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Eesmärk

tagamine avalikes kohtades; õigusrikkumise lõpetamine.

Selgitab, milliseid ülesandeid täidab Politsei- ja
Piirivalveamet ning Päästeamet.

Läbiviimine/kontroll
Juhendaja tutvustab noortele nende struktuuride põhilisi
eesmärke.

■■ Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded on

sätestatud Politsei ja piirivalve seaduses (PPVS) ja
nendeks on:
-- avaliku korra kaitsmine,
-- piirihalduse asjade korraldamine,
-- merereostuse avastamine ja likvideerimine,
-- merel otsingu- ja päästetööde korraldamine,
-- kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna asjade
korraldamine.

■■ Päästeameti ülesanded on:
-- päästetöö tegemine maismaal ja siseveekogudel,

otsingu- ja päästetöö tegemisel osalemine
kaldalähedasel merealal, kui esineb vahetu oht inimese
elule või tervisele;
-- demineerimistöö tegemine maismaal ja siseveekogudel;
-- järelevalve tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete
täitmise üle;
-- päästesündmuse ennetamine; hädaolukorraks
valmistumine ja selle lahendamise tagamine
hädaolukorra seaduse alusel; üld- ja detailplaneeringu
kooskõlastamine; ehitus- või kasutusloa eelnõule
kooskõlastuse andmine, kui ehitise suhtes on õigusaktiga
kehtestatud tuleohutusnõuded;
-- muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest
tulenevate ülesannete täitmine.

■■ Häirekeskuse ülesanded on:
-- hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabikõne või muul
viisil saabunud teabe vastuvõtmine ja töötlemine,
ohuhinnangu ning väljasõidukorralduse andmine
Päästeametile ja kiirabi osutajale päästetööks,
demineerimistööks ja kiirabi osutamiseks ning teabe
edastamine Politsei- ja Piirivalveametile

■■ Politsei- ja Piirivalveameti ülesandeid võib seletada
ka mõnevõrra laiemalt.

Politsei ülesanded:

-- Avalikku korda ähvardava ohu ennetamine ja tõrjumine;
Eestis viibivatele inimestele turvalise elukeskkonna
tagamine, inimeste elu, tervise ja vara kaitsmine, korra

-- Liiklusjärelevalve teostamine; liikluskultuuri

parandamiseks liiklejate abistamine, juhendamine,
suunamine ja mõjutamine, õigusrikkumiste ennetamine
ja tõkestamine ning vajaduse korral ka väärteokaristuste
määramine.
-- Süütegude (väärtegude ja kuritegude) ja ohtude
ennetamine ja nende kahjuliku mõju vähendamine.
-- Süütegude (väärtegude ja kuritegude) menetlemine ja
väärteokaristuste täideviimise tagamine.
-- Teadmata kadunud ja tagaotsitavate isikute otsimine,
sealhulgas maastikuotsingute teostamine teadmata
kadunud isikute leidmiseks.
-- Piirivalve valdkonna asjade korraldamine ehk riigipiiri
valvamine, piirikontrolli teostamine ning patrulltegevuse
korraldamine piiripunktide vahelisel alal.
-- Merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine
sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmija Pihkva järvel ning muus piiriveekogus.
-- Otsingu- ja päästetöö tegemine sise- ja territoriaalmeres,
majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning
muus piiriveekogus.
-- Otsingutööde tegemine maismaal lennuõnnetuse korral.
-- Dokumentide ja tegevuslubade väljastamine.
-- Vabariigi presidendi ja tema perekonna, samuti teiste
määratud isikute (riigijuhtide) kaitsmine.
-- Vabariigi valitsuse määratud objektide valvamine.
-- Kodakondsuse saamise taotluste menetlemine ja
kodakondsuse andmine, loa väljastamine Eestis elamiseks
ja töötamiseks ning rahvusvahelise kaitse tagamine selleks
õigustatud isikutele.
-- Isikut tõendavate dokumentide (reisidokumendid,
elamisloakaart, isikutunnistus, digitaalne isikutunnistus ja
Mobiil-ID) väljaandmine.
Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas
oskab oma sõnadega seletada, mis on Päästeameti
ja Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded.

	Soovitused
►► Politsei ülesannete kohta vt nt „Kodaniku käsiraamatu“
lõike „Politsei kohustused“ ja „Politsei õigused“.
►► Külastada mõnd asjakohast ametkonda, nt päästeameti
demineerijaid, kes koolitavad noori lõhkekehade
ohtlikkuse teemadel, piirivalvekordonit jt.
►► Kutsuda päästeameti ja politsei kohalikke ennetustöö
tegijaid noortele esinema.

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.

