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 KINNITATUD 
 KVÜÕA ülema 
 15.10.2015. a käskkirjaga nr 86 
 

Õppekava nimetus Vanemallohvitseride keskastmekursus 

Õppekava nimetus inglise 
keeles Senior non-commissioned officers advanced course 

Õppe tüüp  Täiendusõpe 

Õppevorm Statsionaarõpe 

Õppeasutus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused  

Õppekava rühm Riigikaitse 

Õppekava maht 15 EAP  

Õppe nominaalkestus 10 nädalat 

Õppekava kinnitamine KVÜÕA ülema 15.10.2015. a käskkiri nr 86 

Õppekeel Eesti keel 

Õpiväljundite 
saavutamiseks vajalikud 
teised keeled Puudub 

Kandideerimistingimused Eesti Vabariigi kodakondsus, läbitud vanemallohvitseride 
põhikursus (endine baaskursus), vähemalt 6 aastat 
teenistust vanemallohvitserina, väeüksuse ülema positiivne 
iseloomustus edutamiseks.  

Õppekavale asumise 
tingimused 

Avaldus õppima asumiseks, sisseastumiskatsete 
sooritamine.  
Õppekavale arvatakse KVÜÕA ülema käskkirjaga. 

Õppekavajärgne 
spetsialiseerumine Puudub 

Õppekava eesmärgid Õppekava eesmärk on anda alused ja suunised Eesti 
Kaitseväe kõigi väeliikide vanemallohvitseride pataljoni 
taseme täiendusõppe korraldamiseks. Õppekava läbinu on 
saanud alused töötamiseks pataljoni staabisektsiooni 
staabiallohvitserina ning üksuse põhiinstruktori ja 
kasvatajana. 

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel õppur: 
1) mõistab Eesti riigikaitse ülesehitust ja väeliikide ning 

institutsioonide ülesandeid riigikaitsel; 
2) teab Eesti kaitseväe väeüksuste võimeid; 
3) teab manööversõja aluseid; 
4) teab staabi ja juhtimispunktide ülesehitust ning on 

võimeline töötama väeüksuse staabis; 
5) oskab kasutada staabitöö protseduure erinevate 

probleemide lahendamiseks; 
6) mõistab väljaõppe korraldamist Eesti kaitseväes ning on 

võimeline plaanima ning juhtima erinevaid kursuseid ja 
väliharjutusi;  

7) koostab ja esitleb erinevaid teenistuslikke dokumente. 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid Kursuse lõputunnistus 

Lõpetamisel antav auaste Puudub 
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Lõpetamisel antavad 
õigused Puuduvad 

Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest: 
1) üldjuhtimismoodul (2,25 EAP); 
2) sõjaväelise juhtimise moodul (8,75 EAP); 
3) pedagoogikamoodul (4 EAP). 

Õppekava läbimine  Õppekava õppeainete läbimine on õppurile kohustuslik, 
õppeained läbitakse vastavalt KVÜÕA Lahingukoolis 
koostatud plaanidele. 

Õppekava lõpetamise 
tingimused 

Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 
15 EAP mahus, osaleda õppetöös 90% ulatuses ja saada 
kõikides arvestustes positiivne tulemus. Õppekava läbimise 
kaasnevaks tingimuseks on positiivne hinnang õppuri 
juhiomadustele ning nende arengule kursuse käigus. 

Lisainformatsioon KVÜÕA kodulehekülg www.ksk.edu.ee  

 
 

http://www.ksk.edu.ee/
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VANEMALLOHVITSERIDE KESKASTMEKURSUSE ÕPPEKAVA MOODULID, EESMÄRGID JA 
ÕPIVÄLJUNDID 
 

ÜLDJUHTIMISMOODUL 
Maht 

2,25 EAP 

Eesmärk Üldjuhtimise mooduli eesmärgiks on laiendada ja süvendada õppija teadmisi 
ning oskusi, mis toetavad teiste ainete omandamist kursusel ning arengut juhina 
teenistuses.  

