
VALIKKURSUSE AINEKAVA 
 
 

 
 

1. Sisekaitseline eelkutseõpe (piirivalve moodul) 
 

1.1.Üldalused 
Õppe alustamise tingimused 
Õpet saavad alustada põhiharidusega isikud, kes ei ole karistatud tahtliku kuriteo 
toimepanemise eest ega oma karistusi ning on Gümnaasiumi õpilasnimekirjas. 
  
 

1.1.1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 
Võimaldada õpilastel läbida eelkutsealane koolitus sisejulgeoleku erialadel.  
Tõsta sisekaitseliste erialade populaarsust.  
Sisekaitselise kutsealase eelkoolituse rakendamise kaudu parandada noorte 
teadlikkust kutsevalikul ning konkurentsivõimet nii tööturul kui õpingute jätkamisel. 
Läbi sisekaitselise eelkoolituse luua lisaväärtust õppeprotsessi gümnaasiumite 
õppekavadesse. 

 
1.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Eelkoolituse ülesanded 
Kutsealase eelkoolituse õppeprogrammi ülesandeks on anda gümnaasiumi õpilastele 
ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest. Õpilased omandavad õppe jooksul 
kompetentsid, mis on vajalikud  abipolitseinikule, abipäästja  ja piirivalveametnik I 
kutsekvalifikatsioonile. 
Õpilased omandavad pädevustaseme, mis võimaldab sooritada hiljem asutuses kas 
abipolitseiniku, abipäästja või piirivalveametnik I kvalifikatsioonieksami 
(kutsestandardi tähis: 18-20032007-01/3, algtase: mõistete, faktide ja põhimõtete 
teadmine, põhiliste töövõtete valdamine).  

 
1.1.3. Õppetegevus 

Kestvus ja maht 
Esimesel õppeaastal toimub 3 kursust päästeõpet, teisel õppeaastal 3 kursust 
politseiõpet ning kolmandal 2 kursust piirivalveõpet. Kursuste käigus omandatakse 
lihtsustatult sisejulgeoleku erialade põhitööde peamised oskused. 
Piirivalve õppemoodulis toimub kaks 35-tunnist kursust. Kokku 70 tundi, mille 
käigus omandatakse algteadmised piiri valvamise ajaloost, struktuurist ja 
töökorraldusest ning Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu liikmesriikide piirivahelisi 
ülesandeid täitvatest organisatsioonidest, rahvusvahelistest ja siseriiklikest 
õigusnormidest lähtuvalt piirivalvelistest tegevustest, piiri kontrolli meetoditest ja 
taktikatest ning toimuvad väljasõidud ametiasutustesse.  
 
 

1.2. IV kooliaste (gümnaasium) 
    

1.2.1. Kooliastme õpitulemused (õpiväljundid) 
Õppeprogrammi läbinu on omandanud järgmised pädevused: 

- omab ülevaadet sisejulgeoleku erinevatest teenistustest (ajalugu, areng, struktuur) ja 
kutsealasest terminoloogiast 

- teab vabatahtlike kaasamise võimalusi ning tunneb päästja, piirivalvuri ja politseiniku 
kutsega seotud siseriiklikke ja rahvusvahelisi õigusakte 

- omab ülevaadet avaliku teenistuse olemusest ja ametniku eetikast 



- teab inimõiguste aluseid ja oskab suhelda erinevate isikutega ja olla hea teenindaja 
- oskab ennast kaitsta ning oskab vältida liigse jõu kasutamist, teostada turvakontrolli, 

peatada sõidukit ning vältida tervisekahjustusi 
- oskab kasutada erinevaid raadiosidevahendeid ja eetris suhelda 
- teab süütegude liigitamise aluseid, oskab süütegu märgata ning teab erinevate 

menetlusosaliste õigusi ja kohustusi 
- omab ülevaadet keskkonna- ja looduskaitsest 
- teab koostöö aluseid pääste ja politseiga ning kiirabiga (vajadusel piirivalvega) 
- omab ülevaadet teenistuskoerajuhi tööst 
- oskab lugeda tingmärkidega kaarti ja maastikul orienteeruda 

 
 

1.2.2. Õppesisu, õpitulemused, lõiming, läbivad teemad 
 

Sisu 
Tundide arv, 
lektor(id) 

Õpitulemused Lõiming Läbivad 
teemad 

Ülevaade piirivalve 
ajaloost (2) 
 
Nelly Ruuge 

Annab ülevaate piirivalvelisest ajaloost.  
1) 1918-1940 
2) 1990-2009 
3) 2010-… 
Oskab nimetada olulisimaid sündmusi 
piirivalve ajaloost, kirjeldada arengut. 

Kodaniku-
õpetus  

 

Politseiüksused piiril 
(6) 
 
Nelly Ruuge 

Kirjeldab politseiüksuseid piiril.  
1) Piirivalve positsioon Politsei- ja 

Piirivalveametis – tegevussuunad 
erinevates osakondades, alluvus 

2) Piirivalvebüroo prefektuuris – 
tegevused, alluvus 

3) Kordonid, piiripunktid ning 
valmidusüksus – ülesehitus, 
tegevused, alluvus 

Kirjeldab piirivalve struktuuri. Nimetab 
olulisemad üksused ning nende 
põhiülesanded. 

