
 

Õppeaine:   Valikkursus – riigikaitse (Praktiline õpe välilaagris) 

Klass:   10.-12. klass   

Tunde nädalas ja 
õppeaastas:   

2 tundi nädalas, kokku 35 tundi  - 1 kursus 

Rakendumine:   1.sept. 2012, täiendatud 1.jaanuar 2018  

Koostamise alus:   Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 9; Värska G 
õppekava   

 

ÕPITULEMUSED 
 

Õppesisu 

Teema Õppesisu 

Riviõpe Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad 
rivikorras, mille käigus omandatakse üldised 
oskused meeskonnatööks rivis. 

Isiklik ja rühmavarustus Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühma varustust, 
selle otstarvet, praktilist kasutamist ning 
hooldamist. 

Rännak üksuse koosseisus ja 
üksikvõitleja liikumine maastikul 

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 

Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist 
välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, 
telkide püstitamist, söögi- ja hügieenialade 
ettevalmistamist. 

Toitlustamine ja hügieen 
välitingimustes 

Harjutatakse toitlustamise korraldamist 
välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 
24 h kuivtoidupakkide kasutamisega. 

Orienteerumine maastikul 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 

Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud 
liikumise võimalusi. Õpitakse tundma, miks on 
asjad erinevas keskkonnas ja valguses nähtavad. 

Esmaabi välitingimustes Harjutatakse üldisi esmaabivõtteid ja elustamist 
ning õpitakse tundma välioludes ellujäämise 
põhitõdesid. 

Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid Õpitakse tundma Eesti kaitseväes kasutusel olevaid 
käsitulirelvi. Harjutatakse automaadi käsitsemist 
ning erinevaid laskeasendeid. Õpitakse tundma 
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ohutushoidu. Osaletakse praktilisel laskeharjutusel 
juhendaja kontrolli all. 

Kodanikukaitse Õpitakse tundma tegutsemist erinevate ohtude 
korral ja kasutama esmaseid kaitsevahendeid. 

 

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.; 

3) tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani;  

4) täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala rajades;  

5) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju loodusele, sh 
hoides ära reostuse ja metsatulekahju;  

6) tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutust korraldades; 

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

8) määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe kaardil UTMi 
koordinaate;  

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

10) tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid; 

11) oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, elustamise põhimõtteid 
ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi;  

12) teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  

13)  tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab 
anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule; 

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

15) võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat;  

16) käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi;  

17) sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all; 

18) oskab hinnata ohte ning käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, radiatsioonioht ja 
plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht;  

19)  kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid. 


