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Muudatused õppekavas 
 

Jrk 
nr 

Muudatuse sisu Muudatusaeg Muudatuse algataja 

 
1 

Viidud kooskõlla SVE 2021 kehtestatud 
õppekava formaadiga, lisatud reservaeg, 
täpsustatud  

2022 v-vbl T. Vaher 

 
 

   

 

Õppekava koostajad ( 2018): 

Struktuuriüksus Ametinimetus 

Kaitseliidu  kool Sõjaväelise juhtimise õppesuuna ülem major Ahto Alas 

Kaitseliidu kool 
Sõjaväelise juhtimise õppesuuna vaneminstruktor 
kapten Taimo Tooming 

Kaitseliidu peastaap G7 allohvitser staabiveebel Gaido Nurmsalu 

Õppekava ümberhindajad (2021): 

Struktuuriüksus Ametinimetus 

Kaitseliidu  kool 
Sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor 
vanemveebel Taavi Vaher 

 

Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertarvamuse: 

Struktuuriüksus Ametinimetus 

Kaitseliidu kool Teadmus- ja arendusjaoskonna haridustehnoloog  
pr Nele Pernits 

Kaitseliidu kool Teadmus- ja arendusjaoskonna õppevara allohvitser  vbl 
Roomet Rikand 

 
Sissejuhatus (kava koostamise põhjendus):  
 
Kursuse õppekava on koostatud vastavalt Kaitseliidu ülema suunisele - rohkem kaasata KL 
tegevliikmeid laske- ja relvaõppe korraldamisse.  
 
Kursusega luuakse osalejatele võimalus ajakohastada enda varasemat väljaõpet (uuenenud 
väljaõppe regulatsioon, tundide läbiviimise alusdokumendid ja –materjalid) ning tõstetakse 
tõenäosust, et malevates läbiviidav tegevliikmete relvade õpetamine kujuneb senisest ühtlasem ja 
kvaliteetsem. Pikemas perspektiivis suurendatakse instruktorite hulka, kellel on relvainstruktori 
oskused ja seeläbi vähendatakse KL tegevväelaste koormust relvaõppe korraldamisel. 
Tulenevalt ülaltoodud aspektidest ongi käesolev õppekava koostatud. 

Esimene Relvainstruktori kursuse õppekava, mille alusel viidi läbi RIK-i kursuseid, kinnitati 
22.01.2018.  

Õppekava ümberhindamine tulenes eelnevate kursuste kogemustest ja erinevate viitedokumentide 
muutumisel ja täpsustada  

Relvainstruktori kursus on jagatud õppemoodulisse, et relvainstruktori väljaõppe süsteemi edasi 
arendada. I õppemoodul annab põhiteadmised ja oskused relvatundide läbiviimiseks, õpetab 
järgima kehtivaid relva väljaõppe põhimõtteid ja eeskirju ning õppematerjale. Mooduli käigus 
kasutakse automaatrelva, mis on tabelvarustuses.  
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RIK I õppemooduli läbimine on eelduseks, et kandideerida laskeinstruktori I taseme kursusele. 

 

Kooskõlastajad: 

Struktuuriüksus Ametinimetus 

Kaitseliidu peastaap peastaabi ülem kol Eero Rebo 

Kaitseliidu peastaap väljaõppeosakonna ülem kol-ltn Rene Brus 

Kaitseliidu kool pealik kol-ltn Meelis Pernits 
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1. Sihtgrupp 
Tegevliikmed (k.a NKK), kes viivad läbi sõjaväelist väljaõpet Kaitseliidus 
 

2. Väljaõppe eesmärgid 
    2.1. Ülesanne: relvainstruktor viib läbi automaatrelva väljaõpet kaitseliitlastele. 
    2.2. Tingimused: 
          2.2.1 Abivahendid: 
                - õppematerjal; 
                - koolituskaart; 
                - näitvahendid; 
                - automaatrelva komplekt. 
          2.2.2. Piirangud: juhendamine puudub 
          2.2.3. Keskkond: õppeklass või maastik 
 
    2.3. Standardid:    
         2.3.1 koostab koolituskaardi ja teeb ettevalmistusi relvatunniks; 
         2.3.2 käsitseb ja õpetab automaatrelva ohutult ja taktikaliselt õigesti; 
         2.3.3 kasutab näitvahendeid õigesti; 
         2.3.4 rakendab SDIP-i relvaõppe läbiviimisel; 
         2.3.5 annab hinnangu õppurite sooritusele; 
         2.3.6 valmistab ette ja viib läbi automaadi relvatesti nr 1. 

3.  Sisu ja maht 

Aeg väljaõppe eesmärgi saavutamiseks,  I õppemoodul 

Jrk 
nr 

Õppeained Iseseisev õpe Lähiõpe 

  

1. Sõjaväe pedagoogika ja relvaõppe alused 4 6 

2. Relvatunni ettevalmistus ja läbiviimine 10 42 

3. Relvatunni osalusvaatlus  18 

4. Reservaeg  16 

Õppetunde kokku: 14 82 

Kursuse I mooduli kogumaht:  96 akadeemilist tundi 

 
4. Läbiviimine 
Kursust alustatakse sissejuhatava loenguga, kus tutvustatakse kursuse eesmärki, väljaõppe 
eesmärke, relvainstruktori nõudeid ja nende saavutamist, samuti läbiviimise üldist ajaraami. 
Kursus viiakse läbi lähiõppena neljal nädalavahetusel. Ühe nädalavahetuse maht on kuni 24 tundi. 
 
