


RIIGIKAITSE

• Hoida ära võimalik Eesti-vastane 
rünnak ja tagada, et Eesti suudaks end 
edukalt kaitsta.

• Kaitstakse riigipiiri, territooriumi, 
elanikke ning ka põhimõtteid ja ideid, 
mis on meie riigi aluseks. 

• Riigikaitse ei hõlma üksnes sõjalist 
riigikaitset.

• Riigi kaitsmiseks peab valmis olema 
kogu ühiskond.



KAITSERESSURSSIDE AMET (KRA)

Missioon: tagada ühiskonna 
valmisolek riigikaitses osalemiseks.

 teejuhiks ajateenistusse asumisel

 riigikaitseõpetuse toetamine

 Kaitseministeeriumi valitsemisala 
inimressurssidega seotud teemad 

(personaliteenus, karjäärivõimalused)



INIMESED

 Esmane iseseisev kaitsevõime
 NATO kollektiivkaitse

 Tegevväelased
 Ajateenijad
 Reservväelased
 Kaitseliit

Eesti riigikaitse kõige olulisem ressurss!



AJATEENISTUS

• Õpetatakse välja reservüksused

• Luuakse eeldused elukutseliste 
kaitseväelaste teenistusse võtmiseks

Sinu kogemus versus sõprade kogemus



AJATEENISTUSSE KUTSUTAKSE

• Eesti Vabariigi kodanik

• 18-27aastane

• Arstlikus komisjonis hinnatud terveks

• Puuduvad ajapikendused 

• Pole kutsumisest vabastatud või alust 
ajateenistusse kutsumata jätmiseks

Naised peavad ajateenistusse saamiseks ise 
soovi avaldama!



NAISED AJATEENISTUSES

• Kaitseväekohustuse võtmine → www.kaitsevaeteenistus.ee

• Õigus loobuda ajateenistusest 90 päeva jooksul ajateenistusse asumisest 

• Väljaõpe meestega ühtsetel alustel

• Võrdsed võimalused ametikohtadele

• Teabe- ja töövarjupäevad

www.naisedvormi.ee



PROTSESSI TUTVUSTUS

KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE 
REGISTRISSE KANDMINE (17a)

ARSTLIK KOMISJON

AJATEENISTUSSE KUTSUMINE



KUTSE ARSTLIKKU KOMISJONI

• Vali arstliku komisjoni aeg ja 
koht kaitsevaeteenistus.ee

• Kui jätad valimata, siis määrab 
komisjoni aja ja koha KRA ning 
väljastab kutse

• Enda andmete kontrollimine ja 
terviseandmete avamine 
kaitsevaeteenistus.ee

Ajateenistusse omal algatusel 
= sujuvam elu!



www.kaitsevaeteenistus.ee

Kaitseväeteenistuse veebis saad:

valida arstliku komisjoni aja

esitada taotlusi

vaadata oma andmeid

esitada andmeid (aadress, 
pangakonto nr, usk)

näha kutseid, dokumente, 
kirjavahetust

Ajateenistusse omal algatusel 
= sujuvam elu!



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Võta ühendust enda isikliku 
kliendikonsultandiga!

KRA.EE

KONTAKT

KLIENDIKONSULTANTIDE 
TEENINDUSPIIRKONNAD



AJATEENISTUSSE KLASSI VÕI SÕPRADEGA



ARSTLIK KOMISJON

• 12 kohas üle Eesti

• Hinnatakse terviseseisundi vastavust 
tervisenõuetele

• Kolm arsti:
1. perearst

2. kirurg/ortopeed

3. psühhiaater

• Arstlik läbivaatus ja terviseuuringud 

• Vaadatakse üle isikuandmed

• Jagatakse infot ajateenistuse kohta



ARSTLIK KOMISJON

• Otsus tervisenõuetele vastavuse osas:
1. vastab tervisenõuetele

2. ajutiselt ei vasta tervisenõuetele

3. ei vasta tervisenõuetele

• Otsus ajateenistusse asumise aja ja 
koha kohta



AJATEENISTUSSE KUTSUMINE

3 KORDA AASTAS

TALV (5.nädal) SUVI (29.nädal) SÜGIS (42.nädal)

juhtivkoosseis ja autojuhid rivikoosseis



VÄEOSADESSE MÄÄRAMINE

• Kaitseministri kehtestatud 
plaan – millisesse väeossa, 
millal ja kui palju noori 
teenistusse asub.

• KRA toimetab kutsealused 
määratud päeval kogunemis-
kohast ajateenistuskohta.

2023. aastal





• juhtimine: jaoülema, 
reservrühmaülema ja 
kompaniiülema abi 

• parameedik: rühma, 
kompanii ja vanem-
parameedik

• mootorsõiduki 
juhtimine: olenevalt 
ametist C-, D-, E-kat. 
juhiload

• side: raadio- ja 
traatside spetsialist

• tagala eriala:
mehaanik, 
väliköögispetsialist



AJATEENIJATE VÄLJAÕPE

• Sõduri baaskursusel (SBK) üksiksõduri põhiteadmised ja -oskused

• Erialakursustel (EK) sõjaväelise eriala õppimine (jaoülem, autojuht, 
parameedik jt)
Iga üksus keskendub oma ülesannete täitmiseks vajaliku õpetamisele. 

Kõiki erialasid ei omandata samas väe- ja relvaliigi üksuses (nt reservrühmaülema ja 
parameediku kursus Kaitseväe Akadeemias).

Pärast kursuse läbimist liigub ajateenija tagasi oma üksuse juurde, et õpitut 
rakendada.

• Relva- ja väeliigi allüksuse kursusel (AÜK) koostöö harjutamine sõjaaja 
üksuses. Õpitakse tegutsema jao, rühma, kompanii ja pataljoni või nendega 
võrdsustatud allüksuste koosseisus ühtse meeskonnana. 