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel õppur: 
1) oskab ennast kirjalikus ja suulises suhtluses korrektselt väljendada; 
2) mõistab suulise ja kirjaliku kommunikatsiooni mõju Kaitseväes ja väljaspool, 
3) saab aru sõjaajaloo mõjust tänapäeva sõjapidamisele. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO15.114 Juht organisatsioonis 0,25 EAP ME 

TO15.115 Suuline ja kirjalik eneseväljendus 1 EAP ME 

TO15.116 Sõjaajalugu 1 EAP ME 

 
 

Õppeaine kood TO15.114 

Õppeaine nimetus Juht organisatsioonis 

Maht 0,25 EAP (6,5 akadeemilist tundi) 

Õppeainete alaosad, maht, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ülevaade organisatsiooniteooriatest 
ja nõuetest juhtidele Eesti Kaitseväes. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab organisatsioonide liike ja juhtimisteooriaid; 
2) teab Eesti Kaitseväe kesk taseme vanemallohvitseridele esitatavaid 

nõudeid ja ootusi; 
3) arendab enda juhiomadusi ja eetilisi tõekspidamisi kaitseväe vajadusi 

silmas pidades. 

 

Õppeaine kood TO15.115 

Õppeaine nimetus Kirjalik ja suuline eneseväljendus  

Maht 1 EAP (26 akadeemilist tundi) 

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on õpetada korrektset ja eesmärgipärast 
eneseväljendust nii kõnes kui kirjas. Õppeaine toetab teisi õppeaineid ja 
hakkamasaamist hilisemas kutsetöös. Käsitletakse probleemseid valdkondi 
õigekirja-, vormi- ja lauseõpetuses, selgitatakse tekstistiilide eristamise 
olulisust, õpitakse koostama ja tõlgendama eri liiki tekste. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) on võimeline koostama korrektseid kutsetöös vajalikke tekste (käsud, 

ettekanded, seletuskirjad); 
2) oskab koostada ja esitleda dokumentide ja tekstide põhjal ettekanded; 
3) teab suhtlemisega seotud termineid ja kontseptsioone. 

 

Õppeaine kood TO15.116 
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Õppeaine nimetus Sõjaajalugu 

Maht 1 EAP (26 akadeemilist tundi) 

Õppeainete alaosad, maht, 
semester 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ülevaade olulistest sündmustest 
maailma ja 20. sajandi Eesti sõjaajaloos. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab maailma sõjaajaloo erinevaid ajajärke ja sõjapidamist oluliselt 

muutnud sündmusi ja protsesse; 
2) teab olulisi sündmusi Eesti sõjaajaloos 20. sajandil;  
3) analüüsib 20. sajandil Eestis toimunud lahinguid ja näeb seoseid 

tänapäeva sõjapidamisega. 

 
 

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MOODUL 
Maht 

8,75 EAP 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda õppurile laiapõhjaline ettevalmistus teenistuseks 
väeüksuses staabiallohvitserina ja allüksuse ülemana sõja- ja rahuaja 
tingimustes. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel õppur: 
1) mõistab Eesti riigikaitse ülesehitust ja erinevate institutsioonide rolle selles;  
2) mõistab Eesti kaitseväe toimimise põhimõtteid, allohvitseri rolli kaitseväe 

juhtimises ja arendab ennast lähtuvalt kaitseväe vajadustest; 
3) teab mitme- ja ühendväeliikide lahingutegevuste aluseid; 
4) teab staabitöö protseduure, staapide ülesehituste ja töökorraldust; 
5) oskab hinnata pataljoni ja seda toetavate vahendite/allüksuste lahinguvõimet 

ning kasutada neid erinevates situatsioonides; 
6) oskab koostada erinevaid staabitöö dokumente; 
7) teab väeüksuste rahuaegset töökorraldust; 
8) tunneb teenistust korraldavaid dokumente ning teab kaitseväelastele 

kehtivate õigusaktide (riigikaitseõiguse ja rahvusvaheliste õiguste) nõudeid. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO15.117 Eesti riigikaitse alused 0,5 EAP E 

TO15.118 Rahuajaüksuste juhtimine  0,75 EAP ME 

TO15.119 Lahingutegevuse alused 3 EAP E 

TO15.120 Staabitööprotseduurid 1,5 EAP E 

TO15.121 Staabitööharjutused 3 EAP ME 
 

Õppeaine kood TO15.117 

Õppeaine nimetus Eesti riigikaitse alused 

Maht 0,5 EAP (13 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ülevaade Eesti laiapõhjalisest 
riigikaitsest ja erinevate asutuste vastutusaladest: kaitseministeeriumist ja 
selle allasutustest, Kaitseväe juhtimisstruktuuri osadest, väeliikide 
võimetest, tegevusest, ülesannetest ning töökorraldusest. Samuti 
selgitatakse Eesti Vabariigi jõustruktuure ja nendega tehtavat koostööd. 