Iseseisva töö ja ettevalmistuste ajakulu võib kursuslastel erineda tulenevalt varasematest 
õpetamiskogemustest, relvakäsitsusoskustest ning sellest, kui suures ajamahus on võimalik  teha 
ettevalmistusi ja harjutada kontaktõppe väliselt. Iseseisvaks õppeks kasutakse ILIAS-e keskkonda. 
I mooduli ained 2-3 hõlmavad ka automaatrelva test nr 1 ette valmistamist, läbiviimist ja osalemist. 

Lisatud on reservaeg ebaõnnestunud relvatundide uuesti läbiviimiseks. 

Läbiviimise tingimused: 

 Kaitseliidus viib relvainstruktori kursust läbi KL kool. Õppetunde viiakse läbi siseruumides 
või maastikul.  

 kursusel osalejate arvuks on maksimaalselt 15 inimest. Kursust ei korraldata, kui osalejaid 
on vähem kui 5. 

 relvainstruktori kursusel I õppemoodulis kasutatakse koolitamiseks automaatrelva, mis on 
koolitatavate tabelvarustuses või mille otsustab kursuseülem. 
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 õppekoht või klass peab mahutama kursuslasi ja instruktoreid. Õppekohti peab olema sama 
palju kui on õppegruppe. Väljaõppe läbiviimise eelduseks on instruktorite piisav arv 
osalejate suhtes – üks instruktor  viie kursuslase kohta. 

 kursuslase individuaalvarustuse ja vastava relvakomplekti tagab kodumalev. 

 kursuslane peab omama KV e-õppeportaalis „ILIAS“ kontot ja Kaitseliidu elektroonilist 
postkasti. 
 

Õppetöö viiakse läbi: 

 kumuleeruvalt, liikudes lihtsamalt keerulisele, õppides esimesena kontseptuaalseid 
teadmisi, seejärel protseduurilisi teadmisi ja oskusi, lõpetades harjutustega, mis 
võimaldavad õppuril kõiki teadmisi ja oskusi lähtuvalt kontekstist kombineerida; 

 tingimustes, mis on võimalikult reaalsed ja eesmärgipärased; 

 käsitletavaid teemasid integreerides relvaõpikute alusel, lähtudes ühistest 
õpetamispõhimõtetest, alates planeerimisest lõpetades läbiviimisega; 

 kursuslased planeerivad tunnid instruktori juhendamisel ja viivad määratud relvatunnid läbi 
kontrolliva instruktori jälgimisel; 

 läbiviidud relvatund tagasisidestatakse kontrolliva instruktori poolt ning saadakse vahetu 
tagasiside ka tunnis osalenud osalusvaatlejatelt; 

 läbi aktiivsuse põhimõtte arendatakse kursuslaste ettevõtlikkus- ja  õpipädevust. 

 
5. Läbivad teemad 

Ohutustehnika nõuete järgimine. Relvaosade nimetuste kasutamine vastavalt relvaõpikutele. 
Käsklused relvakäsitsemiseks vastavalt automaatrelva baasõppekavale ja jao erialarelvade 
õppematerjalidele. Reflektsioon. Tagasiside kasutamine soorituste parendamiseks. Hoiakute 
kujundamine vastavalt Kaitseväe ja Kaitseliidu väärtustele. Läbi kursuse toimub instruktori oskuste 
järjepidev arendamine. 
 
Õppekavale asumise nõuded 

Formaalharidus Vähemalt keskharidus 

Eelduskursused  - läbitud  ajateenistus Eesti kaitseväes või Sõdurioskuste kursus 
Kaitseliidus; 

- läbitud koolitaja algõppe kursus või jaokoolitaja kursus, samas 
sobib muu samaväärne tsiviilkoolitus. 

Hoiakud Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega, 
valmisolek meeskonnatööks. 

Isikuomadused Kohusetundlik, hea pingetaluvusega, paindlik, leidlik, kiire 
otsustusvõimega, täpne, hea ja väljendusrikas suhtleja 

 
6. Hindamine 
Hindamine on mitteeristav, hinnangud edastatakse kursuslasele läbi arendava tagasiside.  
Hinnangu eesmärk on anda igale kursuslasele tagasisidet ettevalmistuste ja soorituste kohta. 
Hinnang antakse kohe peale relvatunni läbiviimist, kus hinnangu andjad on kursuslased, kes olid 
relvatunnis „õppurid“  ning  instruktor.  

 
Hinnatakse ettevalmistusi, teema valdamist, instruktori omadusi, läbiviimise tehnikat, sisu ja 
relvaõppe alusdokumentidele vastavust. Hindamiseks kasutatakse KL-s kehtestatud instruktori 
hindamislehte (KLÜ 13.01.2017 kk nr K-0.2-2.1/17/3758U). 
Kursuse I õppemooduli lõpetamiseks peab kursuslase läbiviidud relvatundidest vähemalt kaks 
olema saanud positiivse hinnangu (arvestatud). 
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7. Väljastatavad dokumendid 
Kursuse õppemooduli lõpetanule väljastatakse õppemooduli lõpetamist tõendav Kaitseliidu kooli 
tunnistus koos lisaga. 

 
8. Viited 
Sõjalise väljaõppe eeskiri (2022) 
Automaatrelva baasõpe ainekava (2017) 
Ohutuseeskiri (OE1.1-1.3; OE 2.0) 
 
9. Mõisted ja lühendid 
KL- Kaitseliit 
KV- kaitsevägi 
RIK- Relvainstruktori kursus 
SDIP-drilli õppemeetod „Seleta-Demonsteeri-Imiteeri-Praktiseeri“ 
SVE- sõjalise väljaõppe eeskiri 

 
10. Märkused 
Õppekava hinnatakse ümber vastavalt viitedokumentide muutumisel või lisandumisel, kuid mitte 
harvem kui kord viie aasta jooksul 


