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Kaitseliidu Kooli sõjaväelise juhtimise tasemekursuste läbimise järel saavutatav pädevus
on samaväärne kaitseväes reservväelaste ettevalmistamiseks läbi viidavate kursuste
tulemusena saavutatava pädevusega, kuid Kaitseliit, mis väärtustab ühelt poolt elukestvat
õpet, teiselt poolt aga kõrgeid kvaliteedistandardeid, peab vajalikuks taotleda juhtide
kõrgemat kompetentsust, kui see on ette nähtud kaitseväe poolt välja õpetatavatele
reservväelastele.
Kaitseliidu vabatahtlike pealike koolitussüsteem näeb ette erinevate pädevuste
arendamist erinevate kursuste raames tsükliliselt korraldatud õppena. Üksuse taktikalise
juhtimise oskused on Kaitseliidu vabatahtlikel pealikel võimalik omandada Kaitseliidu
Kooli sõjaväelise juhtimise tasemekursuste raames. Selleks, et arendada juhtide
suutlikkust viia läbi funktsionaalset laskealast väljaõpet oma üksusele, korraldatakse
Kaitseliidus eritasemelisi laskeinstruktori kursuseid.
Vastavalt kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppeeeskirjale on Kaitseliidu Koolil õigus viia
läbi koolitusi, mis annavad kuni meeskonna/jao suurusele allüksusele laskmiste
läbiviimise õigusi. Esmase taseme, milleks on õppelaskmiste läbiviimise õigus, võimaldab
omandada Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapp. Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse
II etapi edukas läbimine annab õiguse viia läbi taktikalisi laskmisi, lahinglaskmisi ja
käsigranaadi viskeharjutusi kuni jalaväejao suurusele üksusele.
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapi raames käsitletavad teemad katavad ühe osa
kutsestandardiga maaväe sõdur-allohvitseridele (III) kehtestatud nõuetest.
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapp liigitub vastavalt Kaitseliidu individuaalse
väljaõppe koolitusmudelitele üheks sõjaväelise juhtimise täiendkursuseks.
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ÕPPEKAVA
Õppesuund
Sõjaväelise juhtimise õppesuund

Kursus
Laskeinstruktori kursuse II etapp

Sihtgrupp
Kaitseliidu tegevliige või -teenistuja, kelle funktsioon näeb ette laskmiste läbiviimist.

Üldeesmärk
Kursuse üldeesmärgiks on suurendada laskeinstruktorite arvu kelle tegevuse tulemusena
paranevad üksuste taktikalised oskused lahingsituatsioonis.

Saavutatav pädevus
Kursuse tulemusena on laskeinstruktor suuteline iseseisvalt läbi viima taktikalisi laskmisi,
lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi kuni jalaväejao suurusele üksusele vastavalt
„Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas“ kehtestatud nõuetele ning tema
tegevus laskeinstruktorina aitab kaasa üksuse taktikaliste oskuste ja laskeoskuste
paranemisele.

Õpieesmärk
Õppetöö tulemusena kursuslane
teab lahinglaskmiste, taktikaliste laskmiste ja käsigranaadi viskeharjutuste läbiviimise osa:
• ohutuseeskirjades 1.1 - 1.8 ja ohutustehnika eeskirjas 2.2;
• kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas;
• kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskirjas;
• Kaitseliidu väljaõppejuhendis;
teab:
• laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimise protsessi;
oskab:
• planeerida ja ette valmistada lahinglaskmisi, taktikalisi laskmisi ja/või käsigranaadi
viskeharjutusi vastavalt kehtivatele ohutus- ja ohutustehnika eeskirjadele;
• ohutult ja tulemuslikult läbi viia lahinglaskmisi, taktikalisi laskmisi ja/või käsigranaadi
viskeharjutusi.

Sisu ja maht
Ained
Kaugõpe
Statsionaarõpe
1. Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse 6
7
planeerimisel ja läbiviimisel.
2. Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja 7
12
ettevalmistamine
3. Laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine
12
Ained kokku:
13
31
Õppepraktika:
48
Kursuse kogumaht:
92 akadeemilist tundi
Kursuse kogumahus ei kajastu kursuslase osalemine laskva allüksuse koosseisus
lõpuharjutuse läbiviimisel.
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Läbivad teemad
Kursuse läbivateks teemadeks on jalaväejao relvastuse ja jalaväejao lahingutaktika
tundmine põhiliste lahinguliikide osas ja „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe
eeskirjas“ vastava taseme laskeharjutuste osas. Nende alusel viiakse väljaõpe läbi nii
kursuse kui ka edasise väljaõppe käigus.

Läbiviimise põhimõtted
Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja õppepraktikast.
Kaugõpe viiakse läbi e-õppena. Kaugõpe on laskeinstruktori kursuse osa, mille
tulemusena kursuslane omandab, täiendab ja värskendab laskeinstruktorina
tegutsemiseks vajalikke teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks statsionaarõppes
toimuvale praktilisele õppetööle.
Statsionaarõpe viiakse läbi õppeklassis
soovitavalt läbi grupiõppena, kasutades
lõpetatakse lõpuharjutusega, mis on
Statsionaarõppe nõutud tulemustega
õppepraktikale.

ja väljaõpperajatisel. Klassitunnid viiakse
õppijakeskseid meetodeid. Statsionaarõpe
kursuse tulemuskontrolliks (lõppkontroll).
lõpetamise järel suunatakse kursuslane

Laskeinstruktori õppepraktika on laskeinstruktori kursuse osa, mille põhjal antakse
hinnang kursuslase teadmistele ja oskustele laske- ja/või viskeharjutusi nõuetekohaselt
läbi viia. Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates. Õppepraktika läbiviimist
koordineerib Kaitseliidu Kooli Laskeinstruktori kursuse II etapi kursusekava juht.
Õppepraktika sisu ja korraldust reguleerib Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapi
õppepraktika juhend.
Kursus viiakse läbi korraga 8 kuni 12 osalejale.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Ametikoht
Formaalharidus
Eelduskursused

Hoiakud
Isiksus

Kompaniipealik,
rühmapealik,
rühmavanem
või
maleva
väljaõppeinstruktor või relvur
Vähemalt keskharidus
Läbinud vähemalt reservvanemallohvitseri või vanemallohvitseri
koolituse.
Läbinud LIK I etapi või muu vastava taseme laskmiste läbiviimise
õigust andva kursuse/väljaõppe ja omab laskmiste läbiviimise õigust.
Läbinud relvaõppe järgmiste jalaväejao relvastuses olevate
käsitulirelvade osas: püstol, automaat, täpsuspüss, püstolkuulipilduja,
kuulipilduja, tankitõrje granaadiheitja ning tunneb lahingkäsigranaate
ja püssgranaate ning on sooritanud vähemalt püstoli ja automaadi
laskeoskustesti
Läbinud kuulipilduri ja tankitõrje granaadiheituri eriala kursused.
Oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.
Positiivse ellusuhtumisega.
Kohanemis- ja koostöövõimeline ning hea suhtleja.
Vanusevahemikus 21 - 55 a.
Tervislik seisund vastab KL seaduses sätestatud KL tegevliikme
tervislikule seisundile esitatavate nõuetele. Füüsiline seisund peab
võimaldama töötada kõrgendatud riski ja raske füüsilise koormuse
tingimustes.
Võimeline andma korrektseid käsklusi ja käske.
Võimeline juhtima meeskonnatööd.
Loova mõtlemisega ja omab eneseanalüüsi võimet.
Kõrge pingetaluvusega ja kiire otsustusvõimega.
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Vastuvõtukatsed
Kursusele vastuvõtmise tingimuseks on kursuslase vastavus esitatavatele nõuetele.

Kontroll
Kontroll viiakse läbi praktilise sooritusena lõpuharjutuse läbiviimisel. Lubatud on kasutada
abimaterjale.

Hindamine
Hindamise aluseks on „Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste ja nende allüksuste
väljaõppe eeskirja“ lisa 9 (kaitseväe juhataja 04.08.2008 käskkiri nr 196, muudetud:
kaitseväe juhataja 04.03.2009 käskkiri nr 98). Hinnang on hindeline.

Väljastatavad dokumendid
Kursuse ja õppepraktika läbimisel positiivse tulemusega väljastatakse Kaitseliidu Kooli
laskeinstruktori tunnistus-sertifikaat (edaspidi sertifikaat).

Läbiviijale esitatavad nõuded
Kursuse ülem ja instruktor.
Formaalharidus
Vähemalt keskharidus.
Erialased eeldused
Lõpetanud KVÜÕA-s, KVLK-s või KLK-s laskeinstruktori õppe
teoreetilise ja praktilise osa erinevatele relva liikidele nii õppe-,
taktikaliste- kui lahinglaskmiste ja käsigranaadi viskeharjutuste
osas.
Läbinud instruktorikursuse või instruktoriõppe või mõne muu
samaväärse väljaõppe.
Tegutsenud väljaõppeinstruktorina või olnud väljaõppega seotud
kaitseväes või Kaitseliidus vähemalt kolm aastat.
Viinud läbi õppe-, taktikalisi- ja lahinglaskmisi ning käsigranaadi
viskeharjutusi erinevat liiki relvadest.
Omab õppe- ja lahinglaskmiste läbiviimise õigust
Hoiakud
Väärtustab õppijakeskseid õppemeetodeid.
Isiksus
Süsteemne mõtlemine, väga hea stressitaluvus, hea reaktsioon,
võime luua emotsionaalselt toetav õpikeskkond. Valmisolek
iseseisvaks ja koostöiseks õppimiseks.

Läbiviimise tingimused
Kursus viiakse läbi standardselt sisustatud vähemalt 50 m² suuruses klassiruumis ja
väljaõpperajatisel, mis võimaldab läbi viia taktikalisi- ja lahinglaskmisi ning käsigranaadi
viskeharjutusi.
Klassiruumis arvuti ja multimeedia projektor esitlusteks ning audio-video tehnika
esitlusteks ja videotreeninguteks.
Iseseisvaks tööks igal kursuslasel arvuti ja interneti kasutamise võimalus.

Viited
Funktsioonikirjeldus - laskeinstruktor (Jalaväe B-kategooria).
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad (OE 1.1 - 1.5). (2006). Tallinn:
kaitseväe juhataja käskkiri nr 109.
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad (OE 1.6). (2007). Tallinn:
kaitseväe juhataja käskkiri nr 79.
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad (OE 1.7). (2008). Tallinn:
kaitseväe juhataja käskkiri nr 179.
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Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe üldised ohutuseeskirjad (OE 1.8). (2009). Tallinn:
kaitseväe juhataja käskkiri nr 89.
Jalaväe väljaõppe ohutustehnika eeskirjad (OTE 2.2). (1998). Tallinn: kaitseväe juhataja
käskkiri nr 37.
Kaitseväe lõhketööde ohutuseeskiri. (2001). Tallinn: kaitseväe juhataja käskkiri nr 627.
Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri. (2010). Tallinn: kaitseväe juhataja käskkiri
nr 90.
Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri. (2008). Tallinn:
kaitseväe juhataja käskkiri nr 196.
Kaitseliidu väljaõppejuhend. (2004). Tallinn: Kaitseliidu ülema käskkiri nr 77.
Kaitseministeeriumi valitsemisalas relvade ja laskemoona soetamise, hoidmise,
edasitoimetamise ja kandmise kord. (1997). Tallinn: kaitseministri määrus nr 12.
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord.
(2003). Tallinn: kaitseministri määrus nr 4.
Kaitsejõudude harjutusväljale esitatavad nõuded ja kasutamise kord. (2002). Tallinn:
kaitseministri määrus nr 9.
Kaitseliidu asjaajamiskord. (2002). Tallinn: Kaitseliidu ülema käskkiri nr 76.

Mõisted
LIK - laskeinstruktori kursus
KLK - Kaitseliidu Kool
KVÜÕA - Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
KVLK - Kaitseväe lahingukool
OE - ohutuseeskiri
OTE - ohutustehnika eeskiri

Märkused
Kursuse tunnistus-sertifikaat ja atesteerimine.
1. Laskeinstruktori sertifikaat tõendab pädevust ja õigust viia läbi taktikalisi laskmisi, jao
lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi kaitseväes ja Kaitseliidus.
2. Laskeinstruktori sertifikaadi saamiseks ja laskeinstruktorina tegutsemiseks peavad
kursuslased läbima kaugõppe, statsionaarõppe ja õppepraktika.
3. Sertifikaadi väljastamine on laskeinstruktori esmakordne atestatsioon.
4. Laskeinstruktori pädevus kuulub kordusatesteerimisele iga kolme aasta järel.
5. Kordusatesteerimise tulemused kantakse laskeinstruktori sertifikaadile.
6. Laskeinstruktori kordusatesteerimist teostab Kaitseliidu malev, mille liige on
atesteeritav laskeinstruktor.
7. Laskeinstruktori positiivse atesteerimise eelduseks on laske- ja/või viskeharjutuste
nõuetekohane läbiviimine.
8. Laskeinstruktori atesteerimise aluseks on laskeinstruktori poolt dokumentaalselt
tõendatav taktikaliste laskmiste, jao lahinglaskmiste ja/või käsigranaadi
viskeharjutuste läbiviimine sertifikaadi kehtivusaja (kolme aasta) jooksul.
9. Laskeinstruktor läbib atesteerimise ja tema sertifikaati pikendatakse juhul, kui
laskeinstruktor on sertifikaadi kehtivusaja jooksul osalenud laske- ja/või
viskeharjutuste läbiviijana taktikalistel laskmistel, jao lahinglaskmistel ja/või
käsigranaadi viskeharjutustel vähemalt ühel korral.
10. Juhul, kui laskeinstruktor ei ole sertifikaadi kehtivusaja jooksul praktiseerinud nõutud
määral laske- ja/või viskeharjutuste läbiviijana, kaotab ta ajutiselt õiguse iseseisvalt
laske- ja/või viskeharjutusi läbi viia ja ta peab tõendama oma pädevust hindaja
juuresolekul.
11. Negatiivse atestatsiooni korral suunatakse laskeinstruktor täiendkoolitusele või
omistatakse madalam laskeväljaõppe läbiviimise kategooria (õppelaskmiste läbiviija).
12. Täiendkoolitusele ei suunata üle 55 aasta vanust negatiivse atestatsiooniga
laskeinstruktorit ja talle omistatakse õppelaskmiste läbiviimise õigus.
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Revalveerimine
Kursusekava revalveeritakse Kaitseliidu Kooli poolt üks kord aastas.
Revalveerimise eest vastutab Kaitseliidu Kooli laskeinstruktori kursuse II etapi
kursusekava juht.
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KAUGÕPPEJUHEND
Kursus
Laskeinstruktori kursuse II etapp

Aine
Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse planeerimisel ja läbiviimisel.
Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja ettevalmistamine.

Kaugõppe eesmärk
Kaugõppe eesmärgiks on ühtlustada kursuslaste eelteadmisi selleks, et statsionaarõppe
aega kasutada otstarbekamalt praktiliste oskuste omandamiseks.
Kaugõppe käigus tuletatakse meelde varemalt LIK I etapi raames omandatud teadmised
ja omandatakse uusi teadmisi taktikaliste laskmiste, lahinglaskmiste ja käsigranaadi
viskeharjutuste kohta.