5 

 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) mõistab Eesti laiapõhjalise riigikaitse juhtimise süsteemi rahu, kriisi- ja 

sõjaajal; 
2) teab Kaitseliidu juhtimissüsteemi, ülesandeid ja rolli Eesti riigikaitses; 
3) teab Eesti Mereväe juhtimissüsteemi, ülesandeid ja rolli Eesti 

riigikaitses; 
4) teab Eesti Õhuväe juhtimissüsteemi, ülesandeid ja rolli Eesti 

riigikaitses;  
5) teab teiste jõustruktuuride võimete ja tegevustega kriisi- ja sõjaajal; 
6) mõistab Eesti riigi mobilisatsiooni korraldamist, formeerimiskeskuste ja 

–punktide ülesehitust ning töökorraldust. 

 

Õppeaine kood TO15.118 

Õppeaine nimetus Rahuajaüksuste juhtimine  

Maht 0,75 EAP (19,5 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on valmistada ette rahuaja pataljoni, kaitseringkonna 
või kõrgema staabi staabiallohvitseri teenistusülesannete täitja. Õppurile 
tutvustatakse teenistust puudutavaid õigusakte ning distsiplinaarmenetluse 
ja teenistusliku juurdluse läbiviija ülesandeid ja kohustusi, käsitletakse 
kaitseringkonna ja pataljoni tagala töökorraldust ja eelarvestamise 
põhimõtteid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) tunneb ja selgitab Eesti riigikaitse õiguslikku korraldust; 
2) juhib oma pädevuse piires distsiplinaarjuurdlust, kasutades kehtivaid 

õigusakte rahuaja teenistuses ettetulevate olukordade lahendamiseks; 
3) mõistab struktuuriüksuse staabi rahuaegset tegevust ning protsesse 

(osakondade ja isikute ülesandeid ja vastutust); 
4) on võimeline panustama erinevate staabiosakondade ülesannete 

täitmisesse (väljaõpe ja logistika, sh ka eelarvestamisse); 
5) koostab ja vormistab erinevaid rahuaegseid dokumente. 

 
 

Õppeaine kood TO15.119 

Õppeaine nimetus Lahingutegevuse alused 

Maht 3 EAP (78 akadeemilist tundi) 

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile alused üksuste kasutamisest, 
lahingutegevuse planeerimisest ja juhtimisest erinevate lahingu- ning 
sõjaväeliste ülesannete täitmisel. Õppeaine on eeldusaineks 
staabitööprotseduuridele ja staabiharjutustele. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab jalaväekompanii ja -pataljoni kasutamise põhimõtteid 

lahinguülesannete täitmisel erinevates tingimustes; 
2) analüüsib jalaväekompanii ja -pataljoni struktuuri ja hindab 

lahinguvõimet; 
3) teab pataljoni lahingutegevust toetavaid üksuseid ja võimeid; 
4) teab sõjaväliste ülesannete täitmise põhimõtteid (mittesõjalised ja 

rahutagamise operatsioonid); 
5) teab relvakonfliktiõiguse ja lahingureeglite kujundamise põhimõtteid. 
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Õppeaine kood TO15.120 

Õppeaine nimetus Staabitööprotseduurid 

Maht 1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda algteadmised ja esmaoskused sõjaväelisest 
juhtimisest staabi abil ning valmistada ette staabiallohvitseri 
teenistusülesannete täitmiseks. Õppeaine on eeldusaineks 
staabiharjutustele. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab erinevaid otsustamise tüüpe; 
2) teab ja järgib staabitöö püsitoiminguid ning selgitab nende seotust 

otsuse vastuvõtmise protsessis; 
3) teab pataljoni staabi ja juhtimispunktide ülesehitust, funktsioone, 

töökorraldust ja rolle lahingujuhtimisel; 
4) tunneb vastase tüüpbrigaadi ja seda toetavate üksuste struktuure ja 

taktikat ning koostab vastase tegevuse analüüsi; 
5) koostab ja kasutab staabitööks ja lahingujuhtimiseks vajalikke 

dokumente. 

