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Sissejuhatus  

Õppekava on mõeldud kasutamiseks ainult Kaitseliidus kompaniipealiku, rühmapealiku, 

rühmavanema, jaopealiku või maleva väljaõppeinstruktori ja relvuri ametikohale määratud 

isikule, kes on Kaitseliidu tegevliige või –teenistuja ja kelle funktsioon näeb ette laskmiste 

läbiviimist.  

Õppekava on väljundipõhine ning vormistatud vastavalt Kaitseliidus kehtestatud väljaõppe 

kavandamise dokumentide vormistamisnõuetele.  

Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse õppekava revalveerimise põhjuseks on Kaitseväe ja 
Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri ja väljaõppe kaasajastamine ning muudatused Kaitseväe ja 
Kaitseliidu väljaõpet reguleerivates dokumentides. 
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Sihtgrupp 

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

Üldeesmärk 

Kursuse läbiviimisega luuakse tingimused vastasele mõjusa ning omadele ohutu tulejõuga 
Kaitseliidu üksuste ettevalmistamiseks. 

Taotletav pädevus 

Kursuse tulemusena on laskeinstruktor suuteline iseseisvalt läbi viima laske- ja viskeharjutusi 
kuni jalaväejao suurusele üksusele vastavalt „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirjas“ 
kehtestatud nõuetele ning tema tegevus laskeinstruktorina aitab kaasa jalaväejao tule- ja 
manöövrivõime paranemisele. 
 
Õpiväljundid 
 
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane: 

 tuvastab õppekavadest, eraldatud ressurssidest, ohutuseeskirjadest, laske-eeskirjast, 

ülema käskudest  ning muudest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ülesanded, 

võimalused ja piirangud laske- või viskeharjutuse läbiviimiseks; 

 koostab tuvastatud ülesannetest, võimalustest ja piirangutest lähtuvalt laskeharjutuse 

käsu, sealhulgas joonestab laskmiste ohuala, valmistab ette õppematerjalid ja 

ohutusalase dokumentatsiooni; 

 valmistab ette laskepaiga, lähtudes laskeharjutuse ülesehitusest, instrueerides laskmist 

läbiviivat personali ja tagades laskepaiga ohutuse ning julgestatuse; 

 viib ohutult, vastavalt laskeharjutuse käsule, läbi laskeharjutuse ja annab laskjatele 

arendavat tagasisidet soorituste kohta; 

 koostab laskeharjutuste kokkuvõtte, sealhulgas täidab laskemoona kuluaruande ja 

vormistab tulemuste protokolli. 

Sisu ja maht 

Õppeained Iseseisevõpe  Lähiõpe  

Laskeinstruktor I tase: põhilaskeväljaõppe 

laskeharjutuste ettevalmistamine ja läbiviimine 

71 68 

Laskeinstruktor II tase: lahinglaskmiste 

ettevalmistamine ja läbiviimine. 

61 31 

Õppeained kokku: 2 132 99 

Kursuse kogumaht:   231 akadeemilist tundi 

 

Läbiviimise põhimõtted 

Kursuse ained läbitakse iseseisvate moodulitena ning iga aine läbimine on eelduseks 

järgnevale. Igale kursuse ainekavale tuleb kursuslastel eraldi kandideerida. Iga aine koosneb 

kaugõppest, lähiõppest ja õppepraktikast. Aine arvestatud läbimine on eelduseks vastava 

taseme sertifikaadi andmiseks.  



 
 
 

 

Kaugõpe viiakse läbi pööratud klassiruumi põhimõttel, kus õppenädalavahetuse vahelisel ajal 

kursuslased kavandavad laskmisi (näiteks õppijad koostavad laskekäske), lähtudes etteantud 

õppematerjalidest. See võimaldab lähiõppes keskenduda laskmiste läbiviimisele laskepaigas. 

Lähiõpe viiakse läbi klassis ja laskepaigas. Lähiõpe toimub üldiselt nädalavahetustel, 

laskeinstruktori I tase neljal nädalavahetusel, laskeinstruktori II tase kahel nädalavahetusel. 

Lähiõppes viiakse läbi ainekavas ettenähtud teooriaõpe ning laske- ja viskeharjutusi, kus 

kursuslased osalevad läbiviija rollis. Iga aine läbimise käigus peab kursuslane iseseisvalt läbi 

viima vähemalt kolm laske- või viskeharjutust. 

Õppepraktika viiakse läbi Kaitseliidu malevates või Kaitseväe üksustes. Õppepraktika sisu ja 
korraldust reguleerivad ainekavade õppepraktika juhendid. 
 
Läbivad teemad 

Kutsealane terminoloogia – kasutatakse läbivalt. 
Ohutu relva käsitsemine – kursuse käigus demonstreeritakse, rakendatakse ja hinnatakse 
läbivalt relva ohutut käsitsemist vastavalt kehtivatele normidele ja õppematerjalidele. 
Instruktori pädevused – kursuse praktiliste ülesannete läbiviimise käigus juhitakse tähelepanu 
ja luuakse seoseid õpetamise põhimõtete ja meetoditega. 
 

Õppekavale asumise nõuded 

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

Formaalharidus Vähemalt keskharidus 

Eelduskursused 1) nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus või Kaitseväes;  
2) instruktorikursus; 
3) elupäästva esmaabikursus; 
4) sooritanud automaadi TEST nr 3 ja püstoli TEST nr 2. 

Hoiakud Koostöövalmidus, täpsus 

Isikuomadused Kiire kohanemis- ja otsustusvõime, kõrge pingetaluvus, loova 
mõtlemine, võimeline juhtima meeskonnatööd, hea eneseanalüüsi 
võime 

 

Vastuvõtukatsed  

Kursusele vastuvõtmise tingimuseks on kursuslase vastavus esitatud nõuetele. 

Hindamine 

Kursust hinnatakse ainete lõikes. Hindamine on ainete käigus kujundav, aine lõpus mitteeristav.  
Hindamismeetoditena kasutatakse kirjalikke teste ja praktilisi ülesandeid. Hindamisvahenditena 
kasutatakse hindamislehti. Ainekava sisus ja mahus kirjeldatud testid ning praktilised ülesanded 
viiakse läbi vastava aine läbiviimise käigus Kaitseliidu kooli poolt. Õppepraktikas ette nähtud 
praktilised sooritused viib läbi kursuslase kursusele saatnud üksus.  

Vastava taseme laskeinstruktori sertifikaadi väljastamiseks tuleb eelnevalt kursuslasel hindele 
„arvestatud“ sooritada kõik ainekavas kirjeldatud testid ja praktilised ülesanded. 

 

 



 
 
 

 

Väljastatavad dokumendid 

Iga aine lõpus väljastatakse hindamise nõuded täitnud kursuslasele vastava taseme 

laskeinstruktori sertifikaat, mis annab õiguse läbi viia ainekavas käsitletud laske- ja 

viskeharjutusi. Sertifikaat on tähtajatu. 

Laskeinstruktori I taseme sertifikaat annab omanikule õiguse viia läbi laskeharjutusi A.1.-TEST 

nr.3 ja P.1. – TEST nr.2. 

Laskeinstruktori II taseme sertifikaat annab omanikule õiguse viia läbi viskeharjutusi KG.1 ja 

KG.2 ning laskeharjutusi L.1.1-L.3.5. 

Läbiviimise tingimused 

Kursused viiakse läbi I tasemel 7-16 ja II tasemel 4-8 kursuslasele standardselt sisustatud 

klassiruumis ning laske- ja viskepaigas. Laske- ja viskepaigad peavad vastama ainekavades 

kirjeldatud harjutuste läbiviimise tingimustele. 
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