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Spordi ja kehalise kasvatuse eesmärgid 
kaitseväes

Kehaline kasvatus on lahinguväljaõppe osa, mis kuulub 
kaitseväelaste õppe- ja kasvatustöö süsteemi.
Kehalise kasvatuse eesmärgiks on kaitseväelaste 
ettevalmistamine rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks.
Kehalise kasvatuse ülesanded on:
-Kaitseväelaste üldkehaliste võimete pidev arendamine, 
kehalise treenituse tõstmine, tervise ning vaimse- ja 
füüsilise töövõime tugevdamine.
-Sõjalis-rakenduslike liigutusvilumuste (takistuste 
ületamine, suusatamine, ujumine, kiirrännakud, 
käsitsivõitlus jne.) omandamine.
Huvi äratamine kehalise kasvatuse ja spordi vastu.



Kaitseväe spordi struktuur ja rahastamine

Kaitseväelased

Hommikuvõimlemine Keh kasv tunnid Individuaalne treening

Üksuse võistlused KJ MV Vabariiklikud võistlused Rahvusvahelised võistlused

Hõivatud u 5000 inimest
Finatseerimise allikas:

KAMIN eelarve

Spordivõistlused

Hõivatud u 40 sportlast vt. tippsportlaste rahastamist

Treenerid Klubi liikmed Noored

Hõivatud 14,Rahastamis allikad:
KAMIN, Kultuurimin,

Sp.alaliidud, KULKA, HMMF,
KOV, sponsorid, partnerid

Kaitseväe tippsportlased

Kaitsejõudude Spordiklubi



Kehalise kasvatuse ja spordi korraldus 
kaitseväes ja koht Eesti Vabariiklikus 

spordisüsteemis

Rahvusvaheline tase
OM; MM; EM; MK; CISM

Vabariiklik tase
Eesti meistrivõistlused

Kehaline kasvatus ja
tervisesport

Kaitseväe sport

Ajateenijad Kaadrikaitseväelased

Spordirühm

KSAK

StSVÕK Üksik-sidepataljon

Maavägi Merevägi Õhuvägi

KJ PS
J 1.2.2

KAMIN

Tippsport, tervisesport
Noortesport,

Kaitsejõudude
Spordiklubi

Tippsport, tervisesport,
noortesport

Spordi ja noorsoo amet

Kohalik omavalitsus

Tippsport, tervisesport,
noortesport

Spordiklubid

Spordialaliidud

EOK

Kultuuriministeerium



Kaitsejõudude panus sporti

- arendab Eesti tippsporti;
- toetab vähemkindlustatud spordialasid;
- tagab sportlaste sotsiaalsed garantiid ja annab võimaluse 
edendada sportlase karjääri;
Annab võimaluse jätkata peale aktiivset sportimist 
tegevteenistuses vastavalt ettevalmistusele;
- propageerib rahvasporti;
- tõstab üldist kehalise võimekuse taset ja selle läbi rahva 
tervist ning töövõimet.



Kaitsejõudude spordi tasemed
1. Rahvusvaheline tasand

1.1 Eesmärk. Esindada Eesti Vabariiki ja Eesti Vabariigi kaitsejõude 
rahvusvahelistel spordivõistlustel (arendada sõjalis-rakendusliku iseloomuga 
spordialasid Eesti Vabariigis)
1.2 Osalejad. Kaitsejõudude võistkonnad ja üksiksportlased.
1.3 Võistlused. Olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa 
meistrivõistlused, maailmakarikavõistlused, Ülemaailmse Sõjaväespordi Nõukogu
(CISM – Conseil International du Sport Militaire) võistlused, Balti Meistrivõistlused.
1.4 Võistkondade ettevalmistus. Võistkonnad valmistab ette kaitsevägi koostöös 
vastava spordialaliiduga.
1.5 Eelistatud spordialad. 
Laskmine
Laskesuusatamine ja patrullsuusatamine
Sõjaväe viievõistlus
Moodne viievõistlus
Orienteerumine
Triatlon
Judo/maadlus
Nimetatud spordialadel osaleb kaitseväe koondvõistkond rahvusvahelistel võistlustel 
ja korraldab ka ise rahvusvahelisi jõuproove.