Õpieesmärk
Kaugõppe lõppedes kursuslane saab aru ohutuseeskirjadest 1.1 - 1.8 ja ohutustehnika
eeskirjadest 2.2, kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjast, kaitseväe ja Kaitseliidu
väeüksuste ja allüksuste eeskirjast ning Kaitseliidu väljaõppejuhendist ja nende sisust.
Tulemus on rahuldav kui kursuslane
selgitab:
• üldnõudeid (OE 1.1 -1.4, 1.6 -1.8 ja OTE 2.2),
• põhimõisteid (OE 1.1, 1.5, 1.7 ja OTE 2.2),
• väljaõppes osalevate isikute kohustusi (OE 1.1, 1.8 ja OTE 2.2),
• väljaõppe ohutuseeskirjade ja -juhendite õpetamist isikkoosseisule (OE 1.1),
• relvade ja laskemoona käsitsemise nõudeid (OE 1.2),
• elanikkonna ja ametivõimude informeerimise ning elanikkonna pääsu tõkestamise
korda laskmiste ja käsigranaadi viskeharjutuste ja lõhktööde ohualale (OE1.3),
• harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel tegutsemise korda (OE 1.4),
• harjutusväljade ja väljaõppeehitiste ohualadega seonduvaid ohutusnõudeid (OE 1.4),
• tuleohutust harjutusvälja / väljaõppeehitise kasutamisel (OE 1.4),
• harjutusvälja / väljaõppeehitise tähistamise korda (OE 1.4),
• meetmeid kuulmiskahjustuste vältimiseks (OE 1.5),
• imitatsiooni-, valgustus- ja signaalvahendite kasutamise ohutusnõudeid (OE 1.6),
• ohutusnõudeid laskeharjutuste läbiviimisel (OE 1.7),
• laskeharjutust korraldava isikkoosseisu ja nende kohustusi (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• laskemoona kasutamise nõudeid (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• lahinglaskmiste ja kombineeritud lahinglaskmiste ohutusnõudeid (OE 1.7),
• meditsiinitoetuse tagamise nõudeid (OE 1.7),
• infotunni, ohutusinstruktaaži ja kuivtreeningu läbiviimise nõudeid (OE 1.8),
• ohuala joonestamist ja šablooni rakendamist (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• käsigranaadi viskeharjutuse ohutusnõudeid (OE 1.8),
• tankitõrjegranaadiheitjatest laskmise ohutusnõudeid (OTE 2.2),
• väljaõppe põhimõtteid,
• väljaõppe korraldamise aluseid,
• väljaõppe dokumente,
• väljaõppes kasutusel olevaid mõisteid,
• laskeväljaõppe üldeesmärki.
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Läbiviimine
Kaugõpe toimub e-õppe keskkonnas. Kaugõppes tuletab kursuslane enda poolt valitud
ajahetkel, määratud ajavahemikul, iseseisvalt meelde ohutuseeskirjade ja
normdokumentide sisu ning täidab kirjaliku ülesandena kodutöö. Lisaks konstrueerib
jalaväejao relvastuses olevate relvade ohuala šabloonid. Iseseisvalt omandatavad
teemad ja kodutöö edastatakse kursuslasele kursuse ülema/instruktori poolt piisavalt vara
enne kursuse algust, et kursuslane jõuaks kodutöö sooritada. Ohuala šabloonid peab
kursusele kaasa võtma.

Kontroll
Kaugõppe kodutööd kontrollitakse kursuslaste poolt sooritatavate ülesannete vormis.
Ülesanded lahendatakse e-õppe keskkonnas. Ülesanded peavad olema õigesti sooritatud
vähemalt 70% ulatuses. Kui ülesanne ei ole vajalikul määral sooritatud, peab kursuslane
selle uuesti sooritama.
Kaugõppes mitteosalemisel või kaugõppe ülesannete vajalikul määral mittesooritamisel ei
saa kursuslane osaleda kursuse statsionaarõppe osas.

Vahendid
Arvuti, internetiühendus, telefon, ohuala šablooni konstrueerimiseks vajalikud vahendid.

Märkused
-
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AINEKAVA
OHUTUSHOID
LASKEPLANEERIMISEL JA LÄBIVIIMISEL

JA/VÕI

VISKEHARJUTUSE

Üldeesmärk
Aine läbimise tulemusena tõuseb ohutushoiu kvaliteet organisatsioonis.

Saavutatav pädevus
Laskeinstruktor seostab, järgib ja väärtustab ohutuseeskirju erinevate laske- ja/või
viskeharjutuste planeerimisel ja läbiviimisel ohutuse tagamiseks.

Õpieesmärk
Aine lõppedes kursuslane teab lahinglaskmiste, taktikaliste laskmiste ja käsigranaadi
viskeharjutuste läbiviimise osa ohutuseeskirjades 1.1 - 1.8 ja ohutustehnika eeskirjades
2.2. Oskab planeerida ja ette valmistada lahinglaskmisi, taktikalisi laskmisi ja/või
käsigranaadi viskeharjutusi vastavalt kehtivatele ohutus- ja ohutustehnika eeskirjadele.
Tulemus on rahuldav kui kursuslane
mõistab:
• üldnõudeid (OE 1.1 - 1.4, 1.6 - 1.8 ja OTE 2.2) ,
• põhimõisteid (OE 1.1, 1.5, 1.7 ja OTE 2.2),
• väljaõppes osalevate isikute kohustusi (OE 1.1, 1.8 ja OTE 2.2),
• väljaõppe ohutuseeskirjade ja -juhendite õpetamist isikkoosseisule (OE 1.1),
• relvade ja laskemoona käsitsemise nõudeid (OE 1.2),
• elanikkonna ja ametivõimude informeerimise ning elanikkonna pääsu tõkestamise
korda laskmiste ja käsigranaadi viskeharjutuste ja lõhktööde ohualale (OE1.3),
• harjutusväljadel ja väljaõppeehitistel tegutsemise korda (OE 1.4),
• harjutusväljade ja väljaõppeehitiste ohualadega seonduvaid ohutusnõudeid (OE 1.4),
• tuleohutust harjutusvälja / väljaõppeehitise kasutamisel (OE 1.4),
• harjutusvälja / väljaõppeehitise tähistamise korda (OE 1.4),
• meetmeid kuulmiskahjustuste vältimiseks (OE 1.5),
• imitatsiooni-, valgustus- ja signaalvahendite kasutamise ohutusnõudeid (OE 1.6),
• ohutusnõudeid laskeharjutuste läbiviimisel (OE 1.7),
• laskeharjutust korraldava isikkoosseisu ja nende kohustusi (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• sihtmärkide paigutamise nõudeid (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• laskemoona kasutamise nõudeid (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• lahinglaskmiste ja kombineeritud lahinglaskmiste ohutusnõudeid (OE 1.7),
• meditsiinitoetuse tagamise nõudeid (OE 1.7),
• infotunni, ohutusinstruktaaži ja kuivtreeningu läbiviimise nõudeid (OE 1.8),
• ohuala joonestamist ja šablooni rakendamist (OE 1.7 ja OTE 2.2),
• käsigranaadi viskeharjutuse ohutusnõudeid (OE 1.8),
• tankitõrjegranaadiheitjatest laskmise ohutusnõudeid (OTE 2.2),
rakendab:
• ohutuseeskirju lahinglaskmiste, taktikaliste laskmiste ja käsigranaadi viskeharjutuste
planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel,
• ohutuseeskirju maastikuluure läbi viimisel,
• ohutuseeskirju ohuala joonise konstrueerimisel.
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Sisu ja maht
Teemad
1. OE 1.1 - 1.8, OTE 2.2
2. Ohuala šablooni rakendamine
3. Maastikuluure
Kokku:

Kaugõpe

Statsionaarõpe
Klassiõpe
4
2
2
2
1
13 akadeemilist tundi

Väliharjutus
2

Läbiviimine
Aine viiakse läbi kaug- ja statsionaarõppena ning õppepraktika käigus.
Kaugõppes tutvutakse iseseisvalt ohutuseeskirjadega vastavalt kaugõpejuhendile ja
tehakse praktilise tööna ohuala šabloonid.
Statsionaarõppes rakendatakse ainet praktiliselt harjutuste läbiviimisel. Kontrollitakse
kaugõppes omandatud teadmisi ja oskusi.
Õppepraktikas rakendatakse omandatud teadmisi ja oskusi laske- ja/või viskeharjutuse
läbiviimisel.
Aine on seotud eeldusainete läbimisega käesoleva õppekava väliselt ja õppekavas laskeja/või viskeharjutuse ettevalmistamise ja läbiviimisega.
Antud aine on aluseks järgnevate ainete (laske- ja/või viskeharjutuse ettevalmistamine ja
läbiviimine) läbimiseks.
Aine siseselt käsitletakse teemasid teoreetiliselt enne praktilist rakendamist.

Kontroll
Kontroll viiakse läbi tulemuskontrolli osakontrollina vastavalt ainekontrolli kavale

Vahendid
Ohuala šabloon, kalka, mõõdik, pleksiklaas, millimeetri paber, kaardid, bussool, transport,
arvuti, internetiühendus, väljaõpperajatis.

Viited
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjad OE 1.1 - 1.8 ja OTE 2.2

Märkused
-

15

Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapp

AINEKONTROLLI KAVA - OHUTUSHOID LASKE- JA/VÕI VISKEHARJUTUSE
PLANEERIMISEL JA LÄBIVIIMISEL
Aine
Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse planeerimisel ja läbiviimisel.

Kontrolli eesmärk
Ainekontrolli eesmärk on kontrollida kursuslase teadmisi ohutuseeskirjadest ja oskusi neid
kasutada, tagamaks laske- ja/või viskeharjutuse ohutu läbiviimine nii kursuse kui ka
hilisema väljaõppe läbiviimise käigus.

Kontrolli sisu
•
•
•
•

Saab aru OE ja OTE sisust.
Teab, millised ohutuseeskirjad reguleerivad laske- ja/või viskeharjutuste läbiviimist.
Rakendab ohutuseeskirju laske- ja/või viskeharjutuste planeerimisel ja
ettevalmistamisel.
Konstrueerib ohuala joonise.

Kontrolli liik
Tulemuskontrolli osakontroll.

Kontrolli läbiviimise kord
Teadmiste kontroll viiakse läbi aine lõpus kirjaliku testina õppeklassis. Abimaterjalide
kasutamine ei ole lubatud. Testi tegemiseks on aega 2 akadeemilist tundi.
Oskuste kontroll viiakse läbi tulemuskontrolli osakontrollina lõpuharjutuse käigus
praktiliste tegevuste sooritamise põhjal. Täiendavalt kontrollitakse kodutööna valmistatud
ohuala šabloonide õigsust.

Hindamise kriteeriumid
Hindamise aluseks on „Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste ja nende allüksuste
väljaõppe eeskirja“ lisa 9 (kaitseväe juhataja 04.08.2008 käskkiri nr 196, muudetud:
kaitseväe juhataja 04.03.2009 käskkiri nr 98). Hinnang on hindeline. Kontrolli
mittesooritamisel määratakse aeg järeltesti sooritamiseks. Testi teistkordse
mittesooritamise korral otsustab kursuse ülem kursuslase edasiste õpingute jätkamise.
Kursuse ülem võib lugeda kas: a) kursuslase õpingute jätkamise mittepõhjendatuks või b)
määrata aine ja testi kordamise järgmise kursuse koosseisus. Vastavasisuline otsus peab
kajastuma väljaõppeürituse täitmise ettekandes.

Juhend koolitajale/kontrollijale
Enne kontrolli peab koolitaja/kontrollija selgitama kursuslasele kontrolli läbiviimise korda
ja hindamiskriteeriume.