• Lõpuõppus. Erinevate üksuste ajateenijad harjutavad koostööd mitmetes 
lahinguliikides.



EESTI KAITSEVÄGI - WWW.MIL.EE

• INFO – mil.ee/ajateenistus

•TEST – rajutest.mil.ee



PÄEVAKORD



AJATEENISTUSSE VÕTA KAASA

• ID-kaart või pass 

• juhiluba

• immuniseerimispass 

• pangakonto number

• hügieenitarbed: hambahari ja -pasta, 
seep, dušigeel, habemeajamisvahendid

• aluspesu (ei ole väljastatavas varustuses)



SOOVITATAV KAASA VÕTTA

• käekell (odav, valgustuse ja äratusega)

• sokid, T-särgid (tumedad)

• spordijalanõud

• väike peegel, rasvane näokreem näomaskeeringu aluskreemiks

• niisked salvrätid

• taskunuga

• töökindad, mis ei niisku

• maiustused

! Võta kaasa nii vähe kui võimalik ning nii palju kui vajalik. Suurema osa 

sõdurikapi mahust võtab enese alla varustus.



ÜLDFÜÜSILINE 
TEST

• Iga harjutus vähemalt 60p, 
kokku vähemalt 190p

• Teadlik ettevalmistus

www.mehedvormi.ee



AJATEENIJA TAGATISED

• Ajateenija toetus vastavalt 
auastmele 115-230 eurot kuus

• Puhkus 10-15 päeva

• Ravikindlustus (sh tasuta 
hambaravi)

• Ajateenija lapse toetus 900 eurot 
kuus lapse kohta



VÕIMALUSED

• Õigus peatada õppelaenu põhiosa maksmine, intressi maksab riik

• Töö- ja õppekoht säilivad

• Võimalus käia kooli sisseastumiskatsetel



AJATEENISTUS ON KASULIK

ÕPID TUNDMA 
ISEENNAST

ENESEKINDLUS DISTSIPLIIN
HEA FÜÜSILINE 

VORM

TERVISLIKUM 
ELUVIIS

VÕIMEKUS 
KAITSTA ENNAST 

JA OMA 
LÄHEDASI

UUED 
TEADMISED, 

KOGEMUSED, 
OSKUSED 

MEESKONNATÖÖ 
KOGEMUS

JUHTIMIS-
KOGEMUS 

SOTSIAALNE 
VÕRGUSTIK

AVARAM 
KARJÄÄRIVALIK

VÕIMALUS TEHA 
SÕJAVÄELIST 

KARJÄÄRI



PÄRAST AJATEENISTUST

• Ajateenistus lõpeb reservi arvamisega.

• 60.eluaastani (k.a) tuleb valmis olla 
õppe- ja lisaõppekogunemisteks:

korratakse ja täiendatakse 
ajateenistuses omandatut, harjutatakse 
üksuste koostegevust

• Saab astuda Kaitseväe Akadeemiasse või 
jätkata teenistust elukutselise 
kaitseväelasena.



KARJÄÄR KAITSEVÄES
• Kaitseväes töötab ca 4000 inimest, neljandik tsiviilteenistujad

• Erinevad valdkonnad: ajateenijate väljaõpe, haldus, logistika, IT ja side, 
küberkaitse, meditsiin, kommunikatsioon jne

TEGEVVÄELASED

> Töötavad sõjaväelise 
auastmega ametikohal

> Eeldab KV nõuetele 
vastavaid teadmisi, oskusi, 

vilumusi, hoiakuid

> Tegevteenistus on avaliku 
teenistuse eriliik

TSIVIILTEENISTUJAD

> Ametnikud - avaliku võimu 
teostamine

> Töölepingulised kohad -
avaliku võimu teostamist 

toetavad tööd (toitlustus, IT, 
personalitöö, asjaajamine, 

laondus, haldustööd, 
raamatupidamine jne)



KARJÄÄR KAITSEVÄES
https://www.youtube.com/watch?v=HD9tA48rU6Q

https://www.youtube.com/watch?v=HD9tA48rU6Q


KAITSEVÄE AKADEEMIA (KVA)
Riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja 

allohvitsere Eesti Kaitseväele ja Kaitseliidule



ÕPPEAEG

• Maaväe õppesuunal 3 aastat

• Mereväe õppesuunal koostöös 
TTÜ Eesti Mereakadeemiaga 3 
aastat

• Õhuväe õppesuunal koostöös 
Eesti Lennuakadeemiaga 3 aastat



SISSEASTUJALE

Sisseastumiskatsed
• vaimse võimekuse test
• kutsesobivusvestlus
• üldfüüsiline test

Sisseastumisnõuded
• Eesti kodakondsus
• keskharidus
• läbitud ajateenistus*
• kriminaalkaristuseta
• tegevteenistus/

tegevteenistusse asumine



AKADEEMIAS ÕPPIMISE HÜVED

• Palk alates 900€

• Tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas 
ühiselamus

• Tasuta arsti- ja hambaravi õpingute ajal ja 
edasises teenistuses

• Garanteeritud töökoht kaitseväes, palk 
alates 1900€

• Lai valik sportimisvõimalusi, erialased 
huviringid (nt laskurring)



UURI KAITSEVÄE AKADEEMIA KOHTA

www.kvak.ee

Kaitseväe Akadeemia

kaitsevaeakadeemia

Kaitseväe Akadeemia



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Kaitseressursside Amet

Tallinnas: Aiandi 15

Tartus: Puiestee 114c

www.kra.ee

www.kaitsevaeteenistus.ee 

info@kra.ee

tasuta infotelefon: 800 2525

Facebook Messenger

http://www.kra.ee/

