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  KINNITATUD 
KVÜÕA ülema 

17.03.2017. a käskkirjaga nr 20 

 

 
Õppekava nimetus Brigaadi staabiohvitseri kursus (BSOK) 

Õppekava nimetus inglise 
keeles Brigade Staff Officer Course 

Õppe tüüp Täiendusõpe 

Õppekavarühm  Riigikaitse 

Õppevorm Täiskoormus 

Õppeasutus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 

Õppekava maht 624 akadeemilist tundi  

Õppe nominaalkestus Üks õppeaasta, kokku 24 nädalat 

Õppekava kinnitamine KVÜÕA ülema 17.03.2017. a käskkiri nr 20 

Õppekeel Eesti keel  

Õpiväljundite saavutamiseks 
vajalikud teised keeled Inglise keel  

Kandideerimise tingimused Eelnevalt omandatud kõrghariduse I aste; pärast 
kõrghariduse I astme õppekava läbimist vähemalt 
viieaastane tegevteenistuskogemus ohvitserina 
Kaitseväes või Kaitseliidus; positiivne atestatsioon; 
pataljoni staabiohvitseri kursuse või sellega võrdsustatud 
tasemega kursuse läbimine; positiivselt sooritatud 
kehaliste võimete test; inglise keele oskus NATO 
STANAGi 6001 tasemel 2222; kehtiv arstliku komisjoni 
tõend; kehtiv riigisaladusele juurdepääsuluba tasemega 
vähemalt „salajane“. 

Õppekavale asumise 
tingimused 

Suunatud kursusele Kaitseväe peastaabi 
personaliosakonna poolt.  
Arvatud kursuse nimekirja KVÜÕA ülema käskkirjaga. 

Õppekavajärgne 
spetsialiseerumine Puudub 

Õppekava eesmärk Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised 
brigaadi lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest 
ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita 
staabiohvitseri ülesandeid brigaadi lahingutegevuse 
planeerimisel ning ülema otsuse vastuvõtmise 
toetamisel sõja ajal. 

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväepataljoni ja –brigaadi lahingutegevuse 

planeerimise ja juhtimise põhimõtteid ning toiminguid, 
arvestades nende lahingukoosseisu ja –võimet ning 
järgides nüüdisaegse lahingutegevuse aluseid;  

2) teab vastase taktikat sõjapidamise ulatuses kuni 
sõjaväeringkonna tasemel;  

3) teab ja rakendab staabitöö protseduure brigaadi 
lahingutegevuse planeerimisel ning osaleb otsuse 
vastuvõtmise protsessis, arvestades kõrgemalt 
üksuselt antavaid relva- ja väeliigipõhiseid 
lahingutoetusüksuseid;  

4) oskab täita staabiohvitseri teenistuskohustusi 
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jalaväepataljoni ja -brigaadi staabis; 
5) teab kuni jalaväepataljoni suuruse üksuse 

stabiliseerivaid tegevusi rahvusvahelises 
keskkonnas;  

6) oskab end väljendada inglise keeles suuliselt ja 
kirjalikult, kasutades militaarsõnavara, toetudes 
erinevatele allikatele. 

Õppekeskkond Õppeklass, maastik 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid Tunnistus 

Lõpetamisel antav auaste Puudub 

Lõpetamisel antavad õigused Puuduvad 

Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus 

Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest: 
1) ühendrelva ja -väeliigi lahingutegevus (130 akad 

tundi); 
2) jalaväepataljoni ja -brigaadi lahingutegevuse 

planeerimine ja staabi tegevus (208 akad tundi);  
3) pataljoni ja brigaadi staabi tegevuse praktika  

(104 akad tundi);  
4) jalaväepataljoni stabiliseerivad tegevused  

(104 akad tundi);  
5) inglise keele kirjutamise e-kursus (78 akad tundi).  

Õppekava läbimine   Õppekava õppeainete läbimine on kursuslasele 
kohustuslik. Õppetöö viiakse läbi tsüklitena ainekavade 
ja tunniplaanide alusel KVÜÕA väljaõppeplaanis 
määratud aegadel.  

Õppekava lõpetamise 
tingimused Õppeainete läbimine positiivsetele tulemustele.  

Lisainformatsioon Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused: www.ksk.edu.ee 

 



 

3/5 

 

 

 
BRIGAADI STAABIOHVITSERI KURSUS ÕPPEAINED, NENDE EESMÄRGID JA 
ÕPIVÄLJUNDID 
 
 

Kood Õppeaine nimetus 

Maht 
akadeemilistes 

tundides Hindamine 

TK16.23 Ühendrelva ja -väeliigi lahingutegevus  130 tundi Mitteeristav 

TK16.24 Jalaväepataljoni ja -brigaadi lahingutegevuse 
planeerimine ja staabi tegevus   208 tundi Eristav 

TO17.14 Pataljoni ja brigaadi staabi tegevuse praktika  104 tundi Mitteeristav 

TK16.26 Jalaväepataljoni stabiliseerivad tegevused 104 tundi Eristav 

TO16.38 
Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise 
e-kursus*  78 tundi Mitteeristav 

TO16.40 
Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) 
kirjutamise e-kursus* 78 tundi Mitteeristav 

*Inglise keele kirjutamise e-kursus läbitakse vastavalt keeletasemele. 
  

Õppeaine kood TK16.23 

Õppeaine nimetus Ühendrelva ja -väeliigi lahingutegevus 

Maht 130 tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised manööversõja 
põhimõtete rakendamiseks pataljoni ja brigaadi lahingutegevuse 
planeerimisel. 

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) teab taktikalise vastase suutlikkust sõjaväeringkonna 

operatiivväejuhatuse tasemel ja nende kasutamise põhimõtted 
põhilahinguliikides; 

2) teab Kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi, formeerimispõhimõtteid 
ja selle korraldamise aluseid; 

3) mõistab lahinguruumis toimuvate tegevuste eesmärke ning 
nendevahelist seotust; 

4) mõistab manööversõja meetmete ja meetodite seost ning 
põhimõtteid. 

 
 

Õppeaine kood TK16.24 

Õppeaine nimetus Jalaväepataljoni ja -brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja staabi 
tegevus 

Maht 208 tundi 

Hindamisviis Eristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused 
brigaadi, pataljoni ja maakaitseringkonna lahingutegevuse 
planeerimiseks.  

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) teab jalaväebrigaadi ülesehitust, selle osade funktsioone ning 

rakendab selle lahinguvõimsust lahinguplaanides; 
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2) rakendab otsuse vastuvõtmise protsessi ning täidab erinevate 
staabiliikmete rolli otsuse vastuvõtmisel;  

3) koostab ja käsib allüksustele brigaadi/pataljoni/ 
maakaitseringkonna lahingukäsu; 

4) koostab pataljoni mobilisatsiooniplaani; 
5) rakendab lahinguplaanis taktikalisele olukorrale vastavalt 

ühendrelvaliigipõhist koostööd. 

 
 

Õppeaine kood TO17.14 

Õppeaine nimetus Pataljoni ja brigaadi staabi tegevuse praktika 

Maht 104 tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele staabiohvitseri kogemus 
lahingutegevuse planeerimisest ja juhtimisest, võimaldamaks tal 
tegutseda brigaadi tasandi üksuse staabis. 

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) mõistab ametikohast lähtuvalt enda rolli staabis ning panustab 

vastavalt sellele staabitöösse; 
2) osaleb otsuse vastuvõtmise protsessis ning valmistab määratud 

staabitöö tulemused nõuetekohaselt ette; 
3) osaleb lahingukeskuse töös ning aitab tagada selle 

põhifunktsiooni täitmist; 
4) teab formeerimiskeskuse struktuurielemente, nende funktsioone 

ja töökorralduse aluseid ning oskab korraldada 
formeerimiskeskuse tööd. 

 
 

Õppeaine kood TK16.26 

Õppeaine nimetus Jalaväepataljoni stabiliseerivad tegevused 

Maht 104 tundi 

Hindamisviis Eristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised kuni 
jalaväepataljoni suuruse üksuse tegevuse planeerimiseks 
rahvusvahelises keskkonnas stabiliseerivate tegevuste raamistikus. 

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) teab tänapäeva julgeolekukeskkonda ja seda peamiselt 

mõjutavaid faktoreid; 
2) mõistab vastupanuvõitluse ja selle vastase tegevuse aluseid 

ning nende omavahelisi seoseid; 
3) kirjeldab NATO kriisitõrjeoperatsioonide (NA5CRO) jagunemist 

ja rakendamise põhimõtteid; 
4) mõistab Eesti Kaitseväe rolli ja tegevuste eripärasid 

stabiliseerivate tegevuste raamistikus; 
5) planeerib kuni jalaväepataljoni suuruse üksuse stabiliseerivaid 

tegevusi rahvusvahelises keskkonnas. 
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Õppeaine kood TO16.38 

Õppeaine nimetus Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise e-kursus* 

Maht 78 tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärgiks on vastavalt keeleoskustasemele arendada 
kursuslase kirjaliku eneseväljenduse oskust inglise keeles. 

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab kirjutada selge ülesehitusega esseesid erinevatel, sh 

sõjandusteemadel, sünteesides ja hinnates mitmest allikast pärit 
infot ja arutluskäike; 

2) valdab inglise keele grammatikat vähemalt ainekavas sätestatud 
hindamiskriteeriumi miinimumtasemele; 

3) oskab kirjutada kirju ja memosid, väljendades ennast nii 
ametlikus kui ka mitteametlikus stiilis. 

 
 

Õppeaine kood TO16.40 

Õppeaine nimetus Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kirjutamise e-kursus* 

Maht 78 tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht Puuduvad 

Eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele vastavalt 
keeletasemele teadmised inglise keele grammatikast ja selle 
struktuurist ning arendada õppuri kirjutamisoskust. 

Õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab kirjutada selge ülesehitusega esseesid erinevatel, sh 

sõjandusteemadel, sünteesides ja hinnates mitmest allikast pärit 
infot ja arutluskäike; 

2) valdab inglise keele grammatikat vähemalt ainekavas sätestatud 
hindamiskriteeriumi miinimumtasemele; 

3) oskab kirjutada kirju ja memosid, väljendades ennast nii 
ametlikus kui ka mitteametlikus stiilis. 

 