2. Vabariiklik tasand.

2.1 Eesmärk. Esindada Eesti vabariigi kaitsejõudude vabariiklikel spordivõistlustel, 
populariseerida sporti kaitseväes.

2.2 Osalejad. Kaitseväe, Piirivalve ja Kaitseliidu võistkonnad ja üksiksportlased.

2.3 Võistlused. Eesti meistrivõistlused ja teised vabariikliku tähtsusega jõuproovid.

2.4 Võistkondade ettevalmistus. Võistkonnad valmistab ette kaitsevägi või/ja
väeosa/asutus.

2.5 Spordialad.
Laskmine
Laskesuusatamine ja patrullsuusatamine
Sõjaväe viievõistlus
Moodne viievõistlus
Orienteerumine
Triatlon
Ju-jutsu
Kergejõustik

Nimetatud spordialadel osaleb kaitseväe koondvõistkond vabariiklikel võistlustel ja 
korraldab ka ise vabariiklikke jõuproove.



3. Kaitseväe tasand

3.1 Eesmärk. Selgitada välja kaitseväe meistrid, arendada sõjalis-rakendusliku iseloomuga 
spordialasid Eesti Vabariigis, populariseerida sporti ja terveid eluviise kaitseväelaste hulgas.

3.2 Osalejad. Kaitseväe, Piirivalve, Päästeameti sõjaväestatud kompaniid ja Kaitseliidu 
üksuste/asutuste võistkonnad ning üksiksportlased.

3.3 Võistlused. Kaitseväe meistrivõistlused.

3.4 Võistkondade ettevalmistamine. Võistkonnad valmistab ette väeosa/asutus.

3.5 Spordialad.
Lahingurelvadest laskmine
Laskesuusatamine ja patrullsuusatamine
Sõjaväe viievõistlus
Kergejõustiku mitmevõistlus
Maastikuvõistlus
Triatlon
Kreeka- rooma maadlus
Sangpommisport
Jalgpall
Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks
Nimetatud spordialadel korraldab kaitsevägi meistrivõistlusi. Võistlusprogramm võib 
muutuda seoses spordi arenguga Eesti Vabariigis ja rahvusvahelisel tasandil, samuti ka 
seoses kaitseväe infrastruktuuri arenguga.



4. Väeosa /asutuse tasand.

4.1 Eesmärk. Selgitada välja kaitseväe väeosade/asutuste meistrid, arendada
sõjalis-rakendusliku iseloomuga spordialasid kaitseväe väeosades/asutustes, populariseerida
sporti ja terveid eluviise kaitseväelaste hulgas, tõhustada lahinguvalmidust.
4.2 Osalejad. Allüksuste võistkonnad ja üksiksportlased.
4.3 Võistlused. Väeosade/asutuste meistrivõistlused, muud spordiüritused.
4.4 Võistkondade ettevalmistus. Võistkonnad valmistab ette allüksus.
4.5 Spordialad.

Lahingurelvadest laskmine
Laskesuusatamine ja murdmaasuusatamine
Sõjaväe viievõistlus
Kergejõustiku mitmevõistlus
Maastikuvõistlus
Triatlon
Kreeka–rooma maadlus
Sangpommisport
Jalgpall

Vastavalt väeosa võimalustele tuleb läbi viia võistlused eelpool nimetatud spordialadel, et 
selgitada välja kaitseväe meistrivõistlustel osalejad. Vastavalt vajadusele võib väeosa/asutus
viia läbi võistlusi täiendavatel spordialadel.
Allüksuse tasand
Vastavalt vajadusele võib korraldada väeosa/asutuse ülema loal võistlusi eraldi ka allüksustes.



Kaitsejõudude Spordiklubi
Kaitseväelaste osalemine vabariiklikel 
spordivõistlustel kaitsejõudude nime all.
Sõjalis-rakenduslike spordialade 
arendamine Eestis:

-treenerite palkamine sõjalis-rakenduslikel 
spordialadel;

-treeningtingimuste loomine ja spordibaaside 
haldamine;

-varustuse muretsemine;
Koostöö teiste riikide relvajõudude 
spordiklubidega.
Olümpiaalalade arengule kaasaaitamine.
Eesti edualade arengule kaasaaitamine
Koostöö KOV noorsoo ja spordiametiga 
noortespordi arendamisel.
KAMIN töötajate sportimisvõimaluste 
arendamine.



