pesumaja, transport ja heakord, 

varahaldus, kokk ja toidulaohoidja (kokku kolmkümmend kaks teenistujat). Finants- ja 

majandusosakond vastutab peamiselt asutuse eelarve koostamise ja täitmise, hoonete ja 

ruumide haldamise, hangete tegemise, riigivara arvestuse, transpordialase teenindamise, 

jäätmekäitluse, vangla territooriumi ja ruumide koristamise , raamatupidamise sh kinni 

peetavate isikute isiklike rahaliste vahendite arvestamise, kinni peetavate isiklike esemete 

laos pidamise jms eest. Lisaks sellele vastutab finants-ja majandusosakond ka kinnipeetavate 

ning ametnike toitlustamise eest.
87

 Siin võib tuua välja erisuse võrreldavate vanglate vahel 

eelkõige just kinni peetavate isikute toitlustamise ning isiklike esemete varustamise juures, 

kus viimased ülesanded olid antud just vanglaametnikele mitte teenistujatele. 

2.3.7. Vanemvalvurid, -saatjad, valvurid, saatjad ja nooremad saatjad, -valvurid 

Vanemvalvur ja vanemsaatja oli valvuritele ja saatjatele vahetuks ülemuseks, kes 

koordineeris nende tööd, kontrollis, et ametnikud saabuksid ja lahkuksid teenistusest 

õigeaegselt. Vanemvalvurid või –saatjad täitsid vaheldumisi korrapidaja abi ülesandeid. 

Rakvere vanglas oli 1928 aastal üks vanemsaatja ja kaks vanemvalvurit.
88

 

Vastavalt Vangistusseaduse § 12 nimetati valveteenistuse meeskonda üksnes neid isikud, kes 

olid läbinud kolme kuulise praktika ning läbinud vangla direktori poolt korraldatud eksami.
89

 

Valvurid ja nooremvalvurid valvasid vangla välisposte, siseposte, vangiasutiste väravaid ja 

välisuksi. Valvurid saatsid vahialuseid jalutama, sauna ja kantseleisse, teostasid järelevalvet 

töökodades, majatöödel ja välistöödel ning saatsid vajadusel vahialuseid linna piires. Eraldi 

sättega reguleeris Vangistusasutiste kodukord naisvalvurite tööd, kus viimased olid 
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kohustatud täitma teenistusülesannetest tulenevaid kohustusi naisjaoskondade juures, 

naistöökodades või majapidamisruumides. Naisvalvurid kandsid teenistust ühiselt 

meesvalvuritega, väljaarvatud tööülesanded, mis nägid ette välispostidel ja saateteenistusel 

viibimise ja relvastuse kandmise.
90

 Rakvere vanglas oli üksteist valvurit, kolmteist nooremat 

valvurit (üks neist oli naine), üks vangisaatja ja üks noorem saatja. Lisaks neile olid ametisse 

nimetatud ka kolm ülemääralist valvurit.
91

 Kokku oli Rakvere vangla 1928. aasta palgalehe 

andmete kohaselt üks vangimaja ülem, üks ülema abi, üks vanem arveametnik ja üks 

asjaajaja, üks arst, üks velsker, üks vanem vangisaatja, kaks vanemvalvurit, üksteist valvurit, 

kolmteist nooremat valvurit, üks vangisaatja, üks noorem vangisaatja, kolm nooremat 

ülemääralist valvurit, mis teeb kokku 38 ametnikku.  

Viru Vangla valvurid on jagatud üksustesse ning järelevalveosakonda. Üksustes töötavate 

valvurite ja vanemvalvurite ülesanneteks on teostada järelevalvet oma hallatavas osakonnas 

ning tagada kinni peetavate isikute poolset päevakava täitmist. Järelevalveosakonna valvurid 

teostavad nii sisevalvet, läbiotsimisi kui ka vangla siseseid ja vangla väliseid saatmisi kui ka 

välisvalvet.   

2.3.8. Vangide hooldamise selts 

26. oktoobril 1924. aastal oli Rakvere-Paide Rahukogule esitatud palve registreerida 

Rakvere vangide hooldamise seltsi põhikiri, mis registreeriti 4. novembril 1924. aastal.
92

 

Rakvere vangide hooldamise seltsi põhikirja kohaselt kohustus selts hoolitsema vangide 

kultuuriliste vajaduste eest, abistama vangistusasutustest vabanenuid isikuid astuma 

seaduskuulekale teele, abistama ka vahialuste puuduste all kannatavaid perekondi ning 

hoolitsema ka hoolde alla antud alaealiste eest.
93

 10. märtsil 1931. aastal jõustunud 

Vangistusseaduse § 24 kajastas nii põhikirjas märgitud ülesandeid kui ka kohustas teostama 

kohtu poolt määratud isikute üle valvet.
94

 Hooldamise seltsi hoolde alla võisid kuuluda 

üksnes isikud, kes vabastati tingimisi või tingimisi ennetähtaega vanglast ja peale karistuse 

ärakandmist. Sealhulgas võeti hoolde alla ka vahi alt vabastatuid, kes kohtuotsusega õigeks 

mõisteti ning nende puudustkannatavaid perekondi ja perekonnaliikmeid. Seltsi hooldamise 
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alla võeti isikud üksnes nende omal soovil.
95

 10. märtsil 1931. aastal jõustunud 

Vangistuseseadustiku 3. peatükis kajastuvad vangide hooldamisseltsi kohustused. Sama 

seaduse § 18 kohaselt kohustusid hooldamisseltsid hindama vahialuste käitumist ja 

tööusinust, üleviimist astmetes ja järkudes, vahialuste vabastamist tingimisi enne tähtaega 

ning väljalaskmist.
96

  

Kriminaalhooldusametnikud tegelevad tänapäeval kinnipeetavatega üksnes kohtu otsusel 

ning kohtu poolt määratud tingimustel. Samas ametis olevad isikud teostavad järelevalvet 

peale isikute vabanemist vanglast (elektrooniline järelevalve, tingimisi ennetähtaega 

vabanemine), vangla karistuse kandmisel tingimisi või ühiskondlikult kasuliku töö 

määramisel. Ametnikud jälgivad hooldealuste elu ning suunavad neid õiguskuulekale 

käitumise teele, siinjuures aga puudub neil kohustus võtta hoolde alla hooldealuste 

perekondi ning abistada neid vajadusel. 

2.3.9. Muud ametnikud 

Vangistusasutiste kodukorras oli eraldi peatükk, mis koordineeris vangimajade õpetajate 

tööd. Õpetajate ülesandeks oli alghariduse andmine vahialustele, üldhariduslike loengute 

pidamine, laulu-, muusika- ja võimlemisharjutuste korraldamine, etenduste korraldamine 

asutiste raamatukogu juhtimine jms. Arhiivandmetel põhinevas informatsioonis puudus 

teave selle kohta, kas Rakvere vangimajas oli õpetaja või mitte. Olemasolevates 

palgaandmetes puudus märge õpetaja palga kohta, seega uuritavas ametiasutuses puudus 

õpetaja kohustusi täitev ametnik. Peatükid 6 ja 7 kirjeldavad laohoidja ja tööstuspersonali 

ülesandeid. Rakvere vangimajas vastavad ametikohad puudusid. Ilmselt täitsid neid 

ülesandeid kas eelpool mainitud ametnikud või osteti vajadusel tööjõudu sisse. 

