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Korrakaitseametniku 5. taseme kutse taastõendamise taotlus ja 

eneseanalüüs 
Reg nr 

TAOTLUS 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks  

kutse taastõendamisel  

 

TAOTLEJA ISIKUANDMED 

Eesnimi (trükitähtedega)  MARI  

Perekonnanimi (trükitähtedega) VAARIKAS 

Isikukood                                 |4|8|7|1|1|0|7|8|9|1|3 

Aadress linn / maakond, postiindeks/ tänav, maja, korter / küla 

Tallinn, Harjumaa, 10614 

 Paldiski mnt 48a 

Kontakttelefon(id): 

+372 5xxxxxxx 

e-posti aadress: 

mari.vaarikas@tallinn.lv 

Taotletava kutse kutsestandardi nimetus ja tase: 

KORRAKAITSEAMETNIK, 5. tase 

 

TAOTLUSE ÜLDANDMED 

Soovin kutse taastõendamisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust 

Õpingute/töökogemuse/koolituse nimetus Kompetentsi nimetus tulenevalt 
kutsestandardist 

OTSUS 

Kombineeritud: õpingud ja töökogemus SÜÜTEOENNETUS Täidab 
hindaja 

Töökogemus  JÄRELEVALVE TEOSTAMINE Täidab 
hindaja 

Õpingud  KOHTUVÄLINE MENETLUS Täidab 
hindaja 
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Töökogemus JÄRELEVALVE AVALIKUS KOHAS 
KÄITUMISE NÕUETE ÜLE 

Täidab 
hindaja 

Lisatud dokumentide 
loetelu 

Lisa 1. Märgukiri lume koristamiseks (koopia). 

Lisa 2. Mupo kontrollib Tallinna ühistranspordis maski kandmist, err.ee 

Lisa 3. Perepäeva ajakava. 

Lisa 4. Mupo korraldas toreda perepäeva hotellis Džingel, pealinn.ee. 

Lisa 5. Mupo trahvis Lasnamäel kuuske laasinud meest. Tv3.ee KRIMI 

Lisa 5…. 
Lisa 6…. 
…. 

 
 

ENESEANALÜÜS 

Korrakaitseametniku 5. taseme kompetentside saavutatuse tõendamiseks palun analüüsige iga 

kompetentsi järel olevaid tegevusnäitajad. Lahtrisse Kompetentsi tõendamine on võimalik sisestada kuni 

2000 tähemärgist koosnev tekst. 

Analüüs sisaldab selgitusi, kuidas kompetents on saavutatud. Tooge välja, milliseid teadmisi ja oskusi 

kasutasite töösituatsioonides tulemuste saavutamiseks, mida õppisite erinevatest kogemustest. 

Lahtrisse Viide tõendusmaterjalile lisage tõendite loetelu, mis teie poolt analüüsitud tegevusnäitajaid 

kinnitavad.  

 

1. SÜÜTEOENNETUS  

1) vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile hoiab ära süütegusid 

ja muid korrarikkumisi, rakendades sobivaid taktikaid ja meetmeid vastavalt seadusele 

2) nõustab isikuid nende õigusteadlikkuse tõstmiseks, kasutades selleks sobivaid meetodeid 

3) tööülesandeid täites teavitab tema poole pöördumisel avalikkust oma tööülesandeid 

puudutavates küsimustes, lähtudes organisatsioonis kehtestatud meediaga suhtlemise korrast 

ja oma volitustest 

Kompetentsi 

tõendamine 

Töötades Tallinna Munitsipaalameti menetluse ja piirkonnatöö osakonnas 

vaneminspektorina, on ametijuhendiga minu teenistuskohustuseks linnakodanikele 

ja organisatsioonidele selgitustöö tegemine (vt ametijuhendit).  

 

Selgitustöö eesmärk on ennetada avaliku korra rikkumisi. Vastavalt hooajale või 

esile kerkinud probleemidele saadan talvisel ajal inimestele märgukirju libedustõrje 

tegemiseks ja lumekoristamiseks, muudel aegadel kohustuslike heakorratööde 

tegemiseks (vt Lisa 1). 

 

Tallinna elanike ja külastajate tervise huvides tegin selgitustööd ja jagasin 2021a 

kevadel korduvalt ühistranspordis maske (vt Lisa 2 fotot, kus on näha ka mind 

töötamas). Inimesed olid koostööaltid, keegi ei keeldunud nakkuse leviku piiramiseks 

maski kandmisest. Leian, et sellistel juhtudel vestlemine täidab oma eesmärki 

paremini, kui karistamine.  

