
 

 

KURSUSE RIIGIKAITSE AINEKAVA 

ÕPITULEMUSED 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse 

korral valmis Eestit kaitsma;  

2) tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi 

ühiskonna arengule ja oma lähedastele;  

3) teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti 

ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;  

4) leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse 

üldist korraldust reguleerivaid õigusakte;  

5) teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab 

kaitseväelase elukutset;  

6) tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 

kriisiolukordades ja anda esmaabi;  

7) orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse 

põhimõtteid ning norme;  

8) tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt.  

 

ÕPPESISU  JA ÕPITULEMUSED KURSUSTE LÕIKES 

KURSUS “RIIGIKAITSE” 

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab ja kirjeldab riigikaitsetegevusega kaasnevat mõju keskkonnale;  

2) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju;  

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid ettevaatuspõhimõte, väljaõppelaagri keskkond, 

tuleohutus, metsatulekahju, reostus, kahjustusala.  



 

 
 

ÕPPESISU TEEMAVALDKONDADE LÕIKES 

RIIGIKAITSETEGEVUSEGA KAASNEV MÕJU KESKKONNALE.  

Müra, mürakaitse, välisõhureostus, ohtlike jäätmete reostus, veereostus, metsatulekahju.  

VÄLJAÕPPELAAGRI KESKKONNAKAITSELINE ETTEVALMISTAMINE, 

RAJAMINE JA LÕPETAMINE.  

Planeerimine: jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse 

korraldamine välitingimustes, jääkreostus.  

TULEOHUTUSE TAGAMINE JA TEGUTSEMINE METSATULEKAHJU KORRAL. 

 Ohuolukord, metsatulekahju, kustutamise juhtimine.  

 

KURSUS „PRAKTILINE ÕPE VÄLILAAGRIS” 

ÕPITULEMUSED  

Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus kavade alusel. Kõik 

praktilised harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse 

tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga.  

RIVIÕPE  

ÕPITULEMUSED  
Kursuse lõpus õpilane:  

1) tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritult jao ja rühma kooseisus;  

2) saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja liikumisel 

kolonnis.  

ÕPPESISU 

Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse 

üldised oskused meeskonnatööks rivis.  

ISIKLIK JA RÜHMAVARUSTUS  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus tunneb ning oskab õpilane kasutada üksikvõitleja ja allüksuse üldvarustust ning 

teab selle otstarvet.  

ÕPPESISU  



 

 
Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühma varustust, selle otstarvet, praktilist kasutamist ning 

hooldamist.  

 

RÄNNAK ÜKSUSE KOOSSEISUS JA ÜKSIKVÕITLEJA LIIKUMINE MAASTIKUL  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus oskab õpilane liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning 

üksikvõitlejana maastikul.  

ÕPPESISU  

Õpitakse tundma ning harjutatakse erinevaid liikumisviise üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 

ümberpaiknemise korral, kasutatakse käemärke ning harjutatakse tegevusi nende järgi.  

 

VÄLILAAGRI RAJAMINE JA ELUOLU VÄLITINGIMUSTES. 

KESKKONNAKAITSE  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani;  

2) täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala rajades;  

3) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju;  

4) tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutust korraldades.  

ÕPPESISU  

Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, 

telkide püstitamist, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamist.  

 

TOITLUSTAMINE JA HÜGIEEN VÄLITINGIMUSTES  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus tunneb ning täidab õpilane välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid.  

ÕPPESISU  

Harjutatakse toitlustamise korraldamist välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 

h kuivtoidupakkide kasutamisega.  

 



 

 
ORIENTEERUMINE MAASTIKUL  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul;  

2) määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe 

kaardil UTMi koordinaate;  

3) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda etteantud marsruuti;  

4) tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid.  

ÕPPESISU  

Harjutatakse kaardi ja kompassi tundmist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma 

asukoha määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja 

erinevas valguses.  

 

VARJUMINE JA VARJATUD LIIKUMINE MAASTIKUL  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus tunneb ja kasutab õpilane peamisi moondamise ning varjatud liikumise 

võimalusi erineval maastikul ja erinevas valguses.  

ÕPPESISU  

Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud liikumise võimalusi. Õpitakse tundma, miks on 

asjad erinevas keskkonnas ja valguses nähtavad.  

 

ESMAABI VÄLITINGIMUSTES  

ÕPITULEMUSED  
Kursuse lõpus õpilane:  

1) oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, elustamise 

põhimõtteid ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi;  

2) teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  

3) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; 

oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule.  

ÕPPESISU  



 

 
Harjutatakse üldisi esmaabivõtteid ja elustamist ning õpitakse tundma välioludes ellujäämise 

põhitõdesid.  

 

RELVAÕPE, LASKEASJANDUS JA OHUTUSHOID  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tunneb ning järgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirju ja -nõudeid;  

2) võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat;  

3) käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi;  

4) sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all.  

ÕPPESISU  

Õpitakse tundma Eesti kaitseväes kasutusel olevaid käsitulirelvi. Harjutatakse automaadi 

käsitsemist ning erinevaid laskeasendeid. Õpitakse tundma ohutushoidu. Osaletakse praktilisel 

laskeharjutusel juhendaja kontrolli all.  

 

KODANIKUKAITSE  

ÕPITULEMUSED  
Kursuse lõpus õpilane:  

1) oskab hinnata ohte ning käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht;  

2) kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid.  

ÕPPESISU  

Õpitakse tundma tegutsemist erinevate ohtude korral ja kasutama esmaseid kaitsevahendeid.  

 