2.3.10. Ametnikele distsiplinaarkaristuste määramine 

Arhiivisäiliku f. 1868 n. 1 s. 15 lk 1 nähtub kiri Vangimajade peavalitsuselt vangimajade 

ülematele ning Harku kolonii direktorile. Antud kirjas kritiseerib Vangimajade peavalitsus 

Vangimajade poolt läbi viidavaid distsiplinaarmenetlusi ning toob välja mõningad sageli 

esinevad vead. Sageli märgiti dokumentides küll toime pandud tegu ning karistust, kuid ei 

kirjeldatud Nuhtluse seadustiku all käsitletavat paragrahvi, mille vastu isik eksis, sellest 
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tulenevalt oli ka selgusetu, millist karistust võis üleüldse määrata toime pandud teo eest. 

Lisaks oli ka arusaamatu, kas vangimajade ülem oli üleüldse pädev toime pandud tegude 

eest karistusi määrama. Samas kirjas pööras Vangimajade peavalitsus tähelepanu asjaolule, 

et teenistusalased süüteod oli kirjeldatud Nuhtluse seadustiku § 329-505 vahemikus ning 

juhul, kui ülalpool loetletud süütegu puudus, ei saanud isikut ka vastavalt antud seadustikule 

karistada, sealjuures märgiti, et oluline oli teha vahet eksimisel ja väärnähtusel, millest 

esimene oli karistatav ning teist võis kõrvaldada üksnes õpetamise või uute korralduste 

tegemise teel.
97

 

7. juuni 1926. aastal saadeti kohtuministri abi August Mahoni korraldusel laiali ringkiri, 

millega tehti kõigile ametnikele kohustuslikuks tutvuda Nuhtluse seadustiku, Uue Nuhtluse 

seadustiku, Vangistusseaduse, Uue vangimajade kodukorra ja Uue saateteenistuse 

määrustikuga. Kõik eelpool loetletud legislatiivaktid olid vanglatele Vangimajade 

Peavalitsuse poolt laiali saadetud ning kohustasid vangimajade ülemaid oma alluvaid 

nendega tutvustama, et viimased saaksid töö tegemisel lähtuda üksnes seadusest tulenevatest 

kohustustest. Lisaks sellele tehti teatavaks, et alates 1. septembrist 1926. aastal võis võtta 

teenistusse katseid läbimata üksnes II järgu valvuri või saatja ja majateenijate kohtadele. I 

järku või kõrgemale ametikohale ülendada võis üksnes juhul, kui vastavad kandidaadid on 

läbinud katsed ning nende teadmised on atesteeritud vähemalt rahulolevateks.
98

 

Nuhtluse seadustiku kolmas jagu nägi ette erikaristusi teenistusalaste kuritegude ja 

ülesastumiste eest. Sama seaduse § 65 kohaselt sai kuritegude ja ülesastumiste eest määrata 

karistusena: teenistusest väljaheitmist, teenistuskohalt väljamõistmist, väljateenitud aja 

kärpimist, teenistuskohalt tagandamist, alamale teenistuskohale paigutamist, enam või 

vähem vali noomitus ühes teenistuskirja kandmist, palga äravõtmist, enam või vähem vali 

noomitust ühes teenistuskirja kandmiseta ja enam või vähem vali märkust. Järgneva § 66 

kohaselt kaotas väljaheidetu õigused uuesti riigiteenistusse astuda ja olla valijaks või 

valitavaks omavalitsuse valimistel. Nuhtluse seadustiku § 67 järgi kaotas aga teenistuskohalt 

väljamõistetu õiguse kolme aasta vältel, arvates väljamõistmise päevast, astuda uuesti riigi 

või omavalitsuse teenistusse. Järgmine paragrahv § 68 nägi aga ette tingimusi, mille kohaselt 

väljateenitud aja kärpimisel, millega on seotud õigus autasude ja pensioni peale, piirduti ühe 

aastaga. Nuhtluse seadustiku § 69 sätestas, et palga äravõtmist teostati süüdlasele kroonult 

                                                           
97

 ERA f. 1868, n. 1, s 15, lk 1  
98

 ERA f. 1868, n. 1, s 15, lk 18, 19 



     

 

34 

väljamaksmisele kuuluva palga kinnipidamise teel ja ei tõusnud üle ühe kolmandiku aasta 

palgast.
99

 

2.3.11. Vahialuste vastuvõtt 

Vangistusseaduse § 81 nägi ette kolme karistuse liiki: sunnitöökaristus, vangimajakaristus ja 

arestikaristus.
100

 Vahialuse saabumisel vanglasse kanti sisse vastav märge 

vastuvõturaamatusse. Iga vahialuse kohta peeti ühte kaustikut, kuhu koondus kogu 

kirjavahetus ja karistuse täitmisse puutuvad dokumendid. Vahialused olid kohustatud ära 

andma oma väärtesemed vangla hoiule ning isik otsiti enne kambrisse paigutamist läbi. 

Vanglasse saabunud isiku läbiotsimist võis teostada ainult samast soost olev ametnik. Peale 

läbiotsimist paigutati isik üldjuhul üksikkambrisse, arsti poolt teostati meditsiiniline 

ülevaatlus. Enne ümberpaigutamist pidi direktor tutvuma vahialusega isiklikult, tutvuma 

tema iseloomuga. Oluline oli hoida eraldi nais-ja meeskurjategijaid ning jälgida, et 

esmakordselt vanglasse saabunud isikuid ei paigutataks kokku korduvalt vanglasse saabunud 

vahialustega.
101

 

Rakvere vangla oli ülerahvastatud, seega vahialuste paigutamine oli veidi keerukas. Notari 

Aleksandr Tennenbergi aruande kohaselt oli 1920. aastal Rakvere vanglas kokku 145 

vahialust, neist 119 meest ja 26 naist.
102

  

Üleüldist vanglate ülerahvastatust ning probleemi võimalikku lahendamist iseloomustab 

kõige paremini 15. jaanuaril 1925. aastal saadetud kiri vangimajade ülemale kohtuministri 

abilt Mahonilt olev katkend: “Silmas pidades vangimajades praegu valitsevat äärmist ruumi 

puudust panen Teile ette kõikide Teie vangimajas kinnipeetavate ajaistujate nimekiri läbi 

vaadata ja kui leidub neid, keda võiks esitada tingimisi ennetähtaegselt vabastamisele, siis 

nende suhtes vastavad ettepanekud teha.“
103

 

Kohtu- ja siseministri kooskõlastusel majandusministriga määrati vahialustele riided. Riigi 

poolt oli väljastatud suve-ja talve riided, peakatted, pesu ja jalanõud. Lisaks sellele väljastati 

vahialustele voodipesu. Pesu vahetati igal saunapäeval ning isikliku pesu olemasolul võis 

pesu vahetada ka tihedamini. Saunapäev toimus üldjuhul 4 korda kuus kuid mitte vähem kui 
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2 korda kuus. Habet pidid vahialused ajama vähemalt üks kord nädalas ning juukseid lõigati 

vastavalt vajadusele, sealjuures pidi jälgima, et juuksed liiga pikad ei oleks. Saunaskäimise 

ja pesu pesemise kulud kandis riik. Voodipesu vahetati vähemalt kord kuus.
104

 

Tänapäeval ei erine vastuvõtu kord Eesti esimese iseseisvuse ajal kehtivast korrast. Kinni 

peetav isik võetakse vastuvõtu osakonnas vastu, avatakse toimik (esmakordselt karistust 

kandma tulnud isikute puhul). Toimikusse kantakse vastavalt Vangistusseaduse § 17 alusel 

kinnipidamise alust puudutavad dokumendid, kinnipeetavale kohaldatud 

distsiplinaarkaristused, nende kohaldamise aeg, põhjus, andmed kinnipeetava käitumise, 

õppimise/töötamise kohta, samuti muud vangla sisekorraeeskirjades sätestatud andmed, 

dokumendid, kinnipeetava isikut tõendavad dokumendid. 

Kinni peetavaid isikuid ja nendega kaasas olevaid isiklikke asju otsitakse läbi ning vanglas 

keelatud esemed paigutatakse lattu või hävitatakse vastavalt ette nähtud korrale. Edaspidi 

paigutatakse isik julgeoleku kaalutlustel vastavasse osakonda, kus tegeleb temaga seal töötav 

inspektor-kontaktisik, kes tutvustab isikule kehtivat korda, kuulab hiljuti vanglasse saabunud 

isiku probleeme, muresid, lahendab neid oma pädevuse ja võimaluse piires. 

2.3.12. Vahialuste toitlustamine 

Vahialuste toidunorme määras Kohtu-ja siseminister tervishoiu nõukogu soovitustel.
105

 

1919. aasta veebruaris kehtestas Peavalitsus ajutise menüü, mis kehtis peaaegu kaks kuud.
106

 

Alates 1. maist 1919 võis vanglates, kus silku saada ei olnud, anda vangidele 8 solotniku 

asemel 10 solotnikku soola. Toiduaineid oli siiski nii vähe, et menüüs ettenähtu jäi paberile. 

2. oktoobril 1920. aastal jõustusid haiglates viibivate haigete toidunormid. Normid nägid ette 

hariliku toidu (A) ja haigetoidu (B), milles keeva vee asemel oli piimakohv. Leivanormi 

suurendati 409 grammini, valge leiva normi samapalju. Nüüdsest oli menüüs erinevad supid, 

tangupuder, jahukört, kaera- ja jõhvikakile, 18 solotnikku (77,4) grammi loomaliha jm.
107

 

Menüüd muudeti võrdlemisi tihti. Järjekordne menüü kinnitati 7. detsembril 1929. ja 

mõningate muudatustega 1930ndatel püsis see kuni iseseisvusperioodi lõpuni.
108

 

Köögitöölisteks olid direktori poolt määratud vahialused. Vahialustel oli õigus saada 

perekonnaliikmetelt pakke toiduainetega vastavalt kehtestatud korrale. Vastavad pakid otsiti 
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läbi tooja juuresolekul, juhul kui läbiotsija poolt olid avastatud mitte lubatud esemed või 

lubatud kogusest üle olevad esemed anti need isikule tagasi.
109

 Siin kohal ei saa tähelepanuta 

jätta Karl Martinsoni poolt koostatud teost „Trellide taga“, mis koondab mälestusi vangidest, 

kes viibisid vanglates Eesti esimese iseseisvumise ajal. Katkend poliitvangi Paul Kreedo 

protestikirjast: „Vangimajade peaarsti ülesandeks näib olevat mitte hoolitseda vangide 

tervise eest, vaid õigustada oma arstiautoriteediga vangide alatoitumist. Vastasel korral ei 

lubaks juba arsti-eetika tunnistada küllaldaseks inimese elu alalhoiuks järgmist päevast 

toidunormi: 1,5 naela leiba, 2 naela kartuleid ¼ naela silku (või heeringaid), 2 solotnikku 

suhkrut ja 1 liiter vedelat suppi. Nagu teada, vajab keskmise inimese organism päevas 118 

grammi valku, 56 grammi rasva ja 500 grammi süsivesinikke, mis on väärne 3054,6 

kaloriga. Vangile päevas antavad toiduained aga soetavad soojust (võtame näit. kapsasupi-

päeva)…kokku 2505,2 kalorit. Keskmise täiskasvanud inimese minimaalne valgutarvidus 

päevas on 75-100 g vang aga saab kõigest 52,3g.“ [---]
110

 

Tänapäeval reguleerib toidunorme Sotsiaalministri 31.12.2002. a määrus nr 150 

„Toidunormid kinnipidamisasutuses“, mille kohaselt on ööpäevase toiduenergia vajadus 

jagatud nelja rühma:
111

 

Toidunormi rühm Ööpäevas vajalik toiduenergia 

R 1 7,1 – 8,4 MJ ehk 1700-2000 kcal 

R 2 8,4 – 9,6 MJ ehk 2000-2300 kcal 

R 3 9,6 – 11,3 MJ ehk 2300-2700 kcal 

R 4 11,3 – 13,0 MJ ehk 2700-3100 kcal 

Võttes arvesse eelpool toodud andmeid, ei erinenud Eesti esimese iseseisvumise ajal kalorite 

arv tänapäevasest pakutavast toidust. Päeva normina saadud 2505,2 kalorit on sama, mis 

pakutakse R3 rühmale, kus asuvad kinnipeetavad, kes teevad füüsiliselt rasket tööd. Viru 

Vanglas koostatakse kuuks ajaks ühe nädalane tavamenüü ning lihavaba toidumenüü, mis 

vastab grupile R3, R4 grupis olevad isikud saavad lisaks 100g saia. Kahe koostatava menüü 

vahe seisneb peamiselt selles, et viimase puhul asendatakse liha mõne muu toiduainega või 

jäetakse antud komponent toidust välja. Lihavaba toidumenüüd saavad kinni peetavad 

isikud, kelle usk ei luba antud toiduainet süüa või selle söömine ei ole terviseseisundi tõttu 
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soovitatav. Mõlema menüü puhul on kaloraaž enam-vähem sama ning võib kõikuda 

maksimaalselt kuni 100 kcal. 

