
SISEKAITSEAKADEEMIA 

Sisseastumisavaldus 2019/2020 õa 
 

Eriala, 1. eelistus ................................................................................................................... 

Õppetase  rakenduskõrgharidusõpe  kutseharidusõpe     magistriõpe  
Õppekoormus  täiskoormusõpe      osakoormusõpe    
 

Eriala, 2. eelistus ................................................................................................................... 

Õppetase  rakenduskõrgharidusõpe  kutseharidusõpe     magistriõpe  
Õppekoormus  täiskoormusõpe      osakoormusõpe    
 

ÜLDANDMED 
 

Ees- ja perekonnanimi ................................................................................................................... 

Kodune aadress ...................................................................................................................  
   tänav/talu, küla, alevik, linn/vald, maakond, postiindeks 

E-post   .................................................            E-post on kontakteerumisviis   

Telefon   .................................................          Telefon on kontakteerumisviis   

Isikukood  ................................................................................................................... 

Isikutunnistuse number ................................................................................................................... 

Kodakondsus  ................................................................................................................... 

 

KEELEOSKUS 
 

Emakeel  eesti keel   vene keel     muu  .................................................  

Vene keele oskus  ei tunne tähti         tunnen tähti, algtase    
   rohkem kui algtase      vene keel on emakeel    

Riigieksam „Eesti keel“ (emakeelena) 

Olen sooritanud riigieksami „Eesti keel (emakeel)“ vähemalt 40 punktile   

Olen sooritanud riigieksami „Eesti keel (emakeel)“ tulemusele alla 40 punkti  

Ei ole sooritanud riigieksamit „Eesti keel (emakeel)“     
 

VASTUVÕTUKATSED 
 

Osalen eesti keele testimisel 

01.03.2019    

26.04.2019    
01.07.2019    
Ei osale*     

*täidetakse juhul, kui kandidaadil on 

tehtud riigieksam „Eesti keel 

(emakeel)“ vähemalt 40 punktile, 

eesti keele test sooritatud eelkatsete 

ajal või kandidaadil on SA Innove 

eesti keele C1 taseme tunnistus. 

Osalen kehalistel katsetel 

01.03.2019    

26.04.2019    
02.07.2019    
Ei osale*     

*täidetakse juhul, kui kandidaadi 

soovitud erialal ei ole kehaliste 

katsete sooritamist ette nähtud. 

Osalen vestlusel 

30.-31.05.2019   

01.-12.07.2019   



MUUD ANDMED 
 

Töökoht  
täidavad vanglaametniku erialale kandideerijad  

Tallinna vangla   

Viru vangla   
 

Tartu vangla   

Ei tööta vanglas   

Elukohajärgne prefektuur  

täidavad politseiteenistuse ja politseiametniku erialadele kandideerijad  

Põhja Prefektuur  

Ida Prefektuur   
Lääne Prefektuur  

Lõuna Prefektuur 

Tippsportlikud saavutused - aasta, koht, spordiala ja võistluse nimi 
täidavad ainult need kandidaadid, kes soovivad saada lisapunkte tippsportlike saavutuste eest  

             

            

             

Õppeedukust näitavad tulemused 
täidavad ainult need kandidaadid, kes soovivad saada lisapunkte õppeedukuse eest 

             

            

             
 

 Olen gümnaasiumis läbinud sisekaitseõppe.  

 
  Kinnitan, et minu füüsiline seisund vastab kehaliste katsete raskusastmele. 

  Kinnitan oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja soovi asuda õppima ning seda, et olen 

teadlik rakenduskõrgkooli seaduse § 27³ ja vangistusseaduse § 118 tulenevast kohustusest 

hüvitada riigi poolt minu koolitusele tehtud kulutused õpingute mõjuva põhjuseta 

katkestamise ja eksmatrikuleerimise korral ning lõpetanud isiku kohustusest hüvitada riigi 

poolt tema koolitusele tehtud kulutused valitud erialast lähtuvasse teenistusse või tööle 

päästeasutusse mitteasumise korral. 

  Vastavalt "Isikuandmete kaitse seaduse" §-de 10 ja 11 sätestatule annan nõusoleku käesolevas 

ankeedis minu poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks õppekorralduslikul eesmärgil. 

  Luban pärast õppima tulemise kinnitamist avaldada oma nime SAISis vastuvõetute nimekirjas. 
 

SISSEASTUMISAVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID 
 

Isikutunnistus/pass     Vanglateenistusse astuja isikuankeet      

Lõputunnistus koos hinnetelehega  Politseiteenistusse võtmise isikuankeet     

Eesti keele riigieksami tulemused  Päästeteenistusse astuja isikuankeet     

SA Innove eesti keele C1 tunnistus    Elulookirjeldus (CV)       

Juhiluba      Kehtiv kaitseväe arstliku komisjoni otsus   
Muu             

 

 

............................................................................................................................ 
allkiri, kuupäev 
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