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A. Instruktori märkmed 

Õppetunni eesmärk 

Kontrollida laskuri esmase ohutu relvakäsitsemise taset. 

Kestus 

4 x 45 min. 

Õppetunni vorm 

Hindamine. 

Allüksuse varustus 

Automaatrelv 1 igale sõdurile 

Salved 6 igale sõdurile 

Puhastusvahendite komplekt 1 igale sõdurile 

Relvarihm 1 igale sõdurile 

Rakmed 1 igale sõdurile 

Killuvest  1 igale sõdurile 

Kaitseprillid 1 igale sõdurile 

Kindad 1 igale sõdurile 

Instruktori varustus ja õppevahendid 

Testi protokoll Vastavalt üksuse suurusele 

Testi kirjeldus 1 

Laud 2 

Sihtmärk 3 

Mannekeen 2 

Õppepadrun Vähemalt 5 

Automaatrelv+salv 1+1 

Telkmantel 1 

Ettevalmistused 

1. Valmista ette õppekoht; 
2. Hangi vajalik varustus; 



3. Nummerda sihtmärgid; 
4. Tutvu testi kirjeldusega; 
5. Valmista ette testi kontroll-leht. 

Soovitused 

1. Rühma suuruse üksuse kohta peaks olema minimaalselt 3 testi vastuvõtjat; 
2. Tee lühike tagasiside sooritajale kohe peale testi; 
3. Instruktoril võib olla oma lauaga istekoht kuid peab säilima võimalus testiruumis ringi 

liikuda, testitavat jälgida ning vajadusel sekkuda testitava tegevusse. 
 



B.  Tunni läbiviimine 

Kordamine 

Puudub. 

Hindamismeetod Hinnatavad oskused Hindamiskriteeriumid 

Test 1 Relva 
ohutu 
käsitsemine  
(hinnatakse 1; 2 
ja 4. õpiväljundi 
saavutamist) 

 
Demonstreerib, et suudab relva õigesti kokku 
panna ning teostab relva töökorrasoleku kontrolli; 
Rakendab relva  hooldamisel 
hoolduspõhimõtteid ning selgitab oma tegevust. 
Arutleb  käsitulirelvade ajaloo ja erinevate 
relvasüsteemide tekkimise põhjuseid ja mõjutusi 
sõjaväele/lahingutele; 

Test 1 sooritamise eelduseks on: 
- Võtab relva lahti hoolduseks ja paneb kokku tagasi ning 

selgitab kuidas peab käima relva hooldamine ning miks on 
vajalik teostada relva töökorrasoleku kontroll; 

- Õppur hoiab iseseisvalt relva hooldatuna nii, et 
laskeharjutustel ei tuleks mustusest tingitud tõrkeid; 

- Grupitööna on esitletud ühe relvasüsteemi tekkepõhjuseid 
ning kirjeldatud, kuidas see muutis lahingus tegutsemist 
(taktikat). Iga grupiliige panustab esitatule. 

Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid 
Tegutseb relvaga ohutult liikumisel ja vahetades 
laskeasendit, -suunda ning –positsiooni; 
Demonstreerib, et suudab salve laskemoonaga 
täis- ja tühjaks laadida; 
Vahetab taktikaliselt salve ja kõrvaldab 
lihtsamaid relva või laskemoona poolt 
põhjustatud tõrkeid iseseisvalt, kiirelt ning varjes 
olles (selle olemasolul); 
Kasutab oskuslikult oma lahingvarustust, 
paigutab salved ja varustuse taskutesse 
vastavalt paigutamise põhimõtetele; 
Kannab relva taktikaliselt õigesti koos rihmaga ja 
ilma; 
Rakendab õigesti põhilaskeasendeid (püsti, 
põlvelt, lamades) ja saavutab kiiresti õige 
sihikupildi, olles valmis selgitama iga laskeasendi 
põhipunkte; 
Kirjeldab oma relva tehnilisi omadusi ja selgitab 
tööpõhimõtet. 

Test 1 hindamiskriteeriumid: 
- Rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid; 
- Teostab relva töökorrasoleku kontrolli pärast relva 

kokkupanemist; 
- Laeb padrunid salve ja salvest tühjaks nii, et ei kahjusta 

ennast, padruneid ega kindaid. Vajadusel võtab kinda käest 
ära; 

- Vahetab taktikaliselt salve (põhimõttel „üks aste 
madalamaks“); 

- Kõrvaldab lihtsamaid relva ning laskemoona poolt põhjustatud 
tõrkeid iseseisvalt ja kiirelt relva „tööalas“ ning varjes olles 
(selle olemasolul); 

- Laskeasendites ei vaju kiiver silmade ette; 
- Kasutab relva koos relvarihmaga; 
- Demonstreerib õigesti põhilaskeasendeid; 
- Võtab sihtmärgi sihikule (põhimõttel „VAATA-KEERA-LASE“); 
- Selgitab instruktori poolt näidatud kolme relvaosa eesmärki 

(funktsiooni); 
- Pärast tõrgete kõrvaldamist, sihtmärgi hävitamist, enne 

positsiooni vahetust ja liikuma hakkamist teostab lahinguvälja 
kontrolli veendumaks enda, kaasvõitlejate, vaenlaste jms 



asukohas; 
- Tõrke eemaldamisel varjub või võtab lamades asendi; 
- Asetab salved varustusse tagasi enne varjest liikuma 

hakkamist. 
Test 1 sooritamine loetakse mittearvestatuks, kui esineb vähemalt 
üks järgnevatest OT vigadest: 

- Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda kehaosale või 
teisele viibivale isikule. Vehib asjatult relvaga ja ei kontrolli 
relva suunda; 

- Asetab sõrme päästikule muul ajal kui sihtimiseks või 
töökorrasoleku kontrolliks; 

- Pärast käskluse „lae tühjaks“ või „tee ohutuks“ täitmist jääb 
padrun padrunipessa; 

- Pärast käskluse „lae tühjaks“ täitmist jääb salv relva külge; 
- Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel, relva kontrolli alla 

võtmisel (padrunipesa kontroll koos tühilasuga) või enne lahti 
võtmist (minimaalselt padrunipesa) 

- Väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis (liikumisel, relva 
rihmale rippu laskmisel, relva käest ära panekul), va arvatud 
relva erisusest tulenevad tõrkedrillid); 

- Toimub juhulask. 