2.3.13. Vahialuste tervis 

Riik tagas vahialustele tasuta meditsiinilisi teenuseid. Vahialuste vastuvõtmisel vanglasse 

kontrollisid meedikud isikute tervislikku seisundit ning vajadusel määrasid ravi või tegid 

ettepanekuid/ettekirjutisi selle kohta, et paigutada isikud raviasutustesse. Otsust paigutada 

isik raviasutusse tegi arstlik komisjon. Vahialuste hammaste ravi toimus riigi kulul, kuid 

hammaste plombeerimine ja uute hammaste paigaldamine aga vahialuste enda soovil ja arsti 

nõusolekul, vahialuse kulul.
112

  

Tänapäeva vanglates on kinni peetavate isikute tervis pideva kontrolli all. Igale kinni 

peetavale isikule avatakse oma tervisekaart, kus kirjeldatakse nii isiku tervislikku seisundit, 

ravi. Vangistusseaduse § 49 kohaselt pakub vangla kinni peetavale tervishoiu teenust, mis 

rahastatakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi kaudu.
113

 Vabariigi Valitsuse 19. detsember 

2003 määruse nr 330 "Vangistusseaduse" alusel osutatavate tervishoiuteenuste ning nende 

osutamiseks vajalike ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise riigieelarvest 

rahastamise maht, tingimused ja kord
114

 on kirjeldatud punkti haaval kõik meditsiinilised 

teenused, mida riik rahastab. Sama määruse 8. jaos on kirjeldatud ka hambaravi teenused, 

mida osutatakse kinni peetavale isikule riigieelarvest tasuta. Samas käsitletava ravi 

osutamine on kallis ning selle kulud katab väljaspool vanglat viibiv isik ise (välja arvatud 

Sotsiaalministri 16. detsember 2002 määruse nr 145 „Täiskasvanute hambaraviteenuse 

hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide 

loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord“
115 

sätestatud 

juhtudel). Autor leiab, et Vabariigi Valitsuse määruse nr 330 8. jagu tuleks üle vaadata ning 

eristada vältimatut vajadust hambaravi teostamisel ning teenuse osutamist, mille eest võiks 

klient ise maksta nagu näiteks on profülaktiliste menetluste, plaatproteeside ja nende 

parandamise puhul. 
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2.3.14. Vahialuste päevakava 

Päevakorra kohaselt ärkasid vahialused märguande peale kell kuus hommikul. Korrapidaja ja 

valvurite kohustuseks oli käia kõigis kambrites, lugeda vahialused üle, kuulata nende 

probleemid üle ja kirjutada üles kõik direktori või arstile soovijate nimed ning edastada 

need. Peale hommikust ülelugemist teostasid vahialused hommikusi toiminguid, milleks olid 

näo pesemine, väljakäigus käimine ja hommikusöögi söömine. Peale seda teostasid 

vahialused tavapäraseid toiminguid: läksid tööle, kooli või viibisid kambris. Lõuna toimus 

kella 12:00-13:00, väljaspool vanglat olevad vahialused toodi üldjuhul lõunaks vanglasse 

tagasi. Õhtul, peale tööde või päevategevuse lõppu paigutati vahialused nendele määratud 

kambritesse. Peale õhtusööki tõid vahialused kambritesse tagasi voodivarustuse, mis hoiti 

päeval eraldi ruumis. Päeval oli voodite kasutamine lamamiseks keelatud, samuti ei olnud 

lubatud lamada ka põrandal. Voodil lamamine oli lubatud ainult haigetel arsti või velskeri 

ettepanekul. Öörahu saabus kell 22:00, peale õhtust loendust.
116

 

Jalutuskäigud toimusid rangete eeskirjade kohaselt, kus isikud kõndisid õuel ringis 

ettenähtud teed mööda, üksteise järel kahesammuliste vahedega, kas üksikult või paariviisi 

kaks kõrvuti; jalutamine toimus hariliku käimise kiirusega, sirgelt seistes, vabalt ja sügavalt 

hingates ning ühist sammu pidades. Jalutuskäik toimus keskmiselt 20 minutit päevas.
117

 

Tänapäeva päevakava ei erine oluliselt eelpool mainitust, samas on aga jalutuskäik 

pikenenud 1 tunnini, mida peab kinni peetavale isikule kord ööpäevas võimaldama. Viru 

Vangla kodukorra kohaselt on öörahu kell 20:30-06:00, kambris olev elekter lülitatakse välja 

kell 22:00. Jalutuskäigud toimuvad vastavalt vangla töökorraldusele ja osakonna 

päevakavale kell 06:00-20:00. Voodil lamamine on lubatud päevasel ajal, välja arvatud 

kartserikambrites viibivatel isikutel. Enamus Viru Vangla kartserikambrites puuduvad narid, 

nende asemele on tehtud põrandasse kõrgendatud koht madratsite jaoks. Madratsid 

väljastatakse kartserikaristust kandvatele kinni peetavatele isikutele kell 20:30-07:00. Lisaks 

eelpool loetletule on kinni peetavatele isikutele päevakava kohaselt erinevad 

taasühiskonnastavad ja hõivetegevused, mille hulgas on ka tööl käimine ja õppimine.
118
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2.3.15. Vahialuste kohustused 

Vahialused olid kohustatud täitma vanglaametnike korraldusi ja käske ning pidid suhtlema 

viisakalt kasutades sealjuures „Teie“ vormi. Vahialune ei tohtinud lahkuda temale määratud 

kambrist või töökohast ning keelatud oli igasugune suhtlemine teistes kambrites olevate 

isikutega. Vahialustel oli lubatud suitsetamine ainult selleks ette nähtud ruumides. Samuti 

olid vahialused kohustatud kasutama neile väljastatud esemeid selleks ette nähtud korras 

ning tagama nende esemete puhtuse.
119

 Lisaks eelpool loetletule oli vahialustel keelatud 

1931 aasta Vangistuseseadustiku § 105 kohaselt väljasaadetavas kirjas ebaviisakat vormi. 

Sellisel juhul peeti kiri kinni, millest teavitati ka kirja koostajat ning tehti ettepanek sisu 

muutmiseks.
120

 Vahialustele laienes ka töökohustus.
121 

Odette Kirss: Rakvere vanglal olid 

oma töökojad, kus vangid tegid kingsepatööd, puutööd, tehti ka oma tarbeks pille  jm. Käidi 

ka välitööde.
.122 

Tänapäeval on kohustuste nimekiri rohkem lahti kirjutatud ning võrreldes eelpool mainituga 

konkreetsem, kuid samas tugineb samadele põhimõtetele nagu kümned aastad tagasi. Üheks 

näiteks võib tuua kohustus alluda ametnike korraldustele, mis tänapäeva Vangistusseaduse § 

67 p 1, mille sõnastusse on lisatud termin „seaduslik korraldus“ ning sama seaduse § 37, mis 

kohustab kinnipeetavaid tööd tegema.
123 

Viru Vangla kinnipeetavad on rakendatud tööle 

erinevatel majandustöödel: osakonna ja territooriumi koristajatena, köögiabilistena, 

toidujagajatena, kingsepana, raamatukoguhoidja abilisena, raamatute parandaja., lisaks 

leiavad paljud tööd pesumajas ning puidu- ja metallitsehhis.
 