 

Õppeaine kood TO15.121 

Õppeaine nimetus Staabitööharjutused 

Maht 3 EAP (78 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

1. Jalaväepataljoni staabiharjutus (1,5 EAP, ME) 
2. Mitme väeliigi sihtüksuse (pataljoni ekvivalent) staabiharjutus (1,5 EAP, 
ME) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kinnistada ja süvendada õppurite 
staabiallohvitseri oskusi staabitööprotseduuride kasutamisel ning laiendada 
staabitöö püsitoimingute kasutamisoskust erinevate olukordade 
lahendamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) koostab erinevaid lahingudokumente järgides staabitöö püsitoiminguid; 
2) töötab staabiallohvitserina jalaväepataljoni staabis erinevates 

sektsioonides; 
3) mõistab erinevate väeliikide kasutamise põhimõtteid ja töötab koos 

erinevate väeliikide osadega; 
4) koostab vajalikke lahingudokumente mitme väeliigi sihtüksusele 

erinevate ülesannete täitmiseks . 

 
 

PEDAGOOGIKAMOODUL 
Maht 
4 EAP 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda õppurile ettevalmistus väljaõppe korraldajana 
väeüksuses. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel õppur: 
1) on võimeline töötama allüksuse väljaõppe planeerija ja läbiviijana; 
2) on võimeline töötama allüksuste väliharjutuste ja õppuste juhina; 
3) on võimeline koostama ja esitama akadeemilisi töid. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO15.122 Allüksuse väljaõppe planeerimine 1 EAP E 
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TO15.123 Väliharjutuste korraldamine 2 EAP ME 

TO15.124 Kursusetöö  1 EAP E 

 
Õppeaine kood TO15.122 

Õppeaine nimetus Allüksuste väljaõppe planeerimine 

Maht 1 EAP (26 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on valmistada ette allüksuste väljaõppe läbiviimise 
korraldaja.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab Eesti kaitseväe väljaõpet reguleerivaid dokumente; 
2) teab didaktilisi printsiipe ja erinevaid haridusteoreetilisi (andragoogika ja 

sõjaväepedagoogika) põhiseisukohti; 
3) mõistab süsteemse väljaõppemudeli põhimõtteid ja kasutab neid 

õppeprotsessi korraldamisel ning sellele hinnangu andmisel; 
4) arvestab väljaõppe korraldamiseks vajalikke ressursse (sh aega); 
5) koostab väljaõppe korraldamiseks vajalikke plaane ja dokumente 

(kursuste temaatilised plaanid, tunniplaanid jne); 
6) teab Kaitseväes olemasolevaid matkevahendeid ning suudab nende 

võimalusi rakendada üksuse väljaõppeprotsessi 
mitmekesistamisel/tõhustamisel. 

 

Õppeaine kood TO15.123 

Õppeaine nimetus Väliharjutuste korraldamine 

Maht 2 EAP (52 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on valmistada ette rühma ja kompanii taseme 
väliharjutuste ja -õppuste korraldaja.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab väliharjutuste korraldamise põhimõtteid;  
2) oskab seada erinevate väliharjutuste eesmärke ning koostada 

väliharjutuste kirjeldusi ja hindamistingimusi; 
3) koostab väliharjutuseks vajalikud dokumendid; 
4) arvestab väliharjutuse läbiviimiseks vajalikke ressursse; 
5) korraldab ja viib läbi väliharjutuse grupi koosseisus. 

 

 

Õppeaine kood TO15.124 

Õppeaine nimetus Kursusetöö  

Maht 1 EAP (26 akadeemilist tundi)  

Õppeainete alaosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on õpetada kutsetööga seotud teemade üle 
argumenteeritult arutlema ja akadeemilist teksti koostama. Kursusetöö 
kirjutamine annab õppurile kutsetööga seotud teksti koostamise kogemuse. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) suudab koostada kutsetööga seotud akadeemilist teksti; 
2) oskab hinnata ja tõlgendada kogutud informatsiooni ning teha selle 

põhjal asjakohaseid järeldusi; 
3) oskab juhendaja juhendamisel vormistada uurimistööd, järgides 

akadeemilisi tavasid ja KVÜÕA-s esitatavaid nõudeid; 
4) oskab esitleda ja põhjendada oma seisukohti avalikus diskussioonis. 

 