  

EL liikmesriikide 
piirivahelisi 
ülesandeid täitvad 
organisatsioonid 
ning nende erisused 
(3) 
 
Nelly Ruuge 

Teab EL liikmesriikide piirivalvelisi 
ülesandeid täitvaid organisatsioone ning 
nende erisusi. 
1) Lühiülevaade EL institutsioonidest 
2) FRONTEX 
3) Kahepoolne koostöö (milliste 

riikidega, mis tasandil) 
4) Mitmepoolne koostöö (milliste 

riikidega, mis tasandil) 

  

Piirikontrolli 
reguleerivad 
siseriiklikud ja 
rahvusvahelised 
õigusnormid (5) 
 
Nelly Ruuge 

Teab piirikontrolli reguleerivaid sise-
riiklikke ja rahvusvahelisi õigusnorme. 
1) Schengeni konventsioon – üldised 

eesmärgid 
2) Schengeni piirieeskiri – üldised 

eesmärgid 
3) Politsei ja piirivalve seadus 
4) Riigipiiri seadus [Eesti riigipiir, selle 

kulgemine ja riigipiiri ületamine, Eesti 
territoriaal- ja siseveed ning õhuruum, 

  



riigipiiri tähistamine (erinevad 
piirimärgid), piiririba, piiri valvamine] 

5) Piirirežiimi eeskiri 
6) Välismaalaste seadus 
7) Välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seadus 
Teab: kes on politseiametnik piiril, mis on 
politsei ülesanded, mis on riigipiir 
(sisepiir, välispiir, nende ületamine), 
ajutine kontrolljoon, siselend, välislend, 
kolmas riik, kes on välismaalane, 
piiripunkt ja kordon (nende põhilised 
tegevused), millistele nõuetele peab 
vastama välismaalane, kui soovib siseneda 
EL-i, elamisluba (miks antakse), viisa 
(miks antakse), varjupaigataotleja, 
pagulane, täiendava kaitse saaja, ajutise 
kaitse saaja. 
Nimetab olulisemaid õigusakte, mis 
reguleerivad politsei/piirivalve tegevust 
piiril, teab ametnike õigusi ja kohustusi. 

Isikut tõendavad ja 
transpordivahendite 
dokumendid, 
enamlevinud 
turvaelemendid ja 
võltsingud ning 
dokumentide 
kontrollimise 
meetodid (15) 
 
Nelly Ruuge 

Kirjeldab isikut tõendavaid ja 
transpordivahendite dokumente, enam-
levinumaid turvaelemente ja võltsinguid 
ning dokumentide kontrollimise 
meetodeid. 
1) Isikut tõendavate dokumentide seadus 
2) Milliseid dokumente ja kes väljastab 

EV kodanikele ja mittekodanikele 
3) Mida teha, kui välismaal dokument 

kaob (projekt turvaliselt tööle 
välismaale) 

4) Milliseid dokumente väljastatakse 
teiste riikide poolt, mida EV ei 
väljastata (laste reisidokumendid, 
teenistuslik pass, eri pass, meremeeste 
raamat, EL hädaabi reisidokument) 

5) Kommertspaberi ja turvapaberi 
erinevused 

6) Paberisse lisatavad turvaelemendid 
(meleerkiud, planšetid) 

7) Erinevad trükistiilid, kus neid 
kasutatakse, tuvastamine (ofsettrükk, 
kõrgtrükk, sügavtrükk, tindiprinteri 
trükk, laserprinteri trükk, 
lasergraveering) 

8) Värvipitser ja reljeefpitser 
9) Dokumentides kasutatavad kiled ning 

foto vahetuse tuvastamine (laminaat-
kile, holograafiline kile, 3M kile, foto 
vahetusele viitavad tundemärgid, kui 
foto on kaetud kilega) 

10) Erinevad võltsinguliigid ja nende 
tunnused 

  



11) Erinevad dokumentide kontroll-
seadmed (luup, mikroskoop, UV-
lamp, 3M lamp, pintsetid) 

12) Isiku tuvastamise põhimõtted 
(dokumendis olev foto ja isik, kes 
dokumendi esitab) 

13) Profileerimise põhimõtted (reis, pagas, 
isiku sobivus) 

14) Ebaseaduslik sisseränne 
15) Inimkaubandus 
Eristab dokumente ja kasutab tehnilisi 
vahendeid. 
Tunneb ära ja suudab eristada seaduslikult 
välja antud dokumente võltsingutest. 