KAITSEVÄE KEHAKULTUURI- JA 
SPORDI ARENDUSKESKUS 

(KV KSAK)
1.KVKSAK MISSIOON

KV KSAK-i missiooniks
on tõsta Eesti Kaitseväe
üldist kehalise kasvatuse
taset, toetada allüksuste
sõjalist ettevalmistust
ning valmistada ette
CISM-il osalevad
kaitseväe
koondvõistkonnad 



KV KSAK STRUKTUUR

KESKUSE VEEBEL
vanemveebel

KEHAKULTUURI UURIMUS-
JA ANALÜÜSI SEKTSIOON

KOOLITUS SEKTSIOON SPORDIRÜHM
(ELUKUTSELISED)

SPORDIRÜHM
AJATEENIJAD

KV KSAK ÜLEM
major



Kaitseväe spordirühm
Kaitseväe spordirühm on Staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskuse Üksik-Sidepataljoni 

koosseisus.
Ajateenijad tippsportlased läbivad SBK spordirühma koosseisus. 
Staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskuse Üksik-Sidepataljoni Kaitseväe spordirühmas 
ajateenistuse läbinud ning reservi arvatud kaitseväelased kes on paigutatud 
täiendusreservi I kategooriasse, kui allüksuse koosseisus väljaõppe saanud üksik 
allüksus.  
Esindab kaitsejõude vabariiklikel ja rahvusvahelistel spordivõistlustel. 
Läbi MTÜ Kaitsejõudude Spordiklubi osaleb rühm vabariiklikel võistlustel.
Rühma palgafond on StSVÕK Üksik-sidepataljoni eelarvesse planeeritud, inventari, 
treeningbaaside, lähetuste ja varustuse eelarve on planeeritud KJPS eelarvesse. 
KSAK allub administratiivselt ja logistiliselt StSVÕK Üksik-sidepataljoni ülemale;
Erialane koordineerimine toimub läbi KJPS J1 kehakultuuri- ja spordigrupi ülema;.
Kaitseväe spordirühma üle teostab järelvalvet spordikomisjon.
KJ PS staabikaitse ja spordirühma kaaderkoosseisuga sõlmitakse 4 aastane 
tegevteenistusleping. Atestatsiooni käigus määratletakse rotatsiooni vajadus. 



Kaitseväe spordi rühma komplekteerimine
Esmajärjekorras komplekteeritakse rühm sõjalis-rakenduslike spordialade 
sportlastega.
Spordirühma komplekteerimiseks on moodustatud spordikomisjon koosseisus:
Esimees Kaitsejõudude Peastaabi personaliosakonna ülem
Liikmed Maaväestaabi esindaja;

Eesti Olümpiakomitee tippspordidivisjoni juht
StSVÕK Üksik-sidepataljoni ülem
KJ PS J 1 kehakultuuri ja spordigrupi ülem
KSAK ülem (spordirühma ülem)

Rühma ajutine koosseis (ajateenijad) komplekteeritakse spordialaliitude taotluste 
alusel, mis on esitatud EOK poolt ühtse nimekirjana vastavalt kehtestatud 
kriteeriumitele. Neil võimaldatakse osaleda rahvuskoondise treeningutel, samuti 
osaleda Eesti koondvõistkondade treeninglaagrites. Kogu treeningtöö tagab vastav 
spordialaliit. Rühma kuuluvad ainult Eesti koondvõistkondade liikmed. 
Rühma liikmed treenivad rahvuskoondiste juures.
KSAK-i spordirühmade nimekirjad vaadatakse üle vähemalt 2 korda aastas
spordikomisjoni poolt, vastavalt kehtestatud kriteeriumitele (suvealad ja talialad).



Kaitseväele vajalike spordialade 
kriteeriumid

Tippspordi toetamise esmasteks kriteeriumiteks võetakse spordiala sõjalis-
rakenduslik iseloom, tema sõjaväeline traditsioon, kuuluvus Ülemaailmse 
Sõjaväespordi Nõukogu alade hulka, kas on tegemist olümpiaalaga ja spordiala 
koht Eesti Vabariigis. 
Sõjalis-rakenduslikud spordialad:

-Laskmine
-Sõjaväe viievõistlus
-Laskesuusatamine
-Orienteerumine
-Triatlon
-Ju-jutsu



Ülesanded kaitseväe tippsportlastele

-kõrged sportlikud saavutused;
-positiivsed kaitseväe esindajad 
tsiviilühiskonnas;
-treeningute läbiviimine 
kaitseväelastele;
-kaitseväe poolt läbiviidavate 
spordiürituste korraldamine;
-muude kaitseväe poolt pandud 
ülesannete täitmine.



Küsimused?
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