Vangistuse seadustiku § 136 kohaselt määrati Eesti esimesel iseseisvumisel 

distsiplinaarkaristusena: noomitus, ajakirjanduse lugemise õiguse kaotus mitte kauemaks kui 

üheks kuuks, kirjavahetuse õiguse kaotus mitte kauemaks kui üheks kuuks, 

kokkusaamisõiguse kaotus mitte kauemaks kui üheks kuuks, toiduainete tellimise või 

järeletoomise õiguse kaotus mitte kauemaks kuni üheks kuuks, paigutamine kartserisse ühest 

kuni neljateistkümne päevani.
124
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2.3.16. Vahialuste suhtlemine pere ning lähedastega 

Vahialuste kirjavahetus oli tänapäeva mõistes väga rangelt piiratud, lubatud oli saata kirju 

kord kuus, kõik saadetud ja saabuvad kirjad olid vangimaja direktori või tema poolt 

määratud isiku poolt üle vaadatud ning sealt vastavale aadressile ka edastatud. Võõrkeelseid 

kirju ei saadetud vangimajast enne välja, kui direktor selle sisuga tutvunud oli. Vangimajade 

Valitsuse direktorile adresseeritud kiri saadeti kinnises ümbrikus ning vangimaja direktori 

poolt sisuga tutvumata. Kirjavahetus toimus vahialuse enda arvelt, kirjutusvahendid hoidis 

vanemvalvur vangla direktori poolt ette nähtud kohas, vastavate esemete väljastamise üle 

peeti arvet. Kirjaoskamatuid vahialuseid abistasid kirja kirjutamisel teised vahialused, kes 

kirjutasid ka avaldustele allkirja direktori või abidirektori juuresolekul, viimased aga 

kinnitasid oma allkirjaga eelneva allkirja õigsust.
125

 

Kokkusaamised toimusid ainult vahialuste pereliikmetega vangistusasutuse direktori loal, 

kokkusaamist võis keelata juhul, kui külastaja võis osutuda vangistusasutusele või 

vahialusele ohtlikuks.
126

 

Vastupidiselt eelnevaga ei tohi tänapäeval kirjavahetust piirata ning ei ole lubatud ka kirja 

sisuga tutvumine. Ilmselt oli vangla direktori või tema poolt määratud isiku tutvumine 

vahialuse kirja sisuga teostatud julgeoleku tagamiseks, informatsiooni kogumiseks (näiteks 

isiku sotsiaalse võrgustiku kaardistamiseks) jms. Lühiajalised kokkusaamised toimuvad 

tänapäeval kord kuus, samas on võimalik ka taotleda lisakokkusaamist tingimusel, et kinni 

peetaval isikul puuduvad distsipliinirikkumised ning ta ei ohusta muul moel vangla 

julgeolekut. Kinnipeetavad saavad käia pikaajalistel kokkusaamistel vähemalt kord poole 

aasta jooksul. Tänapäeval tehakse kinnipeetava ja vahistatu isiku vahel vahet. Kinnipeetavale 

võib kohaldada distsiplinaarkaristusena lühiajalise-või pikaajalise kokkusaamise keeldu, 

vahistatule peab aga võimaldama kord kuus lühiajalist kokkusaamist, samas ei toimu 

vahistatutel pikaajalisi kokkusaamisi. Viru Vangla territooriumil korraldatakse kokkusaamisi 

perepäevadel abikaasa ja lastega ning emadepäeval nende emadega.  

2.3.17. Vahialuste taasühiskonnastav- ning hõivetegevus 

4. novembril 1932. aastal koostas Kohtu-ja Siseministeeriumi inspektor ametliku kirja, 

milles nähtub: „Kriminaalpoliitika ja sotsioloogia ülesandeks on olnud leida teisi viise 
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kuritegevuse vastu võitlemiseks üldse ning abinõusid kuritegijate parandamiseks. Asjatult ei 

ole jäädud peatuma põhimõttele, et inimesi on kõigepealt tarvilik õpetada ja juhtida 

vabaduses tegelikus elus, mitte aga võõrutada neid elust. Kuriteole järgnenud survet 

vabaduse kitsenduste näol on peetud tarvilikuks selleks, et üritada karistatus selle 

tunnetekompleksi arenemist, mis avaldaks temas vastupanu kuriteole avatlevate tunnete 

tekkimisele.[---]“
127

 

Sama kiri jätkus järgnevalt:„Vahialuste kohta tähelepanekute tegemiseks võiksid kõigiti olla 

soovitavad andmed nende käitumise ja eluviiside kohta enne vahistamist. Neid andmeid 

tuleks edaspidi paluda politseiasutistelt ja vallavalitsuselt ning teatelehtedele (konduiitidele) 

kanda iga vahialuse kohta kohtuotsuse saabumisel ja tema ajaistujaks arvamisel.“
128

 

Iga vahialuse kohta peeti Eesti esimesel iseseisvumise perioodil nn žurnaali, mis sisaldas 

kohtuotsust, vangistust puudutavat arvetepidamist ja muid isikut iseloomustavaid andmeid. 

Sealjuures oli võrdlemisi tähtis omada ülevaadet vahialuse käitumise üle, tema enne 

vangistust olevat käitumist ning vangistuse ajal olevat käitumist.  

Vangimaja juures tegutsesid mitmed töökojad, kus vangid said õppida ja mõnd käsitööala 

või jätkata senist kutsetööd. Rajatavas Peressaare asunduses juuriti puid ja tehti 

maaparandus. Mitu päeva nädalas käidi pühkimas turuplatsi. Ent vangidele anti ka võimalus 

pilli mängida. Pikki aastaid tegutses Rakvere vangimaja orkester, mis andis aeg-ajalt 

kontserte teise korruse koridoriruumis ja mängis samas korraldatud jumalateenistustel. Osa 

vange olid juba varem musitseerimisega kokku puutunud, osa õppis pillimängu ära vanglas. 

Isegi mõned pillid (viiul, tšello) meisterdati valmis vangimaja töökojas.
129

 

On märkimisväärne tunnistada, et Eesti vanglad oli tollel ajastul praegusega võrreldes 

suhteliselt selgelt kajastanud soovi suunata kinnipeetavaid õiguskuulekale käitumise teele 

ning parandada nende mõttemaailma. Antud kirjas võib välja lugeda selgelt välja toodud 

vangla kui kinnipidamisasutuse eesmärki, milleks oli mitte hoida karistust kandvaid isikuid 

eemal ühiskonnast vaid vastupidi, tuua nad ühiskonda ning õpetada neile oskusi, mis aitavad 

neid ühiskonnas hakkama saada peletades soovi kuritegelikule teele astuda. Vangla pidi 

jätma kinnipeetavatele jälje, mis võõrandas neid soovist astuda seadusele vastu, mis tõi 

omakorda kaasa karistuse kandmist kinnipidamisasutuses.  
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Tänapäeval koostatakse kinnipeetavatele riskihindamise põhjal individuaalne täitmiskava
130

 

Täitmiskava koostamisel lähtutakse riskihindamises tulenevatest kinnipeetava riskidest, mis 

soodustavad edaspidi isiku kuritegelikule teele kaldumist ning maandatakse need erinevate 

tegevuste hõivamise läbi. Hõivetegevuse mõiste alla võib liigendada tööle rakendamist ja 

koolis käimist, sotisaalprogrammides ning huviringides osalemist, usulise tõekspidamiste 

käsitlemist aga taasühiskonnastavaks tegevuseks. Viru Vangla võimaldab kinni peetavatele 

erinevaid võimalusi taasühiskonnastavaks ja hõivetegevuseks. Viimaste alla kuuluvad: tööle 

rakendamine (puidutöö, metalli töötlemine ja majandustööd), hariduse omandamine (põhi-, 

kesk- ja kutseeriharidus), sotsiaalprogrammides osalemine (gruppides ja individuaalselt), 

mille hulka kuulub ka KESA
131

 programmi raames läbitud lühikursused. 

2.3.18. Vahialuste vabastamise kord 

Vahialust vabastati kolmel tingimusel: karistuse ärakandmisel, tingimisi ennetähtaegse 

vabanemise puhul (otsustas vangla direktor), armuandmisel või karistuse kustumise tõttu. 

Vabastamise päeval vabastati vahialune töö kohustusest ja kandmata jäänud 

distsiplinaarkaristusest. Haigeid ning ravi vajavaid vahialuseid saadeti kohaliku omavalitsuse 

haigemajja, samas juhul, kui vahialuse transportimine võis olla isikule eluohtlik, siis jäeti ta 

vanglasse kuni väljasaatmise võimaluseni. Enne vabanemist võis vahialuse soovil paigutada 

isik kuni neli nädalat enne vabanemist teise vangistusasutusse tema elukoha järgi.
132

 

Tingimisi ennetähtaegse vabanemise puhul lähtudes 1931. aasta Vangistuseseadustiku § 19, 

kutsuti kokku vangla nõukogu, kuhu kuulusid vangimaja direktor, arst, õpetaja ning osalesid 

ka esindaja advokatuurist, prokuratuurist, kohtust ja esindaja vangide hooldamise seltsist. 

Otsus jõustus sama seaduse § 21 kohaselt 24 tunni jooksul ning see viidi täide juhul, kui 

prokurör ei kaevanud otsust edasi.
133

 

Tuginedes tänapäeval kehtivale seadusele vabanevad kinnipeetavad karistuse ärakandmisel, 

tingimisi ennetähtaegse käitumiskontrollile allutamise vabastamise puhul, elektroonilise 

järelevalve kohaldamisel või armuandmisel. Tingimisi ennetähtaega vabaneb kinnipeetav 

üksnes kohtu otsusel. Vabanemisfaasil viiakse kinnipeetavaga läbi sotsiaalprogrammid, mis 
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valmistavad neid ette ühiskonda naasmiseks. Vastavalt vajadusele võimaldatakse 

kinnipeetavatele lühiajalisi väljaviimisi või kohaldatakse muid soodustusi, näiteks 

paigutatakse avavangla osakonda. Tingimisi ennetähtaegse käitumiskontrollile allutamise ja 

elektroonilise järelevalve alla vabastamise puhul peab kinnipeetav ennekõike ära kandma 

vastavalt Karistusseadustiku § 76, 77
134

 ettenähtud karistusaja ning kaks kuud enne tähtaja 

saabumist alustab vangla vajalike andmete kogumist. Inspektor-kontaktisik koostab 

vajadusel riskihindamise, kinnipeetava üldise käitumise põhjal iseloomustuse, kus kajastab 

ka kriminaalhooldusametniku hinnangu vabanemisjärgsele elukohale ja üldistele 

tingimustele, mis võiksid kas soodustada või ära hoida kinnipeetava võimalikku edaspidist 

kuritegelikule teele kaldumist. Lisaks sellele arvutatakse kinnipeetava retsediivsuse risk ning 

koostatud materjalid edastatakse kohtusse.  

2.3.19. Intervjuu ajaloolase Odette Kirssiga 

1. Milline oli Rakvere vangla tähtsus võrreldes teiste Eesti vanglatega aastatel 1918-

1940? 

O. Kirss: Ei oska võrrelda, arvatavasti oli eelistatuim siiski Tallinna Keskvangla. 

2. Kuivõrd tähtsat rolli mängis Rakvere linnas Rakvere vangla võrreldes muude 

asutustega nagu näiteks Rakvere Rahukohus? Kui palju räägiti Rakvere vanglast? 

O. Kirss: Rakvere vangla oli suhteliselt väike ja vähetähtis asutus võrreldes Rakvere 

Rahukohtuga. Eks räägiti ikka aegajalt vanglast näiteks Virumaa Teataja artiklites. 

3. Kui palju olete ajaloolasena kokku puutunud Rakvere Vanglaga? 

O. Kirss: Ei ole uurinud. Kuigi palju käsitlesin seda oma raamatus “Rakvere lood ja 

legendid” Tallinn 2004, lk. 157-158. 

4. Kas 1920 aasta muudatus, kui vanglad allutati Kohtuministeeriumile tõi ka Rakvere 

vanglale midagi? Kas vangla ehitati ümber? 

O. Kirss: 1920ndate aastate teisel poolel tehti vangimajas ümber- ja juurdeehitusi. 

Virulane 1. detsember 1927 kirjutas, et juurde ehitati 5 vangikambrit, neist 2 naistele. 

Nii suurenes vangikohtade arv 56lt 100le. Rahukogult saadi juurde hoovipinda. 
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Suuremad ehitustöid käisid vangimajas ka 1929, mil pööningukorrusele tehti rida 

uusi ruume – laod, jm. (Virulane 10.august 1929). Vangla tarvis ehitati õuele uus 

saun, sepipada, ait, hobusetall, kelder ja puukuurid. (SA Virumaa Muuseumid 

arhiivifond RM 4229/Ar 396) 

5. Milliseid vahialuseid seal enamjaolt hoiti? Kas olid ainult poliitvangid?  

O. Kirss: Mis puutub vangidesse, siis Eesti Vabariigi ajal nende seas kuigi palju 

poliitvange polnud, kuna Rakveres peaaegu puudus aktiivne pahempoolne liikumine. 

1924. aasta detsembris vahistati ja toodi Rakvere vanglasse Kunda pahempoolsed, 

kes olid seotud 1. detsembri 1924. aasta mässu ettevalmistamisega. Need olid Karl 

Kallas, Jaan Matso, jt. Neile mõisteti 4 aastat vabadusekaotust. Kallas ja Matso 

vabastati kahe aasta pärast (vabariigi aastapäeva eel 20. veebruaril 1926), teised veidi 

hiljem. Siitkandi kõige punasemad tegelased (Paul Baumann, Hugo Rätsep, Villem 

Soo, Alfred Valdsak jt) istusid oma aja ära Tallinna patareis. 

6. Kui palju vahialuseid oli? Kas vangla oli ülerahvastatud? 

O. Kirss: vahialuseid oli 100 ringis, vangla oli ülerahvastatud. 1929. aasta veebruaris 

oli majas 167 vahialust. Need olid peamiselt väiksema süü ja kergema karistusega. 

Pikema karistuse kandjad saadeti Rakverest ära. Vabariigi 11. aastapäeva eel 

(veebruaris 1929) palus 100 vangi armu, neist vaid üheksal vähendati karistust. 