Erinevad piiri 
valvamise meetodid 
ja taktika (algtase) 
(15) 
 
Nelly Ruuge 

Kirjeldab algtasemel erinevaid piiri 
valvamise meetodeid ja taktikat. 
1) Piiri valvamise toimkonnad  

a) iseloomustab erinevaid piiri 
valvamisel kasutatavaid 
teenistustoimkondi 

b) kirjeldab toimkonda astumist 
c) kirjeldab erinevate toimkondade 

tegevusi 
d) teab erinevaid piiri valvamise 

meetodeid 
e) teab, kuidas tähistatakse riigipiiri 

ja mis on piiririba 
f) teab erinevaid sidevahendeid 

2) Transpordivahendi kontrollimise 
põhimõtted 

3) Tunnused, mille põhjal võib eeldada, 
et sõiduk on varastatud 

4) Integreeritud piirihalduse (IPH) mudel  
a) teab, mis on IPH, millest see 

koosneb ja millised on tegevused 
IPH raames 

b) teab, mis on neljatasandiline riiki 
sissepääsu kontroll ja milliseid 
tegevusi selle raames tehakse 

5) Inimõigused (seletab ja toob näiteid) 
6) Distsiplinaarsüütegu 
Selgitab erinevaid piiri valvamise 
metoodikaid, kirjeldab toimkonna 
tegevusi. 

Riigikaitse  

Teenistuskoerte 
tegevus piiri 
valvamisel (3) 

Kirjeldab algtasemel teenistuskoerte 
tegevusi piiri valvamisel. 
Selgitab erinevaid teenistuskoertega piiri 
valvamise metoodikaid, kirjeldab 
toimkonna tegevusi.  

Riigikaitse  

Sidevahendid (2) 
 
Nelly Ruuge, Priit 
Pomerants 

1) Politsei sidevahendite võimalused. 
2) Praktiliste harjutuste sooritamine 

kasutades politsei erinevaid 
sidevahendeid.  

Tunneb politsei sidevahendite võimalusi. 

Riigikaitse   



Sooritab praktilisi harjutusi, kasutades 
politsei sidevahendeid. Kasutab erinevaid 
sidevahendeid. 

Piiri valvamisega 
tegelevad asutused 
vastavalt piirkonnale 
(4) 

Kirjeldab kohalikke piiri valvamisega 
tegelevaid asutusi. Iseloomustab nende 
tegevusi. Asumist struktuuris, alluvust, 
omavahelisi erinevusi. 

  

Orienteerumine 
maastikul (3) 

Praktiline tegevus maastikul. Tõendite 
vormistamise täpsus. Võimalike 
piiriületajatega suhtlemine ning ohutu edasine 
tegevus. 
1) Maismaapiiri kontroll.  
2) Tegutsemine sündmuskohal.  
3) Isikute kontrollimine. 

  

Õpimapi kaitsmine 
(3) 

Õppeaine raames õpimappi kogutud 
materjalide, kogemuste, teadmiste 
kirjaliku koondanalüüsi suuline esitlus. 

  

Õppekäigud (8) 
 
Nelly Ruuge 
Kert Uustalu 

1) Narva maanteepiiripunkt 
2) Ida prefektuuri piirivalvebüroo 
3) Politsei- ja Piirivalveameti Ida 

prefektuur 
4) Kordon 

5) Piiri valvamisega tegelevad asutused 

vastavalt piirkonnale 

  

 
1.2.3. Õpikeskkond 

Klassiruum, spordiväljak, praktiliste tegevuste keskkonnad (koolimaja koridor, 
loodus jne), Ida prefektuuri peahoone, piirivalvebüroo ja Narva maanteepiiripunkt 
ning SÕK – Sisekaitseakadeemia õpiobjektide kodu politsei- ja piirivalve valdkond 
(http://sisekaitse.ee/opiobjektid/). 
 

1.2.4. Hindamine: 
            Kujundav 

Iga teema lõppeb kas teemakohase testi sooritamise, iseseisva töö esitamise või 
praktilise tegevusega, millede hindamise tulemusel moodustub koondhinnang. 

 
            Kokkuvõttev 

Kahe kursuse iga teema lõppeb kas teemakohase testi sooritamise, iseseisva 
töö/rühmatöö esitamise või praktilise tegevusega, millede hindamise tulemusel 
moodustub kursuse koondhinne.  
Kursuse koondhinne moodustub kõikide teemade hindamise „-“ ühe hinde 
olemasolul, s.t üks hindeline töö võib jääda kas esitamata või positiivsele tulemusele 
sooritamata. Kursuse positiivse koondhinde moodustamiseks peavad kõik arvesse 
minevad tulemused olema sooritatud, s.t hinnatud positiivse hindega. 
Õppeaines „Sisekaitseline eelkutseõpe - piirivalveõpe“ eraldi lõpueksamit ei 
sooritata. Eksamihinne kujuneb kahe kursuse koondhinde ja õpimapi kaitsmise 
tulemuse (aritmeetilise keskmise) põhjal. Õpimapi kaitsmine (suuline esitlus) on aine 
lõpetamise kohustuslikuks tingimuseks. 
Eduka soorituse korral väljastab Sisekaitseakadeemia rektor vastava tunnistuse õppe 
eduka läbimise kohta. 

 
 
1.2.5. Õppekirjandus ja õppevahendid 



Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalve valdkonna õpiobjektid 
(http://sisekaitse.ee/index.php?id=24484). 
Teemakohased kehtivad seadusandlikud aktid https://www.riigiteataja.ee 
Teemakohased esitlused 