Märkused
-
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AINEKAVA LASKE- JA/VÕI VISKEHARJUTUSE PLANEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE
Üldeesmärk
Aine läbimise tulemusena tõuseb laske- ja/või viskeharjutuse planeerimise,
ettevalmistamise kvaliteet, mis tagab efektiivsema ressursikasutuse ja õiguspärasuse
väljaõppe läbiviimisel.

Saavutatav pädevus
Laskeinstruktor lähtub laske- ja/või viskeharjutuste planeerimisel ja ettevalmistamisel
normdokumentidest ja nendest tulenevatest tegevusjuhistest.

Õpieesmärk
Aine lõppedes kursuslane teab lahinglaskmiste, taktikaliste laskmiste ja käsigranaadi
viskeharjutuste läbiviimise osa kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas, kaitseväe
ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskirjas ning Kaitseliidu
väljaõppejuhendis.
Tulemus on rahuldav kui kursuslane
mõistab:
• väljaõppe põhimõtteid,
• väljaõppe korraldamise aluseid,
• väljaõppe dokumente,
• väljaõppes kasutusel olevaid mõisteid,
• laskeväljaõppe üldeesmärki,
rakendab:
• dokumendivorme,
• väljaõppe hindamispõhimõtteid,
• laske- ja/või viskeharjutuse ettevalmistamise etappe.

Sisu ja maht
Teemad
1.
2.
3.

Eeskirjad
Taotlused ja nende täitmine
Laske- ja/või viskeharjutuse
käsk ja selle koostamine
4. Käskkiri ja selle koostamine
5. Hindamise põhimõtted
6. Kokkuvõtted
väljaõppeürituse
kohta ja nende koostamise
põhimõtted
7. Väljaõppe planeerimine
Kokku:

Kaugõpe
3
1
1

Statsionaarõpe
Klassiõpe
1
1
3

Väliharjutus
2

1
1
-

1
2
1

-

1
19 akadeemilist tundi

-

Läbiviimine
Aine viiakse läbi kaug- ja statsionaarõppena ning õppepraktika käigus. Kaugõppes
tutvutakse iseseisvalt materjalidega vastavalt kaugõppe juhendile.
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Statsionaarõppes rakendatakse ainet praktiliselt harjutuste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel. Aine läbiviimise käigus koostatakse laske- ja/või viskeharjutuse käsk,
taotlused ja muu dokumentatsioon.
Õppepraktikas rakendatakse omandatud teadmisi ja oskusi laske- ja/või viskeharjutuse
ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Aine on seotud eeldusainete läbimisega käesoleva õppekava väliselt ja õppekavas laskeja/või viskeharjutuse ettevalmistamise ja läbiviimisega. Aines käsitletavad teemad on
osaliselt omandatud eelduskursuste läbimisel. Antud aine on aluseks järgneva aine
(laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine) läbimiseks. Aine siseselt käsitletakse teemasid
teoreetiliselt enne praktilist rakendamist.

Kontroll
Kontroll viiakse läbi protsessikontrollina vastavalt ainekontrolli kavale.

Vahendid
Ohuala šabloon,
väljaõpperajatis.

kalka,

kaardid,

bussool,

transport,

arvuti,

internetiühendus,

Viited
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjad OE 1.1 -1.8 ja OTE 2.2
Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri
Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri

Märkused
-
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AINEKONTROLLI
KAVA
LASKEPLANEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

JA/VÕI

VISKEHARJUTUSE

Aine
Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja ettevalmistamine

Kontrolli eesmärk
Ainekontrolli eesmärk on kontrollida kursuslase oskusi planeerida ja ette valmistada
laske- ja/või viskeharjutusi vastavalt kehtivatele juhenditele ja eeskirjadele, et tagada
efektiivne ja õiguspärane väljaõppe läbiviimine.

Kontrolli sisu
•

•

•
•
•
•

Teab laskeväljaõppe eeskirja, kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste
väljaõppe eeskirja ning väljaõpperajatiste kasutuseeskirjade/juhendite sisu ja
rakendab neid laskeväljaõppe planeerimisel ning laskekäsu koostamisel.
Taotleb laske- ja/või viskeharjutusel vajamineva varustuse, relvastuse, laskemoona,
imitatsioonivahendid ja läbiviiva isikkoosseisu, täites selleks ettenähtud
dokumendivormid.
Koostab laske- ja/või viskeharjutuse käsu vastavalt kehtivatele ohutuseeskirjadele ja
laskeväljaõppe eeskirjale.
Täidab hindamislehti, andes hinnangu allüksuse tegevusele laske- ja/või
viskeharjutusel.
Teeb kokkuvõtteid laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimise, kulgemise, tagamise ning
allüksuse tegevuse ja väljaõppe kohta.
Planeerib läbiviidud laske- ja/või viskeharjutuse tulemuste põhjal allüksuse väljaõpet.

Kontrolli liik
Tulemuskontrolli osakontroll.

Kontrolli läbiviimise kord
Kursuslase teadmisi kontrollitakse kirjaliku testi vormis, vastates etteantud küsimustele.
Abimaterjale kasutada ei ole lubatud.
Kursuslase oskuseid kontrollitakse lõpuharjutuse käigus, koostades
läbiviimiseks vajalikud dokumendid. Lubatud on kasutada abimaterjale.

harjutuse

Hindamise kriteeriumid
Hindamise aluseks on „Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste ja nende allüksuste
väljaõppe eeskirja“ lisa 9 (kaitseväe juhataja 04.08.2008 käskkiri nr 196, muudetud:
kaitseväe juhataja 04.03.2009 käskkiri nr 98). Hinnang on hindeline. Kontrolli
mittesooritamisel loetakse kursuse statsionaarõppe osa mitteläbituks.