(Virulane 20.II ja 26.II 1929) 

7. Kui paljud vahialused käisid tööl? Kus? 

O. Kirss: Vanglal olid oma töökojad, kus vangid tegid kingsepatööd, puutööd, tehti 

ka oma tarbeks pille jm. Käidi ka välitöödel. 

8. Kuidas veetsid oma vaba aega? 

O. Kirss: 1930ndail aastail tegutses Rakvere vanglas vangide oma, ligi 20-liikmega 

keelpilliorkester. (foto minu raamatus “Rakvere lood ja legendid”) 

9. 1937 aastal tehti ettepanek ehitada uus Rakvere vangla, mis pidi kerkima Postijaama 

maa-alale, miks hoonet ei rajatud? 
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O. Kirss: Et vanglas valitses ruumikitsikus, hakati Rakveres juba 1936.a. alguses 

rääkima uue vangla ehitamisest. (Virumaa Teataja 2. II 1936) Miks seda ei ehitatud, 

ei tea. 

Läbi viidud intervjuu ja koostatud lõputöö põhjal nähtub, et Rakvere vangla oli suhteliselt 

väike vangla ning tema tähtsus võrreldes Tallinna Keskvanglaga ja Rakvere Rahukoguga oli 

praktiliselt olematu. 1920. aastal toimunud vanglate allutamine Kohtuministeeriumi 

Vanglate Peavalitsuse mõjusfääri oli nii mõneski mõttes positiivne. Rakvere vanglale tehti 

juurdeehitisi, 1927. aastal ehitati juurde 5 vangikambrit, neist 2 naistele, seega suurenes 

vangikohtade arv 56-lt 100-le. Tegelikkuses oli vahialuseid rohkem, kui ette nähtud kohti, seda 

kinnitavad ka eelpool mainitud andmed Riigiarhiivi f. 76, n. 1, s. 265, mille kohaselt oli juba 

1920. aastal 145 vahialust, seega oli kambrites vahialuseid üle poole rohkem, kui oli 

ettenähtud kohti, 1929. aastaks oli neid 167. 1936.a hakati rääkima uuest vanglast. 

Kohtuminister Johan Müller kinnitas 1937. aasta kava, kus oli kirjeldatud uue vangla 

asukoht ning kambrite ja ette nähtud vahialuste arv, kuid hoone ehitust ei alustatud.  

Asutuse eesmärk oli suunata seal paiknevaid vahialuseid õiguskuulekale käitumise teele 

tööle rakendamisel. Vahialustel oli võimalik teha puutööd, kingsepa tööd. Mõned isikud 

käisid ka karja- ja põllumaadel välitöid tegemas.  

Rakvere vanglas oli 20. liikmeline keelpilliorkester, pille said ehitada kinnipeetavad vanglas 

ise. 

Intervjuu põhjal on selgunud, et vangla oli ülerahvastatud ning plaanis oli ehitada uus 

vangla, et parandada olemas olevaid halbu elamistingimusi. Samas on intervjuu põhjal välja 

tulnud ka asjaolu, et Rakvere vanglas määrati vahialuseid tööle ning võimaldati neile ka 

vaba aja veetmist. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas lõputöös käsitles autor Eesti vanglasüsteemi ja selle õiguslikku korraldust 

Rakvere vangla näitel. Antud teema on aktuaalne, kuna tänapäeva süsteemi kiirel arenemisel 

ning ajaloo vähesel käsitlemisel kaob tema väärtus, uus põlvkond ei pööra algandmetele 

tähelepanu. Samas on ajalugu näidanud, et nii mõnigi uus on unustatud vana. Teades 

minevikku on võimalik teha järeldusi õnnestunud toimingutest ja vältida vigu tulevikus. 

Töö eesmärgiks oli:  

1. kirjeldada vanglasüsteemi ja selle õiguslikku korraldust aastatel 1918-1940 Rakvere 

vangla näitel;  

2. uurida, milline olukord oli esimese iseseisvusperioodi ajal vanglates (seadusandlus, 

organisatsioon ja selle asjaajamine); 

3. vaadelda lähemalt vanglaametnike, teenistujate tööülesanded ja kinni peetavate 

igapäevast elu (sealjuures pöörata tähelepanu kinnipeetavate hõivetegevusele) ning 

võrrelda tänapäevase olustikuga; 

4. leida lahendusi, mis võiksid tuua tänapäeva süsteemile uudsust ja kasu. Uurimuse osa 

alapeatükid olid võrreldud tänapäeval kehtivate õigusnormidega ja Viru Vanglas 

toimiva korraga.  

Lõputöö eesmärkide täitmiseks viis autor läbi intervjuu ajaloolasega, tutvus arhiivis olevate 

dokumentidega, vaatles neid, dokumenteeris ja võrdles tänapäevase olustikuga. Teooria osas 

koostas ülevaate Eesti Vabariigi esimesest iseseisvumisest ning kirjeldas üldist olukorda 

riigis aastal 1918. Tõi välja tähtsaimad legislatiivakte, mis reguleerisid vangla töökorraldust 

ning juhtis tähelepanu organisatsioonile ja asjaajamisele. Lisaks eelpool toodule kirjutas ka 

lähemalt kinnipidamisasutuse loomisest, selle funktsioonist, rääkis Rakvere vangla ehitisest. 

Riigiarhiivis leitud säilikute põhjal kirjeldas autor uurimuse osas lähemalt vanglaametnike, 

teenistujate tööülesandeid tuues võrdluseks vastavalt loetletud ametikohtadele Viru Vangla 

ametijuhendeid. Kogutud materjalidega tutvumisel ja vaatlusel koostas autor ka alapeatükid, 

mis käsitlesid Rakvere vangla vahialuste igapäevast elu võrreldes seda samuti tänapäeva 

olustikuga.  
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Koostatud lõputöö põhjal selgus, et Rakvere vangla asus Rohuaia tänav 6, oli ehitatud 1874. 

aastal kohtumajaks, mille esimesel korrusel olid arestikambrid. Peale uue kohtumaja 

ehitamist ning ruumide vabastamist kohtuametnike poolt, leidsid vabanenud ruumid peagi 

kindla funktsiooni. Rakvere vanglas olid teenistusse võetud direktor, direktori abi, vanem 

arveametnik, asjaajaja, vanemvangisaatja, vangisaatja, noorem vangisaatja, vanem 

vanemvalvur, valvur, noorem valvur, nooremad ülemääralised valvurid, vangimaja arst ja 

velsker. Teenistusülesannetest tulenevad kohustused erinesid teatud määral tänapäevast, kuid 

mitte oluliselt. Vahialuste vastuvõtu ja vabastamiskord ei erinenud oluliselt tänapäevast. 

