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RÕK
Riigikaitse
Sisekaitse piirivalve valdkond
11.klassi kursused
Riigikaitseõpetus ja isamaaline kasvatus. Eesti ajaloo tundmine
35 tundi, mis koosneb loengutest, suulisest diskussioonist, kirjalikest töödest, seminaridest, temaatilistest videotest ning õppeekskursioonidest.
Aineõpetaja võib õppeaasta jooksul kursuste järjekorda muuta.
Ülevaade Eesti Piirivalvest:
- anda ülevaade Vene tsaaririigi piirivalve ajaloost;
- tutvustada Eesti Vabariigi piirivalve ajalugu 1918-1940;
- tutvustada Nõukogude Liidu okupatsiooni 1940-1941 ja 1944-1991 aegse piirivalve ajalugu ning piiride valvamise põhimõtteid;
- tutvustada Saksa okupatsiooni 1941-1944 piirivalve ajalugu;
- tutvustada ja kirjeldada piirivalve taasloomise üldist poliitilist ja majanduslikku olukorda 1990-1994;
- tutvustada piirivalve arengulugu 1990 kuni käesoleva ajani;
- tutvustada ja anda ülevaade piirivalve tegevust reguleerivatest rahvusvahelistest ning siseriiklikest õigusaktidest ja lepingutest;
- tutvustada ja kirjeldada piirivalve ülesandeid;
- tutvustada ja kirjeldada piirivalve kasutuses olevaid tehnilisi vahendeid ja süsteeme (mereseiresüsteem, raadiosidevõrk, AIS,
GOFREP, VTS jt);
- tutvustada ja kirjeldada piirivalve veesõidukeid ning nende kasutusala;
- tutvustada ja kirjeldada piirivalve õhusõidukeid ning nende kasutusala;
- anda lühiülevaade piirivalve koostööpartneritest;
- anda lühiülevaade meie naaberriikide piirivalvetest;
- Eesti Piirivalve ajalugu ja areng ning seadusandlus (slaidid, videod);
- piirivalve ülesanded: piiride valve, mere- ja lennupääste ning keskkonnakaitse merel (slaidid, videod);
- piirivalve kasutuses olevad tehnilised vahendid ja süsteemid: Tallinna kordoni ja mereseirekeskuse külastamine;
- piirivalve laevastik: piirivalvelaeva külastamine;
- Piirivalve Lennusalk: esitlus (slaidid ja videod);
- Piirivalve koostööpartnerid: Tallinna VTS-i, Lennuliiklusteeninduse ja Lennusadama külastamine;
Kursuse läbinud õpilane:
- tunneb Eesti Piirivalve ajalugu;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve ülesandeid;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve kasutuses olevaid tehnilisi vahendeid ja -süsteeme;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve laevastiku ülesandeid ning veesõidukite kasutusala;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve lennusalga ülesandeid ja õhusõidukite kasutusala;
- teab ja oskab kirjeldada mere- ja lennupääste organisatsiooni struktuuri;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve Eesti merealade keskkonnakaitse alaseid ülesandeid;
- teab piirivalve tegevust reguleerivaid rahvusvahelisi- ning siseriiklikke õigusakte ja lepinguid;
- teab ja oskab kirjeldada piirivalve koostööpartneritelt saadavat informatsiooni ja selle rakendamist piirivalvele pandud ülesannete
täitmisel;
- tunneb ja teab merenduses kasutatavat terminoloogiat, oskab kasutada merekaarte, määrata koordinaate, kurssi maha märkida jne.
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Lisamaterjalid
Lingid

Vastutav õppetool
Kursuse väljund

Kursuse hinde saamise eelduseks on 80% ulatuses loengutes ja õppeekskursioonidel osalemine. Lõpphinde moodustavad:
- Eesti piirivalve ajaloo ja piirivalve tegevust reguleerivate siseriiklike ning rahvusvaheliste seadusandlike aktide tundmise kohta tehtud
kodutööd;
- Piirivalve struktuuri ja piiride valvamiseks kasutatavate tehniliste seadmete ning süsteemide teadmisekohta tehtud kodutööd;
- Merealade valvamise tehniliste süsteemide ja vahendite tundmise (veesõidukid, õhusõidukid, seiresüsteem jt) kohta tehtud kodutööd ja
testid;
- Lennu- ja merepäästel ning merekeskkonna kaitsel kasutatavate vahendite ja tehnika ning koostööpartnerite teadmise kohta tehtud
kodutööd ja testid;
- Õppeekskursioonidel nähtu kirjeldused;
- Kursuse jooksul tehtud kirjalike tööde õigeaegne esitamine, mis kujundavad koondhinde (vähemalt 51% nõutud töödest on hinnatud
positiivselt);
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Eesti merealapiiride seadus (RT 1993, 14, 217).
Majandusvööndi seadus (RT 1993, 7, 105).
Riigipiiri seadus (RT I 1994, 54, 902).
Politsei ja piirivalve seadus (RT I 2009, 26, 159).
Meresõiduohutuse seadus (RT I 2002, 1, 1).
Hädaolukorra seadus (RT I 2009, 349, 262).
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon (RT II 2005, 16, 48).
Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon (RT II 2001, 11, 56). IAMSAR Manual.
Vara merepääste 1989. aasta rahvusvaheline konventsioon (RT II 2001, 19, 102).
Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon (RT II 2001, 9, 51).
Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsioon (RT II 2001, 28, 142).
Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon (RT II 2002, 3, 6).
Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (RT II 2009, 19, 48). Lisad 1-6.
Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (RT II 2005, 19, 64).
Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978 (RT II 1996, 8, 27).
Piirivalve ajalugu ja tegevust käsitlevad kirjalikult koostatud elektrooniliselt salvestatud materjalid, slaidid ning videod.

Riigikaitse õppetool
Ettevalmistus sise- või riigikaitselisse kõrgkooli astumiseks
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