 



Testi läbiviimine 

Automaadi test nr 1 
Ohutu relvakäsitsemise test 

Keskkond: Klassis peab olema 3 isikut (kaks 
kuju ja üks testi vastuvõtja). Kujudele on riided 
selga riputatud, aga testitavale tuleb seda öelda, 
et selles ruumis need asjad on inimesed. Lisaks 
on ruumis laud nr 1 ja laud nr 2. Laual nr 1 on 
telkmantliga kaetud lahti võetud automaat. Laual 
nr 2 on õppepadrunid. Lisaks on ruumis kolm 
sihtmärki, mis on nummerdatud. Joonis nr 1. 
Testitav isik: Testitav tuleb relvaeksamile 
selliselt, et tal on relv taktikalise rihmaga küljes, 
seljas lahinguvarustus (automaadi komplekt + 
kiiver), ees kaitseprillid ja käes taktikalised 
kindad.  
Ohutus: Testitav peab ise otsustama, kus on 
ohutu suund, toetudes oma eelnevale 
väljaõppele ja kogemustele. Vajadusel peab ta 
suutma oma otsust põhjendada.  
Test on mittesooritatud, kui testitav teeb ühe 
järgnevatest OT vigadest: 
1. Suunab relva tahtlikult või tahtmatult enda 

kehaosale või teisele viibivale isikule. Vehib 
asjatult relvaga ja ei kontrolli relva suunda; 

2. Asetab sõrme päästikule muul ajal kui 
sihtimiseks või töökorrasoleku kontrolliks; 

3. Pärast käskluse „lae tühjaks“ või „tee 
ohutuks“ täitmist jääb padrun padrunipessa; 

4. Pärast käskluse „lae tühjaks“ täitmist jääb 
salv relva külge; 

5. Ei veendu relva ohutuses tühjaks laadimisel, 
relva kontrolli alla võtmisel (padrunipesa 
kontroll koos tühilasuga) või enne lahti 
võtmist (minimaalselt padrunipesa); 

6. Väljaspool laskeasendit pole relv kaitseriivis 
(liikumisel, relva rihmale rippu laskmisel, 
relva käest ära panekul), va arvatud relva 
erisusest tulenevad tõrkedrillid); 

7. Toimub juhulask. 
 

Protseduur ja käsklused: 
1. „Liikuge laua juurde nr 1 ja tehke relva ohutuskontroll“. 

Testitav valib ise ohutu suuna; 
2. Instruktor ütleb: „Liikuge laua juurde nr 2. Laadige 

kahte salve 5 õppepadrunit; 
3. „Lae ja pane valmis“; 
4. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli 

vaba“. Vaatab, kuidas testitav võtab sihtmärgi sihikule 
põhimõttel: VAATA-KEERA-LASE. Testitav jätkab 
laskmist seni kaua, kui Instruktor ütleb „Sihtmärk 
hävitatud“, pärast mida testitav teeb lahinguvälja 
kontrolli (vaatab külgedele ja taha, võtab aste 
madalaks, paneb kaitseriivi peale ja kontrollib salve, 
pärast mida ütleb „valmis“) Samuti jälgitakse, kui 
tsiviilisik jääb ette, peab testitav ise valima endale 
parema positsiooni; 

5. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli 
vaba“; 

6. „Tõrge“ (lukk on kinni/lukk ei ole täielikult kinni/padrun 
risti padrunipesas või topeltlaadimine). Eemaldab 
tõrke vastavalt drillile (NB! kindlasti aste madalamaks); 

7. „Sihtmärk 1/2/3, püsti/põlvelt/lamades laskeasend, tuli 
vaba“; 

8. „Tõrge“ Salvevahetus (peab suutma salve ära 
vahetada, teeb lahinguvälja kontrolli); 

9. „Lae tühjaks, näita ette“; 
10. „Selgitage kolme ette näidatud relva osa 

ülesanne/funktsioon.“ Instruktor näitab kolme relvaosa 
nimekirjast ning testitav kirjeldab nende osade 
eesmärki. Nimekiri: sihikud, lukk, padrunipesa, 
kaitseriiv, vinnastushoob, päästik, vintraud, tõmmik, 
lööknõel; 

11. „Tehke enda relvaga töökorrasoleku kontroll“. Testitav 
kontrollib kaitseriivi töökorda, üksiklaskude ja 
automaadi režiimi; 

12. „Asetage õppepadrunid lauale nr 2“; 
13. Instruktori kokkuvõte: test sooritatud/mittesooritatud + 

põhjendus. 
HINDAMINE: Testi läbimiseks on vaja test sooritada ilma 
OT vigadeta, teostab taktikalise salvevahetuse ja saada 
minimaalselt 12 punkti 23-st. 



 
Joonis 1. Test 1 raja kirjeldus. 

C. Tunni lõpetamine 

Kokkuvõte 

 Tulemuste kokkuvõte; 

 Tagasiside tervele üksusele; 

 Varustuse ja relvastuse ladustamine. 
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