Turvavaldkonna täienduskoolitus
Tulirelvakoolitus
Kursuse eesmärk:
Kursuse läbinu on omandanud teadmised relvaseadusest tulenevatest nõuetest, tunneb erinevaid tulirelvi ja ohutusreegleid, oskab käituda taktikalistes
olukordades, täpselt lasta ning on valmis sooritama relvaeksami.
Õppekava alus:
Turvaseadus § 27 lg 1 p 4 lg 5, § 37 ja § 42 ning Relvaseadus § 31 lg 1
Sihtgrupi kirjeldus ja eeldused õppekavale õppima asumisele: Koolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete
täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele. Õppija peab omama kehtivat turvatöötaja või turvajuhi
kutsekvalifikatsiooni.
Õpiväljundid:
• tunneb relvakultuuri ja ajalugu ning relvadega seonduvaid eetilisi ja esteetilisi norme;
• teab relvaseadusest tulenevaid tulirelva käitlemise nõudeid ja ohtu käsitsemise reegleid;
• tunneb erinevaid kasutusel olevaid tulirelvi ja nende laskemoona;
• teab kuidas käituda erinevates taktikalistes olukordades, teab hädakaitse ja –seisundi õiguslikke aluseid;
• oskab eemaldada tulirelva tehnilisi tõrkeid;
• oskab käsitseda ohutult tulirelva ning õigeid protseduure järgides täpselt lasta.

Sisuteema
Relvakultuur ja
ajalugu

Relvaseaduse
tundmine

Õpiväljund
• tunneb relvakultuuri ja
ajalugu ning relvadega
seonduvaid eetilisi ja
esteetilisi norme
• teab relvaseadusest
tulenevaid tulirelva
käitlemise nõudeid ja ohtu
käsitsemise reegleid

Käsitletavad teemad
• relvade ajalugu
• relvakultuur ning sellest tulenevad eetilised ja
esteetilised normid
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Täpne laskmine
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teab tulirelva kasutamise
psühholoogilisi tegureid ning
laskmisega seonduvat
protseduurikat

teab kuidas käituda
erinevates taktikalistes
olukordades ning oskab
eemaldada tulirelva tehnilisi
tõrkeid
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relva soetamine, registreerimine, võõrandamine,
sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine
tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine,
kandmine
vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest
ohutusnõuded relva käsitsemisel

Õppemeetod
loeng/
seminar/
iseseisev töö/
praktiline
harjutus/
treening/
hindamine/
tagasiside

Maht
5 loeng/seminar;
3,5 treening/
praktika;
4 iseseisev õpe;
2,5 hindamine;
1,5 tagasiside

Kokku

16,5 ak.t

mõtlemine - vaimne seisund, taktikaline
otsustamine, valmidus tulirelva kasutada
relva hoie
laskeasend
sihtimine
päästmine
hingamine
käitumine kriitilises situatsioonis (sh hädakaitse
ja -seisund)
liikumine relvaga, varjete kasutamine
pimedas laskmine, lambi kasutamine
tõrked ja nende eemaldamine

Õppekeskkonna kirjeldus:
Iseseisev õppimine seisneb õigusaktide, loengumaterjalide ja lisamaterjalide läbitöötamises; auditoorne töö toimub TopGun lasketiiru seminari- ja
puhkekeskuses, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega.
Õppetöö praktiline osa toimub lasketiirus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% ulatuses. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja praktiline laskeeksam positiivsele tulemusele, s.t
vastavalt hindamiskriteeriumidele.
Hindamismeetod
Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid)

Praktiline harjutus
Relva ohutu käsitsemine
Laskeeksami sooritamine (distants 25 m), ilma ajalise surveta
Laskeeksami sooritamine kiiruse ja täpsuse peale (distants 10 m)

Hindamiskriteeriumid
Test on sooritatud positiivsele tulemusele kui õigesti vastatud vastuste
arvu osakaal on vähemalt 80%

Õppur käsitseb relva ohutult ega tee ohtlikke vigu
Õppur käsitseb relva ohutult ja saavutab ettenähtud arvu punkte
Õppur käsitseb relva ohutult ja sooritab laskeharjutuse ettenähtud aja
jooksul ning saavutab ettenähtud arvu punkte

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Õppekava kinnitamise aeg:
01.06.2019

