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Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“,
Sisekaitseakadeemia õppekava statuut, rakenduskõrgkooli seadus ja
Justiitsministeeriumi 21.02.2017 toetuskiri nr 1-3/1655-1 „Teabe- ja
uurimisametniku“ õppekava avamiseks.
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis
võimaldavad töötada vanglas teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli
ametnikuna.
Õppekava läbimisel õpilane:
• täidab teenistusülesandeid teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli
ametikohal;
• tunneb elulises juhtumis ära süüteo tunnused, alustab
väärteomenetluse, viib läbi väärteomenetluse ja määrab vajadusel
isikule karistuse või alustab kriminaalmenetluse ja viib läbi esmased
menetlustoimingud;
• tunneb elulises juhtumis ära ametniku või töötaja distsipliinirikkumise
ning esitab vajadusel karistusettepaneku;
• mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega
korrektselt;
• ilmutab valmisolekut elukestvaks õppeks.

Õppekava
põhiõpingutesse
on
lõimitud
karjääriplaneerimise
võtmepädevused ja suutlikkus tegutseda algatusvõimeliselt ja loovalt
lähtudes valdkonna spetsiifikast.
Õppekava rakendamine: koolipõhine statsionaarne õpe.
Sihtrühm on isikud,
 kes vastavad avaliku teenistuse seaduses, Vabariigi Valitsuse 19.12.2012. a määruses nr 113
„Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“ ja Justiitsministri
23.07.2013 määruses nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse
hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ sätestatud nõuetele;
 kellel on kehtiv teenistussuhe vanglaga.
Nõuded õpingute alustamiseks:
 keskhariduse olemasolu;
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 vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme vanglateenistuse eriala kutse või vastavate kompetentside ja
keskhariduse olemasolu.
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud „Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise
tingimustes ja korras“.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas sätestatud õpiväljundid lävendi
tasemel. Õpe lõpeb lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kutsekvalifikatsioon:
valitav kompetents:
osakutse:

õppekava läbimisel omandatav kvalifikatsioon on kutsestandardiga
määratlemata.
-

ÕPPEKAVA STRUKTUUR
I Põhiõpingud

26 EKAP

1. Kriminaalmenetluse läbiviimine
16
Eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane on võimeline alustama kriminaalmenetlust ja viima läbi kohtueelse
menetluse vangla uurimisalluvusse kuuluvate kuritegude osas.
Mooduli läbimisel õpilane:
• otsustab, kas elulises juhtumis esinevad kuriteo tunnused, juhindudes õigusaktidest, Riigikohtu
lahenditest ja menetlusmetoodika soovitustest;
• koostab kriminaalmenetluse mittealustamise teatise, järgides õigusakte ning Riigikohtu lahenditest
või õppematerjalidest tulenevaid nõudeid ja soovitusi;
• hindab uurimissituatsiooni ja määratleb selle alusel uurimise suuna, püstitab uurimisversioonid ja
planeerib nende kontrollimise;
• viib läbi uurimis- ja menetlustoimingud vangla uurimisalluvuses olevate kuritegude puhul, järgides
õigusaktidest, Riigikohtu lahenditest või õppematerjalidest tulenevaid nõudeid ja soovitusi;
• koostab kohtueelse menetluse kokkuvõtte järgides õigusaktidest ning Riigikohtu lahenditest või
õppematerjalidest tulenevaid nõudeid ja soovitusi;
• viib läbi menetlust tagavaid toiminguid, juhindudes õigusaktidest ja Riigikohtu lahenditest
tulenevatest nõuetest;
• sisestab menetlusdokumendid kriminaalmenetlusregistrisse, juhindudes infosüsteemide kasutamise
korrast ja andmete sisestamise juhenditest;
• viib läbi isiklikult ja meeskonnas jälitustoimingu, järgides õigusaktidest ning Riigikohtu lahenditest
tulenevaid nõudeid.
2. Väärteomenetluse läbiviimine
6
Eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused, alustab väärteomenetluse
või edastab pädevale kohtuvälisele menetlejale, viib läbi väärteomenetluse ja määrab vajadusel isikule
karistuse vangla menetlusalluvusse kuuluvate väärtegude osas, lahendab kaebuse ning esindab vanglat
kohtus.
Mooduli läbimisel õpilane:
• tunneb ära tingimused ja asjaolud, mis tingivad väärteomenetluse alustamise või alustamata
jätmise, juhindudes õigusaktidest, Riigikohtu lahenditest ja menetlusmetoodika soovitustest;
• otsustab, kelle pädevuses on väärteomenetluse läbiviimine, juhindudes õigusaktidest, Riigikohtu
lahenditest ja menetlusmetoodika soovitustest;
• järgib või selgitab menetleja, menetlusaluse isiku ja kaitsja õigusi ning kohustusi väärteomenetluses
(kohtuvälises- ja kohtumenetluses), juhindudes õigusaktidest, Riigikohtu lahenditest ja
menetlusmetoodika soovitustest;
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•

