
 

 

Kaitseväe Teaduspäev 2014 

Kava 

(Ettekannete pealkirjade sõnastus täpsustub) 

    

09.30 – 10.00 Tervituskohv   

10.15 – 10.30 Avasõna KVJ  

„KUIDAS MÄÄRATLEDA PROBLEEMI?“ 
 Mis on need probleemid, millega kaitsealases teadus- ja 

arendustegevuses (TAT) peaks tegelema?  
 Mis ulatuses peaks TAT võimearendust toetama? 
 Kuidas ja kes peaks tegelema sisendi defineerimisega TAT‘i? 
 Mis on need võtmekohad, kuhu TAT peaks oma suunama? Mis 

peaksid olema prioriteetsed valdkonnad? 
 Milline peaks olema ajaline perspektiiv? 

10.30 – 11.00 Sõjateadus 
võimearenduses 

Kol-ltn Veiko-Vello 
Palm 

Moderaator kol-ltn 
Antek Kasemaa 

11.00 – 11.20 Kuidas sõnastada 
sõjalisi probleeme 
tsiviilteadlastele? 

PhD Mart Noorma 

11.20 – 11.40 TAT fookus RKAK 
2022 
võimearenduses 

Kol-ltn Leon Meier 

11.40 – 12.00 Arutelu  

12.00 – 12.40 Lõuna   

„KUIDAS LEIDA LAHENDUSI JA NEID RAKENDADA?“ 
 Kus ja kuidas saavutada vajalikku TAT taset? Kompetentside kui 

sõjateaduse vundamendi arendamine ja hoidmine võimearenduse 
toetuseks. 

 Mis on TAT põhiste lahenduste leidmiste eelduseks, ehk kuidas luua 
kompetentsi (aeg, inimesed ja raha; kraadiõpe jne)? 

 Tsiviilteadusasutuste osalemine võimearenduses – mis on eeldused 
selleks, et koostöö oleks edukas? 

 Mis on KVÜÕA roll sõjateaduste keskuse ja sõjaväeliste juhtide 
kasvulavana? 

 KVÜÕA kui sõjateaduste keskus, kuid mitte ainukene, kes sellega 
tegeleb. 

 Kas, kus ja kuidas rakendada TAT tulemusi võimearenduses? 
 Mis on eduka rakendamise eeldusteks? 

12.40 – 13.10 Sõjateadus 
KVÜÕA’s ja kogu 
Kaitseväes – kuidas 
me sellest paremini 
sõdima hakkame?  

Kol Martin Herem  Moderaator PhD 
Erik Männik 

13.10 – 13.30 Võimelüngast 
lahenduseni – kes ja 
mis viisil? 

Kol-ltn Sten Allik 

13.30 – 13.50 Kuidas sõja-ajaloo 
uurimine aitab 
paremini sõdida ning 
mida ootab 
sõjaväelane sõja-
ajalooliselt 
uurimiselt? 

Kol-ltn Vitali Lokk 



13.50 – 14.10 Mida tähendab 
teadusprojekt 
Kaitseväes – näide 
käimasoleva projekti 
põhjalt. 

Kersti Kõiv 

14.10 – 14.35 Kuidas TAT tulemusi 
võiks rakendada? 
Väeliigi ja väeosa 
tasand. 

Kol-ltn Enno Mõts 

14.35 – 15.00 Arutelu  

15.00-15.10 Lõppsõna Kol Martin Herem  

15.10 – 16.00 Kerge eine   

 

 


