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Nimi Teema 

Anti Kaprei Hübriidohtude julgeolekustamine Eesti julgeolekupoliitika kujundajate 

diskursuses 

Hare Unt Sõjalise kohaviitevõrgustiku kasutuselevõtmise võimalikkus ühtse standardina 

Eesti jõustruktuurides 

Hendrika Näägo 2014-2019. aastatel toimunud sisserände mõju süütegudele Eestis 

Kaarel Kraus Vanglateenistuse roll laiapindses riigikaitses 

Kadri Paas Eesti riikliku strateegilise kommunikatsiooni võimalused sõnumilevitajate 

kaasamiseks infosõjas 

Kalev Õiger Eesti elanikkonna valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks ja võimalikud 

meetmed negatiivse mõju vähendamiseks 

Katreen Salundi Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise võimalused virtuaalvääringu 

teenuste pakkumisel Eestis 

Mari-Liis Sepp Kliendikeskne lähisuhtevägivalla sündmuse menetlemine esmakontakti käigus 

Häirekeskuse näitel 

Polina Mesilane Infotõrgete leevendamine maksukäitumise hinnangute e-teenuse näitel 

Remo Perli Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis 

Silvia Tänav Eesti uurijate ja mitteasjatundjate uskumused petliku käitumise tunnuste 

kohta 

Urmas Umbleja Julgeolekuasutuste poolt kogutud teave ja selle kriminaalmenetluses tõendina 

kasutamine 

Alari Tihkan Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tähtsus NATO liikmesriikidele 

pluralistlikus käsitluses 

Aleksandra Mäesepp Eesti korteriühistute majanduslik võimekus olemasolevate 1969-

1993 rajatud kõrgeluhoonete tuleohutuse tagamisel: praktika, probleemid, 

ettepanekud  

Alvar Sepp Julgeolekuohud Eestile Valgevene Vabariigi langemisel Venemaa 
Föderatsiooni suurema mõju alla või liitmisel Venemaa Föderatsiooniga 

Annika Karm Eesti haldusorganite koostöö inimkaubanduse tuvastamisel kolmandatest 
riikidest tulevate inimeste hulgast  

Heini Kirs Ukraina vastumeetmeid Venemaa Föderatsiooni infomõjutustegevusele – 
õpikohti Eestile  



Helen Viilup Vanglakaplanite roll kinnipeetavate radikaliseerumise ennetamisel, 
märkamisel ja sellele reageerimisel 

Hendrik Pillmann Värkvõrgu tehnoloogia kasutusega  
seonduvad küberturbe riskid ning nende  
maandamine inimeste tavakasutuses oleva  
Amazon echo tehnoloogia näitel 

Hendrik Tamp Vägivallakuritegusid ennetavad meetmed Eesti vanglates  

Jaana Linno Koostöövõrgustike loomine koolikiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks 
kohalike omavalitsuste tasandil Narva linna näitel  

Kadri Ann Salla Alaealiste kogemused ja arusaamad lepitusest taastava õiguse kontekstis  

Laura Kuus Majandusjulgeoleku tagamine läbi välisinvesteeringute 
sõelumismehhanismide 

Maarja Tänav Eesti-Läti piirikaubanduse mõju kuritegevusele Eesti näitel  

Maia Suviste Eestit diskrediteerivate sõnumite dünaamika 

Venemaa meedias aastatel 2016-2021 

Margarita Ingel Taastava õiguse rakendamine kogukonnakeskses piirkonnapolitseitöös 

Maria Mill Deinstitutsionaliseerimisega kaasnevad väljakutsed 
kogukondades  

Merit Heinsar Isiku riigist väljasaatmine julgeoleku tagamiseks ning selle kohaldamise 
kitsaskohad kohtulahendite näitel  

Nikolai Voronin Piirivalve ja tolli koostöö arendamine ja uute lahenduste rakendamine 
Euroopas Narva maantee piiripunkti näitel  

Piret Avarmaa Elanikkonna varjumise võimalused ja varjumiskohtade sobivus 
lahingutegevuse ajal   
Ida-Virumaa näitel  

Ramon Ruotsi Päästeameti regionaalse tasandi päästetöö juhi kompetentsimudeli 
väljatöötamine 

Sandra Järv Abipolitseinike väljaõppel omandatud oskuste ja teadmiste rakendamine 
praktikas  

Sandra Tiks Medikopteri teenuse loomise vajadused ja selle loomine Eestis  

Siim Sibrits Elektrišokirelva kasutamise õiguslik regulatsioon Eestis ja selle rakendamine 
praktikas  

Uku Arold Põhjala ja Balti riikide psühholoogilise kaitse süsteemide kontseptuaalsed ja 
praktilised alused 

 