viib läbi väärteomenetluse vangla menetlusalluvusse kuuluvate väärtegude osas, järgides õigusakte,
asjakohast menetlusmetoodikat- ja taktikat ning Riigikohtu lahenditest tulenevaid nõudeid;
• määrab karistuse või lõpetab väärteomenetluse ja koostab menetlusotsuseid kajastavad
dokumendid, juhindudes õigusaktidest ja Riigikohtu lahenditest tulenevates nõuetest;
• lahendab kaebuse vangla tegevuse peale, juhindudes õigusaktidest ja Riigikohtu lahenditest;
• osaleb kohtumenetluses, juhindudes õigusaktidest ja Riigikohtu lahenditest tulenevatest nõuetest.
3. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine
4
Eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb elulises juhtumis ära ametniku distsiplinaarsüüteo tunnused,
alustab distsiplinaarmenetluse, viib läbi distsiplinaarmenetluse ning vajadusel teeb ettepaneku
distsiplinaarkaristuse määramiseks.
Mooduli läbimisel õpilane:
• koostab ettepaneku distsiplinaarmenetluse alustamiseks, järgides õigusakte ja Riigikohtu
lahenditest tulenevaid nõudeid;
• viib läbi distsiplinaarmenetluse, järgides õigusaktidest ja Riigikohtu lahenditest tulenevaid nõudeid;
• koostab ettepaneku distsiplinaarkaristuse määramiseks, järgides õigusaktidest ja Riigikohtu
lahenditest tulenevaid nõudeid.
4. Praktika
12
Eesmärk:
anda õpilasele vangla teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli ametniku pädevuses olevate ülesannete
iseseisvaks, teadlikuks ja vastutustundlikuks täitmiseks vajalikud täiendavad kogemused ja vilumused.
Mooduli läbimisel õpilane:
• täidab vangla teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli ametniku tööülesandeid;
• mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel ning hindab enda tööalast toimetulekut.
II Valikõpingud
7 EKAP
Õppekavas on valikmooduleid kogumahus 11 EKAP-it, mille hulgast õpilane valib vähemalt 7 EKAP mahus
valikmooduleid, lähtudes isiklikust huvist.
5. Vanglas vajaliku teabe kogumine, talletamine, läbitöötamine ja kasutamine
4
6. Riigisaladuse kaitse (e-kursus)
1
7. Karistusõiguse kaasuste lahendamine (e-kursus)
2
8. Väärteomenetluse kaasuste lahendamine (e-kursus).
2
9. Distsiplinaarmenetluse kaasuste lahendamine (e-kursus)
2
III Õpingute lõpetamine
Lõpueksam
1 EKAP
Eesmärk:
hinnata õppekava õpiväljundite saavutatust, mis tõendavad teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli
ametnikuna töötamise kompetentside saavutatust.
Lõpueksami sooritamisel õpilane:
täidab iseseisvalt teabe- ja uurimisametniku ülesandeid tavapärases töösituatsioonis.
Õppekava juht ja kontaktisik
ees- ja perenimi:
Laura Kikas
ametikoht:
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
telefon:
696 5428
e-post:
laura.kikas@sisekaitse.ee
Märkused:
1. Moodulite rakenduskava http://www.sisekaitse.ee/index.php?id=10697
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