Isikute toitlustamisnormid olid umbes samasugused nagu ka varem. Vajalikud saadud 

kalorid olid võrdsed tänapäeval R3 kuuluvale rühmale, kuid lõputöö raames selgus, et 

paraku ei olnud toit nii mitmekesine, kui seda on praegu ning kinnipeetavad ei saanud toitu 

vastavalt menüüs kirjeldatule. Tervishoiuteenuseid osutati riigi kulul, välja arvatud 

hammaste proteesimine ning plommide paigaldamine, tänapäeval aga on kõik tasuta. Kõik 

vahialused olid maksimaalselt tööle rakendatud. Jalutuskäik oli reglementeeritud
135

 

Vangistusasutiste Kodukorra järgi, kus oli muuhulgas kirjeldatud ka viis, kuidas peab 

vahialune liikuma, samas kestis õues viibimine 20 minutit, mida tänapäeval on pikendatud 

40 minuti võrra. Lisaks eelpooltoodule oli lõputöös märgitud ka tänapäeval kinni peetava 

isiku ja Eesti esimese iseseisvumise ajal vahialuse suhtlemise erinevus lähedastega. 

Vanglate eesmärk oli vahialuseid kasvatada ning ümber õpetada tööle rakendamisega, mis 

on ka tänapäeva kinnipidamisasutuste peamiseks eesmärgiks. Lõputöö raames leidis autor 

püstitatud küsimustele vastused ning teeb ettepaneku: 

 rakendada maksimaalselt kinnipeetavaid hõivetegevusega ning võimaldada 

hõivetegevust ka vahistatutele, tekitamaks harjumust ja kohustust käia tööl, mis 

hoiab neid nii vanglas kui ka edaspidi vabanedes kuritegelikule teele kaldumisest; 

 viia Sisekaitseakadeemia õppekavasse sisse praktiline töö ajaloomaterjalide 

tutvumisega riigiarhiivis, saamaks teada kuidas on toiminud igapäevane töö 

vanglates erinevatel aegadel ning digitaalsete andmete leidmine riigiarhiivi 

andmebaasidest; 

 vaadata üle hambaraviteenuse osutamise kulud ning nende otstarbekus; 

 ühtlustada kõikides vanglates dokumentatsiooni. 

                                                           
135

 Reglementeeritud - korraldatud, vastavalt eeskirjadele 
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РЕЗЮМЕ 

Данная дипломная работа "Эстонская тюремная система и её правовой распорядок 

1918-1940.г на примере тюрьмы Раквере" состоит из пятидесяти восьми страниц, 

которые содержат аннотацию, содержание, вступление, две главы: теория и 

исследование и пять подразделов с пунктами, заключение, аннотацию на иностранном 

языке, перечень использованных источников, пяти таблиц и добавлений. Работа 

написана на эстонском языке, иностранная аннотация составлена на русском языке. 

При составлении данной работы было использовано тридцать шесть разных 

источников и было проведено интервью с историком Одетте Кирсс. 

Первая часть исследовательной работы состоит из двух подразделов и пяти пунктов. В 

первом подразделе сделан краткий обзор об эмансипации Эстонской Республики, дано 

описание действующему законодательству, которое регулировало тюремную работу. 

Во втором подразделе рассказывает автор о создании тюремной системы, её 

назначении, о здании Ракверской тюрьмы и о её расширении. 

Вторая часть исследовательской работы состоит из трёх подразделов и двадцати 

одного пункта. Первые два подраздела знакомят с областью данной работы и 

методологии. Третья часть описывает работы чиновников и служащих, которые 

работали в данном заведении и сравнивает их с должностной инструкцией чиновников 

тюрьмы Виру при том выводя как схожость так и различия двух заведений. Так же 

автор описывает и повседневную жизнь заключённых в тюрьме Раквере и сравнивает 

их с заключёнными, которые находятся в тюрьме Виру. В рамках данной дипломной 

работы было проведено интервью с историком и старшим учёным Раквереского музея 

Одеттой Кирсс.   

Данная дипломная работа составлена по квалитативному методу исследования, его 

цель описать обстановку и юридический распорядок в тюрьме Раквере в годах 1918-

1940. Материалы для данной работы были собраны в Эстонском Государственном 

архиве, по итогам краткого содержания об истории Раквере, составленные историком 

Одетте Кирсс, по книге написанной Уно Ильмом "Тюрьмы Эстонской Республики 

1918...1940" и Рииги Театая. В дополнении к этому использовал автор также в 

меньшей мере беллетристику, где были собраны воспоминания и письма с тюрем 
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годах 1918-1940. Учитывая то, что работа составлена по квалитативному методу, то 

она не содержит статистических данных, их анализа, соответственно прежде 

названные данные в этой дипломной работе отсутствуют. 
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LISA 1 

Küsimustik lõputöö teemale Eesti vanglasüsteem ja selle õiguslik korraldus 1918-1940 

Rakvere vangla näitel. 

 

1. Milline oli Rakvere vangla tähtsus võrreldes teiste Eesti vanglatega aastatel 1918-

1940? 

2. Kuivõrd tähtsat rolli mängis Rakvere linnas Rakvere vangla võrreldes muude 

asutustega nagu näiteks Rakvere Rahukohus? Kui palju räägiti Rakvere vanglast? 

3. Kui palju olete ajaloolasena kokku puutunud Rakvere Vanglaga? 

4. Kas 1920.a muudatus, kui vanglad allutati Kohtuministeeriumile tõi ka Rakvere 

vanglale midagi? Kas vangla ehitati ümber?  

5. Milliseid vahialuseid seal enamjaolt hoiti? Kas olid ainult poliitvangid?  

6. Kui palju vahialuseid oli? Kas vangla oli ülerahvastatud? 

7. Kui paljud vahialused käisid tööl? Kus? 

8. Kuidas veetsid oma vaba aega? 

9. Palju räägiti vahialuste toitlustamisest, mis kvaliteediga see oli? 

10. Kui hea kvaliteediga oli pakutav meditsiiniteenus? 

11. Kuidas suhtus ühiskond vahialustesse? Kuidas suhtuti vahialustesse peale nende 

vabanemist? 

12. 1924. aastal asutati Rakvere hooldusseltsid, millega nad tegelesid? Palju oli neist abi 

vahialustel vabanemisel? 

13. Millise taustaga ametnikke tööle võeti? Kuidas teostati ametnikele taustauuring?  

14. Kas Rakvere vanglas töötasid ka naised?  

15. Kas nende vanglaametnike seas oli ka korrumpeerunud ametnikke? Kas Rakvere 

vanglas olevatel vahialustel oli võimalik ametnike vahendusel saada keelatud 

esemeid ja aineid (näiteks alkohol)? 

16. 1937 aastal tehti ettepanek ehitada uus Rakvere vangla, mis pidi kerkima Postijaama 

maa-alale, miks hoonet ei rajatud? 
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LISA 2 ERA f. 50, n. 2, s. 1 

 

LISA 3  ERA f. 76, n. 1, s. 387 
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LISA 4 RT Nr 5 25.01.1919 

(art Nr 12 Ajutise Valitsuse poolt 22.01.1919 vastuvõetud seadus Vangimajade valitsuskord. 

lk 34) 
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LISA 5  ERA f. 60, n. 1, s.9 02.04.19-20.11.19 
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LISA 6  ERA 56-2-1 ringkiri vanglas suitsetamise lubamine või mittelubamine 
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LISA 7 ERA f. 3461, n. 2, s. 27 ringkiri kirjapettuse kohta, 16.11.1929 nr 37 

 


