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 KINNITATUD 
 KVÜÕA nõukogu 10.12.2015 otsuse alusel 

 
 KVÜÕA ülema 

28.12.2015. a käskkirjaga nr 117 
 
 
 

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE 
SISSEASTUMISKRITEERIUMID 

 
 
 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi KVÜÕA) kutseõppe (vanemallohvitseride 

põhikursus), rakenduskõrgharidusõppe (põhikursus) ja magistriõppe (keskastmekursus) 
sisseastumiskriteeriumite aluseks on kutseõppeasutuse seadus, rakenduskõrgkooli seadus, 
kaitseväeteenistuse seadus, KVÜÕA magistriõppe-, rakenduskõrghariduse- ja kutseõppe 
õppekavad, KVÜÕA põhimäärus ning KVÜÕAsse vastuvõtmise tingimused ja kord. 
 
 
VANEMALLOHVITSERIDE PÕHIKURSUS (kutseõpe) 
Kandidaatidele esitatavad nõuded 

1. Tegevteenistuses Kaitseväes; 
2. Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; 
3. Läbitud ajateenistus või sellele vastav väljaõpe; 
4. Lõpetatud nooremallohvitseride kursus; 
5. Õppima suunatud Kaitseväe peastaabi personaliosakonna poolt. 

 
 
PÕHIKURSUS (rakenduskõrgharidusõpe) 
Kandidaatidele esitatavad nõuded 

1. Põhikursusel õppimise eelduseks on tegevteenistus või tegevteenistusse asumine 
Kaitseväes. 

2. Kandidaat on tegevteenistuses Kaitseväes või vastab tegevteenistusse võtmise 
tingimustele1. 

3. Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 
4. Eesti keele oskus B2 keeleoskustasemel2. 
5. Läbitud ajateenistus. Juhul kui tegevväelastest kandidaat pole läbinud ajateenistust, hindab 

tema sõjaväelist ettevalmistust ja täidetud teenistusülesandeid vastuvõtukomisjon ning 
langetab kandidaadi kohta eraldi otsuse.  

 
 
Sisseastumiskatsed 

1. Kutsesobivusvestlus; 
2. Üldfüüsiline test3  

2.1. kandidaat peab sooritama üldfüüsilise ettevalmistuse nõuete kolm harjutust 
(kätekõverdamine toenglamangus, istessetõus selililamangust, 3200 m jooks) vähemalt 
60 punktile igas harjutuses; 

3. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes lõputunnistuse keskmisest hindest ja 
riigieksamite tulemusest ning kutsesobivusvestluse ja üldfüüsilise testi alusel kujunenud 
punktisummast. 

 
 
 
 

                                                             
1      Kaitseväeteenistuse seaduse § 83 
2 Nõutav võõrkeelse õppekeelega kooli lõpetanute puhul 
3 ÜFT on lävendipõhine ning järjestav, lähtutakse Kaitseväe juhataja 04.04.2013 käskkirja nr  86 lisast 4  „Füüsilise 

ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord“ 
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KESKASTMEKURSUS (magistriõpe) 
Kandidaatidele esitatavad nõuded 

1. Magistriõppes õppimise eelduseks on tegevteenistus või tegevteenistusse asumine 
Kaitseväes; 

2. Kõrghariduse I aste sõjaväelise juhtimise erialal või kõrgharidus koos ohvitseri sõjaväelise 
väljaõppe I astmega4; 

3. Tegevteenistuses oleval kandidaadil on riigisaladusele juurdepääsuluba tasemega 
„salajane”; 

4. Suunatud kandideerima Kaitseväe peastaabi personaliosakonna poolt. 
 
 
Sisseastumiskatsed 

1. Vestlus; 
2. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes vestlusel kujunenud punktisummast ja 

vestluskomisjoni otsusest. 
 
 
 

                                                             
4     Kaitseväe juhataja 09.04.2013 käskkiri nr 96 „Tegevväelaste sõjaväelise väljaõppe nõuded ja kord“ 