Juhend koolitajale/kontrollijale
Enne kontrolli peab koolitaja/kontrollija selgitama kursuslasele kontrolli läbiviimise korda
ja hindamiskriteeriume.

Märkused
-
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AINEKAVA - LASKE- JA/VÕI VISKEHARJUTUSE LÄBIVIIMINE
Üldeesmärk
Aine läbimise tulemusel tõuseb laske- ja/või viskeharjutuste läbiviimise kvaliteet
organisatsioonis.

Saavutatav pädevus
Laskeinstruktor viib iseseisvalt läbi laske- ja/või viskeharjutused vastavad kehtivatele
nõuetele ja põhimõtetele.

Õpieesmärk
Aine lõppedes kursuslane teab laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimise protsessi ning
oskab läbi viia lahinglaskmisi, taktikalisi laskmisi ja/või käsigranaadi viskeharjutusi.
Tulemus on rahuldav kui kursuslane
•
•
•
•

mõistab laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimise protsessi,
viib iseseisvalt läbi ohutusalased ja protseduurilised toimingud vahetult enne laskeja/või viskeharjutust,
viib iseseisvalt läbi laske- ja/või viskeharjutuse,
viib iseseisvalt läbi ohutusalased ja protseduurilised toimingud vahetult pärast laskeja/või viskeharjutust.

Sisu ja maht
Teemad

Kaugõpe

1.

-

Statsionaarõpe
Klassiõpe
Väliharjutus
1
-

-

1
-

1

-

-

1
1
2

Logistilised toimingud enne ja pärast
harjutust
2. Sihtmärgid
3. Ohutuse kontroll enne ja pärast harjutust
ning harjutuse ajal ning instrueerimine
4. Juhtimine, käsklused
5. Operatiivkäsk ja selle koostamine
6. Taktikaline
stsenaarium
ja
selle
koostamine
7. Hindamine, kokkuvõtted, tagasiside
Lõpuharjutus
Kokku:

12 akadeemilist tundi

1
4

Läbiviimine
Aine viiakse läbi statsionaarõppena ning õppepraktika käigus. Statsionaarõppes
demonstratsioonina välitingimustes ja lõpuharjutusena. Õppepraktikas rakendatakse
omandatud teadmisi ja oskusi laske- ja/või viskeharjutuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Aine on seotud eeldusainete läbimisega käesoleva õppekava väliselt ja õppekavas laskeja/või viskeharjutuse ettevalmistamisega ja ohutushoiuga.
Aine siseselt käsitletakse teemasid demonstratsiooni käigus enne lõpuharjutust.

Kontroll
Kontroll viiakse läbi tulemuskontrollina praktilise sooritusena lõpuharjutuse käigus
vastavalt ainekontrolli kavale.
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Vahendid
Jalaväejao
varustus,
ohutusvarustus,
relvastus,
laskeimitatsioonivahendid, sihtmärgid, transport, arvuti, väljaõpperajatis.

ja

lõhkemoon,

Viited
Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskirjad OE 1.1 - 1.8 ja OTE 2.2
Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri
Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri

Märkused
Aine mahus toodud lõpuharjutuse aeg (4 tundi) sisaldab ettevalmistust ja praktilist
sooritust ühe kursuslase kohta.
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AINEKONTROLLI KAVA - LASKE- JA/VÕI VISKEHARJUTUSE LÄBIVIIMINE
Aine
Laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine

Kontrolli eesmärk
Ainekontrolli eesmärk on kindlaks teha kursuslase oskus läbi viia laske- ja/või
viskeharjutusi vastavalt laske- ja/või viskeharjutuse käsule, kehtivatele juhenditele ja
eeskirjadele.

Kontrolli sisu
•

•
•

Viib läbi ohutusalased ja protseduurilised toimingud vahetult enne laske- ja/või
viskeharjutuse läbiviimist, lähtudes laske- ja/või viskeharjutuse käsust ja OE-st
(õppeteemad, õppepaigad, kuivsooritused).
Viib läbi laske- ja/või viskeharjutuse lähtudes laske- ja/või viskeharjutuse käsust ja
OE-st.
Viib läbi ohutusalased ja protseduurilised toimingud vahetult pärast laske- ja/või
viskeharjutuse läbiviimist, lähtudes laske- ja/või viskeharjutuse käsust ja OE-st
(tagasiside/kokkuvõte).

Kontrolli liik
Tulemuskontroll.

Kontrolli läbiviimise kord
Kontroll viiakse läbi lõpuharjutusena ja õppepraktika käigus. Lubatud on kasutada
abimaterjale.

Hindamise kriteeriumid
Hindamise aluseks on „Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuste ja nende allüksuste
väljaõppe eeskirja“ lisa 9 (kaitseväe juhataja 04.08.2008 käskkiri nr 196, muudetud:
kaitseväe juhataja 04.03.2009 käskkiri nr 98). Hinnang on hindeline. Kontrolli
mittesooritamisel loetakse kursuse statsionaarõppe osa mitteläbituks.

Juhend koolitajale/kontrollijale
Enne kontrolli peab koolitaja/kontrollija selgitama kursuslasele kontrolli läbiviimise korda
ja hindamiskriteeriume.

Märkused
-
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LÕPUHARJUTUSE JA PRAKTIKA KONTROLLI KAART JA SELLE TÄITMISE
NING HINDAMISE JUHIS
Ettevalmistamine
Harjutuse käsk
Intsidentide leht
Ohuala joonis
Taotlused
Läbiviimine
Logistilised
toimingud
Relvade
ohutuskontroll
OE instruktaaž
Tõkestamine
Instruktaaž
tegutsemisest
tõrgete korral
Harjutuse
selgitamine
Kuivtreening
Käskluste
kasutamine, käsud
Tegutsemine OE
eeskirjade kohaselt
Hindamine

Tagasiside
Relvade
ohutuskontroll
Juhtimine
Ettevalmistamisel
Läbiviimisel
personali
Läbiviimisel
allüksust
Kokkuvõtted
Harjutuse eesmärgi
saavutamine
Hindamine

Hinnatakse käsu ja käsu lisade sisu, dokumendi vormistamist.
Hinnatakse stsenaariumi, tegevuste ja protseduuride sidusust ning
kajastatust
Hinnatakse ohuala joonise vastavust ja täpsust tulenevalt
ohutuseeskirjadest, tankitõrje õpikust ja ohutustehnika eeskirjadest
Hinnatakse taotluste asjakohasust ja vormistust

Hinnatakse varustuse olemasolu ja korrasoleku kontrolli teostamist
Hinnatakse relvade ohutuskontrolli teostamist ja selle sisu enne
harjutust
Hinnatakse instruktaaži teostamist, selle sisu ja teadmiste kontrolli
teostamist
Hinnatakse tõkestusmeeskonna ülemale käsu andmist,
instruktaaži teostamist, tõkestuse korraldatust
Hinnatakse instruktaaži teostamist ja selle sisu

Hinnatakse harjutuse selgitamisel lähtumist pedagoogika
põhimõtetest ja selle vastavust käsule
Hinnatakse kuivtreeningu teostamist, selle vastavust planeeritud
harjutuse eesmärgiga ja korraldatust
Hinnatakse käskluste ja käskude andmisel nende sisu, kuuldavust
ja arusaadavust
Hinnatakse ohutusalaseid tegevusi ja nende vastavust
ohutuseeskirjadele
Hinnatakse hindamise rakendamist ja põhimõtete vastavust KV ja
KL väeüksuste ja allüksuste väljaõppe juhendile ning KV ja KL
laskeväljaõppe eeskirjale
Hinnatakse harjutuse läbinud allüksusele tagasiside andmist, selle
sisu ning otstarbekust
Hinnatakse relvade ohutuskontrolli teostamist ja selle sisu
harjutuse järgselt

Hinnatakse harjutuse ettevalmistamise organiseerimist
Hinnatakse läbiviiva personali juhtimist harjutuse läbiviimisel.
Hinnatakse väljaõppe organiseerimist ja allüksuse juhtimist
harjutusel vastavalt käsule

Hinnatakse eesmärgi saavutamist vastavalt käsule
Hinnatakse allüksusele hinnangu andmist tulenevalt
väljaõppetasemest
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Tagasiside/lõpetamine
Tegevus vastavalt
käsule

Hinnatakse allüksusele tagasiside andmist läbiviidud harjutuse
kohta ja selle sisu
Hinnatakse protseduuride teostamist
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Lõpuharjutuse ja praktika kontrolli kaart

Kontrollija

Kursuse ülem

Allkiri:

Allkiri:

Lõpuharjutuse ja kontrolli kaardi täitmisjuhend:
Teema lahtrisse kirjutatakse kursuslase poolt sooritatud tegevuse hinnang
1 - mittesooritatud, täitmata
2 - kasinalt sooritatud
3 - osaliselt sooritatud, kõrvalise abiga täidetud
4 - hästi sooritatud, ilma kõrvalise abita täidetud
5 - väga hästi sooritatud

Ees ja perekonnanimi

Auaste

Ees ja perekonnanimi
Hindamiskriteeriumid:
84-120 punkti
0 - 83 punkti

Auaste

sooritatud
mittesooritatud

Ohutuseeskirja eiramise/mittetäitmise korral loetakse lõpuharjutuse- või praktika kontroll mittesooritatuks
Koolitaja/kontrollija esitab kursuse ülemale vastavasisulise ettekande.
Kursuslasele laskeinstruktori sertifikaadi väljastamise otsustab KL Kooli õppenõukogu
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Tulemus kokku

Tegevus vastavalt käsule

Tagasiside/lõpetamine

Hindamine

Kokkuvõtted

Laskmiste eemärgi
saavutamine

Läbiviimisel allüksust

Läbiviimisel personali

Juhtimine
Relvade ohutuse kontroll

Tagasiside

Hindamine

Ohutuse kontroll harjutuse
ajal

Tegutsemine OE eeskirjade
kohaselt

Käskluste kasutamine,
Käsud

Kuivtreening

Instruktaaž tegutsemisest
tekkinud tõrgete korral

Tõkestamine

OE instruktaaž

Relvade ohutuse kontroll

Taotlused

Ees- ja perekonnanimi

Ohuala joonis

Auaste

Intsidentide leht

Kursuslane

Harjutuse käsk

Toimumise aeg:

Logistilised toimingud

Laskeharjutuse number:

Harjutuse selgitamine

Kursuslane on täitnud alljärgnevad kriteeriumid
Läbiviimine

Ettevalmistamine

Ettevalmistamisel

Toimumise koht:

