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KINNITATUD 
 KVÜÕA ülema 

 12.05.2016 käskkirjaga nr 34 
 
 

Õppekava nimetus Staabiohvitseri sõjaline baaskursus (SOSBK) 

Õppekava nimetus inglise 
keeles 

Staff-officer military basic course 

Õppe tüüp  Täiendusõpe 

Õppekava rühm Riigikaitse 

Õppeasutus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Lahingukool 

Õppekava maht 160 akadeemilist tundi  

Õppe nominaalkestus 4 nädalat 

Õppekava kinnitamine KVÜÕA ülema 12.05.2016 käskkirjaga nr 34 

Õppekeel Eesti keel 

Õpiväljundite 
saavutamiseks vajalikud 
teised keeled 

Puuduvad 

Kandideerimistingimused Üldtingimused: 
Eesti kodakondsus, ei oma kehtivat karistust kuriteo 
toimepanemise eest ning ei ole kriminaalasjas kahtlustatav 
või süüdistatav, kõrgharidus, kõlblikkus tegevteenistuseks. 
Meditsiinivaldkonna eritingimused: 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane või nimetatud 
kõrgkooli lõpetanu. 

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 ja 
oskused tegutsemaks üksikvõitlejana erinevates olukordades 
kooskõlas sõjaväelise väljaõppe nõuete ning kehtivate 
õigusaktidega. 

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe ülesehitust, tegevuspõhimõtteid ning 

kaitseväeteenistust korraldavaid õigusakte;  
2) kasutab kaitseväelase individuaalvarustust vastavalt 

kehtestatud nõuetele ja põhimõtetele; 
3) käsitseb isiklikke teenistusrelvi vastavalt kehtestatud 

ohutustehnilistele ja taktikalistele nõuetele; 
4) tegutseb üksikvõitlejana erinevates ülesannetes nii 

paiknemiskohas kui liikumistel. 

Õppekeskkond Auditoorium, maastik 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid 

Tunnistus kursuse läbimise kohta. 

Lõpetamisel antav auaste Puudub 

Lõpetamisel antavad 
õigused 

Puuduvad 
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Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest: 
1) Kaitseväe tegevuse alused (17 tundi); 
2) välioskuste õpe (87 tundi); 
3) relva- ja laskeõpe (56 tundi). 

Õppekava läbimine  Õppekava jaguneb õppeaineteks, mille sisu, läbiviimine ja 
hindamine on täpsustatud ainekavadega. 
Õppeained/teemad läbitakse tunniplaanis kehtestatud 
järjekorras. 
Kursusel õppimise ajal rakenduvad kursuslasele Kaitseväes 
kehtivad õigusaktid. 

Õppekava lõpetamise 
tingimused 

Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 
positiivsele tulemusele.  
Õppetöös peab osalema kõikides ainetes vähemalt 90% 
ulatuses (suuremas ulatuses puudumine otsustatakse iga 
üksikjuhtumi põhiselt).  

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

 
 
  

http://www.ksk.edu.ee/
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STAABIOHVITSERI SÕJALISE BAASKURSUSE ÕPPEAINETE EESMÄRGID JA 
ÕPIVÄLJUNDID 
 
Õppeained Maht akadeemilistes 

tundides 
 

Hindamine 

Kaitseväe tegevuse alused  17 tundi Mitteeristav 
Välioskuste õpe 87 tundi Mitteeristav 
Relva- ja laskeväljaõpe 56 tundi Mitteeristav 
 

Õppeaine kood TO16.19 

Õppeaine nimetus Kaitseväe tegevuse alused 

Maht  17 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele vajalikud teadmised ja 
oskused kaitseväelaseks olemisest. Õppeaines tutvustatakse 
Kaitseväe ülesehitust ja kaitsevalmiduse põhimõtteid, kehtivaid 
õigusakte (sh seadusandlust ja määrustikke), kaitseväelist 
käitumist ja rivivõtteid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe ülesehitust, ülesandeid ning rahu- ja 

sõjaajaaegse tegevuse põhimõtteid; 
2) teab kaitsevalmiduse ja mobilisatsiooni põhimõtteid; 
3) teab Kaitseväes kehtivaid õigusakte ning juhindub oma 

tegevuses määrustikest ja käitumisreeglitest. 

 

Õppeaine kood TO16.20 

Õppeaine nimetus Välioskuste õpe 

Maht  87 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused tegutsemaks üksikvõitlejana välitingimustes nii 
paiknemiskohas kui liikumisel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab käsitseda ja pakkida sõduri isiklikku varustust nii 

lahingrakmetesse kui seljakotti; 
2) teab Kaitseväes kasutatavaid käemärke ja oskab neid 

eesmärgipäraselt kasutada; 
3) oskab teostada isiklikku moondamist; 
4) teab üksikvõitleja liikumisviise; 
5) oskab paigaldada Kaitseväes enamlevinumaid miine ja 

tegutseda üksiksõdurina mineeritud alal; 
6) oskab rajada ja moondada laskepesa; 
7) oskab kasutada käsiraadiojaama ja pidada raadiokõnelusi 

vastavalt kehtestatud korrale; 
8) oskab lugeda topograafilisi kaarte ja suudab maastikul 

orienteeruda kasutades kaarti ja kompassi. 
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Õppeaine kood TO16.21 

Õppeaine nimetus Relva- ja laskeväljaõpe 

Maht  56 tundi 

Õppeaine alaosad, maht, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused teenistusrelvade käsitsemiseks vastavalt Kaitseväes 
kehtestatud nõuetele. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) käsitseb teenistusrelva ohutult igas situatsioonis; 
2) rakendab taktikalise relvakäsitsemise põhimõtteid; 
3) tabab erinevates olukordades sihtmärki. 

 


