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 EEsmärk
Selgitab aja- ja reservteenistuse eesmärke.

 LäbiviiminE JA kontroLL
Juhendaja tutvustab ise teenistuse eesmärke või kutsub 
koondusele neid tutvustama ajateenija või reservväelase. 

Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada Eesti kaitseks 
vajalikud reservüksused ja luua eeldused elukutseliste 
kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenistuse jook-
sul omandatakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse 
tegutsema ühtse meeskonnana. Ajateenistuse lõppedes 
jätkatakse riigikaitsekohustuse täitmist reservväelasena 
oma üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise 
kaitseväelasena.

Kaitsevägi on üles ehitatud reservarmee põhimõttel, mis 
tähendab, et kaitseväe põhijõu moodustavad reservis ole-
vad üksused. Reservarmee on väheste ressurssidega riigile 
sobivaim ja ökonoomseim riigikaitse vorm.

Reservarmee eesmärk on koondada ajateenistuses käi-
nuid, kutsuda neid õppekogunemistele, et nende oskused-

teadmised säiliksid, ning hoida tihedat sidet ühiskonnaga, 
sest enamik meessoost kodanikke on reservväelased ja 
vajadusel valmis kodumaad kaitsma. Reservarmee on kii-
resti mobiliseeritav, sest reservi kuuluvad koostööd harjuta-
nud allüksused.

Reservväelane. Ajateenistuse järel arvatakse isik reservi, 
kus ta on kuni 60. eluaastani (k.a).

Õppekogunemine. Õppekogunemise eesmärk on tuletada 
reservväelastele meelde ajateenistuses õpitut ning tutvus-
tada neile uut varustust ja relvastust.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab 
oma sõnadega selgitada aja- ja reservteenistuse 
eesmärke.

 soovitusEd
 ► Täita koondusel nuputamisleht aja- ja reservteenistuse 

erinevustest (lisa 3.1). 

LisA 3.1 
Nuputamisleht aja- ja reservteenistuse erinevuste kohta

Lehe täitmisele eelneb ja järgneb arutelu. Iga noorkotkas võib koondusel täita iseseisvalt töölehe ja lugeda kokku oma 
õiged vastused. Õigeid vastuseid kokku lugedes võib arvesse võtta võimalikke eksimiskohti, näidates, et need teenistused 
on seotud ja on oluline mõista mõlema vajalikkust ja otstarbekohasust.

Küsimus Ajateenistus Reservteenistus

Kumma teenistuse eesmärgiks on luua eeldusi ka elukutseliste kaitseväelaste tee-
nistusse võtmiseks? X

Kumb teenistus võib kesta kuni 43 aastat? X

Kummas teenistuses elatakse kauem kasarmurežiimil? X

Kus õpitakse rohkem tsiviileluks vajalikke oskusi, nagu keskkonnakaitset, ajapla-
neerimist, esmaabi ja puhtuse hoidmist? X

Kumb oma üksustega moodustab Kaitseväe põhijõu? X

Kumb on riigile ökonoomsem? X

Kumb võimaldab päevaraha kuni 40 eurot sõltuvalt auastmest? X

Kus õpitakse tegutsema jao, rühma, kompanii ja pataljoni koosseisus? X X

Kummas teenistuses omandatakse rohkem sõjalisi baasteadmisi? X

Kummas teenistuses olles on võimalik omandada CE- või DE-kategooria juhilube? X

Kuhu võib kutset saada 17–27aastane mees (või vabatahtlikuna astuda 18–27aas-
tane naine)? X

III järk, 13–14aastastele noorkotkastele.


