
2015 
 

1. Jevgenia Jakobson „Korrakaitsepolitseinike hoiakud ja ettevalmistus lähisuhtevägivalla juhtumitega 

tegelemisel“ 

2. Triin Lõhmus „Alaealistele erinevate õigusrikkumiste puhul kohaldatavad alternatiivsed mõjutusvahendid“ 

3. Anna-Liisa Lukk „Kohalike omavalitsuste fiskaalpoliitika kuritegevuse ennetamine Eestis“ 

4. Margarita Šatunova „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“ 

5. Janek Pedask „Kriminaalpolitsei tööaja optimeerimine läbi paindliku tööajaarvestuse“ 

6. Janek Vares „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“ 

7. Mari-Liis Kirs „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös ning 

nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“ 

8. Evelin Adamson „Riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitse riigihangete seaduses“ 

9. Hannes Haav „Elektrišokirelvade alane koolituse kava politseiametnikele“ 

10. Laura Laan „Heli-ja videosalvestuse kasutamine tõendite kogumisel kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks 

vastavalt Väärteomenetluse seadustikule Politsei- ja Piirivalveametis“ 

11. Taavi Jürimäe „Multikultuursus Eesti vanglates kui julgeolekuoht täna ja tulevikus“ 

12. Daisi Käger „Vedelgaasi maanteetranspordi riskide kaardistamine Ida regioonis“ 

13. Andrus Tamberg „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade 

julgeoleku-poliitiline analüüs“ 

14. Agnes Salujärv „Andmesubjekti põhiõigusi ohustavad andmeturberiskid ning riskimaandamise 

ettepanekud Eesti siseturvalisuse valdkonnas“ 

15. Sandra Mägi „Terviseedenduse kontseptsiooni rakendamine vangla keskkonnas“ 

16. Marek Väljari „Kogukonna võimalused siseturvalisuse suurendamiseks“ 

17. Knut Hanga „Sõjategevuse tagajärgede likvideerimine demineerimistöödel Eestis“ 

18. Andrus Tamberg „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade 

julgeoleku-poliitiline analüüs“ 

19. Erko Iljin „Eesti naiste hoiakud ja võimalused osaleda laiapõhjalise riigikaitse teostamisel läbi relvata 

asendusteenistuse“ 

20. Janno Ruus „Kogukonna turvalisuse tagamine kaasamise kaudu Raplamaa näitel“ 

21. Janek Vares „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“ 

22. Karin Limbak „Radikaliseerumise peamised põhjused ja ennetamise võimalused“ 

23. Tanel Tiks „DNA teisene ülekandumine ja ristsaastus raskete isikuvastaste kuritegude menetluses“ 

24. Anna-Liisa Lukk „Kohalike omavalitsuste fiskaalpoliitika kuritegevuse ennetamisel Eestis“ 

25. Margarita Šatunova „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“ 

26. Aleksandr Pligunov „Korruptsioonioht erakondade rahastamisel ja selle maandamine“ 

27. Lii Mahlberg „Turvaabinõude kasutamine väljasaatmismenetluses“ 

28. Jelena Roos-Metsma „Asutuste ja erasektori vaheline koostöö lähisuhte vägivalla juhtumite lahendamisel 

Ida-Virumaa näitel“ 

29. Ege-Lii Luik „Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase suhtes järelvalvemeetmete kohaldamine“ 

30. Erik Mesikäpp „Kaitseliidu vabatahtlike värbamismetoodika üliõpilaste kaasamise näitel“ 

31. Liia Koemets „Maksu- ja Tolliameti meetmed maksukuulekuse parandamiseks aastatel 2012-2014“ 

32. Kirsika Hanimägi „Tulemusüksuse juhtide poolt rakendatav ja töötajate poolt tajutav juhtimisstiil  

vanglateenistuses“ 

33. Kaarel väli „Meessoost kinnipeetavate subkultuuri ilmingud tänapäeva Eesti vanglates“ 

34. Mari-Liis Kirs „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös ning 

nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“ 

35. Andre Tammik „Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna mõjude hindamine päästetöö juhtimise 

õpiväljundite saavutamise näitel“ 

36. Laura Nõmmsalu „Sisekaitseakadeemia sisekaitselistele erialadele õppima asumist mõjutavad tegurid“ 

37. Samuli Oskari Siikarla „Inmate interface – IT solution for Inmates in Finnish prisons” 

38. Tago Trei „Alaealiste tapjate kriminaalne profiil“ 



39. Kaarel Kender „Lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud vägivalla karistusseadustiku § 121 koosseisulise 

rakendava asjaoluna määratlemise mõju lähisuhtevägivalla juhtumite retsidiivsusele Tartu linna näitel“ 

40. Anders Süvari „Ohud Eesti julgeolekule Ukraina kriisi näitel“ 

41. Taavi Narits „Psühholoogiline kaitse Eesti julgeolekupoliitika kujundajate käsitluses“ 

 

2016 

 
1. Andrus Reimaa „Politseiametnike palgasüsteemi arenguvõimalused keskkonna muutustest lähtuvalt Ida 

prefektuuri näitel“ 

2. Janek Laev „Lähtekohad kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis“ 

3. Kristiina Raidla-Puhm „Islamiradikalismi tekkepõhjused ja ennetamise võimalused Eestis“ 

4. Karl William Engel „Riigitee sõidetavuse tagamise elutähtsa teenuse toimepidavus äärmuslike 

ilmastikuolude korral“ 

5. Kristel Kivimets „Enesevigastused ja suitsiidid vangistatute seas Eestis“ 

6. Robert Nagel „Vene Föderatsiooni julgeolekupoliitika realiseerimise majanduslikud aspektid Eesti suunal 

Ust-Luga sadama rajamise näitel“ 

7. Rain Saar „Teabepõhise politseitegevuse rakendamine varavastaste kuritegude avastamisel“ 

8. Sergei Andrejev „Koostöö kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel turvalisuse tagamisel Narva 

politseijaoskonna näitel“ 

9. Janis Miilits „2011. aastal jõustunud liiklusseaduse muudatuste mõju ülekäiguradadel jalgratturitega 

toimunud liiklusõnnetustele“ 

10. Kristiina Raidla-Puhm „Radikalismi tekkepõhjused ja ennetamise võimalused Eestis“ 

11. Kairi Schmidt „Bitcoini kasutamise võimalused rahapesu skeemides“ 

12. Rocco Ots „Keskkonnakuriteod ja neile õigusliku hinnangu andmise erisused  Eesti 2009 – 2015 

õiguspraktika näitel“ 

13. Maia Rotka „Kaitseväe tsiviilteenistujate teadlikkus ja tegutsemisvalmidus kriisiolukorras“ 

14. Mario Lindau „Eakate mootorsõidukijuhtide liikluskäitumine Eesti Vabariigis“ 

15. Tarmo Tamm „Lahingumoona ohu kõrvaldamise teenuse plaaniliste tööde analüüs“ 

16. Kaarel Kraus „Aastatel 2013 -2015 Tallinna Vanglast tingimisi enne tähtaegselt vabastatud kõrgohtlikuks 

hinnatud kinnipeetavate retsidiivsuse analüüs“ 

17. Rait Pukk „Tuleohutusalased takistused suuremahuliste puithoonete püstitamiseks Eestis“ 

 

2017 

 
1. Katre Tamp „Kohtuotsusega Maarjamaa hariduskolleegiumisse suunatud õpilaste retsidiivsuse 

vähendamine“ 

2. Käthlin Pukk „Elanikkonna vastuvõtlikkus Päästeameti sõnumitele“ 

3. Henrik Volmer „Avaliku korra vastaste süütegude menetluslikud küsimused“ 

4. Sandra Tammiksaar „II kooliastme aineõpetajate valmisolek ohutuse teemade käsitlemiseks 

õppeprotsessis“ 

5. Margus Kukkur „Küberkaitse korraldamine finantssektoris“ 

6. Rainer Koor „Politseikooli lõpetanute töölerakendamise võimalused Politsei- ja Piirivalveametis“ 

7. Diana Erikson „Korrakaitsepolitseinike hoiakud vahetu sunni kohaldamise ja politseivägivalla ilmingute 

suhtes Jõgeva ja Viljandi politseijaoskondade näitel“ 

8. Krista Korobova „Lennureisijate broneeringuinfosüsteemi: rakendamine ja efektiivsus teiste riikide näitel“ 

9. Sven Sargma „Mereolukorrateadlikkus ja selle arendussuunad mereseirega tegelevate ametkondade 

näitel“ 

10. Maret Voore „Siseriiklik tervishoiualane koostöö hädaolukorra või sõjaajal“ 

11. Krista Randvere „Finantskontode automaatse teabevahetuse mõju maksuresidentide käitumisele ja 

maksulaekumisele Eestis (Balti riikide praktika teabe käsitlemisel)“ 



12. Indrek Teras „Tuleohutuse valdkonna haldusülesannete ja teenuste korraldamine“ 

13. Raido Pruul „Eesti uimasti- ja karistuspoliitika arengusuunad Portugali mudeli rakendamise näitel“ 

14. Kalev Õiger „Eesti elanikkonna valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks ja võimalikud meetmed 

negatiivse mõju vähendamiseks“ 

15. Maia Suviste „Privaatsuse eeldatus jälitustegevuse kontekstis ning selle reguleeritus Eesti õigusruumis“ 

16. Kerstin-Hedvig Martmaa „Sisejulgeoleku positsioneerimine Eesti julgeolekupoliitika strateegiates“ 

17. Kristina Lauri „Politsei- ja Piirivalveameti võimekuse tõstmine eel- ja järelkontrolli osas kodakondsuse ja 

välismaalaste menetlustes“ 

18. Mari Kolga „Eesti üldhariduskoolide personali valmisolek hädaolukordadele reageerimiseks ja nende 

lahendamiseks“ 

19. Saskia Kiisel „Küberheidutus Eesti kaitsepoliitikas“ 

20. Liis Vihmar „Lähisuhtevägivalla kujutamine Eesti kirjutavas online-meedias“ 

21. Kelly Nevolihhin „Lähisuhtevägivalla esinemine politseiametnike peredes“ 

22. Mihkel Sildnik „Kohalike omavalitsuste hädaolukorra lahendamise plaanide vastavus kohalike elanike 

vajadustele kriisiolukorras Jõgeva maakonna näitel“ 

23. Guido Ulejev „Päästeameti integreeritud riskihalduse mudel“ 

24. Riko Roos „Pikaajalistel tsiviilmissioonidel osalenud ametnike kogemuste rakendamine Siseministeeriumi 

valitsemisala asutustes“ 

25. Priit Sepp „Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis“ 

26. Jaana Karsanov „Kütuseterminalide riskianalüüsides sisalduvate leevendusmeetmete piisavuse 

hindamine“ 

27. Aili Ehamaa „Maakondade turvalisuse nõukogude roll siseturvalisuse tõstmisel“ 

28. Maarja Liisa Lindre „Naiste osalemine ajateenistuses: naisabiturentide motivatsioon ja seda mõjutavad 

tegurid“ 

29. Jaana Palusaar „Sidusrühmade koostöö praktilise õppe korraldamisel (SKA kolledžite tööpraktika näitel)“ 

30. Anti Kaprei „Eesti erakondade käsitlus hübriidsõjast ja selle ohu teadvustamisest sisejulgeoleku 

kontekstis“ 

31. Elena Palm „Praktikajuhendajate ja praktikantide hoiakud ning selle seos õppepraktika kvaliteediga 

sisejulgeoleku erialade näitel“ 

32. Janika Kirt „Juhtumikorraldus Viru Vanglas 2010 kuni 2015 aasta näitel“, juhendaja Piret Liba 

33. Maia Suviste „Venemaa Eesti-suunalise mõjutustegevuse dünaamika aastatel 2013-2017“ 

34. Janno Ruus „Kogukonna turvalisuse tagamine kaasamise kaudu Raplamaa näitel“ 

35. Kerstin-Hevig Martmaa „NATO liikmesriikide ohutunnetus Venemaa mittesõjalise ohu osas ja selle mõju 

Eesti julgeolekule“ 

 

2018 

 
Agnes Salujärv-

Kreem 

Sisekaitseakadeemia ja KVÕA julgeolekualase hariduskoostöö tõhustamise 

võimalused 

Irina Lukjanovitš Politseiametnike kehalise aktiivsuse, kehaliste võimete ja töösoorituse kvaliteedi 

seosed 

Kristel Siiman Kriisireguleerimise eest vastutavate spetsialistide teadlikkus elutähtsa teenuse 

toimepidevuse tagamisest Eesti haiglate näitel 

Marek Matiisen Sisejulgeolekut tagavate asutuste mehitamata lennuvahendite vastased meetmed 

ning nende kasutamise õiguslikud alused 

Mirell Reinson Kodutute subkultuuri tüüpjooned Tallinnas 

Saskia Kiisel Eesti küberjulgeoleku tugevdamise võimalused läbi küberheidutuse Ameerika 

Ühendriikide näitel 

Kristjan Repp Alkoholi müügi ajalise piirangu kasutamise efektiivsed võimalused Tallinna 

vanalinna näitel 

Merilin Maarits CBRN-e Security Management 



Marek Väljari Naabrivalve piirkondade koostöövõimekuse tõstmine Viljandis ja Narvas 

Kerstin-Hedvig 

Martmaa 

Kaitseliidu tsiviil-militaar koostöö võimekus põhja maakaitseringkonna näitel 

Alar Roop Elanikkonna kaasamise võimalused Eestis korraldatavatele kriisiõppustele 

Merike Tartu Vangla roll süüdimõistetud välisriigi kodanike väljasaatmismenetluses ja koostöö 

teiste asutustega 

Raido Pruul Pärnu politseijaoskonna koostööpartnerite ootused piirkondlikule politseitööle 

Rain Alev Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu terrorismivastane koostöö PNR’i näitel 

Eveli Lill Riigiasutuse riski- ja kriisikommunikatsiooni korralda-  

mise põhimõtted veterinaar- ja toiduameti näitel 

Rasmus Keskküla Haldusreformi tulemusena loodud keskmise suurusega kohalike omavalitsuste 

valmisolek hädaolukordade lahendamiseks 

Erkki Põld Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti merepääste ühise üksuse moodustamise 

ja reageerimise põhimõtted 

Kristel Siiman Kriisireguleerimise eest vastutavate spetsialistide teadlikkus elutähtsa teenuse 

toimepudevuse tagamisest Eesti tervishoiuvaldkonna näitel 

Keio Usai Eesti abiturientide hoiakud kaitseväeteenistusse ning nende kujunemist mõjutavad 

tegurid 

Merilin Maarits CBRN-e Security Management 

 

2019 

 

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 

 

2020 

 
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 
 

2021 
 

Nimi Teema 
Olger Nõmm 
 

„Vintraudse tulirelva padruni omaduste mõju kindlakstegemine lastud kuulidele 
jäävatele jälgedele“ 

Kai Jääger 
 

„Teabepõhise politseitegevuse strateegia rakendamise lähtekohtade väljatöötamine 
Politsei- ja Piirivalveameti näitel“ 

Karmen Kirs da 
Silva 

„Eesti terrorismiohtu määravate tingimuste analüüs“  

Kätlin Liiva „Politseiametniku kutsesobivusnõuete vastavus politseiteenuse vajadustele“ 
Martina Kommel „Linna- ja vallavalitsuse korrakaitseametniku roll korrakaitsemaastikul ja selle 
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