https://www.err.ee/1608128203/mupo-kontrollib-tallinna-uhistranspordis-maski-kandmist
https://pealinn.ee/2022/03/19/mupo-korraldas-toreda-perepaeva-hotellis-dzingel/
https://uudised.tv3.ee/uudised/eesti-uudised/krimi/uudis/2019/02/07/mupo-trahvis-lasnamael-kuuske-laasinud-meest/
https://www.tallinn.ee/telefoniraamat-puu#tootaja_10070237&asutus2_50003290&asutus1_50003284
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Koostöös Põhja prefektuuri kolleegidega valmistasime ette ja viisime sõjapõgenikele 

läbi perepäeva  hotellis Džingel. Korraldasime liikluslinnaku, sportlikke mänge ja 

vestlesime linna heakorra, lemmikloomade, sportimise ja enesekaitse teemadel (vt 

Lisa 3 ja 4). Osalejatel oli palju küsimusi seoses lemmikloomadega, selgitasime, et 

Tallinnas on  lubatud loomaga ühissõidukis olla, kuid koerad peavad olema 

suukorviga ja rihma otsas, kassid kandevahendis. Samuti jagasime infot 

sotsiaalruumide üürile andmise kohta.   

 

Töötades patrullis, märgates võimaliku korrarikkumise toimepanemist (näit 

jäätmete käitlemise, lemmikloomaga avalikus ruumis jalutamise või looma järelt 

koristamisega seoses), pean oluliseks esmalt inimesega vestelda ja võimalikule 

rikkumisele tähelepanu juhtida. 

 

Tööülesannete täitmisel on tarvis suhelda meediaga. Meid on õpetatud, et 

ajakirjandusega peab rääkima ausalt, suhtuma ajakirjandusse abivalmilt, jagama 

ajakirjanikele igakülgset objektiivset infot oma vastutuse piires ja oma tegeliku nime 

all. Alati peab kõik faktid üle kontrollima ja vajadusel täpsustama need kolleegidega, 

mõnikord on tarvis olnud eelnevalt üle vaadata õigusaktid. Näiteks  on olnud tarvis 

anda intervjuusid ja selgitada üldsusele saates Krimi, mida tehakse mahajäetud 

sõidukitega, millised õigused ja kohustused on jäätmevaldajatel ja loomapidajatel. 

Olen pidanud  meedia vahendusel selgitama avalikku huvi pälvinud juhtumeid, 

näiteks kuidas mees Lasnamäel kuuseoski raius. 

Olen töö käigus õppinud, et meediaga suhtlemise peab eelnevalt vahetu juhiga 

kooskõlastama. 

Viide tõendus-

materjalile 

Lisa 1. Märgukiri lume koristamiseks (koopia). 

Lisa 2. Mupo kontrollib Tallinna ühistranspordis maski kandmist, err.ee 

Lisa 3. Perepäeva ajakava. 

Lisa 4. Mupo korraldas toreda perepäeva hotellis Džingel, pealinn.ee. 

Lisa 5. Mupo trahvis Lasnamäel kuuske laasinud meest. Tv3.ee KRIMI 

2. JÄRELEVALVE TEOSTAMINE 

1) kogub järelevalve teostamiseks informatsiooni, kasutades erinevaid allikaid ja meetodeid; analüüsib 

ja hindab kogutud informatsiooni; vastavalt pädevusele langetab selle põhjal tegevusotsuse; pädevuse 

puudumisel edastab info asjaomastele isikutele.  

2) kohaldab järelevalvemeetmeid vastavalt õigusaktidele. 

Kompetentsi 

tõendamine 

(max 2000 tähemärki) 

Viide tõendus-

materjalile 

(Tõendusmaterjalide loetelu) 

3. KOHTUVÄLINE MENETLUS 

1) tuvastab väärteokoosseisu vastavalt õigusaktidele.  

2) menetleb väärtegusid vastavalt õigusaktidele, teeb lahendi. 

Kompetentsi 

tõendamine 

(max 2000 tähemärki) 

https://www.err.ee/1608128203/mupo-kontrollib-tallinna-uhistranspordis-maski-kandmist
https://pealinn.ee/2022/03/19/mupo-korraldas-toreda-perepaeva-hotellis-dzingel/
https://uudised.tv3.ee/uudised/eesti-uudised/krimi/uudis/2019/02/07/mupo-trahvis-lasnamael-kuuske-laasinud-meest/
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Viide tõendus-

materjalile 

(Tõendusmaterjalide loetelu) 

4. JÄRELEVALVE AVALIKUS KOHAS KÄITUMISE NÕUETE ÜLE 

1) patrullib ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, vajadusel reageerib ja 

sekkub vastavalt oma pädevusele.  

2) võtab vastu erinevas vormis teateid; registreerib ja edastab teated vastavalt korrakaitseorganis 

kehtestatud asjaajamiskorrale.  

3) kontrollib teate sisu; võtab tarvitusele meetmed ohu kõrvaldamiseks. 

4) rakendab esmaseid riikliku järelevalve meetmeid ohu kõrvaldamiseks ja korrarikkumise lõpetamiseks 

vastavalt õigusaktidele. 

Kompetentsi 

tõendamine 

(max 2000 tähemärki) 

Viide tõendus-

materjalile 

(Tõendusmaterjalide loetelu) 

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust. 

 

Kuupäev:   Taotleja allkiri: 


