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Nimi Teema 

Andre Tammik Motivatsiooni mõjutavad tegurid operatiivtöö tulemuslikkuse juhtimise 
hindamisel 

Erik jõesaar Politseinike ettevalmistus tulirelva kasutamisel teiste isikute vastu 

Erkki Põld Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud koordineerimise ja 
koostöö mudeli rakendamine merepääste valdkonnas 

Hannes Lember Vormikaamerate kasutamise seaduslikud alused Politsei- ja Piirivalveametis 

Kirsika Hanimägi Avavangla roll kinnipeetavate naasmisel ühiskonda 

Kristjan Repp Politsei vajadus ja võimalused võtta kasutusele opioidide antidoot naloksoon 

Käthlin Pukk Elanikkonna vastuvõtlikkus kriisikommunikatsiooni sõnumitele tormi näitel 

Marek Matiisen Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende 
maandamine muutuvas keskkonnas 

Rasmus Keskküla Elutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate kaugkütteteenusepakkujate 
valmisolek teenuse toimepidevuse tagamiseks 

Roel Burov Korruptsiooniriskide maandamine Eesti kohalike omavalitsustega seotud 
asutustes ja äriühingutes 

Viljar Pärtel Uue riigihangete seaduse mõju hangete protsessile Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse näitel 

Irina Lukjanovitš Häirekeskuse töötajate koolitusvajadus ja koolitussüsteemi arendamise 
võimalused 

Aveli Tättar Illegaalsete tubakatoodete käitlemise tõkestamise tõhusus 

Doris Raudsepp Radikaliseerumise riskihindamise meetodid ja nende rakendamine Eestis 

Georg-Tomek Triškin Tööränne Eestis ja selle mõju siseturvalisusele 

Gerda Pärnamäe Praktika juhendaja professionaalne areng Eesti vanglasüsteemi näitel 

Heleri Pärmik Kodanikukeskse ja riigile tõhusa sündmuspõhise teenuse kujundamine 
elupäästva teenuse kontekstis 

Mari Kolga Eesti üldhariduskoolide personali valmisolek hädaolukordadele reageerimiseks 
ja nende lahendamiseks 

Mari-Liis Sepp Mehitamata õhusõidukite poolt põhjustatud intsidendid ja nende ennetamise 
võimalused lennujaamas Tallinna Lennujaama näitel 

Mati Ombler Korruptsioonivastase tegevuse organisatsioonilise võimekuse tõstmise 
võimalused Eestis 

Mikk Golubtsov Kaitseväe ja Politsei – ja Piirivalveameti ülese lennuvahendiste ristikasutamise 
vajadus ja võimalused 

Mirell Reinson Kodutute subkultuuri tüüpjooned Tallinnas 

Piret Avarmaa Esmakordselt joobes juhtimiselt tabatud isikute hinnang karistuse kandmise 
asemel läbitud alkoholi sõltuvusravile ja selle tulemuslikkusele 

Raul Vahtra Ametikohapõhise korruptsiooniriskide metoodika väljatöötamine ning 
rakendamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel 

Roel Burov Väärkäitumisest teavitamine ja teavitajate kaitse Eesti kohalikes omavalitsustes 

Tanel Murakas Elupäästeahela lühendamise võimalused päästesündmustele reageerimisel 
Jevgenia Jakobson Venemaalt pärinevate narratiivide käsitlemine Eesti vene koolide ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse ainetes Tallinnas, Narvas ning Kohtla-Järvel 

Kateriina Mudarissova Välisagentide mõjutustegevus kui võimalik oht riigi julgeolekule USA ja 
Venemaa Föderatsiooni näitel 

Mailin Aasmäe Koolinoorte poliitilise tolerantsuse hindamine ja mõistmine, kui üks võimalik 
meede noorte äärmusluse ennetamiseks 

 


