
Valikkursus: POLITSEIÕPE (35 TUNDI) 

 

Valikaine eesmärgid 

Noor aitab kaasa turvatunde ja kindluse loomisele nii Eestis kui ka kogu Euroopas.  

1. Riigikaitseõpetuse politseiõppe valikkursuse ulatuses läbi teoreetiliste ja praktiliste 

õppuste, õppesõitude ning politseitöö seire anda õpilastele teadmisi politsei 

struktuurist ja ülesannetest ning politsei tööst. 

2. Valikaine õppimise kaudu parandada noorte teadlikkust kutsevalikul ning 

konkurentsivõimet nii tööturul kui õpingute jätkamisel. 

3. Tõsta sisekaitseliste erialade populaarsust. 

4. Süvendada noortes seadusekuulekust, selgitada neile õiguspärase käitumise 

vajalikkust ja edastada õigusteadmisi.  

5. Läbi politseiõppe valikaine luua lisaväärtust gümnaasiumite õppekavadesse. 

 

Eelkoolituse ülesanded 

Valikaine õppeprogrammi ülesandeks on anda 10. klassi õpilastele ülevaade sisejulgeoleku 

eri- ja kutsealadest. Õpilased omandavad õppe jooksul kompetentsid, läbi mille nad 

mõistavad õiguspärase käitumise vajalikkust, samuti tunnevad huvi politsei- ja 

piirivalveametniku elukutse vastu ja asuvad õppima antud erialal.  

Õpilased oskavad konflikte vältida ja lahendada, käituda tolerantselt, et olla seaduskuulekas 

õigusriigi kodanik. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Õpet saavad alustada põhiharidusega isikud, kes ei ole karistatud tahtliku kuriteo 

toimepanemise eest ega oma karistusi ning on Kadrina Keskkooli õpilaste nimekirjas. 

 

Kestvus ja maht 

Riigikaitseõpetuse politseiõppe valikkursus kestab 35 tundi. Ainekava raames omandatakse 

teoreetiline ülevaade politsei ajaloost, struktuurist ja töökorraldusest, seadusandlusest. 



Viiakse läbi praktilisi õppusi, politseitöö seiret ja toimuvad õppesõidud õppe- ja 

ametiasutustesse.  

 

Õppesisu ja õpiväljundid 

Õppeprogrammi läbinu on omandanud järgmised pädevused: 

• omab ülevaadet sisejulgeoleku erinevatest teenistustest (ajalugu, areng, struktuur) ja 

kutsealasest terminoloogiast 

• tunneb Eesti Vabariigi seadusi, karistusõigust 

• teab vabatahtlike kaasamise võimalusi  

• teab abipolitseiniku seadusest tulenevad õigusi ja kohustusi (oskab näha 

abipolitseiniku pädevust ja rolli politseitegevuses) 

• tunneb abipolitseiniku ametitunnuseid, sotsiaalseid tagatisi (oskab eesmärgipäraselt 

kasutada rinnamärki, käesidet) 

• omab ülevaadet avaliku teenistuse olemusest ja ametniku eetikast 

• teab inimõiguste aluseid ja oskab suhelda erinevate isikutega, et olla hea teenindaja 

• oskab ennast kaitsta ning oskab vältida liigse jõu kasutamist, teostada turvakontrolli 

ning vältida tervisekahjustusi 

• oskab kasutada käeraudu, kumminuia ning kuulivesti 

• teab süütegude liigitamise aluseid, oskab süütegu märgata ning teab erinevate 

menetlusosaliste õigusi ja kohustusi 

• oskab suhelda õigusvastase teo toimepannud ja/või abivajavate alaealistega 

• teab koostöö aluseid pääste ning kiirabiga 

• teab millised on piiriületuseks vajalikud dokumendid ja teab lihtsamaid 

kontrollipõhimõtteid, pagulased 

• oskab kasutada piirivalves kasutatavaid tehnilisi vahendeid 

• tunneb piiri valvamise erisusi (maismaa, piiripunkt, piiriveekogu, välispiir) 

• omab ülevaadet politsei kasutuses olevatest relvadest ja sellega kaasnevast 

ohutustehnikast 

• omab ülevaadet teenistuskoerajuhi tööst 

• tunneb turvataktika nõudeid, oskab teostada isiku ja tema asjade läbivaatust 

• teab, mis on värbamine politseis 

• teab, mis on süüteoennetus  

• teab, mis on kohtingu-/lähisuhtevägivald 



 

Õppe lõpetamise tingimused 

Õppe läbimise aluseks on kõikides valikaine tundides osalemine ja praktiliste õppuste 

läbimine. Valikaine lõppeb hindelise kontrolltööga.  

 


