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Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“,
vangistusseaduse § 1131 alusel kehtestatud II klassi valvurile esitatud
nõuded, kõrgharidusseadus, Sisekaitseakadeemia õppekava statuut.
Õppekava õpiväljundid
Õppekava läbimisel õpilane:
• täidab tööülesandeid II klassi valvuri ametiastmel olevatel ametikohtadel;
• väärtustab organisatsiooni traditsioone ja hoiab kõrgel oma ametiau;
• suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste erisustesse;
• mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega
korrektselt;
• suhtleb õpitavas võõrkeeles vähemalt tasemel A1 (taseme kaks osaoskust:
kuulamine, rääkimine) ;
• kasutab erialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja
isiksuse arendamiseks;
 ilmutab valmisolekut elukestvaks õppeks.
Õppekava rakendamine: koolipõhine statsionaarne õpe.
Sihtrühm on isikud,
 kellel on keskharidus - kõrgharidusseadus §21 lg 4;
 EV kodakondsus;
 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.
Nõuded õpingute alustamiseks:
 keskhariduse olemasolu - kõrgharidusseadus §21 lg 4.
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimustes
ja korras.
Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas
sätestatud õpiväljundid lävendtasemel. Õpe lõpeb lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kutsekvalifikatsioon:
valitav kompetents:
osakutse:

õppekava läbimisel omandatav kvalifikatsioon on kutsestandardiga
määratlemata.
-

ÕPPEKAVA STRUKTUUR
I Põhiõpingud

34 EKAP, sh 16 EKAP praktika

1. Alusõpingud
6 EKAP (sh 2 EKAP praktika)
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime dokumentide loomisega, töötab vastutustundlikult
meeskonnaliikmena ning kannab nii kodanikuna kui ametnikuna kõlbelisi ja eetilisi väärusi.
Mooduli läbimisel õpilane:
• leiab usaldusväärset informatsiooni ja loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele ja
organisatsiooni praktikale, kasutades andmekogusid;
• rakendab vanglateenistuse põhiväärtusi;
• kannab vormiriietust korrektselt;
• kirjeldab vanglateenistuse struktuuri ja traditsioone;
• mõistab inimeste käitumist ja hindab motivatsiooni tähtsust organisatsioonis;
• juhib oma käitumist lähtudes vanglateenistujale esitatavatest eetikanõuetest ja järgib kodanikuna
üldkehtivaid etiketinõudeid;
• tutvub praktikakohaks oleva vangla töökorralduse ja II klassi valvuri teenistusülesannetega
2. Vangistusalaste õigusteadmiste rakendamine
4
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ja rakendab erialasest tööd reguleerivaid nõudeid ja
õigusakte.
Mooduli läbimisel õpilane:
• rakendab vangistusseadust ja muid vangistuse täideviimist reguleerivaid õigusakte II klassi valvuri
teenistusülesannete ulatuses;
• seostab riigi põhikorda II klassi valvuri teenistusülesannetega;
• seostab inimõigusi II klassi valvuri teenistusülesannetega ja rakendab neid teenistusülesandeid
täites;
• rakendab II klassi valvuri töö ulatuses oskusi ja teadmisi avalikku teenistust reguleerivatest
õigusaktidest.
3. Suhtlemine vangiga ja vangi resotsialiseerimine
5
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime erialase suhtlemise ja taasühiskonnastamise
abinõudega vanglas.
Mooduli läbimisel õpilane:
• mõistab inimkäitumist mõjutavaid bioloogilisi, sotsiaalseid ja psühholoogilisi tegureid;
• rakendab eesmärgipäraselt erinevaid suhtlemisviise ja konfliktide lahendamise võimalusi;
• mõistab vangi taasühiskonnastamise eesmärke ja abinõusid vanglas.
4. Järelevalvetoimingute teostamine
12
Eesmärk: õpetusega taotletakse, õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime järelevalvetoimingute
teostamise, väljendades end vajadusel ka vene keeles, ja tehniliste sidevahendite kasutamisega vanglas.
Mooduli läbimisel õpilane:
• demonstreerib järelevalvealaseid teadmisi;
• viib läbi päevakavalisi tegevusi ja järelevalvetoiminguid vanglas;
• saadab saatemeeskonna liikmena vange vanglaväliselt;
• koostab nõuetekohase järelevalvealase dokumendi;
• kasutab vanglateenistuse sidevahendeid;
• käitub esmase reageerija ja lahendajana erakorralise sündmuse esinemisel;
• annab lihtsamaid venekeelseid korraldusi ja selgitusi vangla päevakavaliste tegevuste läbiviimisel.
5. Enesekaitse ja relvade kasutamine ning esmaabi osutamine
9
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime õiguspäraselt ja ohutult sunni- ja
enesekaitsevahendite, samuti teenistusrelva kasutamisega ning elupäästva esmaabi andmisega, olles heas
füüsilises vormis.
Mooduli läbimisel õpilane:
• sooritab vähemalt miinimumtasemel vanglaametniku kehalised katsed;
• kasutab õiguspäraselt füüsilist jõudu;
• kasutab nõuetekohaselt ja efektiivselt käeraudu, teleskoopnuia ja gaasipihustit ning kilpi, järgides
ohutusnõudeid;

• kasutab nõuetekohaselt vanglas lubatud käsitulirelvi, järgides ohutusnõudeid;
• täidab kehtestatud laskmise normatiivid;
• hindab esmaabi osutamise vajadust ja rakendab esmaseid elupäästvaid esmaabivõtteid.
6. Praktika
14
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tutvub praktikal vangla töökeskkonna ja –korraldusega,
arendades seeläbi isiksuse omadusi, meeskonnatöö- ja kutseoskusi ning saavutab oskuste ja teadmiste
taseme, mis on vajalik vangla erinevates valvepiirkondades iseseisvalt II klassi valvuri igapäevaste
tööülesannete täitmiseks.
Mooduli läbimisel õpilane:
• täidab II klassi valvuri tööülesandeid.
II Valikõpingud

9 EKAP

Õpilane valib valikõpinguid oma süvendatud huvi ja edasist tööalast spetsialiseerumist silmas pidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Süüteod ja nende eest määratavad karistused
Inimeste- ja ühiskonnavahelised seosed
Erialase vene keele jätkukursus
Noore vangi vangistuse täideviimine
Sündmuste lahendamine meeskonnas
Enesekaitse

1,5
1,5
3
1,5
4
2

III Lõpueksam
1
1. Lõpueksam
Eesmärk: on hinnata õpilase erialaste teadmiste ja oskuste rakendamist töösituatsioonides.
Lõpueksami sooritamisel õpilane:
 demonstreerib II klassi valvuri töös vajalikke teadmisi ja oskusi.
Õppekava juht ja kontaktisik
ees- ja perenimi:
Laura Kikas
ametikoht:
Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor
telefon:
+372 5306 3068
e-post:
laura.kikas@sisekaitse.ee
Märkused:
1. Moodulite rakenduskava https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad

