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KINNITATUD 

KVÜÕA 18.06.2009 nõukogu otsusega 

 

Muudetud 

KVÜÕA nõukogu 29.11.2009, 11.02.2010,15.04.2010, 

16.06.2010, 24.11.2010, 14.06.2011, 17.01.2012, 

15.05.2012, 12.06.2013, 11.06.2014, 16.06.2015 otsusega 

 

Viimati muudetud  

KVÜÕA nõukogu 14.06.2016 otsusega 

 

 

Õppekava nimetus Sõjaväeline juhtimine maaväes 

Õppekava nimetus inglise 

keeles Military leadership for land force 

Kõrgharidustaseme õpe  Rakenduskõrgharidusõpe  

Õppevormid Täiskoormusega õpe, eksternõpe 

Õppeasutus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) 

Õppekava maht 186 EAP 

Õppe nominaalkestus 3 aastat 

Õppekavagrupp  Riigikaitse 

Õppekava kood EHISes 80045 

Õppekeel Eesti keel  

Õpiväljundite saavutamiseks 

vajalikud teised keeled Inglise keel  

Õppekava esmane kinnitamine 

ja registreerimine EHISes 

Kinnitatud kaitseministri 24.09.2004 käskkirjaga nr 237, 

registreeritud EHISes 29.04.2004. 

Õppeasutuses õppekava 

versiooni kinnitamise kuupäev Kinnitatud KVÜÕA nõukogus 18.06.2009. 

Kandideerimise tingimused Eesti kodakondsus, keskharidus, kõlblikkus 

tegevteenistuseks, sisseastumiskatsete sooritamine. 

Õppekavale asumise tingimused Meessoost kandidaatidel läbitud ajateenistus, naissoost 

kandidaatidel omandatud ajateenistuses ettenähtud 

väljaõpe, immatrikuleerimine, tegevteenistusse asumine ja 

ametikohale nimetamine Kaitseväes, KVÜÕA 

ühtlustamiskursuse läbimine. 

Õppekava peaeriala ja maht  
Sõjaväeline juhtimine maaväes, 151 EAP 

Õppekavajärgne 

spetsialiseerumine 

Jalaväe, mehhaniseeritud jalaväe, pioneeri, õhutõrje, 

suurtükiväe, side või logistika eriala 35 EAP mahus. 

Õppekava eesmärgid Õppekava eesmärgiks on nooremohvitseride 

ettevalmistamine Eesti Kaitseväele ja Kaitseliidule rühma- 

ja kompanii/-patareiülemana rahu- ning sõjaaja 

ametikohtadel teenimiseks. Õppekava lähtub ohvitseri 

töökeskkonnast ja funktsioonidest, võimaldades lõpetajal 

loovalt täita juhi, halduri, pedagoogi, diplomaadi ning 
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tehniku ülesandeid. Õppekava järgi saab spetsialiseeruda 

jalaväe, mehhaniseeritud jalaväe, pioneeri, õhutõrje, 

suurtükiväe, side või logistika erialale.  

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel õppur: 

1) on võimeline juhtima rühma- ja kompaniisuurust 

üksust rahu- ja sõjaaja tingimustes; 

2) on omandanud teadmised ja oskused rühma tasemel 

väljaõppe korraldamiseks, läbiviimiseks ning 

hindamiseks; 

3) on vastavalt spetsialiseerumisele võimeline 

tegutsema relvaliigi asjatundjana kuni 

pataljonisuuruses üksuses; 

4) tunneb ja oskab kasutada jalaväerühma ning 

spetsialiseerumisjärgse relvaliigi varustust ja 

relvastust; 

5) omab ülevaadet kaitseväe- ja tsiviilstruktuuride 

koostööpõhimõtetest ning teenistusest 

rahvusvahelises töökeskkonnas; 

6) on kursis sõjanduse arengu erinevate aspektidega, 

tunneb vastavaid mõisteid, seaduspärasusi ning 

erinevate teadus- ja tehnikasaavutuste 

rakendusvõimalusi sõjapidamises. Omab ülevaadet 

sõjapidamisest kui kogu ühiskonda ja selle 

erinevaid valdkondi hõlmavast tegevusest; 

7) on võimeline eesti keeles ja vähemalt ühes 

võõrkeeles mõistma ja selgitama oma taseme 

töövaldkonnaga seotud küsimusi suulises ja 

kirjalikus vormis; 

8) oskab oma teenistusülesannete täitmiseks kohaseid 

meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt 

informatsiooni koguda, seda kriitiliselt ja loovalt 

tõlgendada ning vormistada tulemused 

nõuetekohaseks uurimistööks; 

9) oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades 

hinnata enda kui sõjaväelise juhi rolli ja oma 

tegevuse tagajärgi ühiskonnale; 

10) on võimeline ennast iseseisvalt täiendama ning 

jätkama õpinguid. 

Lõpetamisel saadud diplomi 

nimetus 
Rakenduskõrgharidusõppe diplom (sõjaväeline juhtimine 

maaväes) 

Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid 

Rakenduskõrgharidusõppe diplom, akadeemiline õiend ja 

diploma supplement. 

Lõpetamisel antav auaste Nooremleitnant 

Lõpetamisel antavad õigused Õigus töötada riigikaitseõpetajana. 

Õppekava ülesehituse 

lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest: 

- üldjuhtimismoodul (30-33 EAP), 

- sõjaväelise juhtimise moodul (64-67 EAP), 
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- tehnikamoodul (21-24 EAP), 

- pedagoogika ja uurimistöö moodul (33-36 EAP), 

- valitav spetsialiseerumismoodul (35 EAP). 

Õppekava läbimine  Õppekavas sisalduvate moodulite ning õppeainete läbimine 

on täiskoormusega õppes kohustuslik. Õppeaineid 

läbitakse vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 

Õppekavajärgseid spetsialiseerumismooduleid avatakse 

õppeaastal vastavalt Eesti Kaitseväe vajadustele. 

Eksternina või külalisõpilasena läbitakse mooduleid ja/või 

õppeaineid KVÜÕA kehtestatud korras (eeldusainete 

läbimine, kaitseväeteenistuse seadusest tulenevad 

piirangud õppetöös osalemisel). 

Õppekava järgsed õpingud on seotud kõlblikkusega 

tegevteenistuseks nooremohvitseri ametikohal. 

Õppekava lõpetamise 

tingimused 

Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 

176 EAP (sh valikaine 3 EAP mahus) ning kaitsta lõputöö 

10 EAP mahus. 

Lisainformatsioon KVÜÕA kodulehekülg: www.ksk.edu.ee 
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SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MAAVÄE ÕPPEKAVA MOODULID JA ÕPPEAINED 

ÜLDJUHTIMISMOODUL (30-33 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester  

JP16.01 Juhtimise alused 2 EAP ME III 

ST16.01 Riigikaitseõigus 2 EAP E II 

ST16.02 Relvakonfliktiõigus 2 EAP E II 

JP16.02 Inimene ja ühiskond 2 EAP E II 

ST14.01 Riik, poliitika ja valitsemine 2 EAP E IV 

ST16.03 Maailma sõjaajalugu 4 EAP E II, IV 

ST09.02 Eesti sõjaajalugu 4 EAP E III 

ST16.04 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse 3 EAP E IV 

KK16.01 Inglise keel (B1 tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.02 Inglise keel (B1+ tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.03 Inglise keel (B2 tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.04 Maaväe erialane inglise keel 2 EAP ME II–III 

KK13.01 Kirjalik ja suuline eneseväljendus 3 EAP E III 

KK16.05 Inglise keel valikainena (B1+ tasemel)* 3 EAP ME IV 

JP16.03 Suhtlemispsühholoogia* 3 EAP ME IV 

 

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MOODUL (64-67 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.01 Lahingutegevuse alused 3 EAP ME I 

TK16.02 

Jalaväerühma lahingutegevuse 

planeerimine ja juhtimine 21 EAP E I–II 

TK16.03 
Jalaväekompanii lahingutegevuse 
planeerimine ja juhtimine 18 EAP E III–IV 

TK16.04 Vastupanuvõitlus 2 EAP ME IV 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP ME II 

TK16.06 

Pataljoni lahingutegevuse planeerimise ja 

juhtimise baasõpe 2 EAP ME V 

TK16.07 

Pataljoni lahingutegevuse juhtimise 

praktika 2 EAP ME V 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP ME IV 

JP16.05 Rahuajaüksuse juhtimine I 2 EAP ME IV 

JP16.06 
Praktika nooremohvitseri rahuaja 
ametikohal 9 EAP ME V 

ST16.05 Sisejulgeolekuasutused ja ülesanded* 3 EAP ME IV 

 

TEHNIKAMOODUL (21-24 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT16.01 

Sõjatehnoloogia I: taktikaline side ja 

elektrooniline võitlus ning 

välielektrivõrgud 3 EAP ME I–II 

LT16.03 

Sõjatehnoloogia II: taktikalise taseme 

üksuse tehnika ja varustus 2 EAP ME III 

LT16.04 Sõjatehnoloogia III: maismaaplatvormid 2 EAP ME IV 

LT16.05 Sõjatehnoloogia IV: relvastus 2 EAP ME IV 

LT16.06 

Sõjatehnoloogia V: optroonika- ja 

sideseadmed 2 EAP ME IV 
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TK16.08 Tulejuhtimine  2 EAP ME I 

LT16.08 Topograafia ja geoinfosüsteemid 3 EAP E I, II 

TK16.09 Meditsiiniõpe 3 EAP ME I, II 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP ME I 

LT16.09 Sõjatehnoloogia rakendusuuringud* 3 EAP ME IV 

JP16.07 Kvantitatiivne andmeanalüüs* 3 EAP ME IV 

 

PEDAGOOGIKA JA UURIMISTÖÖ MOODUL (33-36 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

JP16.08 Psühholoogia rakendused Kaitseväes 3 EAP ME II 

JP16.09 Riigikaitseõpetuse didaktika 2 EAP ME IV 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP E II–III 

JP16.11 Jalaväerühma väljaõppe planeerimine 2 EAP ME IV 

JP16.12 Treeninguõpetus  2 EAP ME IV 

JP16.13 Teadustöö alused 4 EAP ME III–IV 

JP16.14 Suhtluspõhised õppemeetodid* 3 EAP ME IV 

VT14.01 Lõputöö  10 EAP E IV–VI 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL I – JALAVÄE ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK15.04 

Tankitõrjerelvade materjalitehniline õpe, 

taktikaline kasutamine ja laskmised 7 EAP E V–VI 

TK16.11 
Miinipildujate materjalitehniline õpe, 
taktikaline kasutamine ja laskmised 9 EAP ME V–VI 

TK16.12 

Luureallüksuste taktika ja lahinguvälja 

luure-ettevalmistus 4 EAP ME V–VI 
TK09.32 Mehhaniseeritud üksuste taktika 3 EAP ME V–VI 
JP16.15 Lahinglaskmiste ettevalmistamine 2 EAP ME V–VI 
JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika 6 EAP ME V–VI 
LT16.10 Tehnikaõpe 4 EAP E V–VI 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL II – MEHHANISEERITUD JALAVÄE ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK15.07 

Jalaväe lahingumasina materjalitehniline- ja 

meeskonnaõpe 15 EAP E V–VI 

TK15.08 

Mehhaniseeritud jalaväeüksuste taktika ja 

juhtimine 12 EAP E V–VI 
JP16.15 Lahinglaskmiste ettevalmistamine 2 EAP ME V–VI 
JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika 6 EAP ME V–VI 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL III – PIONEERI ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT14.03 Rakendusmehaanika 2 EAP ME V–VI 

LT14.04 Geodeesia ja rakendusgeoloogia alused 2 EAP ME V–VI 

TK15.10 Tõkestamine ja lõhketööd 5 EAP E V–VI 

TK15.09 Liikuvuse tagamine 6 EAP E V–VI 

JP16.17 Lahinglaskmiste ja lõhkamisõpe 5 EAP E V–VI 
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TK14.15 Pioneeritehnika ja pioneeriluure 3 EAP E V–VI 

TK14.16 Lahinguvõime säilitamine 3 EAP E V–VI 

TK14.17 Pioneerirühma ja –kompanii lahingutegevus 9 EAP E V–VI 
 

SPETSIALISEERUMISMOODUL IV – ÕHUTÕRJE ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.13 Õhutõrje alusõpe 2 EAP ME V–VI 

LT16.11 Õhutõrje side- ja tulejuhtimisõpe 8 EAP E V–VI 

TK16.14 Õhutõrje-kahuripatarei relva- ja lahinguõpe 10 EAP E V–VI 

TK16.15 Õhutõrje-raketipatarei relva- ja lahinguõpe 7 EAP E V–VI 

JP16.18 Õhutõrje instruktori praktika 3 EAP ME V–VI 

TK09.52 

Õhutõrje lahingutegevuse planeerimise ja 

juhtimise praktika 5 EAP ME V–VI 
 

SPETSIALISEERUMISMOODUL V – SUURTÜKIVÄE ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK15.11 Suurtükiväe alused 2 EAP E V–VI 

TK15.12 

Tulejuhtimine ning jalaväekompanii ja          

-pataljoni tuletoetus 2 EAP E V–VI 

TK15.13 

Suurtükiväe relva- ja laskemoonaõpe ning 

relvameeskonna ülesanded 8 EAP E V–VI 

TK15.14 
Suurtükiväelaskmiste ohutustehnika ja 
ohutustehniline personal 2 EAP ME V–VI 

LT16.12 Suurtükiväe laskeandmete arvutamine  6 EAP E V–VI 

LT16.13 Suurtükiväe mõõdistusõpe 6 EAP E V–VI 

TK15.17 Tulerühma ja -patarei lahinguõpe  3 EAP E V–VI 

TK15.18 Suurtükiväe eriala praktika 6 EAP ME V–VI 
 

SPETSIALISEERUMISMOODUL VI – SIDE ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT09.08 Elektrotehnika alused 4 EAP ME V–VI 
LT12.01 Sidetehnika alused 5 EAP E V–VI 

LT14.05 Infotehnoloogia alused 5 EAP E V–VI 

TK12.07 Sidetaktika 3 EAP E V–VI 

LT16.14 Sidevahendid, -võrgud ja –protseduurid 10 EAP E V–VI 

JP16.19 Sideohvitseri-instruktori praktika 8 EAP ME V–VI 
 

SPETSIALISEERUMISMOODUL VII – LOGISTIKA ERIALA (35 EAP) 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.16 Tsiviillogistika alused 2 EAP E V–VI 
TK16.17 Kaitseväe logistika 3 EAP E V–VI 
LT15.02 Majanduse ja raamatupidamise alused 4 EAP E V–VI 
TK16.18 Riski- ja ohutusõpetus 3 EAP ME V–VI 

JP16.20 

Rahuaegne administreerimine ja 

materjalimajandus 3 EAP E V–VI 
TK16.19 Transpordikorraldus 2 EAP ME V–VI 
LT16.15 Transpordiökonoomika 3 EAP E V–VI 
LT15.04 Tehnikaõpe 3 EAP ME V–VI 
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TK16.20 Logistikafunktsioonid lahinguväljal 4 EAP ME V–VI 
TK15.25 Logistilise toetuse planeerimine ja juhtimine 4 EAP E V–VI 

TK15.26 
Logistilise toetuse planeerimise ja juhtimise 
praktika 4 EAP ME V–VI 
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SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MAAVÄE ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE 

EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 

 

ÜLDJUHTIMISMOODUL 
Maht  

30-33 EAP 

Eesmärk Üldjuhtimismooduli eesmärgiks on anda õppurile alusteadmised ning oskused, 

mis toetavad sõjaväeliste juhtide erinevate ülesannete täitmist. Mooduli 

läbimisel kujunevad õppuritel välja arusaamad ühiskonna toimimisest 

tänapäeva julgeolekukeskkonnas, kaitsestruktuuride ja kaitseväelase rollist 

demokraatlikus ühiskonnas, õigusriigi alustest, riigi julgeolekupoliitikast, 

sõjanduse ajaloost ning selle arengusuundadest. Mooduli läbimise järel saavad 

õppurid aru vähemalt ühest võõrkeelest ning oskavad ennast nii selles kui ka 

eesti keeles suuliselt ja kirjalikult väljendada. 

Õpiväljundid Üldjuhtimismooduli läbimise järel õppur: 

1) teab, oskab selgitada ja analüüsida juhi õigusi, kohustusi ning vastutust, 

tuginedes kodanikuühiskonna, julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia 

põhimõtetele, õiguslikele ja eetilistele printsiipidele ning 

sotsiaalteaduslikele aspektidele; 

2) teab maailma ja Eesti sõjaajaloo etappe, oskab selgitada ja analüüsida Eesti 

julgeolekupoliitika ajaloolist tausta; 

3) oskab eesti keele suulises ja kirjalikus suhtluses korrektselt väljenduda ning 

valida eesmärgist lähtuva väljendusstiili; 

4) valdab inglise keelt vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1 

madalamal tasemel kõigis osaoskustes (kuulamine, rääkimine, lugemine, 

kirjutamine); 

5) mõistab oma rolli kodanikuühiskonna liikmena ning suudab teaduslikke, 

ühiskondlikke, õiguslikke ja eetilisi tõekspidamisi arvesse võttes hinnata 

enda hoiakute ja tegevuse mõju ühiskonnale ja Kaitseväele. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester  

JP16.01 Juhtimise alused 2 EAP ME III 

ST16.01 Riigikaitseõigus 2 EAP E II 

ST16.02 Relvakonfliktiõigus 2 EAP E II 

JP16.02 Inimene ja ühiskond 2 EAP E II 

ST14.01 Riik, poliitika ja valitsemine 2 EAP E IV 

ST16.03 Maailma sõjaajalugu 4 EAP E II, IV 

ST09.02 Eesti sõjaajalugu 4 EAP E III 

ST16.04 Julgeolekupoliitika ja riigikaitse 3 EAP E IV 

KK16.01 Inglise keel (B1 tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.02 Inglise keel (B1+ tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.03 Inglise keel (B2 tasemel)** 4 EAP ME II 

KK16.04 Maaväe erialane inglise keel 2 EAP ME II–III 

KK13.01 Kirjalik ja suuline eneseväljendus 3 EAP E III 

KK16.05 Inglise keel valikainena (B1+ tasemel)* 3 EAP ME IV 
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JP16.03 Suhtlemispsühholoogia* 3 EAP ME IV 

Mooduli õppeained (v.a valikaine*) on täiskoormusega õppekava läbivatele õppuritele 

kohustuslikud. Õppekava täies mahus täitmiseks peab õppur läbima valikaine* 3 EAP mahus. 

Inglise keele üldaine** läbitakse vastavalt keeleoskustasemele.  

Moodul läbitakse vastavalt KVÜÕA-s kehtestatud ainevoole. 

 
Õppeaine kood JP16.01 

Õppeaine nimetus Juhtimise alused 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis  Mitteeristav  

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised juhtimis- ja 

organisatsiooniteooriast, selle olemusest, kujunemisest ning tänapäeva 
aktuaalsetest probleemidest. Õppeaine arendab õppuri kui juhi 

alusteadmisi ja oskusi, mis võimaldavad tal mõista erinevat tüüpi 

organisatsioonide tegevust erinevates keskkondades ja planeerida enda kui 
juhi tegevust sõjaväeliselt korraldatud struktuuris. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) mõistab juhtimis- ja organisatsiooniteooria olemust ning valdkonna 

aktuaalseid probleeme; 
2) teab organisatsioonitüüpe ja nende toimimispõhimõtteid ning oskab 

leida nende seoseid sõjaväeliste organisatsioonidega;  

3) tunneb juhtimise üldaluseid, teab juhtide liigitust ja erinevaid rolle 
ning juhtimise funktsioone; 

4) oskab orienteeruda erinevates juhtimisstiilides ja -meetodites ning 

analüüsida nende seoseid inimeste käitumisega; 

5) oskab seostada erinevaid juhtimis- ja organisatsioonikäsitusi praktiliste 
lahendustega juhtimises ning analüüsida iseennast kui juhti tulevases 

kutsetöös. 

 

Õppeaine kood ST16.01 

Õppeaine nimetus Riigikaitseõigus 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised õigusteaduse 

põhimõistetest, avaliku õiguse alustest ning riigikaitseõigusest. Samuti 

antakse esmased oskused omandatud teadmiste rakendamiseks 
tegevteenistuses esilekerkivate lihtsamate praktiliste ülesannete 

lahendamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab õigusega seotud põhimõisteid ja õigusallikaid ning eristab 
õigusharusid, -subjekte ja -suhteid; 

2) oskab kirjeldada Eesti riigikorraldust ja õiguskaitsesüsteemi ning 

selgitada nende toimimise põhimõtteid; 
3) tunneb riigikaitse õiguslikku regulatsiooni, sh Kaitseväe õiguslikku 

korraldust, ja mõistab kaitseväeteenistuse olemust; 

4) oskab kehtivate õigusnormide ja -printsiipide alusel ning oma 
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pädevuse ja käsuõiguse piires lahendada lihtsamaid igapäevases 

kutsetöös esilekerkivaid õiguslikke küsimusi. 

 

Õppeaine kood ST16.02 

Õppeaine nimetus Relvakonfliktiõigus 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised relvakonfliktiõiguse 

allikatest, põhimõistetest ja peamistest reeglitest, mis reguleerivad riikide, 
võitlejate ja tsiviilisikute käitumist relvakonfliktis. Samuti antakse 

esmased oskused omandatud teadmiste rakendamiseks tegevteenistuses 

esilekerkivate lihtsamate praktiliste ülesannete lahendamiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab relvakonfliktiõiguse allikaid, põhimõisteid ja -reegleid; 

2) oskab väljaõppes selgitada ja rakendada relvakonfliktiõiguse 

põhireegleid; 

3) teadvustab ja oskab selgitada vastutust, mis kaasneb relvakonfliktis 
kehtivate reeglite rikkumisega; 

4) oskab kehtivate õigusnormide ja -printsiipide alusel ning oma 

pädevuse ja käsuõiguse piires lahendada lihtsamaid igapäevases 
kutsetöös esilekerkivaid õiguslikke küsimusi. 

 

Õppeaine kood JP16.02 

Õppeaine nimetus Inimene ja ühiskond 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised tänapäeva ühiskonna 

toimimise peamistest mehhanismidest, käsitledes ühiskonna kui sotsiaalse 

süsteemi erinevaid aspekte (nt sotsiaalsed suhted ja protsessid, sotsiaalne 
struktuur). Õppeaine läbimine aitab tulevastel sõjaväelistel juhtidel 

mõtestada oma rolli tänapäeva demokraatlikus kodanikuühiskonnas, 

toetades õppuri arengut demokraatlikke väärtusi ja erinevaid hoiakuid 
tundvaks ning sallivaks, kõlbeliselt tervikliku elutunnetuse ja 

veendumustega isiksuseks ning vastutustundlikuks kodanikuks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja ühiskonnaelu valdkondi ning 
oskab luua nende vahel seoseid; 

2) tunneb ühiskonnateaduse põhimõisteid ja probleeme ning oskab neid 

seostada kaitseväeteenistusega; 
3) mõistab ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi; 

4) oskab lahendada erinevaid sotsiaal- ja militaareetilisi olukordi; 

5) mõistab kultuurilist mitmekesisust ja oskab sellega arvestada. 

 

Õppeaine kood ST14.01 

Õppeaine nimetus Riik, poliitika ja valitsemine 

Maht 2 EAP 
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Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised tänapäeva riigi 

ülesehitusest, toimimisest ja traditsioonidest ning riigi ja riiklusega seotud 

teaduslikest uurimustest. Riikluse, parlamentaarse demokraatia ja poliitilise 
pluralismi alased teadmised võimaldavad tulevasel ohvitseril edukamalt 

osaleda tsiviil- ja militaarkoostöös, riikluse tugevdamisel ning panustada 

kodaniku ja arvamusliidrina ühiskonna arengusse. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) tunneb kodaniku ja kaitseväelase seisukohalt olulisi riikluse ja 

poliitikaga seotud põhimõisteid, valikuid ja probleeme, teab nende 

olulisemaid lahendamiskäike ja oskab neid rakendada; 
2) mõistab demokraatliku ühiskonna ja õigusriigi põhiolemust, tunneb 

demokraatlikke väärtusi ning mõistab enda rolli ja vastutust 

demokraatlikus ühiskonnas; 
3) tunneb avaliku valitsemise ja poliitika planeerimise, teostamise ja 

hindamise peamisi komponente ja põhiväärtusi ning oskab sellest 

lähtuvalt aidata efektiivselt kaasa riigi poliitika elluviimisele; 
4) tunneb poliitilise osalemise ja poliitilise kultuuri osi ning 

toimimispõhimõtteid; 

5) tunneb erinevaid poliitilisi režiime ja ideoloogiaid ning oskab välja 

tuua nende tugevusi ja nõrkusi. 

 

Õppeaine kood ST16.03 

Õppeaine nimetus Maailma sõjaajalugu 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppuritele teadmised maailma sõjaajaloos aset 

leidnud olulisematest konfliktidest, erinevatel ajalooetappidel sõjanduse 
arengusuundi ning nüüdisaegset sõjapidamist mõjutanud ja kujundanud 

teguritest. Õppeaine võimaldab õppuritel kui tulevastel ohvitseridel näha 

seoseid tänapäeva sõjapidamise ning sõjaajaloos aset leidnud konfliktide 
vahel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab maailma sõjaajaloo olulisemaid etappe ning oskab neid 

argumenteeritult kirjeldada; 
2) mõistab ja oskab selgitada sõdade rolli poliitiliste eesmärkide 

saavutamiseks; 

3) kirjeldab tähtsamaid sõjanduse arengut mõjutanud sündmusi, protsesse 
ja tegureid; 

4) oskab võrrelda erinevaid sõjalisi konflikte ja selgitada nüüdisaegse 

sõjapidamise kujunemist; 
5) oskab kirjeldada maailma sõjaajaloos aset leidnud sõjaliste konfliktide 

seoseid. 

 
Õppeaine kood ST09.02 

Õppeaine nimetus Eesti sõjaajalugu 
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Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppuritele teadmised 20. sajandi Eesti 

sõjaajaloost, Eesti riigikaitse kujunemisest ja arengust ning Eesti 

sõjaajaloos aset leidnud sündmuste seostest Eesti tänapäevase 
julgeolekukeskkonnaga. Õppur omandab õppeaines teadmised Eesti 

riigikaitse tähtsusest ning erinevatest vastupanuvõimalustest.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab 20. sajandi Eesti sõjaajaloo etappe ja olulisemaid konflikte;  
2) teab erinevaid vastupanuvõimalusi Eesti territooriumil toimunud 

sõjategevuses 20. sajandil ja oskab neid iseloomustada;  

3) oskab võrrelda Eesti territooriumil toimunud sõjategevust ja oma 
seisukohti põhjendada; 

4) oskab selgitada ja analüüsida Eesti riigikaitse kujunemist ning arengut; 

5) suudab seostada 20. sajandi konfliktid Eesti Vabariigi tänapäevase 
julgeolekukeskkonnaga; 

6) oskab kirjeldada Eesti rolli 20. sajandi maailma sõjanduse ajaloos aset 

leinud konfliktide taustal.  

 

Õppeaine kood ST16.04 

Õppeaine nimetus Julgeolekupoliitika ja riigikaitse 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised kaasaegsetest 

julgeolekuohtudest, Eesti julgeolekupoliitikast ja selle vahenditest ning 
riigi kaitselahendustest. Õppurid saavad tulevaseks tööks vajaliku 

ettekujutuse riigikaitse ülesannetest riigi julgeoleku tagamisel ning 

riigikaitse arendamise sisemisest loogikast. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) mõistab Eesti riigi ja territooriumi strateegilist rolli erinevates 

konfliktides;  

2) oskab nimetada Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika aluseid;  

3) on teadlik julgeolekuohtudest ja oskab neid suhestada riigi 
julgeolekupoliitika ning kaitselahendustega;  

4) oskab hinnata erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsust riigi 

julgeoleku tagamisel ning analüüsida sõjalist jõutasakaalu Läänemere 
piirkonnas. 

 
Õppeaine kood KK16.01 

Õppeaine nimetus Inglise keel (B1 tasemel)** 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 
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Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus B1 (suhtluslävi) 

tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kursusel 
omandatakse täiendavaid teadmisi grammatikast, arendatakse kuulamis-, 

lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskust, sõnavara ja hääldust. Suheldes 

mõistetakse ja väärtustatakse sihtkeele kultuurinorme. Arendatakse 
üldsõjanduskeele oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe protsessi, 

milles olulisel kohal on järjepidevus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab kirjutada selge ülesehitusega lihtsaid tekste, näiteks kirjeldusi, 
ametlikke kirju ja kokkuvõtteid erinevatel, sh sõjandusteemadel, 

toetudes lihtsamatele faktiteavet esitavatele ingliskeelsetele kirjalikele 

ja suulistele allikatele; 
2) oskab ennast suuliselt väljendada lihtsamate seotud lausetega, osaledes 

grupitöödes, näiteks diskussioonides ja vestlustes; 

3) oskab ettevalmistununa esineda erinevatel, sh sõjalistel teemadel, 

toetudes lihtsamatele faktiteavet esitavatele ingliskeelsetele kirjalikele 
ja suulistele allikatele. Oskab vastata lihtsamatele esinemisjärgsetele 

küsimustele ja neid ise esitada. 

 
Õppeaine kood KK16.02 

Õppeaine nimetus Inglise keel (B1+ tasemel)** 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus B1+ (suhtlusläve 

kõrgem tase) tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid 
lähtuvad Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud  

keeleoskustasemetest. Kursusel omandatakse täiendavaid teadmisi 

grammatikast, arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning 
kõnelemisoskust, sõnavara ja hääldust. Suheldes mõistetakse ja 

väärtustatakse sihtkeele kultuurinorme. Arendatakse üldsõjanduskeele 

oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe protsessi, milles olulisel 

kohal on järjepidevus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab kirjutada selge ülesehitusega tekste, näiteks kirjeldusi, ametlikke 

kirju, kokkuvõtteid ja esseesid erinevatel, sh sõjandusteemadel, 
toetudes pikematele selge arutluskäiguga faktiteavet esitavatele 

ingliskeelsetele kirjalikele ja suulistele allikatele; 

2) oskab selgelt väljendada oma seisukohti ja neid põhjendada, osaledes 

grupitöödes, näiteks diskussioonides, debattides, dispuutides; 
3) oskab ettevalmistununa ladusalt esineda erinevatel, sh sõjalistel 

teemadel, toetudes pikematele selge arutluskäiguga faktiteavet 

esitavatele ingliskeelsetele kirjalikele ja suulistele allikatele. Oskab 
ladusalt vastata esinemisjärgsetele küsimustele ja neid ise esitada. 

 
Õppeaine kood KK16.03 

Õppeaine nimetus Inglise keel (B2 tasemel)** 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 
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Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus B2 (edasijõudnu) 
tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kursusel 

omandatakse täiendavaid teadmisi grammatikast, arendatakse kuulamis-, 
lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskust, sõnavara ja hääldust. Suheldes 

mõistetakse ja väärtustatakse sihtkeele kultuurinorme. Arendatakse 

üldsõjanduskeele oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe protsessi, 

milles olulisel kohal on järjepidevus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab kirjutada selge ülesehitusega üksikasjalikke tekste, näiteks 

kirjeldusi, ametlikke kirju, kokkuvõtteid ja esseesid erinevatel, 
sealhulgas militaarteemadel, sünteesides ja hinnates mitmest allikast 

pärit infot ja arutluskäike, esitades põhjendatud poolt ja vastuväiteid, 

kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti, kasutades allikatena 

keerukama keelekasutuse ja teemaarendusega autentseid ingliskeelseid 
allikaid; 

2) oskab ennast selgelt ja üksikasjalikult väljendada, osaledes 

grupitöödes, näiteks diskussioonides, debattides, dispuutides, tuues 
välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid. Oskab kommentaaride 

ja asjakohaste näidete toel mõttekäike laiendada ja põhjendada; 

3) oskab ettevalmistununa selgesõnaliselt esineda erinevatel, sh sõjalistel 

teemadel, toetudes keerukama keelekasutuse ja teemaarendusega 
autentsetele ingliskeelsetele suulistele ja kirjalikele allikatele. Oskab 

vastata esinemisjärgsetele küsimustele ladusalt ja sundimatult ning 

neid ise esitada. 

 

Õppeaine kood KK16.04 

Õppeaine nimetus Maaväe erialane inglise keel 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on süvendada õppurite teadmisi ja arendada oskusi 

maaväe ohvitseri teenistusülesannete täitmiseks inglise keeles. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) saab aru lahingutoimingute kirjeldusest ja oskab kasutada selleks 

vajalikku ingliskeelset sõnavara; 
2) oskab inglise keeles kirjeldada maastikku ja selgitada maastiku mõju 

taktikalise üksuse tegevusele; 

3) oskab inglise keeles kirjeldada relvi ja masinaid; 

4) oskab täita meditsiiniliseks evakuatsiooniks vajalikke ingliskeelseid 
vorme. 

 

Õppeaine kood KK13.01 

Õppeaine nimetus Kirjalik ja suuline eneseväljendus 

Maht 3 EAP 

Õppeaeine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 
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Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised ja oskused enda 

korrektseks ja eesmärgipäraseks väljendamiseks nii kõnes kui ka kirjas. 

Õppeaines käsitletakse õigekirja-, vormi- ja lauseõpetust, selgitatakse 
tekstistiilide eristamise olulisust, õpitakse koostama ja tõlgendama eri liiki 

tekste ning harjutatakse avalikku esinemist.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab eesti ortograafia põhireegleid ja oskab neid oma tekstide 

koostamisel rakendada; 

2) teab erinevaid funktsionaalstiile (ilukirjandus-, ajakirjandus-, teadus-, 

argistiil, ametlik stiil) ja oskab valida suhtluseesmärgist lähtudes 
sobivaima;  

3) tunneb erinevaid stiilivigu ja oskab neid tekstide koostamisel vältida;  

4) teab teksti koostamise põhimõtteid ja oskab neist lähtudes kirjutada 
sidusat teksti (sh igapäevases teenistuses vajalikke tarbetekste); 

5) oskab analüüsida ja hinnata erinevaid meediatekste; 

6) on võimeline koostama kõnet ja seda ette kandma. 

 

Õppeaine kood KK16.05 

Õppeaine nimetus Inglise keel valikainena (B1+ tasemel)* 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on pakkuda B1 taseme inglise keele kursuse 
läbinuile täiendavaid teadmisi grammatikast, arendada õppurite kuulamis-, 

lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskust, sõnavara ja hääldust ning 

kujundada võõrkeelepädevus B1+ (suhtlusläve kõrgem tase) tasemel. 

Suheldes mõistetakse ja väärtustatakse sihtkeele kultuurinorme. 
Arendatakse üldsõjanduskeele oskussõnavara ja toetatakse elukestva 

keeleõppe protsessi, milles olulisel kohal on järjepidevus. Õppeaine 

õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa keeleõppe 
raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetest.   

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab kirjutada selge ülesehitusega tekste, näiteks kirjeldusi, ametlikke 

kirju, kokkuvõtteid ja esseesid erinevatel, sh sõjandusteemadel, 
toetudes pikematele selge arutluskäiguga faktiteavet esitavatele 

ingliskeelsetele kirjalikele ja suulistele allikatele; 

2) oskab selgelt väljendada oma seisukohti ja neid põhjendada, osaledes 
grupitöödes, näiteks diskussioonides, debattides, dispuutides; 

3) oskab ettevalmistununa ladusalt esineda erinevatel, sh sõjalistel 

teemadel, toetudes pikematele selge arutluskäiguga faktiteavet 
esitavatele ingliskeelsetele kirjalikele ja suulistele allikatele. Oskab 

ladusalt vastata esinemisjärgsetele küsimustele ja neid ise esitada. 

 

Õppeaine kood JP16.03 

Õppeaine nimetus Suhtlemispsühholoogia* 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 
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Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised suhtlemisega seotud 

terminitest ja kontseptsioonidest. Teoreetiliste käsitluste ja praktiliste 

tegevuste kaudu analüüsitakse, kuidas suhtlemissituatsioon ja inimesed ise 
(sh hoiakud, väärtused, meeleolu jm) suhtlemist mõjutavad, samuti seda, 

mis soodustab ja takistab tõhusat suhtlemist ning milline suhtleja õppur ise 

on.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) mõistab suhtlemispsühholoogilisi mehhanisme nii indiviidi kui grupi 

tasandil; 

2) teab, kuidas käituda konfliktsituatsioonides ja juhtida suhteid; 
3) oskab märgata ja ära tunda erinevaid mõjutamisviise; 

4) tunneb erinevaid suhtlemistehnikaid (nt aktiivne kuulamine, 

enesekehtestamine, suhtlemine täiskasvanu tasandil) ja oskab neid 
tõhusaks suhtlemiseks kasutada; 

5) oskab ennast suhtlejana analüüsida. 

 

 

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MOODUL 
Maht 

64-67 EAP 

Eesmärk Sõjaväelise juhtimise mooduli eesmärgiks on anda õppurile teadmised ning 

oskused rühma- ja kompaniiülema ülesannete iseseisvaks täitmiseks rahuaja 

ning nüüdisaegse lahinguvälja tingimustes. Mooduli läbimise järel mõistab 

õppur taktikaliste otsuste vastuvõtmist mõjutavate tegurite seoseid, ülemate 

rolli sõjalise tegevuse juhtimisel ja oma juhitava üksuse rolli kõrgema ülema 

kontseptsioonis. Mooduli läbimise järel kujunevad õppurid ennast selgelt ja 

lühidalt väljendavateks sõjaväelisteks juhtideks.  

Õpiväljundid Sõjaväelise juhtimise mooduli läbimise järel õppur: 

1) planeerib, korraldab ettevalmistuse ning juhib jalaväerühma ja 

jalaväekompanii lahingutegevust, arvestades nende lahingukoosseisu ja -

võimet ning järgides nüüdisaegse lahingutegevuse aluseid; 

2) oskab rakendada oma lahinguplaanis kõrgemalt üksuselt antavaid relva- ja 

väeliigi lahingutoetusüksusi; 

3) tunneb vastase taktikat sõjapidamise ulatuses ja lahinguliikides selleks, et 

kompanii saaks täita lahinguülesandeid; 

4) teab staabisektsioonide põhiülesandeid ja tunneb pataljoni staabitöö 

etappe; 

5) teab mobilisatsioonidokumente ja rühma- ning kompaniiülema ülesandeid 

allüksuse formeerimisel; 

6) suudab iseseisvalt planeerida, ette valmistada, läbi viia, hinnata kuni 

jalaväejaosuuruse üksuse lahinglaskmisi ja B-kategooria tasemel 

lõhkamisi. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.01 Lahingutegevuse alused 3 EAP ME I 

TK16.02 

Jalaväerühma lahingutegevuse 

planeerimine ja juhtimine 21 EAP E I–II 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse 18 EAP E III–IV 
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planeerimine ja juhtimine 

TK16.04 Vastupanuvõitlus 2 EAP ME IV 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP ME II 

TK16.06 

Pataljoni lahingutegevuse planeerimise 

ja juhtimise baasõpe 2 EAP ME V 

TK16.07 

Pataljoni lahingutegevuse juhtimise 

praktika 2 EAP ME V 

JP16.04 

Jalaväejao lahinglaskmised ja 

lõhkamised 3 EAP ME IV 

JP16.05 Rahuajaüksuse juhtimine I 2 EAP ME IV 

JP16.06 

Praktika nooremohvitseri rahuaja 

ametikohal 9 EAP ME V 

ST16.05 Sisejulgeolekuasutused ja ülesanded* 3 EAP ME IV 

Mooduli õppeained (v.a valikaine*) on täiskoormusega õppes õppekava läbivatele õppuritele 

kohustuslikud. Moodul läbitakse vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole.  

 
Õppeaine kood TK16.01 

Õppeaine nimetus Lahingutegevuse alused 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised manööversõja 

põhimõtete rakendamiseks rühma ja kompanii lahingutegevuse 
planeerimisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab taktikalise vastase lahingujõude brigaadi tasemel ja nende 

kasutamise põhimõtteid põhilahinguliikides; 
2) mõistab sõja olemust, sõjategevuste ulatust, tasandeid ja omavahelist 

seost; 

3) sõnastab lahinguala jaotuse ja osade funktsioonid ning selgitab 
läbiviidavate tegevuste eesmärke ja nendevahelist seotust; 

4) nimetab lahingufunktsioonid ja nende rolli alusfunktsioonide 

täitmisel ning selgitab nende sisu; 

5) teab lahinguüksuste jaotust ja oskab etteantud ülesande ning 
struktuuri alusel moodustada lahinguosiseid; 

6) teab taktikaliste maismaategevuste jaotust ja planeerimise üldaluseid 

ning oskab kirjeldada nende kulgu läbi lahingutoimingute; 
7) teab tegevustsükli jaotust ning toimimispõhimõtteid ja ülema rolli 

selles; 

8) mõistab manööversõja aluseid ja oskab kirjeldada selle põhimõtteid 
ning rakendamise võimalusi. 

 

Õppeaine kood TK16.02 

Õppeaine nimetus Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 

Maht 21 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Jalaväerühma juhtimise alused (2,5 EAP,I, ME) 

2. Jalaväerühma pioneeritegevus (2 EAP, I, ME) 
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3. Jalaväerühma kaasnevad tegevused (3 EAP, I, ME) 

4. Jalaväerühma pealetungivad tegevused (k. a hoonestatud alal) (6 

EAP, II, ME) 
5. Jalaväerühma kaitsvad tegevused (k. a hoonestatud alal) (6 EAP, II, 

ME) 

6. Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise eksam (1,5 
EAP, II, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 

jalaväerühma lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks erinevates 

lahinguliikides.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab jalaväerühma suutvust ja juhtimispõhimõtteid; 

2) teab lahingutegevuse planeerimise tervikprotsessi ja oskab läbi viia  
lahingutegevuse planeerimise toiminguid;  

3) planeerib ja juhib jalaväerühma lahingutegevust kaitsvates, 

pealetungivates ja kaasnevates tegevustes; 

4) rakendab ühendrelvaliigi kasutamise põhimõtteid lahingutegevuse 
planeerimisel ja juhtimisel. 

 

Õppeaine kood TK16.03 

Õppeaine nimetus Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 

Maht 18 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav  

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Jalaväekompanii lahingutegevuse alused (1,5 EAP, III ja IV, ME)  

2. Jalaväekompanii kaasnevad tegevused (2 EAP, III ja IV, ME) 
3. Jalaväekompanii kaudtule toetus (1,5 EAP, III ja IV, ME) 

4. Jalaväekompanii pioneeritoetus (1 EAP, III ja IV, ME) 

5. Jalaväekompanii pealetungivate tegevuste planeerimine ja juhtimine 

(6 EAP, IV, E)  
6. Jalaväekompanii kaitsvate tegevuste planeerimine ja juhtimine                         

(6 EAP, III, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 
jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks 

erinevates lahinguliikides. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab jalaväekompanii suutvust ja juhtimispõhimõtteid; 
2) teab lahingutegevuse planeerimise tervikprotsessi ja oskab läbi viia 

lahingutegevuse planeerimise toiminguid;  

3) planeerib ja juhib jalaväekompanii lahingutegevust kaitsvates, 
pealetungivates ja kaasnevates tegevustes; 

4) rakendab ühendrelvaliigi kasutamise põhimõtteid lahingutegevuse 

planeerimisel ja juhtimisel. 

 

Õppeaine kood TK16.04 

Õppeaine nimetus Vastupanuvõitlus 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteristav  

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 

vastupanuvõitluse planeerimiseks ja juhtimiseks vastase poolt 
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kontrollitaval territooriumil.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab vastupanuvõitluse organiseerimise aluseid; 
2) teab vastupanuvõitluse taktikat; 

3) planeerib vastupanuvõitluse osise tegevust vastase poolt kontrollitud 

territooriumil. 

 

Õppeaine kood TK16.05 

Õppeaine nimetus Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele põhiteadmised ja oskused 

jalaväerühma tegevuste läbiviimiseks rahvusvahelises keskkonnas 
stabiliseerivate tegevuste raamistikus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab kriisitõrjeoperatsioonide olemust; 

2) teab vastupanuvõitluse taktika põhimõtteid ja -meetodeid 
rahvusvahelises keskkonnas;  

3) planeerib kriisitõrjeoperatsiooni raamistikus jalaväerühma tegevuse. 

 

Õppeaine kood TK16.06 

Õppeaine nimetus Pataljoni lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise baasõpe 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele algteadmised pataljoni 

lahingutegevuse planeerimisest ja juhtimisest erinevates lahinguliikides 
ning pataljoni ülema ja staabi rollist ning ülesannetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab pataljoni õppestruktuuri ja selle suutvust; 

2) oskab kirjeldada staabitöö lahinguplaneerimise etappe; 
3) teab viiepunktikäsu ülesehitust ja mõistab selle seotust otsuse 

vastuvõtmise protsessiga;  

4) teab pataljoni lahingutoetuse ja -teeninduse planeerimise aluseid ja 
erinevusi põhilahinguliikides; 

5) oskab nimetada pataljoni juhtimispunktide jaotust, koosseisu ja 

ülesandeid. 

 

Õppeaine kood TK16.07 

Õppeaine nimetus Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 

Maht 2 EAP  

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele süvendatud teadmised pataljoni 

lahingutegevuse planeerimisest ja juhtimisest erinevates lahinguliikides. 
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Õppeaine käigus antakse õppurile pataljoniülema ja staabiohvitserina 

tegutsemise esmane kogemus pataljoni lahinguülesannete täitmisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) arvestab pataljoni lahinguvõime tugevusi ja nõrkusi lahinguliikides 

lahinguülesannete täitmisel; 

2) nimetab taktikalise vastase pataljoni/polgu lahinguvõime tugevusi ja 
nõrkusi, lähtudes maastiku eripärast; 

3) teab pataljoniülema planeerimissuuniste sisu ja nende seotust lahingu 

planeerimise etappidega; 

4) oskab juhendamisel täita pataljoni staabiohvitseri ülesandeid lahingu 
planeerimisel; 

5) mõistab ja oskab selgitada pataljoni lahinguplaani seotust 

lahinguteeninduse ja -toetuse elementidega; 
6) oskab anda allüksustele pataljoni lahingukäsku; 

7) oskab kirjeldada põhijuhtimispunkti operatsioonikeskuse ülesandeid ja 

töökorraldust. 

 

Õppeaine kood JP16.04 

Õppeaine nimetus Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

1. Jalaväejao lahinglaskmised (2 EAP, IV, ME) 
2. Lõhkamine (1 EAP, IV, ME) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskused jalaväejao lahinglaskmiste 

planeerimiseks ja läbiviimiseks, materjalide purustamiseks lõhates ning 

tutvustada imitatsioonlõhkamiste kasutamise võimalusi lahinglaskmiste 

läbiviimisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab jalaväejao laskeharjutuste liike ja eesmärke; 

2) on omandanud grupi koosseisus kogemuse lahinglaskmiste 
planeerimisest; 

3) järgib laskmiste planeerimisel ja ettevalmistamisel Kaitseväe 

laskeväljaõppe ohutuseeskirju; 

4) teab lõhketööde ohutusnõudeid; 
5) oskab grupi koosseisus teha lõhketöid B-kategooria lõhkaja tasemel. 

 

Õppeaine kood JP16.05 

Õppeaine nimetus Rahuajaüksuse juhtimine I 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised üksuse rahuaegset 

tegevust korraldavatest dokumentidest ning teadmised ajateenijate 

teenistuse ja Eesti Kaitseväe mobilisatsiooni korraldamisest ning vastavad 

oskused. Õppeainega luuakse eeldused rahuaja rühma- ja kompaniiülema 
teenistusülesannete iseseisvaks täitmiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab üksuse rahuaegset tegevust korraldavat dokumentatsiooni ning 
neist tulenevaid õigusi ja kohustusi rühma- ja kompaniiülema 

ülesannete täitmisel; 
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2) teab enim levinud teenistusalaseid probleeme ja oskab neid lahendada; 

3) teab distsiplinaarmenetluse põhimõtteid; 

4) mõistab rahu- ja sõjaaja allüksuse juhtimise erinevusi; 
5) teab mobilisatsiooni korraldavaid dokumente ning orienteerub sõjaaja 

üksuste valmidus- ja varustusastmetes, kiirusklassides ning 

väljaõppetasemetes; 
6) teab rühma- ja kompaniiülema ülesandeid sõjaaja üksuste 

formeerimisel ning oskab lahendada mobilisatsiooni teostamisega 

seotud lihtsamaid praktilisi ülesandeid. 

 

Õppeaine kood JP16.06 

Õppeaine nimetus Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 

Maht 9 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile esmased kogemused 
nooremohvitseri teenistusülesannete täitmiseks rahuaja ametikohal. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab väeosa töökorraldust, toimimispõhimõtteid ja siseregulatsiooni 

ning mõistab enda kui tulevase nooremohvitseri rolli väeosa 
igapäevatöös; 

2) oskab ette valmistada ning läbi viia õppetööd ja laskeväljaõpet kuni 

rühma suurusele allüksusele, rakendades abikoolitajatena ajateenijatest 
nooremallohvitsere; 

3) saab aru kuni pataljoni suuruse üksuse väljaõppe korraldamisest ning 

mõistab enda kui tulevase nooremallohvitseri rolli selles; 

4) on suuteline koostama kuni rühma suuruse üksuse 
väljaõppedokumente, tuginedes kompaniitaseme dokumentidele; 

5) sobitub oma suhtumise, käitumise ja hoiakutega väeosa sotsiaalsesse 

struktuuri ning saab viisakalt ja sõbralikult ning samas ka 
määrustikupäraselt läbi nii ülemate, teenistuskaaslaste kui 

ajateenijatest alluvatega.  

 
Õppeaine kood ST16.05 

Õppeaine nimetus Sisejulgeolekuasutused ja ülesanded* 

Õppeaine maht  3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppuritele teadmised sisejulgeoleku valdkonna 

struktuuridest, ülesannetest, juhtimissüsteemidest ja omavahelisest 
koostoimest, tõhustamaks koostööd Kaitseväe, siseministeeriumi ja 

sotsiaalministeeriumi haldusalas olevate üksuste vahel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab sisejulgeoleku valdkonna „pehme jõu“ (päästeteenistus, kiirabi ja 
haiglad) ja „tugeva jõu“ (politsei, kaitsepolitsei) ametkondade 

ülesandeid, struktuure ja juhtimissüsteeme ning nende 

vastutusvaldkondi; 
2) oskab analüüsida õnnetusel väljakujunenud olukorda, hinnata 
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päästetöödeks ja korrakaitseks vajaminevaid ressursse ning võimalike 

ohtusid, suudab prognoosida sündmuste võimalikku eskaleerumist 

ning pakkuda välja võimaliku lahenduse; 
3) mõistab pääste- ja sisekaitsesündmuse juhtimisel erinevate sise- ja 

riigikaitseliste ametkondade ja juhtimistasandite rolle ja ülesandeid 

ning info edastamise põhimõtteid; 
4) teab päästetööde juhtimise ja sisekaitsesündmuse lahendamisel 

koostööd reguleerivaid õigusakte ning tavasid. 

 

 

TEHNIKAMOODUL 
Maht 

21-24 EAP 

Eesmärk Tehnikamooduli eesmärgiks on õpetada õppureid kasutama Eesti Kaitseväe 

rühmataseme relvastust ja tehnikat ning anda neile teadmised toetavate 

üksuste suutvusest. Eesmärgi saavutamiseks antakse kadettidele vajalikus 

mahus algteadmised reaalteaduslikest printsiipidest, õpetatakse erinevaid 

relvasüsteeme ja nende toimimismehhanisme. 

Õpiväljundid Tehnikamooduli läbimise järel õppur: 

1) mõistab reaalteaduste vajadust ohvitserikutses, teab sõjatehnika- ja 

tehnoloogia toimimiseks vajalikke reaalteaduslikke mõisteid ja printsiipe 

ning oskab neid probleemide analüüsimisel ja lahendamisel kasutada; 

2) teab kuni jalaväepataljonisuuruse üksuse relvastust, varustust ja tehnikat; 

3) planeerib relvaliikide põhiselt kuni kompanii taseme lahingutegevuse; 

4) oskab käsitseda jalaväerühma taseme relvastust ja varustust, järgides 

ohutustehnika eeskirju; 

5) oskab juhtida kaudtuld; 

6) oskab anda esmaabi. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT16.01 

Sõjatehnoloogia I: taktikaline side ja 

elektrooniline võitlus ning 

välielektrivõrgud 3 EAP ME I–II 

LT16.03 

Sõjatehnoloogia II: taktikalise taseme 

üksuse tehnika ja varustus 2 EAP ME III 

LT16.04 

Sõjatehnoloogia III: 

maismaaplatvormid 2 EAP ME IV 

LT16.05 Sõjatehnoloogia IV: relvastus 2 EAP ME IV 

LT16.06 

Sõjatehnoloogia V: optroonika- ja 

sideseadmed 2 EAP ME IV 

TK16.08 Tulejuhtimine  2 EAP ME I 

LT16.08 Topograafia ja geoinfosüsteemid 3 EAP E I–II 

TK16.09 Meditsiiniõpe 3 EAP ME I–II 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP ME I 

LT16.09 Sõjatehnoloogia rakendusuuringud* 3 EAP ME IV 

JP16.07 Kvantitatiivne andmeanalüüs* 3 EAP ME IV 
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Mooduli õppeained (v.a valikaine*) on täiskoormusega õppes õppekava läbivatele õppuritele 

kohustuslikud. Moodul läbitakse vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 

 
Õppeaine kood LT16.01 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia I: taktikaline side ja elektrooniline võitlus ning 

välielektrivõrgud 

Õppeaine maht  3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Eesti Kaitseväe 

taktikatasandi sidevahenditest, -võrkudest ja -nõuetest, elektroonilise 
sõjapidamise põhimõtetest,  kompanii välielektrivõrkudest ning vastavad 

oskused, et toetada taktikalise üksuse lahingutegevust ja elektroonilise 

võitluse planeerimist ja juhtimist ning välielektrivõrkude rajamist.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) oskab hinnata antenni parameetreid, saate-vastuvõtu bilanssi ning 

raadiolingi sidekaugusi; 

2) oskab analüüsida välielektrivõrkudes tarbitavat võimsust ning 
vastavaid voolutugevusi, ja pingeid; 

3) mõistab sidevõrkude liigitust ning sellest lähtuvaid rakendusvõimalusi 

erinevates lahinguliikides;  

4) oskab hinnata piiranguid, mis tulenevad vastase elektroonilise võitluse 
võimekusest; 

5) oskab rajada traatsidevõrku ning kompanii välielektrivõrku. 

 
Õppeaine kood LT16.03 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia II: taktikalise taseme üksuse tehnika ja varustus 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised mõistmaks 

jalaväekompanii tabelvarustusse määratud elektriliste ja mehhaaniliste 
seadmete tööprintsiipe ja oskused tehnika I ja II taseme hoolduse ja 

remondi teostamiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab kasutada teoreetilisi mudeleid ja valemeid elastsus- ja, 

hõõrdejõu, rotatsiooni ja deformatsiooniga seotud ülesannete 

lahendamiseks; 

2) teab kompaniis kasutusel oleva tehnika taktikalis-tehnilisi andmeid; 

3) oskab kasutada kompanii elektrilisi ja mehhaanilisi vahendeid; 

4) oskab planeerida ja korraldada tabelvarustuses oleva tehnika I ja II 

taseme hooldust. 

 
Õppeaine kood LT16.04 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia III: maismaaplatvormid 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, Puuduvad 
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semester, hindamine 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised jalaväekompanii 

maismaaplatvormide kasutamiseks ja oskused I ja II taseme hoolduse ja 
remondi teostamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab kasutada teoreetilisi mudeleid ja valemeid transpordi, 

vintsimise ja pukseerimisega seotud ülesannete lahendamiseks;  

2) teab pataljoni logistilise toetuse ülesehitust ja kasutusel olevate 
sõidukite taktikalis-tehnilisi andmeid ja suutvust;  

3) teab ratastehnika väliremondi põhimõtteid ning I ja II taseme 

hooldust;  
4) oskab korraldada masinate vintsimist ja pukseerimist. 

 
Õppeaine kood LT16.05 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia IV: relvastus 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised jalaväekompanii relvastuse 

tööpõhimõtetest ja oskused kompanii relvastuse I ja II taseme hoolduse ja 

remondi teostamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) oskab hinnata lõhkeainetest eralduvat energiahulka,  

2) oskab analüüsida relva siseballistikast tulenevat jõu- ja inertsmomenti 

ning keha kiirusi; 

3) oskab hinnata relvade tuleefektiivsust; 

4) teab kompaniis kasutusel oleva relvastuse taktikalis-tehnilisi andmeid;  
5) teab kompanii relvastuse elutsüklit ja oskab planeerida ning läbi viia 

relvastuse I ja II taseme hooldust. 

 
Õppeaine kood LT16.06 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia V: optroonika- ja sideseadmed 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised kompanii taseme üksuse 

optroonika- ja sideseadmetest, seadmete ehitusest ja oskused seadmete I ja 
II taseme hoolduseks ja remondiks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab kasutada teoreetilisi mudeleid ja valemeid valguse levimise ja 

murdumisega seotud ülesannete lahendamiseks;  
2) teab kompaniis kasutusel olevate optrooniliste- ja sidevahendite 

taktikalis-tehnilisi andmeid; 

3) teab kuidas planeerida ja läbi viia optroonika- ja sideseadmete I ja II 
taseme hooldust; 

4) oskab teostada seadmete kontrolli ja tuvastada vigu. 

 

Õppeaine kood TK16.08 
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Õppeaine nimetus Tulejuhtimine 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised tulejuhtimise alustest ja 

oskused tulejuhtimisest, et õppur oleks võimeline ettenähtud protseduuride 
järgi tellima ja juhtima kaudtuld. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab Eesti Kaitseväe kaudtuleüksuste struktuure, põhivõimekusi ja 

suutlikust; 
2) oskab kasutada tulejuhi varustust ja teostada tulejuhtimispunkti 

ettevalmistustöid; 

3) oskab edastada tuletellimusi, korrigeerida tuld ja mõjutada sihtmärki 
vastavalt tulejuhtimise protseduuridele. 

 

Õppeaine kood LT16.08 

Õppeaine nimetus Topograafia ja geoinfosüsteemid 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Topograafia (1,5 EAP, II, ME) 

2. Geoinfosüsteemid (1,5 EAP, II, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Kaitseväes kasutusel 
olevatest kaartidest ja digitaalsetest ruumiandmetest ning oskused hinnata 

maastiku taktikalist mõju ja planeerida lahingutegevust erinevate kaartide 

põhjal nii rühma- kui ka kompanii tasemel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) tunneb Kaitseväe paberkaarte (sh satelliidipildid ja aerofotod) ja nende 

legendi ning oskab neid kasutada maastikul orienteerumiseks ning 

kauguste, kõrguste ja nurkade mõõtmisteks;  
2) oskab koostada maastikuskeemi;  

3) oskab kaartide alusel analüüsida maastiku mõju kuni kompanii suuruse 

üksuse taktikalisele tegevusele;  
4) oskab kasutada kompanii lahinguplaanil NATO taktikalisi tingmärke 

ning tähistada vastase üksusi;  

5) oskab juhendite abil ArcGISi programmis kasutada Kaitseväe 

rasterkaartide (mõõtkavas 1:50 000, 1:100 000, 1:10 000) ning 
vektorkaartide (mõõtkavas 1:50 000) andmebaasi ning muid internetist 

kättesaadavaid kaarte määratud sisu ja mõõtkavaga kaartide 

koostamiseks ja mõõtmiste tegemiseks;  
6) teab NATOs ja Eestis põhiliselt kasutatavaid koordinaatsüsteeme ja 

oskab defineerida nende parameetreid ning teha teisendusi nende 

koordinaatsüsteemide vahel; 

7) oskab defineerida mõisteid ruumiandmed, geoinfosüsteem, 
kaardiprogramm, vektorkaart, rasterkaart, atribuutandmed, 

kõrgusmudel ning kirjeldada geoinfosüsteemide kasutamise võimalusi 

rühma- ja kompanii tasemel. 

 

Õppeaine kood TK16.09 

Õppeaine nimetus Meditsiiniõpe 

Maht 3 EAP 
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Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Meditsiin I (1 EAP, I, ME) 

2. Meditsiin II (2 EAP, II, ME) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile alusteadmised ja oskused abi 

osutamiseks ning korraldamiseks sõjavigastuste ja õnnetusjuhtumite korral 

jalaväepataljoni tasemel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) oskab anda esmaabi nii rahuaja tingimustes kui ka lahingukannatanule 

erinevates lahinguolukordades; 

2) teab Kaitseväe meditsiinitaktika põhiprintsiipe sõjaajal ning oskab 

sellest lähtuvalt organiseerida meditsiiniabi jalaväepataljoni tasemel; 

3) oskab läbi viia taktikalise lahingukannatanu esmaabiõpet. 

 
Õppeaine kood TK16.10 

Õppeaine nimetus Tankitõrje algõpe 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Eesti Kaitseväe 
jalaväepataljoni tankitõrjerelvadest ja -ülesannetest, et õppur oleks 

võimeline planeerima pataljoni tankitõrjerelvade kasutamist erinevate 

lahinguülesannete täitmisel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab jalaväepataljoni tankitõrjeüksuste struktuure ja suutlikust; 

2) teab vastase motolaskurroodu taktikat rünnakul ja kaitses; 

3) tuvastab vastase ja liitlaste soomustehnikat; 
4) teab Eesti Kaitseväe tankitõrjerelvade (tankitõrjelasud, 

granaadiheitjad, raketikompleksid) taktikalis-tehnilisi andmeid ning 

nendest tulenevaid võimalusi ja piiranguid;  
5) oskab käsitseda Eesti Kaitseväe jalaväepataljonis kasutusel olevaid 

tankitõrjerelvi;  

6) planeerib tankitõrjerelvade kasutamist jalaväerühma lahingutegevuse 
toetamiseks erinevates lahinguliikides. 

 
Õppeaine kood LT16.09 

Õppeaine nimetus Sõjatehnoloogia rakendusuuringud* 

Õppeaine maht  3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised alus- ja 

rakendusuuringute läbiviimisest sõjatehnoloogia valdkonna probleemide 

lahendamisel ning arendada õppuri oskust sõnastada ja lahendada 

sõjanduses esilekerkivaid tehnilisi ja tehnoloogilisi probleeme ning viia 
läbi uuringuid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab püstitada uurimisülesande Kaitseväele olulise tehnilise või 
tehnoloogilise probleemi lahendamiseks; 

2) oskab valida meetodi uurimisülesandega seonduvalt; 
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3) oskab läbi viia eksperimenti valitud teemal; 

4) oskab välja pakkuda lahenduse Kaitseväe jaoks olulisele tehnilisele 

või tehnoloogilisele probleemile; 
5) oskab koostada uurimisraportit valitud militaarvaldkonna tehnilisest 

või tehnoloogilisest lahendusest, lõimides sõjandust ja reaalteadust. 

 
Õppeaine kood JP16.07 

Õppeaine nimetus Kvantitatiivne andmeanalüüs* 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 
Puuduvad 

 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused erineval viisil 
esitatud või kogutud andmete statistiliseks analüüsiks ning andmete ja 

statistiliste kokkuvõtete näitlikustamiseks. Õppeaine käigus arendatakse 

õppuri oskust andmeid analüüsida ning nende põhjal kohaseid järeldusi 

teha.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab andmeid korrastada lähtuvalt andmete tüübist; 

2) on suuteline kriitiliselt lugema statistilistel uuringutel/andmetel 
põhinevaid sõnumeid (graafikuid, diagramme) publitseeritud 

andmekandjatelt; 

3) on suuteline tegema statistilist analüüsi, valides sobiva kirjeldava 

ja/või üldistava statistika meetodi; 
4) on suuteline tegema statistiliselt korrektseid järeldusi; 

5) on suuteline saadud tulemusi korrektselt esitama. 

 

 

PEDAGOOGIKA JA UURIMISTÖÖ MOODUL 
Maht 

33-36 EAP 

Eesmärk Pedagoogikamooduli eesmärgiks on anda õppurile psühholoogia, pedagoogika 

ja uurimistöö tegemise kohta teadmised ning oskused, mis on vajalikud juhi ja 

pedagoogi ülesannete täitmiseks. Pedagoogikamoodul toetab õppuri 

arusaamade kujunemist inimpsühholoogiast ja seda mõjutavatest teguritest 

ning üksuse lahinguvõime ja juhtimise psühholoogilistest aspektidest. Õppur 

saab ettevalmistuse sõjaväelise väljaõppe korraldamiseks ning esilekerkinud 

probleemide lahendamiseks kuni jalaväerühmasuuruses üksuses.  
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Õpiväljundid Pedagoogika ja uurimistöö mooduli läbimise järel õppur: 

1) teab pedagoogilise psühholoogia, andragoogika, sõjaväepedagoogika ja 

didaktika põhimõisteid. Suudab analüüsida ja rakendada erinevaid 

eesmärgipäraseid õpetamis- ja hindamismeetodeid; 

2) teab põhilisi õppimisteooriaid, oskab analüüsida õppetunde, koostada 

tunnikonspekte ja anda ise tunde kõigil riigikaitseõpetuse ainekavas 

ettenähtud teemadel; 

3) suudab iseseisvalt planeerida, ette valmistada, läbi viia, hinnata kuni 

jalaväerühmasuuruse üksuse väljaõpet ning anda nende kohta tagasisidet. 

Seejuures arvestab Kaitseväe väljaõppejuhendite ja eeskirjadega; 

4) oskab näha interdistsiplinaarseid seoseid ohvitseri õppe- ja uurimistöö 

valdkondade ning nende rakendusalade vahel kutsetöös; 

5) oskab erialakirjandust kasutades sõnastada uurimisküsimusi, koostada 

esinduslikke valimeid lihtsamate teadusuuringute jaoks; 

6) tunneb enim kasutatavaid andmekogumise ja statistilise andmeanalüüsi 

meetodeid; 

7) oskab koguda relevantseid andmeid lähtuvalt oma uurimiseesmärgist, 

analüüsida andmeid, ja teha kohaseid järeldusi. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

JP16.08 Psühholoogia rakendused Kaitseväes 3 EAP ME II 

JP16.09 Riigikaitseõpetuse didaktika 2 EAP ME IV 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP E II–III 

JP16.11 Jalaväerühma väljaõppe planeerimine 2 EAP ME IV 

JP16.12 Treeninguõpetus  2 EAP ME IV 

JP16.13 Teadustöö alused 4 EAP E III–IV 

JP16.14 Suhtluspõhised õppemeetodid* 3 EAP ME IV 

VT14.01 Lõputöö  10 EAP E IV–VI 

Mooduli õppeained (v.a valikaine*) on õppekava läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul 

läbitakse vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 
 

Õppeaine kood JP16.08 

Õppeaine nimetus Psühholoogia rakendused Kaitseväes 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised psühholoogia 
rakendusvõimalustest militaarvaldkonnas ning oskused, mis on vajalikud 

enda ja oma alluvate lahinguvõime säilitamiseks ning efektiivseks 

tegutsemiseks sõjaväelise juhina. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab psühholoogia põhimõisteid ja –harusid, oskab määratleda 

psühholoogilisi omadusi, protsesse ja seisundeid ning mõistab nende 

tähtsust oma teenistusülesannete täitmisel;  
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2) teab põhilisi motivatsiooni ja inimkäitumise reguleerimise 

seaduspärasusi ja oskab sõjaväelise juhina nendega arvestada;  

3) teab ülemäärase düstressi ja lahingustressi tagajärgi ja oskab stressi 
tunnuseid märgata nii enda kui oma alluvate juures. 

 

Õppeaine kood JP16.09 

Õppeaine nimetus Riigikaitseõpetuse didaktika 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile pedagoogilise psühholoogia ning 

riigikaitseõpetuse didaktika oskused, mis toetavad õppurite pedagoogilisi 

pädevusi teenistuses ning valmistavad neid ette riigikaitseõpetuse tundide 
läbiviimiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab arvestada psüühika seaduspärasustega, mis toetavad või 

takistavad õppimist; 
2) teab interaktiivseid õppemeetodeid ning oskab neid kasutada 

arvestades õppija vajadusi ja õpetatava aine eesmärke; 

3) oskab analüüsida riigikaitseõpetuse tunde, koostada tunnikonspekti ja 
anda ise tundi gümnaasiumi riigikaitseõpetuse ainekavas ette antud 

teemal. 

 

Õppeaine kood JP16.10 

Õppeaine nimetus Instruktoriõpe 

Maht 10 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

1. Sõjaväepedagoogika (8 EAP, IV, E) 
2. Õppelaskmise läbiviimine (2 EAP, IV, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused iseseisvaks 

väljaõppe läbiviimiseks ja õppetöös tekkinud probleemide lahendamiseks 

kuni rühmasuurusele üksusele. Õppeaine käigus arendab õppur oma 
suhtlemis-, esinemis- ja juhtimisoskust. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab didaktika põhimõtteid lähtuvalt andragoogika alustest; 

2) oskab läbi viia tehniliste vahendite käsitsemise õppetunde; 
3) oskab läbi viia individuaalõpet kasutades õigeid õppemeetodeid; 

4) oskab läbi viia grupiõpet kasutades õigeid õppemeetodeid; 

5) teab ja oskab rakendada väljundipõhiseid hindamismeetodeid ja -
kriteeriume, teab tagasiside põhimõtteid; 

6) oskab planeerida ja läbi viia õppelaskmisi käsitulirelvadest. 

 

Õppeaine kood JP16.11 

Õppeaine nimetus Jalaväerühma väljaõppe planeerimine 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 
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Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppuritele teadmised ajateenijate väljaõpet 

korraldavatest dokumentidest ja oskused nende täitmiseks rühma 

väljaõppe planeerimisel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) on võimeline koostama grupitööna ajateenijate õppekursuste 

temaatilist plaani ja tunniplaani, järgides etteantud õppekava;  
2) oskab planeerida õpiväljundite saavutamiseks kuluvat aega ja 

vahendeid temaatilise plaani ning tunniplaani koostamisel; 

3) oskab arvestada väeosa aastaplaanis määratud tegevuste ja nendest 

tulenevate piirangutega jalaväerühma väljaõppedokumentide täitmisel;  
4) kirjeldab jalaväerühma väljaõppe planeerimise seoseid ja rolli 

kõrgema üksuse väljaõppes.  

 

Õppeaine kood JP16.12 

Õppeaine nimetus Treeninguõpetus 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile algteadmised inimese füsioloogiast, 

treeningute planeerimisest ja läbiviimisest Kaitseväes, samuti 

treeninguõpetuse tundide planeerimise ja läbiviimise metoodikast ning 
ohutustehnika nõuetest, mis on vajalikud rühmaülema rahuaja ülesannete 

täitmiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab treeningute planeerimisel arvestada võimete arendamise 
üldpõhimõtteid ja inimese füsioloogilisi omapärasid  (sh organismi 

koormustaluvust ja arengut); 

2) teab lihtsamaid treeningumeetodeid; 
3) oskab etteantud teemal koostada treeninguplaani või -tundi 

rühmasuurusele üksusele, kasutades sobivaid treeningumeetodeid; 

4) järgib treeningute planeerimisel ja läbiviimisel kehtestatud 
ohutustehnika nõudeid. 

 

Õppeaine kood JP16.13 

Õppeaine nimetus Teadustöö alused 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised uurimistöö 
kavandamisest, uurimistööle esitatavatest nõuetest ning esmane 

uurimistöö kirjutamise ja esitlemise kogemus. Õppeaine käigus 

arendatakse õppuri oskust kasutada uurimistöö koostamiseks vajalikke 
andmekogusid, püstitada uurimisküsimusi või hüpoteese, koguda 

vajalikke andmeid, neid analüüsida ja nende põhjal kohaseid järeldusi 

teha. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) tunneb teadusmetodoloogia põhimõtteid ja oskab kavandada 

uurimistööd; 

2) oskab valida teemakohast erialakirjandust (sh andmebaasidest) ja neid 



 

31(65) 

allikakriitiliselt analüüsida; 

3) oskab eesmärgist lähtuvalt sõnastada uurimisküsimusi või hüpoteese; 

4) teab põhilisi andmekogumismeetodeid ja oskab valida sobiva meetodi, 
lähtudes uurimistöö eesmärgist; 

5) oskab tõlgendada kogutud andmeid ja teavet ning teha asjakohased 

järeldusi;  
6) oskab vormistada uurimistööd vastavalt kehtivatele nõuetele; 

7) oskab koostada ja pidada avalikku ettekannet. 

 
Õppeaine kood JP16.14 

Õppeaine nimetus Suhtluspõhised õppemeetodid* 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile vajalikud teadmised ja oskused 

oma õpetamis- ja suhtlemisoskuste täiustamiseks, toetades seeläbi õppijate 

valmisolekut instruktori rolli täitmiseks tulevases teenistuses. 

Õppeaine õpiväljundid Õppetöö läbimise järel õppur: 

1) mõistab õppetöö eesmärkide seadmise põhimõtteid ning suudab 

sõnastada õpieesmärke; 
2) teab aktiivõppemeetodeid ja kasutab neid õppetöö läbiviimisel; 

3) mõistab tagasiside vajalikkust õppetöös ning oskab anda tagasisidet 

kaasõppurite õppetegevusele; 

4) mõistab hoiakute olulisust õppetöös ning analüüsib enda ja 
kaasõppurite suhtumist õppetöösse; 

5) mõistab motivatsiooni olulisust õppimisel ja õpetamisel ning õpitu 

hilisemal rakendamisel;  
6) reflekteerib ja analüüsib oma seniseid õppimis- ja õpetamiskogemusi 

ning käitumist nii õppijana kui õpetajana, tuues välja oma tugevad ja 

nõrgad küljed. 

 
Õppeaine kood VT14.01 

Õppeaine nimetus Lõputöö  

Maht 10 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Lõputöö seminar I (2 EAP, IV, ME) 

2. Lõputöö seminar II (2 EAP, V, ME) 

3. Eelkaitsmine (2 EAP, VI, ME) 
4. Lõputöö kaitsmine (4 EAP, VI, E) 

Õppeaine eesmärk Lõputöö eesmärgiks on õppeaja jooksul omandatud teadmiste 

rakendamine sõjandusega seotud teoreetilise või praktilise probleemi 

lahendamiseks. Juhendaja suunamisel omandab õppur teadusliku 
uurimistöö koostamise kogemuse. Lõputööde seminarides arendatakse 

kaasõppurite uurimistööde projektide retsenseerimise kaudu õppurite 

oskust tekste analüüsida. 

Õppeaine õpiväljundid Lõputöö eduka kaitsmise järel õppur: 

1) oskab valitud teemal sõnastada uurimistöö eesmärki ja sellest lähtudes 

uurimisküsimusi või hüpoteese; 

2) on võimeline uurimistööga seotud probleemide lahendamiseks valima 
teemakohast kirjandust ja allikaid ning neid allikakriitiliselt lõputöös 
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kasutama; 

3) oskab uurimistöö eesmärgist lähtuvalt kohaste meetodite ja vahendite 

abil informatsiooni koguda ning kogutud info põhjal järeldusi teha; 
4) on võimeline järelduste alusel andma hinnangut sõjandusega seotud 

teoreetiliste või praktiliste probleemide lahendamiseks; 

5) oskab koostada ja vormistada sidusat kirjalikku uurimistööd, järgides 
lõputööle esitatud nõudeid; 

6) on suuteline põhjendama oma lõputöös esitatud seisukohti, neid 

akadeemilises diskussioonis esitlema ja kaitsma. 

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL I – JALAVÄE ERIALA 
Maht 

35 EAP 

Eesmärk  Mooduli eesmärgiks on anda õppuritele süvendatud teadmised ja oskused 

lahingutoetuselementide (luure, tankitõrje ja kaudtuli) taktikaliselt 

efektiivseks kasutamiseks ja oskused rühma lahinglaskmiste läbiviimiseks.  

Õpiväljundid  Jalaväe eriala mooduli läbimise järel õppur:  

1) oskab kasutada tankitõrjeüksuste relvasüsteeme ning planeerida neid 

jalaväekompanii lahinguolukordade taktikalistesse lahendustesse 

erinevates lahinguliikides;  

2) oskab kasutada miinipildujaid ning planeerida neid jalaväekompanii 

lahinguolukordade taktikalistesse lahendustesse erinevates 

lahinguliikides;  

3) mõistab maastikuelementide mõjusid lahingutegevusele ja oskab 

individuaalselt lahinguvälja luureks ette valmistada;  

4) mõistab lahingutegevuseks olulise informatsiooni valikukriteeriume, 

teab luureks vajalike ressursside kasutuspõhimõtteid, oskab planeerida 

luurerühma tegevust pataljoni koosseisus ja läbi viia skautluuret;  

5) teab mehhaniseeritud jalaväeüksuste tugevusi ja nõrkusi ning nende 

taktikalise kasutamise eripärasid. Teab Kaitseväes kasutatavate 

soomukite võimeid ja piiranguid ning arvestab nendega lahinguplaani 

koostamisel;  

6) teab lahinglaskmiste eesmärke, oskab planeerida ja läbi viia 

lahinglaskmisi jalaväerühmasuurusele üksusele;  

7) teab jalaväepataljoni varustust, tehnikat ja lahinguteeninduse 

põhimõtteid ning oskab kasutada jalaväepataljonis peamiselt kasutatavat 

tehnikat. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus  Maht Hindamine Semester 

TK15.04 
Tankitõrjerelvade materjalitehniline õpe, 

taktikaline kasutamine ja laskmised 7 EAP E V–VI 

TK16.11 
Miinipildujate materjalitehniline õpe, 

taktikaline kasutamine ja laskmised 9 EAP ME V–VI 

TK16.12 
Luureallüksuste taktika ja lahinguvälja 

luure-ettevalmistus  4 EAP ME V–VI 

TK09.32 Mehhaniseeritud üksuste taktika 3 EAP ME V–VI 
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JP16.15 Lahinglaskmiste ettevalmistamine  2 EAP ME V–VI 

JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika  6 EAP ME V–VI 

LT16.10 Tehnikaõpe 4 EAP E V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole.  
 

Õppeaine kood  TK15.04 

Õppeaine nimetus  Tankitõrjerelvade materjalitehniline õpe, taktikaline kasutamine ja laskmised 

Maht  7 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Eristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused Kaitseväe 
jalaväepataljoni ja -brigaadi tankitõrje-allüksuste tankitõrjerelvade käsitsemiseks 

ning nendest laskmiseks. Õppur saab teadmised Kaitseväe jalaväepataljoni ja -

brigaadi tankitõrjeallüksuste taktikalisest tegutsemisest, oskused 

tankitõrjeallüksuste lahingutegevuse ettevalmistamiseks erinevates 
lahinguliikides ning teadmised nende juhtimiseks. Samuti saab õppur esmase 

kogemuse tankitõrjeallüksuse tankitõrjerelvadest laskmisel, kasutades 

lahingumoona. 

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab soomukite ja tankitõrje üldisi arengusuundi nii Kaitseväes kui mujal 

maailmas; 

2) teab tankitõrjeallüksuste õppestruktuuri, ülesandeid ja suutvust; 
3) teab Kaitseväe jalaväepataljoni ja -brigaadi tankitõrjeallüksuste 

tankitõrjerelvade taktikalis-tehnilisi andmeid ja tööpõhimõtet ning oskab 

neid teadmisi rakendada väljaõppe läbiviimisel; 
4) oskab täita tankitõrjeallüksuste relvameeskondade kõikide liikmete 

ülesandeid laskmistel ja lahinguülesannete täitmisel;  

5) oskab planeerida tankitõrjeallüksuste (rühm ja kompanii) lahingutegevust ja 
teab nende juhtimise aluseid erinevates lahinguliikides; 

6) oskab kirjeldada tõenäolise vastase tankitõrjevastaseid meetmeid ja 

pakkuda lahendusi nende tõhususe vähendamiseks. 

 

Õppeaine kood TK16.11 

Õppeaine nimetus Miinipilduja materjalitehniline õpe, taktikaline kasutamine ja laskmised 

Maht 9 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

1. 81 mm miinipilduja materjalitehniline õpe, arvestamine, mõõdistamine (2 

EAP, V-VI, ME) 

2. 120 mm miinipilduja materjalitehniline õpe, arvestamine ja patarei 
taktikaline kasutamine (4 EAP, V-VI, ME) 

3. Jalaväepataljoni kaudtule planeerimine (1,5 EAP, V-VI, ME) 

4. Miinipildujalaskmiste ettevalmistamine, laskmine ja tulepositsiooni 

kontrollija tegevused (1,5 EAP, V-VI, ME) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 81 mm 

miinipildujarühma ning 120 mm miinipildujapatarei ülesannetest, taktikast ja 
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lahinguvõimest, et õppur oskaks planeerida miinipildujaüksuste tegevust 

jalaväekompanii ja jalaväepataljoni lahingutegevuse toetamiseks.  

Õppeaine 
õpiväljundid 

Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) oskab tegutseda 81 mm miinipildujarühma relvameeskonna liikme, arvestaja 

ja mõõdistajana; 

2) oskab tegutseda 120 mm miinipildujapatarei relvameeskonna liikme, 
arvestaja ja tulerühma ülemana; 

3) oskab planeerida miinipildujapatarei taktikalisi tegevusi jalaväepataljoni 

lahingus; 

4) oskab planeerida kaudtuletoetust jalaväepataljoni lahingus; 
5) oskab ette valmistada miinipildujalaskmisi ja tegutseda tulekontrollijana 

miinipildujalaskmistel; 

6) oskab täita laskeharjutusel 81 mm ja/või 120 mm miinipildujarühma ülema, 
arvestaja ja relvameeskonna liikmete ülesandeid.  

 

Õppeaine kood TK16.12 

Õppeaine nimetus Luureallüksuste taktika ja lahinguvälja luure-ettevalmistus 

Maht 4 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile jalaväepataljoni luureülesannete, 

luuretaktika ja -võime kohta teadmised ning vajalikud oskused, et õppur oleks 
suuteline planeerima ja juhtima luurerühma tegevust koostöös jalaväepataljoni 

staabiga. 

Õppeaine 

õpiväljundid 

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab jalaväepataljoni luurevõimete jaotust, luurerühma koosseisu ning 
võimekust erialaste ülesannete täitmisel ja jalaväebrigaadi üldist 

luurevõimekust; 

2) teab luuretsükli etappide rakendust jalaväepataljoni tasemel;  
3) oskab teha lahinguvälja luure-ettevalmistust ning selle alusel analüüsida ja 

planeerida luureülesandeid;  

4) oskab teha lahinguvälja luureettevalmistamise ja luureülesannete 

planeerimisel koostööd pataljoni luuresektsiooniga;  
5) oskab koostada jalaväepataljoni luurerühmale ja -jagudele luurekäsku;  

6) oskab kasutada luurerühma taktikat vastavalt luureoperatsioonile 

(marsruudi-, ala- ja objektiluure, vaatluspost, julgestus, tegevus kontakti 
korral);  

7) mõistab vaadeldavate huvialade seotust vastase eeldatava tegevusvariandi 

ning luureülesannetega. 

 

Õppeaine kood  TK09.32 

Õppeaine nimetus  Mehhaniseeritud üksuste taktika 

Maht  3 EAP 

Õppeaine 
hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 
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Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised mehhaniseeritud üksuste 

lahinguvõimest ja taktikalisest kasutamisest. Õppeaines antakse õppurile oskus 

planeerida Eesti Kaitseväe mehhaniseeritud üksuse lahingutegevust selleks, et 
õppur mõistaks jalaväe ja mehhaniseeritud üksuste koostööle esitatavaid 

nõudeid.  

Õppeaine 
õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) teab mehhaniseeritud üksuste jagunemist;  

2) teab keskmiste ja raskeüksuste kasutamise tugevusi ja nõrkusi ning nende 

taktikalisi ülesandeid;  

3) teab mehhaniseeritud üksuste taktikalise tegevuse põhimõtteid iseseisva 
üksusena ja koostöös jalaväeüksusega;  

4) teab Eesti Kaitseväe mehhaniseeritud üksuste rühmataseme tehnilist 

suutvust ja taktikat;  
5) teab, millist informatsiooni on vaja vahetada Eesti Kaitseväe jalaväerühma 

ja mehhaniseeritud üksuste koostööks;  

6) on võimeline planeerima rühmataseme mehhaniseeritud üksuse 

lahingutegevust.  

 

Õppeaine kood  JP16.15  

Õppeaine nimetus  Lahinglaskmiste ettevalmistamine  

Maht  2 EAP  

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised lahinglaskmiste läbiviimisega 

seotud personali ülesannetest ja oskused jalaväerühma lahinglaskmiste 

planeerimiseks ning määratud dokumentatsiooni ettevalmistamiseks ja 
täitmiseks.  

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab laskeväljaõppe korraldamise põhimõtteid ja laskeharjutuste liike;  
2) oskab planeerida lahinglaskmisi taktikalise stsenaariumi järgi, sidudes selle 

laskmiste eesmärgiga;  

3) teab jalaväerühma lahinglaskmisi läbiviiva isikkoosseisu ülesandeid ning 

lahinglaskmiste tarvis täidetavat dokumentatsiooni;  
4) oskab planeerida lahinglaskmiste jaoks vajaliku logistilise toetuse ja aja, 

arvestades allüksuse väljaõppetaset ja varustust;  

5) teab lahinglaskmiste hindamise põhimõtteid;  
6) järgib lahinglaskmiste ettevalmistamisel Eesti Kaitseväe laskeväljaõppe 

ohutuseeskirju;  

7) teab Eesti Kaitseväe laskeväljade võimalusi ja lahinglaskmiste 
ettevalmistamise piiranguid. 

 

Õppeaine kood  JP16.16  

Õppeaine nimetus  Lahinglaskmiste läbiviimise praktika  

Maht  6 EAP  

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

Puuduvad  

 



 

36(65) 

hindamine 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus planeerida ja juhtida jalaväerühma 

lahinglaskmisi laskmiste läbiviija ülesannetes.  

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab koostada ja täita lahinglaskmiste dokumentatsiooni (ohuala šabloon, 

laskeharjutuse käsk ja lisad, laske- ja lahingumoona väljastamise leht, 

laske- ja lahingumoona mahakandmisakt), järgides laskeharjutuste etappe ja 
sobivat ülesehitust; 

2) oskab organiseerida ja teostada lahinglaskmiste ettevalmistustel välitöid 

(maastikuluure, mõõdistamine jm ettevalmistustööd);  
3) oskab tegutseda lahinglaskmistel tulekontrollijana;  

4) oskab lahinglaskmistel kasutada sihtmärgi- ja imitatsioonisüsteeme;  

5) on võimeline iseseisvalt juhtima lahinglaskmistel osalevat isikkoosseisu 
laskeharjutuse erinevates etappides;  

6) oskab hinnata rühma lahinglaskmisi ja anda tagasisidet.  

 

Õppeaine kood  LT16.10 

Õppeaine nimetus  Tehnikaõpe 

Maht  4 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Eristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised Eesti Kaitseväe maaväe 

tehnikast, varustusest ja logistika ülesehitusest ning oskused jalaväepataljoni 
põhilise tehnika kasutamiseks.  

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab Eesti Kaitseväe maaväe logistilise toetuse ülesehitust; 
2) teab Eesti Kaitseväe taktikalise taseme maaväe relvastust, tehnikat ja nende 

suutvust; 

3) teab jalaväepataljoni lahinguteeninduse aluseid; 

4) teab jalaväepataljoni erirelvastust, tehnikat ja varustus ning nende hooldust 
ja elutsüklit; 

5) oskab kasutada peamisi jalaväepataljonis kasutusel olevaid 

maismaasõidukeid. 

 

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL II – MEHHANISEERITUD                  

JALAVÄE ERIALA 

Maht 

35 EAP 

Eesmärk Mooduli eesmärgiks on anda õppuritele süvendatud teadmised ja oskused 

mehhaniseeritud manööverüksuse tegevuspõhimõtetest nüüdisaegses 

lahingutegevuses. Seejuures antakse teadmised ning oskused rühma- ja 

kompaniiülema ülesannete täitmiseks rahu- ja sõjaajal ning oskused rühma 

lahinglaskmiste läbiviimiseks.  

Õpiväljundid  Mehhaniseeritud jalaväe eriala mooduli läbimise järel õppur:  

1) teab vastase mehhaniseeritud üksuste struktuuri, toetusvahendeid ja 

tegevuspõhimõtteid erinevates lahingu liikides; 
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2) teab kaitseväe mehhaniseeritud üksuste struktuuri, toetusvahendeid ja 

tegevuspõhimõtteid erinevates lahinguliikides; 

3) oskab kasutada jalaväe lahingumasinat ja mehhaniseeritud jalaväerühma 

relvasüsteeme; 

4) teab lahinglaskmiste eesmärke, oskab planeerida ja läbi viia 

lahinglaskmisi jalaväerühma suurusele üksusele;  

5) teab Kaitseväe mehhaniseeritud üksuste väljaõppes kasutusel olevaid 

matkesüsteeme. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus  Maht Hindamine Semester 

TK15.07 
Jalaväe lahingumasina materjalitehniline- ja 

meeskonnaõpe 
15 EAP E V–VI 

TK15.08 
Mehhaniseeritud jalaväeüksuste taktika ja 

juhtimine 
12 EAP E 

V–VI 

JP16.15 Lahinglaskmiste ettevalmistamine 2 EAP ME V–VI 

JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika 6 EAP ME V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole.  
 

Õppeaine kood  TK15.07 

Õppeaine nimetus  Jalaväe lahingumasina materjalitehniline- ja meeskonnaõpe 

Maht  15 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused jalaväe lahingumasina 

kasutamiseks meeskonna tasemel. 

Õppeaine 
õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) oskab läbi viia lahingumasina, juhtimis-, side- ja relvasüsteemide 

meeskonnataseme tehnilist kontrolli ja hooldust; 

2) oskab sõita lahingumasinaga maanteel, maastikul ja ümberpaigutamisalustel; 
3) oskab juhtida lahingumasina kasutamisega kaasnevaid tegevusi; 

4) oskab kasutada lahingumasina relvasüsteeme; 

5) oskab kasutada lahingumasina juhtimis- ja sidesüsteeme (BMS); 
6) oskab kasutada lahingumasina väljaõppes kasutatavaid matkesüsteeme. 

 

Õppeaine kood  TK15.08 

Õppeaine nimetus  Mehhaniseeritud jalaväeüksuste taktika ja juhtimine 

Maht  12 EAP 

Õppeaine 

hindamisviis 

Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised mehhaniseeritud üksuste 

lahinguvõimest, taktikast ning lahinguteenindus- ja lahingutoetusvahenditest, et 
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õppur oleks võimeline planeerima ja juhtima lahingumasinatel jalaväerühma 

tegevust kompanii raamistikus, arvestades kõrgema üksuse lahinguteenindus- ja 

lahingutoetusvahenditega põhilahinguliikides. 

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab vastase mehhaniseeritud üksuste struktuuri, lahinguvõimet, taktikat ning 

lahinguteenindus- ja lahingutoetusvahendeid; 
2) teab Kaitseväe mehhaniseeritud üksuse struktuuri, lahinguvõimet, taktikat 

ning lahinguteenindus- ja lahingutoetusvahendeid; 

3) oskab planeerida ja juhtida mehhaniseeritud jalaväerühma lahingutegevust 

põhilahinguliikides kompanii raamistikus; 
4) oskab planeerida ja kasutada mehhaniseeritud üksuste lahinguteenindus ja 

lahingutoetusvahendeid. 

 

Õppeaine kood  JP16.15 

Õppeaine nimetus  Lahinglaskmiste ettevalmistamine  

Maht  2 EAP  

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised lahinglaskmiste läbiviimisega 
seotud personali ülesannetest ja oskused jalaväerühma lahinglaskmiste 

planeerimiseks ning määratud dokumentatsiooni ettevalmistamiseks ja 

täitmiseks.  

Õppeaine 
õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) teab laskeväljaõppe korraldamise põhimõtteid ja laskeharjutuste liike;  

2) oskab planeerida lahinglaskmisi taktikalise stsenaariumi järgi, sidudes selle 

laskmiste eesmärgiga;  
3) teab jalaväerühma lahinglaskmisi läbiviiva isikkoosseisu ülesandeid ning 

lahinglaskmiste tarvis täidetavat dokumentatsiooni;  

4) oskab planeerida lahinglaskmiste jaoks vajaliku logistilise toetuse ja aja, 
arvestades allüksuse väljaõppetaset ja varustust;  

5) teab lahinglaskmiste hindamise põhimõtteid;  

6) järgib lahinglaskmiste ettevalmistamisel Eesti Kaitseväe laskeväljaõppe 

ohutuseeskirju;  
7) teab Eesti Kaitseväe laskeväljade võimalusi ja lahinglaskmiste 

ettevalmistamise piiranguid. 

 

Õppeaine kood  JP16.16 

Õppeaine nimetus  Lahinglaskmiste läbiviimise praktika  

Maht  6 EAP  

Õppeaine 

hindamisviis 

Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad  

 

Õppeaine eesmärk  Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus planeerida ja juhtida jalaväerühma 
lahinglaskmisi laskmiste läbiviija ülesannetes.  

Õppeaine 

õpiväljundid  

Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab koostada ja täita lahinglaskmiste dokumentatsiooni (ohuala šabloon, 
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laskeharjutuse käsk ja lisad, laske- ja lahingumoona väljastamise leht, laske- 

ja lahingumoona mahakandmisakt), järgides laskeharjutuste etappe ja 

sobivat ülesehitust; 
2) oskab organiseerida ja teostada lahinglaskmiste ettevalmistustel välitöid 

(maastikuluure, mõõdistamine jm ettevalmistustööd);  

3) oskab tegutseda lahinglaskmistel tulekontrollijana;  
4) oskab lahinglaskmistel kasutada sihtmärgi- ja imitatsioonisüsteeme;  

5) on võimeline iseseisvalt juhtima lahinglaskmistel osalevat isikkoosseisu 

laskeharjutuse erinevates etappides;  

6) oskab hinnata rühma lahinglaskmisi ja anda tagasisidet.  

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL III – PIONEERI ERIALA 
Maht 

35 EAP 

Eesmärk Pioneeri relvaliigi spetsialiseerumismooduli eesmärgiks on tutvustada 

õppurile pioneeri relvaliigi tegevuspõhimõtteid nüüdisaegses 

lahingutegevuses, anda oskused erineva pioneeritehnika ja -relvastuse 

kasutamiseks, pädevused tegutsemiseks pioneerirühma ja -kompanii ülemana 

ning jalaväepataljoni pioneeriohvitserina rahu- ja sõjaajal. 

Õpiväljundid Pioneeri eriala spetsialiseerumismooduli läbimise järel õppur:  

1) teab Kaitseväe pioneeriüksuste põhivõimeid ja varustust ning oskab 

planeerida nende kasutamist erinevate pioneeriülesannete täitmisel;  

2) teab tõkestamise aluseid ja oskab planeerida ning juhtida pioneerirühma ja 

-kompanii tegevust tõkestamistöödel;  

3) teab välikindlustamise aluseid ja oskab planeerida ning juhtida 

pioneerirühma ja -kompanii tegevust välikindlustamistöödel; 

4) teab demineerimise aluseid ja meetodeid, oskab planeerida ja juhtida 

demineerimistegevust;  

5) teab tee- ja sillaehituse aluseid ning oskab planeerida ja juhtida 

pioneeriüksust tee- ja sillaehitustöödel;  

6) oskab planeerida ja läbi viia pioneeriluuret;  

7) oskab läbi viia kombineeritud lahinglaskmisi pioneerijao ja -rühma 

tasemel. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT14.03 Rakendusmehaanika 2 EAP ME V–VI 

LT14.04 Geodeesia ja rakendusgeoloogia alused 2 EAP ME V–VI 

TK15.10 Tõkestamine ja lõhketööd 5 EAP E V–VI 

TK15.09 Liikuvuse tagamine 6 EAP E V–VI 

JP16.17 Lahinglaskmiste ja lõhkamisõpe 5 EAP E V–VI 

TK14.15 Pioneeritehnika ja pioneeriluure 3 EAP E V–VI 

TK14.16 Lahinguvõime säilitamine 3 EAP E V–VI 

TK14.17 

Pioneerirühma ja -kompanii 

lahingutegevus 9 EAP E V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 
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Õppeaine kood LT14.03 

Õppeaine nimetus Rakendusmehaanika  

Maht 2 EAP  

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile algteadmised mitmesuguste 

konstruktsioonide tugevusarvutuse alustest ning oskused teoreetilise 
mehaanika baasil lihtsamate jõusüsteemide ja liikumise energiavajaduse 

arvutamiseks. Õppeaines omandatud teadmised on rakendatavad 

pioneeritegevuses ning aluseks teistele mehaanikat käsitlevatele ainetele.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab tugevusarvutuse aluseid ning konstruktsioonide tugevust määravaid 

tegureid; 

2) teab erinevate materjalide põhiomadusi ja rakendatavust erinevate 
konstruktsioonide ehitamiseks; 

3) oskab arvutada eri suunas rakendatud jõudude summat ja analüüsida 

tasakaalutingimusi; 

4) oskab teha vabavara abil lihtsamaid tugevushinnanguid. 

 

 
Õppeaine kood TK15.10 

Õppeaine kood LT14.04 

Õppeaine nimetus Geodeesia ja rakendusgeoloogia alused 

Maht 2 EAP  

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile erinevateks pioneeritöödeks vajalikud 

teadmised geodeetiliste instrumentide tööpõhimõtetest ning oskused nende 

kasutamiseks nurkade, joonte ja kõrguskasvude määramisel välitingimustes. 
Õppeaine arendab õppuri välimõõtmisandmete kameraalse töötlemise 

oskusi. Ühtlasi antakse õppurile teadmised erinevate pinnasetüüpide 

omadustest ning nende töötlemisvõimalustest.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) tunneb geodeetiliste mõõdistamisvõrkude rajamist ja välimõõtmisviise;  

2) teab põhilisi geodeetilisi instrumente, nende tööpõhimõtteid ning oskab 

neid pioneeritoetuse ülesannete (jõe laiuse määramine, silla- ja truubi 
ehitus, tee-ehitus vmt) lahendamisel kasutada; 

3) oskab teha geodeetilisi arvutusi ja koostada pioneeritoetuse ülesande 

(silla- ja truubiehitus, pinnasetööd vmt) topograafilist plaani, arvutada 
maastikul määratud punktide koordinaate ja kõrgusi; 

4) teab ja oskab hinnata Eesti pinnasetüüpe ja nende omadusi, mis 

mõjutavad pioneeritoetuse ülesannete täitmist (kaevatavus, nõlvade 

püsivus, kandevõime jmt); 
5) teab ja oskab hinnata veekogude kallaste ja põhja tüüpi ning 

kandevõimet.  
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Õppeaine nimetus Tõkestamine ja lõhketööd 

Maht 5 EAP  

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

1. Tõkestamisõpe (3,5 EAP, VI, E)  
2. Lõhketööd, C-kategooria lõhkaja õpe (1,5 EAP, VI, ME) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 
pioneeritegevuse alustest, lõhkeasjandusest ning tõkestamisest, mis 

võimaldavad tal tegutseda pioneerijao liikme ja ülemana ning koolitajana 

tõkestusülesannete täitmisel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) teab tõkestamise eesmärke ja planeerimise põhimõtteid ning  tõkete 

ülesandeid, liigitust ja valmidusastmeid;  

2) teab taktikalise vastase PUNANE üksuste liikuvust, liikuvuse tagamise 
tehnikat ning taktikat; 

3) teab tõkestamist käsitlevate õigusaktide (konventsioon ülemäärast 

kahjustavat või purustavat toimet omada võivate tavarelvade kasutamise 

keelustamise ja piiramise kohta, Ottawa konventsioon, OE-d, STANAG 
2036, pioneeritegevuse käsiraamat) nõudeid ja mõju tõkestamisele;  

4) teab tõkestamise eripärasid hoonestatud alal;  

5) oskab planeerida, organiseerida ja juhtida pioneerijao tõkestusülesannete 
täitmist;  

6) teab lõhketööde ohutusnõudeid ja korraldamise korda ning oskab teha 

lõhketöid C-kategooria lõhkaja tasemel. 

 

 
Õppeaine kood TK15.09 

Õppeaine nimetus Liikuvuse tagamine 

Maht 6 EAP  

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 
maht, semester, 

hindamine 

1. Demineerimise õpe (4 EAP, VI, E)  
2. Tee- ja sillaehituse õpe (2 EAP, VI, ME)  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused demineerimisest 

ning väliteede ja -sildade rajamisest, mis võimaldavad tal tegutseda 
pioneerijao liikme ja ülemana ning instruktorina liikuvuse tagamise 

ülesannete täitmisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab demineerimise, väliteede ja -sildade ehituse aluseid;  
2) teab taktikaliste sildade liigitust ja kasutamise põhimõtteid; 

3) teab liikuvuse tagamise eripärasid hoonestatud alal;  

4) teab taktikalise vastase PUNANE tõkestamise vahendeid, tehnikat ning 
taktikat; 

5) teab demineerimistööde korda Kaitseväes ja oskab teha demineerimistöid 

EOC-kategooria demineerimistööde tasemel;  

6) teab põhilisi IED valmistamise, kasutamise ja demineerimise viise 
vastavalt IEDD-1B tasemele;  

7) oskab käsitseda pioneeriüksuste liikuvuse tagamise varustust 

(metallidetektor, demineerimise tööriistad, veetõkete ületamise komplekt 
jmt);  

8) oskab planeerida, organiseerida ja juhtida pioneerijao liikuvuse tagamise 
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ülesannete täitmist. 

 

 

 

 

Õppeaine kood JP16.17 

Õppeaine nimetus Lahinglaskmiste ja lõhkamisõpe  

Maht 5 EAP  

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile lahinglaskmisteks ja lõhkamisteks 

vajalikud teadmised ja oskused, et õppur suudaks tegutseda pioneerijao ja -

rühma kombineeritud lahinglaskmiste ja lõhkamiste läbiviijana.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab lahinglaskmise ja lõhkamise läbiviimise etappe ja põhimõtteid;  

2) teab lahinglaskmiste ja lõhkamiste läbiviimise personali ülesandeid; 

3) oskab koostada lahinglaskmisteks ja lõhkamisteks nõuetekohaseid 
dokumente;  

4) oskab ette valmistada pioneerijao ja -rühma lahinglaskmisi;  

5) oskab läbi viia pioneerijao ja -rühma lahinglaskmisi;  
6) oskab planeerida, ette valmistada ja juhtida lõhkamistöid ning 

imitatsioonlõhkamisi; 

7) oskab järgida lahinglaskmist ja lõhkamist käsitlevate alusdokumentide 
(OE-d, laskeväljaõppe eeskiri, lõhkeväljaõppe eeskiri jne) nõudeid.  

Õppeaine kood TK14.15  

Õppeaine nimetus Pioneeritehnika ja pioneeriluure 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

1. Pioneeriluure õpe (1,5 EAP, VI, E)  

2. Pioneeritehnika õpe (1,5 EAP, VI, ME)  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised pioneeriüksuste 

rasketehnika tehnilisest suutvusest ja oskused pioneeriüksuste varustuse 
kasutamiseks ning pioneeriluure planeerimiseks ja teostamiseks 

pioneerirühma tasemel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab pioneeriluure ülesandeid ja teostamise põhimõtteid;  
2) oskab planeerida, organiseerida ja juhtida pioneeriluure ülesannete 

täitmist; 

3) teab pioneeriüksuste rasketehnika tehnilist suutvust ja kasutusvõimalusi;  
4) oskab käsitseda pioneeriüksustes kasutatavat pioneerivarustust 

(mootorsaag, -puur jmt); 

5) teab rühmaülema kohustusi pioneerirühmas kasutatava varustuse ja 

sõidukite hooldamisel ja remondil ning oskab teha kasutaja tasandi 
tehnilist kontrolli.  
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SPETSIALISEERUMISMOODUL IV – ÕHUTÕRJE ERIALA 
Maht  

35 EAP 

Õppeaine kood TK14.16 

Õppeaine nimetus Lahinguvõime säilitamine 

Maht 3 EAP  

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

1. Välikindlustamine (2 EAP, VI, E)  

2. Maskeerimine ja pettetegevus (1 EAP, VI, E)  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ning oskused 

välikindlustamise, maskeerimise ja pettetegevuse viisidest ja põhimõtetest, 

mis võimaldavad tal tegutseda pioneeriüksuse ülemana lahinguvõime 
säilitamise ülesannete täitmisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) teab välikindlustamise aluseid ja põhimõtteid;  

2) teab välikindlustamise eripärasid hoonestatud alal;  
3) oskab planeerida, organiseerida ja juhtida välikindlustustöid;  

4) teab maskeerimise ja pettetegevuse põhimõtteid ning pioneeriüksuste 

ülesandeid nende teostamisel;  
5) oskab planeerida, organiseerida ja juhtida pioneeriüksust maskeerimis- 

ja pettetegevuse ülesannete täitmisel.  

Õppeaine kood TK14.17  

Õppeaine nimetus Pioneerirühma ja -kompanii lahingutegevus  

Maht 9 EAP  

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

1. Pioneeritööde juhtimine (1,5 EAP, VI, E)  

2. Pioneeritegevuse organiseerimine hoonestatud aladel (2,5 EAP, VI, E)  

3. Pioneerirühma lahingutegevuse praktika (2 EAP, VI, ME)  

4. Pioneerikompanii lahingutegevuse praktika (3 EAP, VI, ME)  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus kasutada pioneeriüksusi 

tõkestamisel, liikuvuse tagamisel ja lahinguvõime säilitamisel sõjaaja 

pioneerirühma ja -kompanii ülemana ning jalaväepataljoni 
pioneeriohvitserina.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  

1) oskab koostada pioneeritegevuse plaane ja käske vastavalt olukorrale, 

järgides kõrgema ülema kavatsust ning püstitatud eesmärki, 
pioneerirühma ja -kompanii erialaseid võimeid, ning oskab vajadusel 

määrata ülesandepõhise koosseisu;  

2) mõistab pioneeritegevuse seoseid toetatava üksuse lahinguplaaniga;  
3) teab jalaväepataljoni pioneeriohvitseri ülesandeid ja oskab koostada 

jalaväepataljoni pioneeritoetusplaani; 

4) oskab koostada kõrgemale juhtimistasandile pioneeritegevuse kohta 

ettekandeid;  
5) oskab pioneerirühma ja -kompanii tegevuse planeerimisel arvestada 

pioneeripataljoni teiste allüksuste võimetega;  

6) oskab hinnata ja taktikaliselt ära kasutada maastiku tõkestavaid, 
varjavaid ja kaitsvaid omadusi; 

7) oskab eesmärgipäraselt planeerida pioneeriüksuste rasketehnika 

kasutamist. 
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Eesmärk Õhutõrje eriala spetsialiseerumismooduli eesmärgiks on tutvustada õppurile 

õhutõrje relvaliigi tegevuspõhimõtteid nüüdisaegses lahingutegevuses, 

õhutõrjeallüksuste rolle õhutõrjepataljoni operatsiooni kontseptsioonis ning 

anda tulevasele relvaliigi ohvitserile pädevused õhutõrje rühma- ja 

patareiülema ülesannete täitmiseks rahu- ja sõjaajal.  

Õpiväljundid Õhutõrje eriala spetsialiseerumismooduli läbimise järel õppur:  

1) teab õhutõrjeüksuste lahingutegevuse üldpõhimõtteid, nüüdisaja õhusõja 

taktikat, õhutõrjeüksuste ja õhuründevahendite suutvust; 

2) planeerib, korraldab ettevalmistuse ning juhib õhutõrje kahurimeeskonna, 

-rühma ja patarei ning raketimeeskonna ja -rühma lahingutegevust 

nüüdisaegses lahingukeskkonnas, arvestades nende lahingukoosseisu ja -

võimet ning järgides õhutõrje lahingutegevusele kehtestatud eeskirju;  

3) suudab iseseisvalt planeerida, ette valmistada, läbi viia, hinnata kuni 

õhutõrje kahuri- ja raketirühma suuruse üksuse väljaõpet ning anda selle 

kohta tagasisidet. Seejuures oskab arvestada Kaitseväe ning 

õhutõrjepataljoni väljaõppejuhendeid ja eeskirju; 

4) teab ja oskab rakendada õhutõrje tulejuhtimisprotseduure ning kasutada 

õhutõrje tulejuhtimis- ja sidevahendeid vastavalt kehtestatud eeskirjadele. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.13 Õhutõrje alusõpe 2 EAP ME V–VI 

LT16.11 Õhutõrje side- ja tulejuhtimisõpe 8 EAP E V–VI 

TK16.14 

Õhutõrje-kahuripatarei relva- ja 

lahinguõpe 10 EAP E V–VI 

TK16.15 

Õhutõrje-raketipatarei relva- ja 

lahinguõpe 7 EAP E V–VI 

JP16.18 Õhutõrje instruktori praktika 3 EAP ME V–VI 

TK09.52 

Õhutõrje lahingutegevuse planeerimise 

ja juhtimise praktika 5 EAP ME V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 
 

 
Õppeaine kood TK16.13 

Õppeaine nimetus Õhutõrje alusõpe 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puudub 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile alusteadmised õhutõrje relvaliigi ning 

õhuründevahendite kasutamise põhimõtetest lahingutegevuses, selleks et 
rakendada neid edasiste õpingute käigus ning teenistuses. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) kirjeldab õhutõrjeüksuste kasutamise ja rühmitamise põhimõtteid; 

2) kirjeldab õhutõrje kontrollmeetmeid ja valmidusastmeid; 
3) kirjeldab õhutõrjeüksuste alluvus- ja toetussuhteid ning nende mõju 

lahingutegevusele; 
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4) nimetab õhutõrjepataljoni peamise relvastuse ja muu lahingutehnika 

ning kirjeldab selle suutvust; 

5) kirjeldab õhutõrjepataljoni sõjaaja struktuuri jao täpsusega; 
6) nimetab õhuründevahendite ja õhuründe-relvasüsteemide liigid ning 

mõistab nüüdisaja õhusõja taktikat;  

7) tuvastab erinevad õhuründevahendid visuaalselt ja ajapiiranguga. 

 

Õppeaine kood LT16.11 

Õppeaine nimetus Õhutõrje side- ja tulejuhtimisõpe 

Maht 8 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav  

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused 

õhutõrjepataljoni side- ja tulejuhtimissüsteemi ülesehitusest, tehnoloogiast 
ja kasutamisest, elektromagnetspektri rakendamisest lahingutegevuses ning 

lahinguruumi omadustest, et õppur oskaks tulevases teenistuses tegutseda 

tulejuhtimisohvitserina ning tulejuhtimis- ja tagalapatarei rühmaülemana. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur:  
1) kirjeldab õhutõrjepataljoni sidetegevuse põhimõtteid;  

2) kasutab õhutõrjepataljoni side- ja tulejuhtimisvahendeid 

(raadiojaamad, tulejuhtimisterminalid ja -keskused, radarid) vastavalt 
kehtestatud korrale ning Eesti Kaitseväe ja NATO sideprotseduuridele;  

3) teab tulejuhtimiskeskuse funktsioone ja töökorraldust;  

4) kirjeldab õhutõrjepataljoni tulejuhtimis- ja tagalapatarei 
lahingutegevust ning tegutseb juhtimisrühma ja tagalarühma ülemana;  

5) teab õhuruumi juhtimise põhimõtteid ning selle vajalikkust 

tänapäevases lahingukeskkonnas;  

6) oskab lugeda õhuruumi juhtimismeetmete käsku ning sellelt kanda 
informatsiooni kaardile;  

7) nimetab elektroonilise rünnaku, toetuse ja kaitse põhimõtteid, mis 

seostuvad side ja radarite kasutamisega, ning teab, mida kujutavad 
endast suunatud kiirgusega relvasüsteemid. 

 

Õppeaine kood TK16.14 

Õppeaine nimetus Õhutõrje-kahuripatarei relva- ja lahinguõpe 

Maht 10 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. 23 mm õhutõrjekahuri ZU-23-2 relva- ja laskeväljaõpe (3 EAP, V–VI, 

ME) 
2. 12,7 mm raskekuulipilduja Browning relva- ja laskeväljaõpe (2 EAP, V–

VI, ME) 

3. Õhutõrje-kahuripatarei lahinguõpe (5 EAP, V–VI, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile oskused 23 mm õhutõrje-kahuripatarei 
relvastuse käsitsemiseks ja laskmisteks, et õppurid suudaksid edasises 

teenistuses tegutseda instruktoritena. Ühtlasi antakse õppurile teadmised 

lahingutegevuse põhimõtetest, et õppur saaks neid rakendada edasistes 
õpingutes ja teenistuses kahuri- ning tulejuhtimisrühma ülemana. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) käsitseb 23 mm õhutõrjekahurit ja 12,7 mm raskekuulipildujat õigete 

töövõtetega ja ohutult; 
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2) tulistab maa- ja õhusihtmärke 23 mm õhutõrjekahurist ja 12,7 mm 

raskekuulipildujast ning kasutab laskeimitaatoreid laskeväljaõppeks;  

3) tegutseb ZU-23-2 ja 12,7 mm raskekuulipilduja tulekontrollijana; 
4) teab õhutõrje-kahuripatarei isikkoosseisu ülesandeid ja tegutseb 

lahinguülesannete täitmisel nii kahurimeeskonna liikme kui ka -

ülemana; 
5) kirjeldab õhutõrje-kahuripatarei lahingutegevuse planeerimise ja 

juhtimise põhimõtteid ning tegutseb kahurirühma, -patareiülema abi ja 

patareiülemana; 

6) teab tulejuhtimisprotseduure kahuripatareis. 

 

Õppeaine kood TK16.15 

Õppeaine nimetus Õhutõrje-raketipatarei relva- ja lahinguõpe 

Maht 7 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

1. Õhutõrje-raketisüsteemi MISTRAL relva- ja laskeõpe (3 EAP, V–VI, 

ME) 

2. Õhutõrje-raketiallüksuse lahinguõpe (4 EAP, V–VI, E) 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused õhutõrje-

raketipatarei relvastuse käsitsemisest ning lahingutegevuse põhimõtetest, et 

rakendada neid edasistes õpingutes ning teenistuses raketirühma ülema ja 

õhutõrjeohvitserina jalaväepataljoni staabis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) käsitseb MISTRALi relvasüsteemi ja selle osi õigete töövõtetega ning 

ohutult; 
2) tulistab õhusihtmärke ja kasutab laskeväljaõppeks imitaatorit NG-4; 

3) tegutseb MISTRALi tulekontrollijana; 

4) teab õhutõrje-raketipatarei reakoosseisu ja allüksuste ülemate 

ülesandeid ning tegutseb lahinguülesannete täitmisel raketimeeskonna 
liikme ja -ülemana; 

5) kirjeldab õhutõrje-raketipatarei ning õhutõrje-raketirühma 

lahingutegevuse juhtimise ja planeerimise põhimõtteid ning tegutseb 
lahinguülesannete täitmisel raketirühma ülemana; 

6) teab tulejuhtimisprotseduuride erisusi raketipatareis andmeside 

puudumisel; 
7) orienteerub toetatava üksuse staabi otsustusprotsessis ja teab 

õhutõrjeteabe kasutamise vajadust erinevates staabitöö etappides. 

 

Õppeaine kood JP16.18 

Õppeaine nimetus Õhutõrje instruktori praktika 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus koostada väljaõppe tarvis 

õhutõrje tunni- ja väliharjutusplaane. Õppur omandab esmase kogemuse 

õhutõrje instruktorina. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) oskab planeerida õhutõrje-kahuripatarei ja -raketipatarei relva- ning 

lahinguõpet, lähtudes õpieesmärkidest ja -väljunditest ning seadme 

eripärast; 
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2) oskab planeerida õhutõrje tulejuhtimise ja sideväljaõpet, lähtudes 

õpieesmärkidest ja -väljunditest ning seadme eripärast; 

3) oskab valida õhutõrje väljaõppeks sobivaimad tehnilised ja 
näitlikustavad abivahendid ja õppemeetodid; 

4) oskab hinnata õhutõrjetundide õpieesmärkide saavutamist; 

5) oskab ennast koolitajana analüüsida ning sõnastada arendamist 
vajavaid oskuseid.  

 

Õppeaine kood TK09.52 

Õppeaine nimetus Õhutõrje lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise praktika 

Maht 5 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on kinnistada õhutõrje-kahuripatarei ja -raketipatarei 
relva- ning lahinguõppes omandatud teadmisi ja oskusi, et õppur oleks 

võimeline tegutsema õhutõrje-kahuripatarei ja -raketirühma ülemana. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) valdab õhutõrjeüksuste lahinguplaneerimise protseduure kuni 
jalaväepataljoni taseme toetuseks; 

2) oskab planeerida õhutõrjetoetust lähtuvalt relvast ning lahinguliigist;  

3) oskab valida õhutõrjeüksuste positsiooniala lähtuvalt ülesandest ja 
õhuohust; 

4) teab, millised õhutõrjeüksuse tegevused tuleb kooskõlastada toetatava 

üksuse ülemaga; 
5) oskab juhtida õhutõrje-kahuripatarei ja -raketirühma lahingutegevust 

koostöös toetatava üksusega; 

6) mõistab õhutõrje-allüksuse ülema ülesandeid jalaväepataljoni 

lahinguplaani ettevalmistamisel ja täideviimisel. 

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL V – SUURTÜKIVÄE ERIALA 
Maht  

35 EAP 

Eesmärk Suurtükiväe eriala spetsialiseerumismooduli eesmärgiks on tutvustada õppurile 

suurtükiväe relvaliigi tegevuspõhimõtteid nüüdisaegses lahingutegevuses ning 

anda teadmised ja oskused suurtükiväe tulepatarei rühma- ja patareiülema 

ülesannete täitmiseks rahu- ja sõjaajal. 

Õpiväljundid Suurtükiväe eriala spetsialiseerumismooduli läbimise järel õppur: 

1) omab teadmisi suurtükiväe kujunemisest, rollist ning ülesannetest 

nüüdisaegses sõjategevuses;  

2) teab suurtükiväerelvade sise- ja välisballistikat ning mõistab 

tõenäosusteooria ja statistika rakendumist relvaliigis; 

3) oskab planeerida, korraldada ettevalmistuse ning juhtida tulepatarei rühma 

ja tulepatarei lahingutegevust, arvestades nende lahingukoosseisu ja -

võimet; 

4) oskab kasutada tulepatareide relvastust, varustust ja tehnikat; 

5) tunneb suurtükiväepataljoni struktuuri, ülesandeid ja suutvust;  

6) oskab planeerida ja juhtida jalaväekompanii tuletoetust ning teab 

jalaväepataljoni tuletoetuse korraldamise põhimõtteid erinevates 
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lahinguliikides; 

7) teab suurtükiväerelvade ohutuseeskirju lahinglaskmistel ning on võimeline 

laskmistel toimima tule-, arvutus-, mõõdistus- ja tulejuhtimiskontrollijana. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK15.11 Suurtükiväe alused 2 EAP E V–VI 

TK15.12 

Tulejuhtimine ning jalaväekompanii ja          

-pataljoni tuletoetus 2 EAP E V–VI 

TK15.13 

Suurtükiväe relva- ja laskemoonaõpe 

ning relvameeskonna ülesanded 8 EAP E V–VI 

TK15.14 

Suurtükiväelaskmiste ohutustehnika ja 

ohutustehniline personal 2 EAP ME V–VI 

LT16.12 Suurtükiväe laskeandmete arvutamine  6 EAP E V–VI 

LT16.13 Suurtükiväe mõõdistusõpe 6 EAP E V–VI 

TK15.17 Tulerühma ja -patarei lahinguõpe  3 EAP E V–VI 

TK15.18 Suurtükiväe eriala praktika 6 EAP ME V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole.  

 
Õppeaine kood TK15.11 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe alused 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 

hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile ülevaade suurtükiväe ajaloost maailmas 
ja Eestis. Õppurile antakse teadmised kaudtulerelvadest, sise- ja 

välisballistikast ning suurtükiväe taktikast, et luua eeldused tulepatarei 

lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab kaudtulerelvade arengulugu, Eesti suurtükiväe ajalugu ja 

traditsioone;  

2) teab suurtükiväerelvade sise- ja välisballistikat; 
3) teab kaudtulerelvade ja laskemoona tüüpe ning nüüdisaegseid 

relvasüsteeme ja nende lahinguvõimet; 

4) mõistab suurtükiväe rolli nüüdisaegses lahingutegevuses; 
5) teab Kaitseväe suurtükiväepataljonide struktuuri, nende lahinguvõimet ja 

kasutuspõhimõtteid erinevates lahinguliikides, tuginedes suurtükiväe 

doktriinile ja protseduure reguleerivatele dokumentidele; 

6) teab suurtükiväeluure ja vastusuurtükiväe kasutamise põhimõtteid ning 
Kaitseväe vastavat suutvust; 

7) teab taktikalise vastase PUNANE suurtükiväeüksuste struktuure, 

relvastust ja taktikat; 
8) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni lahinguteeninduse põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TK15.12 
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Õppeaine nimetus Tulejuhtimine ning jalaväekompanii ja -pataljoni tuletoetus 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on süvendada õppuri tulejuhtimisoskusi ning anda 

teadmised ja oskused jalaväekompanii tuletoetusohvitserina tegutsemiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) oskab kasutada suurtükiväepataljoni tulejuhtimis- ja sidevarustust; 

2) oskab juhtida kaudtuld, järgides tuletoetuse kooskõlastusmeetmeid ja 

ohutuskaugusi; 
3) oskab planeerida jalaväekompanii tuletoetust erinevates lahinguliikides, 

arvestades lahinguplaani; 

4) teab tuletoetuse põhimõtteid ja tuletoetusohvitseri ülesandeid 
jalaväepataljonis. 

 

Õppeaine kood TK15.13 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe relva- ja laskemoonaõpe ning relvameeskonna ülesanded 

Maht 8 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppaine eesmärk on anda õppurile teadmised Kaitseväe haubitsatest ja 
laskemoonast ning oskused täita relvameeskonna liikmete ülesandeid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab haubitsate FH-70 ja D-30 taktikalis-tehnilisi andmeid, haubitsate 

osi, tööpõhimõtet ja lahinguvõimet; 
2) oskab kasutada haubitsaid ohutustehniliselt õigesti; 

3) oskab haubitsaid nõuetekohaselt hooldada ja hooldustöid juhtida; 

4) teab haubitsate laskemoona taktikalis-tehnilisi andmeid ning oskab 
laskemoona ohutustehniliselt õigesti käsitseda; 

5) oskab tegutseda relvameeskonna liikmena haubitsaga tulepositsiooni 

hõivamisel ja mahajätmisel; 
6) oskab relvameeskonna liikmena täita tuletegevuse protseduure; 

7) oskab kindlustada ja maskeerida haubitsa tulepositsiooni. 

 

Õppeaine kood TK15.14 

Õppeaine nimetus Suurtükiväelaskmiste ohutustehnika ja ohutustehniline personal 

Maht 2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused ohutustehnikast 

suurtükiväelaskmiste planeerimiseks ja läbiviimiseks, et õppur oskaks täita 

ohutuse eest vastutava isikkoosseisu ülesandeid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab suurtükiväelaskmistele esitatavaid ohutustehnika nõudeid ning 

lähtub tuletegevuse planeerimisel ohutuseeskirjast; 

2) oskab suurtükiväelaskmistel täita tulerühma tulekontrollija ülesandeid; 
3) oskab suurtükiväelaskmistel täita arvutuskontrollija ülesandeid; 

4) oskab suurtükiväelaskmistel täita mõõdistuskontrollija ülesandeid; 
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5) oskab suurtükiväelaskmistel täita tulejuhtimiskontrollija ülesandeid. 

 

Õppeaine kood LT16.12 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe laskeandmete arvutamine 

Maht 6 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, 

maht, semester, 
hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised suurtükiväe laskeandmetest ja 

arvutusvarustusest ning nende kasutamise oskused, et oleks võimalik täita 
suurtükiväe arvutusgrupi liikmete ülesandeid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab arvutusgrupi koosseisu ja ülesandeid; 

2) oskab kasutada arvutusgrupi põhivarustust ja tehnikat; 
3) oskab arvutada laskeandmeid haubitsa FH-70 tulerühmale 

arvutusprogrammiga ja käsitsi; 

4) oskab arvutada laskeandmeid haubitsa D-30 tulepatareile 

arvutusprogrammiga ja käsitsi;  
5) oskab lugeda tuletellimust ja täita tulekäske, arvestades tuletoetuse 

kooskõlastusmeetmeid; 

6) teab arvutusgrupi koostöönõudeid tuletegevuse juhtimiskeskuse ning 
tulejuhiga; 

7) oskab kasutada arvutusgrupi sidevahendeid. 

 

Õppeaine kood LT16.13 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe mõõdistusõpe 

Maht 6 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised ja oskused suurtükiväe 

mõõdistusgrupi liikmete ülesannete täitmiseks tabelvarustuse abil. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab suurtükiväe mõõdistusvarustuse taktikalis-tehnilisi andmeid ja 

mõõdistustööde täpsusele esitatavaid nõudeid; 

2) oskab kasutada haubitsa(te)ga D-30 ja FH-70 relvastatud 

suurtükiväepataljoni tabelvarustusse kuuluvaid mõõdistusvahendeid; 
3) oskab tabelvarustuses olevate mõõdistusvahenditega määrata 

taevakehade järgi täpse suuna;  

4) oskab kasutada erinevaid mõõdistusmeetodeid täpse suuna ja 
koordinaatide määramiseks; 

5) oskab mõõdistusvahendeid nõuetekohaselt hooldada ja hooldustöid 

juhtida; 
6) oskab kasutada mõõdistusgrupi sidevahendeid.  

 

Õppeaine kood TK15.17 

Õppeaine nimetus Tulerühma ja -patarei lahinguõpe 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, Puuduvad 
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semester, hindamine 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised tulepatarei struktuurist, 

varustusest ja taktikalisest kasutamisest ning oskused julgestatud rännaku, 
lahingupaiknemise ja juhtimise korraldamiseks, et õppur oleks võimeline 

täitma tulepatarei rühmaülema sõjaaja ülesandeid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab tulepatareide struktuuri, transpordivahendeid ja muud tehnikat 
(generaatorid jms); 

2) teab haubitsate D-30 ja FH-70 positsioonialadele ning 

tulepositsioonidele esitatavaid nõudeid ning oskab organiseerida 
tulepositsiooni kindlustamist rühma ja kõrgemalt tasemelt 

juurdeantavate pioneerivahenditega; 

3) oskab juhtida rühma tuletegevust ja teab tulepatarei tuletegevuse 
põhimõtteid, järgides tulepatarei side korraldust; 

4) oskab juhtida rühma ja patarei luuretegevust ning ettevalmistust, 

kohaldades vajalikke julgeolekumeetmeid (sh aktiivne ja passiivne 

õhukaitse); 
5) oskab juhtida rühma ja tulepatarei motoriseeritud rännakut ning 

tulepositsiooni hõivamist ja mahajätmist, kohaldades vajalikke 

julgeolekumeetmeid (sh aktiivne ja passiivne õhukaitse);  
6) oskab juhtida rühma ja patarei tõrjeüksust; 

7) oskab juhtida tulerühma tegevust TBK-ründe korral; 

8) oskab korraldada rühma lahinguteenindust (sh laskemoona täiendamine) 

ning teab patarei lahinguteeninduse põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TK15.18 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe eriala praktika 

Maht 6 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 
Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on arendada läbitud suurtükiväe eriala ainetes õpitud 
teadmisi ja oskusi tulepatarei rühma- ning patareiülemate sõjaaja ülesannete 

täitmiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab planeerida ja juhtida tulerühma lahingutegevust, järgides 
taktikalisi ja ohutustehnilisi nõudeid; 

2) oskab planeerida ja juhtida tulepatarei juhtrühma lahingutegevust;  

3) oskab planeerida ja juhtida tulepatarei lahingutegevust, toetades 
jalaväeüksuse lahinguplaani ja järgides taktikalisi nõudeid. 

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL VI – SIDE ERIALA 
Maht  

35 EAP 

Eesmärk Side eriala spetsialiseerumismooduli eesmärgiks on anda õppurile vajalikud 

teadmised ja oskused Kaitseväes enamlevinud side- ja 

infotehnoloogiavahendite kasutamiseks, sidevõrkude planeerimiseks ja 

organiseerimiseks ning pädevused tegutsemiseks siderühma ülemana rahu- ja 

sõjaajal.  

Õpiväljundid Side eriala spetsialiseerumismooduli läbimise järel õppur: 
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1) teab side- ja elektrotehnika aluseid, mis aitavad tal mõista ja selgitada 

Kaitseväes enimkasutatava sidevarustuse ning side- ja infosüsteemide 

tööpõhimõtteid; 

2) teab infotehnoloogia aluseid, mis aitavad tal mõista arvutivõrkude 

tööpõhimõtteid ning planeerida ja luua serverita kohtvõrke; 

3) teab küberjulgeoleku aluseid ja selle tagamise põhimõtteid Eesti 

Kaitseväes; 

4) teab side planeerimise ja organiseerimise põhimõtteid, oskab kõrgema 

juhtkonna käsu alusel planeerida jalaväepataljoni sidevõrke vastavalt 

nõutud teenustele ja allüksuse tabelvarustusele; 

5) oskab kasutada Eesti Kaitseväes enimlevinud sidevarustust ning töötada 

sidevõrkudes; 

6) oskab korraldada siderühma väljaõpet ning tegevust lahinguolukorras. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

LT09.08 Elektrotehnika alused 4 EAP ME V–VI 

LT12.01 Sidetehnika alused 5 EAP E V–VI 

LT14.05 Infotehnoloogia alused 5 EAP E V–VI 

TK12.07 Sidetaktika 3 EAP E V–VI 

LT16.14 Sidevahendid, -võrgud ja -protseduurid 10 EAP E V–VI 

JP16.19 Sideohvitseri-instruktori praktika 8 EAP ME V–VI 

Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse 

vastavalt KVÜÕAs kehtestatud ainevoole. 

 
Õppeaine kood LT09.08 

Õppeaine nimetus Elektrotehnika alused 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 
Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised elektrotehnika alustest, 
erinevates vooluahelates kehtivatest põhilistest seaduspärasustest ning 

elektrisüsteemide ohutust kasutamisest. Õppur omandab elektriskeemide 

koostamise, mõõtmiste, tulemuste analüüsimise ja tõlgendamise ning 
mõõtemääramatustega arvestamise oskuse, selleks et edaspidises 

teenistuses korraldada jalaväepataljoni sideallüksustele elektritoide. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel  õppur: 

1) teab elektrotehnika teoreetilisi aluseid ning erinevaid voolu- ja 
pingeallikaid; 

2) teab elektrisüsteemides kasutatavate elementide põhiomadusi ja nende 

rakendusvõimalusi; 
3) mõistab kolmefaasiliste pingesüsteemide tööpõhimõtteid ja põhilisi 

seaduspärasusi alalis- ja vahelduvvoolu ahelates; 

4) oskab kasutada lihtsamaid elektrimõõteseadmeid toitevõrgus, teha 
lihtsamaid arvutusi ja interpreteerida tulemusi; 

5) oskab planeerida ja koostada lihtsamaid elektriskeeme ning rajada 

võrke vastavalt pataljoni juhtimisstruktuuride vajadustele ja 
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olemasolevate toiteseadmete võimsusele; 

6) teab Eesti Vabariigis kehtivaid elektriohutuse nõudeid ja piiranguid 

ning oskab hinnata keskkonna mõju elektrisüsteemidele. 

 

Õppeaine kood LT12.01 

Õppeaine nimetus Sidetehnika alused 

Maht 5 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised sidesüsteemide ja -
teenuste alustest ning sidetehnika võimsusest, samuti sideseadmete 

kasutamise oskused jalaväepataljoni sidetehniliseks tagamiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab side- ja infosüsteemide liike, eesmärke ja tööpõhimõtteid ning 
oskab nimetada nende kasutusvaldkondi; 

2) oskab kirjeldada sidesüsteemide ja signaalide põhiparameetreid ja 

infovooge; 

3) tunneb jalaväepataljonis kasutatavate raadiosidevahendite sidetehnika 
aluseid ning suudab seletada seadmete tööpõhimõtteid ja signaali 

levimise iseärasusi; 

4) tunneb jalaväepataljonis kasutatavate kaabelsidevahendite sidetehnika 
aluseid ning suudab seletada seadmete tööpõhimõtteid ja kaabelside 

signaali levimise iseärasusi; 

5) oskab teha sidetehnilisi mõõtmisi ning insener-tehniliste arvutuste abil 
hinnata side loomise võimalusi. 

 

Õppeaine kood LT14.05 

Õppeaine nimetus Infotehnoloogia alused 

Maht 5 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised arvutivõrkude 
tööpõhimõtetest ning oskuse planeerida ja luua serverita kohtvõrku, 

samuti koostada võrguplaani, analüüsides lõppkasutajate vajadusi. 

Õppeaine käigus omandavad õppurid teadmised infoturbest ning oskuse 
hinnata võrgu turvalisust küberkaitse seisukohast võrgu planeerimise, 

loomise ja haldamise käigus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) tunneb IT- ja võrguseadmeid ning nende funktsiooni võrgus;  
2) oskab arvutivõrgu jaoks vajalikke kaableid ja ühenduskohti ette 

valmistada ning ühendada;  

3) suudab planeerida serverita kohtvõrku ja koostada võrguplaani koos 
vajalike andmetega;  

4) teab küberruumis enamlevinud ohtusid ja tunneb protseduure ning 

meetmeid isikliku küberhügieeni tagamiseks. 

 

Õppeaine kood TK12.07 

Õppeaine nimetus Sidetaktika 

Maht 3 EAP 
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Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile side planeerimiseks vajalikud 

teadmised ja oskused, et ta suudaks täita maaväe sideohvitseri ülesandeid 

kuni pataljonisuuruses üksuses, sh kõrgema tasandi üksuse 

staabikompaniis. Õppeaine toetab analüüsivõime arenemist, õpetades 
kõrgema ülema käsust, üksuse sidevõimest ja elektroonilise võitluse 

põhimõtetest lähtudes üksuse sideplaani ja -käsu koostamist ning side 

loomist juhtimispunktis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab side planeerimise aluseid maaväe relvaliikides pataljoni 

koosseisus; 

2) oskab planeerida ja koostada iseseisvalt pataljoni sideplaane ja -käske;  
3) tunneb sideallüksuste struktuure, ühtlustatud tegevuseeskirju ja 

suutvust ning juhtimiskeskusi ja nende sidetehnilisi nõudeid; 

4) on võimeline tegema maastikuanalüüsi, lähtudes üksuse sidetehnikast 
ja lahingeesmärgist; 

5) oskab nimetada elektroonilise võitluse mõju üksuse side- ja 

infosüsteemidele ning arvestada seda jalaväepataljoni side 
planeerimisel ja organiseerimisel; 

6) teab juhtimispunkti osiseid, kohaluure läbiviimise ning juhtimispunkti 

püstitamise etappe; 

7) oskab püstitada jalaväepataljoni ja kõrgema tasandi  juhtimispunkte 
ning luua sidet erinevates tingimustes (hoonetes, autodes, telkides). 

 

Õppeaine kood LT16.14 

Õppeaine nimetus Sidevahendid, -võrgud ja -protseduurid 

Maht 10 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised jalaväepataljoni 
sideallüksuste ja keskalluvusega sideüksuste tabelvarustuse side- ja IT-

vahenditest ning vajalikud oskused nende kasutamiseks. Õppeaine 

annab vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad opereerida nii 
rahvuslikes kui ka rahvusvahelistes sidevõrkudest.  

Õppeaine õpiväljundid 1) teab jalaväepataljoni sideallüksuste raadioside-, kaabelside-, 

elektritoite- ja IT-vahendite tööpõhimõtteid ning võimekust;  

2) oskab käsitseda õppetöö käigus käsitletud elektritoite-, IT- ja 
sidevahendeid, järgides kehtestatud ohutusnõudeid ja 

kasutusjuhendeid; 

3) teab sideallüksuste sidevahendite hooldus- ja hoiustamisnõudeid;  
4) teab side- ja IT-vahendite kasutajahoolduse nõudeid; 

5) oskab luua käsu alusel kõne- ja andmesidevõrke ning neid töös 

hoida; 
6) oskab järgida kehtestatud sideprotseduure nii riigisisestes kui ka 

rahvusvahelistes sidevõrkudes; 

7) oskab kirjeldada Kaitseväe tsentraalseid side- ja infosüsteeme ning 

teab nende eesmärke;  
8) teab taktikalise side- ja infosüsteemi eesmärke ning suutvust. 
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Õppeaine kood JP16.19 

Õppeaine nimetus Sideohvitseri-instruktori praktika 

Maht 8 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus läbi viia allüksuse 
sideväljaõpet ja juhtida sideallüksust. Õppur omandab esmase kogemuse 

side eriala instruktorina, rakendades erialaväljaõppes omandatud teadmisi. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) oskab planeerida siderühma väljaõpet, lähtudes õpieesmärkidest ja -

väljunditest ning seadme spetsiifikast;  

2) oskab valida sideväljaõppeks sobivaimad tehnilised ja näitlikustavad 

abivahendid ning õppemeetodid;  
3) oskab läbi viia erialast väljaõpet ning hinnata õpieesmärkide 

saavutamist; 

4) oskab tegutseda sideallüksuse ülemana; 
5) oskab ennast koolitajana ja juhina analüüsida. 

 

 

SPETSIALISEERUMISMOODUL VII – LOGISTIKA ERIALA 
Maht 

35 EAP 

Eesmärk Logistika eriala spetsialiseerumismooduli eesmärgiks on anda õppurile 

teadmised logistika alustest, raamatupidamisest, tööohutusest, Kaitseväe sõja- 

ja rahuaja logistika ülesehitusest ning dokumentatsioonist. Mooduli 

läbimisega omandab õppur oskused planeerida ja juhtida logistikaüksuse 

tegevust rühma- ja kompaniiülemana kõikides logistika põhifunktsioonides. 

Õpiväljundid Logistika eriala spetsialiseerumismooduli järel õppur: 

1) teab logistika aluseid ja oskab eristada logistika funktsioone; 

2) teab tsiviillogistika ja jõustruktuuride logistika erinevusi; 

3) oskab planeerida ja juhtida logistikaüksuste tegevust rühma- ja 

kompaniiülemana; 

4) teab Kaitseväe transpordisüsteemi ja maismaatranspordi korraldamise 

põhimõtteid; 

5) teab majanduse ja raamatupidamise aluseid ning oskab täita 

logistikaüksuse lihtsamaid raamatupidamistoiminguid; 

6) teab riski- ja ohutusõpetuse aluseid; 

7) oskab planeerida ja juhtida tagalakompanii rühmade väljaõpet ja erialaseid 

taktikaharjutusi; 

8) teab jalaväepataljoni staabi tagalasektsiooni koosseisu ja ülesandeid. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeainete põhiselt. 
 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 

TK16.16 Tsiviillogistika alused 2 EAP E V–VI 

TK16.17 Kaitseväe logistika 3 EAP E V–VI 

LT15.02 Majanduse ja raamatupidamise alused 4 EAP E V–VI 

TK16.18 Riski- ja ohutusõpetus 3 EAP ME V–VI 
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JP16.20 

Rahuaegne administreerimine ja 

materjalimajandus 3 EAP E V–VI 

TK16.19 Transpordikorraldus 2 EAP ME V–VI 

LT16.15 Transpordiökonoomika 3 EAP E V–VI 

LT15.04 Tehnikaõpe 3 EAP ME V–VI 

TK16.20 Logistikafunktsioonid lahinguväljal 4 EAP ME V–VI 

TK15.25 

Logistilise toetuse planeerimine ja 

juhtimine 
4 EAP E 

V–VI 

TK15.26 

Logistilise toetuse planeerimise ja 

juhtimise praktika 
4 EAP ME 

V–VI 
Õppeained on spetsialiseerumismoodulit läbivatele õppuritele kohustuslikud. Moodul läbitakse vastavalt 
KVÜÕAs kehtestatud ainevoole.  

 

Õppeaine kood TK16.16 

Õppeaine nimetus Tsiviillogistika alused 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ülevaade logistika 
aluspõhimõtetest, mõistetest, logistika teoreetilisest käsitlusest ja 

valdkonna korraldusest erinevates organisatsioonides, sealhulgas 

erinevate jõustruktuuride logistika korraldusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab logistika valdkonnas kasutatavaid mõisteid ja nende 

definitsioone; 

2) oskab kirjeldada logistika kui ühtse distsipliini kujunemist; 
3) oskab sõnastada oma sõnadega tsiviillogistika põhimõtted ja 

põhiprobleemi; 

4) teab sõjalise ja tsiviillogistika kokkupuutepunkte ja oskab selgitada 
nende põhimõttelisi erinevusi. 

 

Õppeaine kood TK16.17 

Õppeaine nimetus Kaitseväe Logistika 

Õppeaine maht  3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Eesti Kaitseväe 
maaväe sõja- ja rahuaja logistika ülesehitusest, funktsioonidest ja 

arengusuundadest ning erineva tasandi logistikaüksuste 

põhiülesannetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab kirjeldada logistika korraldust Kaitseväes; 

2) teab Kaitseväe erinevate tasandite logistikaüksusi, allüksusi ja nende 

põhiülesandeid; 
3) teab sõjalise logistika olulisemaid mõisteid ja nende definitsioone; 

4) oskab kirjeldada taktikalise logistika üldist korraldust; 

5) oskab kirjeldada logistika korraldust erinevate Kaitseväe suuremate 
operatsioonide (mobilisatsioon, formeerimine, välisoperatsioonid 
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jne) ning rahuaja tegevuse toetuseks. 

 

Õppeaine kood LT15.02 

Õppeaine nimetus Majanduse ja raamatupidamise alused 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda õppurile teadmised majanduse ja 

raamatupidamise alustest ning mikro- ja makromajanduslikest 

protsessidest. Õppeaine käigus omandab õppur raamatupidamisoskused, 
mis on vajalikud logistikaüksuses teenistusülesannete täitmiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab välja tuua finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ning 

nendevahelised seosed; 
2) oskab selgitada majanduse ja raamatupidamise põhimõisteid; 

3) eristab majandust mõjutavaid mikro- ja makromajanduslikke 

tegureid; 

4) orienteerub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ning teab 
Kaitseväge puudutavaid sätteid; 

5) oskab arvutada tulu-, käibe- ja sotsiaalmaksu ning arvestada 

majandusüksuse põhi- ja käibevara. 

 

Õppeaine kood TK16.18 

Õppeaine nimetus Riski- ja ohutuseõpetus 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised Kaitseväes kehtivatest 

töötervishoiu, tööohutus- ja tuleohutusalastest õigusaktidest. Õppeaine 
käigus tutvustatakse õppurile ohutusnõudeid varustuse käitlemisel ja 

isikkoosseisu transportimisel. Õppeaine läbimine võimaldab õppuril 

täita logistilise toetusega seonduvaid tegevusi ohutustehnikat järgides.   

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) orienteerub Kaitseväe töötervishoidu, tööohutust ja tuleohutust 

reguleerivas dokumentatsioonis väeüksuse tasandil;  

2) teab ohutusnõudeid varustuse pakendamisel, laadimisel, 
ladustamisel, transportimisel ja hävitamisel; 

3) oskab koostada pakendeid vastavalt veoülesandele; 

4) teab riskianalüüsi koostamise põhimõtteid; 
5) oskab korraldada isikkoosseisu transporti vastavalt kehtivatele 

õigusaktidele; 

6) oskab koostada veos, seda otstarbekalt, nõuetekohaselt ja ohutult 
veoruumis kinnitada; 

7) oskab tegutseda liiklusõnnetuse korral; 

8) teab ohtlike ainete vedamise ja ladustamisega seotud õigusakte. 

 

Õppeaine kood JP16.20 

Õppeaine nimetus Rahuaegne administreerimine ja materjalimajandus 

Maht 3 EAP 
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Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused rahuaegse 

logistilise toetuse osutamiseks. Õppeaines käsitletakse ladustamis- ja 

varustamisprotseduure, samuti vajalikke dokumendivorme ja 

infosüsteeme.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab planeerida ja juhtida varustusüksuse tegevust rahuajal; 

2) oskab juhtida laoprotsesse ning kujundada laovarude efektiivset 
käitlemist rahuajal; 

3) oskab täita igapäevases asjaajamises vajalikke logistikadokumente 

vastavalt nõuetele; 

4) teab inventeerimise põhimõtteid ja allüksuse varustuse 
mahakandmise nõudeid; 

5) oskab nimetada olulisemaid materjalimajandust reguleerivaid 

dokumente ja teab nende reguleerimisala; 
6) oskab kasutada erinevaid materjalikäitlemist toetavaid programme 

(Postipoiss, MAS-AX, LOGFAS, Excel) lihtsamate 

administreerimistegevuste läbiviimiseks rahuajal; 
7) kirjeldab varustustabelite koostamise töövõtteid ja põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TK16.19 

Õppeaine nimetus Transpordikorraldus 

Õppeaine maht  2 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised reisijate- ja kaubaveo 
korraldamise, planeerimise ja juhtimise alustest. Õppeaines 

keskendutakse peaasjalikult maanteetranspordile, kuid käsitletakse ka 

mere-, lennu- ja raudteetranspordi eripärasid. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab transpordikorraldamise baasteooriat ning mõisteid; 

2) teab transpordiliigi ja veovahendi valikukriteeriumeid; 

3) oskab arvestada autojuhi töö- ja puhkeaega; 
4) rakendab autoveoseadust ja teisi õigusakte transpordi planeerimisel; 

5) teab erinõuetega veoste vedamise põhimõtteid ja neid reguleerivaid 

õigusakte, sh suuremõõtmeliste veoste ja ohtlike ainete vedamisega 

seotud eeskirju; 
6) oskab taotleda piirangutega transpordioperatsioonidele erilubasid; 

7) oskab nimetada tarneklausleid ja seostada Kaitseväe transpordiga. 

 

Õppeaine kood LT16.15 

Õppeaine nimetus Transpordiökonoomika 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 

transporditegevuse edukuse mõõtmiseks ja hindamiseks. Aines antakse 
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õppurile ülevaade transpordiökonoomika teooriast, mõistetest ning 

erinevatest transpordiökonoomika rakendamise võimalustest transpordi 

planeerimisel ja juhtimisel.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab transpordiökonoomika põhitermineid ja mõisteid; 

2) oskab hinnata transpordi tegevuskulusid; 
3) oskab nimetada transpordisüsteemi ja -tegevuse kvantitatiivseid 

efektiivsusnäitajaid; 

4) oskab analüüsida transpordisüsteemi efektiivsust kasutades 

kvantitatiivseid meetodeid; 
5) oskab analüüsida transpordivajadust ning pakkuda välja 

optimaalseid lahendusi. 

 

Õppeaine kood LT15.04 

Õppeaine nimetus Tehnikaõpe 

Maht 3 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskused logistikavaldkonna 

allüksuste põhilise tehnika kasutamiseks ning üksuste tehnilise 

väljaõppe korraldamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) teab Kaitseväes kasutusel oleva tehnika taktikalis-tehnilisi andmeid 

ja omadusi; 

2) oskab kasutada Kaitseväes enam levinud ratastehnikat ja 
transpordivahendiga orienteeruda; 

3) oskab planeerida ja läbi viia ratastehnika 1. taseme hooldust; 

4) oskab valida sõiduvõtteid ja marsruuti raskel maastikul; 
5) teab vintsimise ja pukseerimise töövõtteid; 

6) oskab hüdrotõstuki lihtsamaid töövõtteid koorma tegemisel; 

7) oskab kasutada levinumat väliteenistusvarustust; 
8) oskab planeerida ja koorineerida logistikaüksuste tehnilist väljaõpet. 

 

Õppeaine kood TK16.20 

Õppeaine nimetus Logistikafunktsioonid lahinguväljal 

Õppeaine maht  4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised ja oskused 
logistikataktika põhimõtete rakendamisest jalaväepataljoni 

lahinguteeninduse planeerimiseks ning kõigi logistikafunktsioonide 

erialaplaanide integreerimiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 
1) teab, millistest osadest koosneb lahinguteeninduse juhis; 

2) oskab tõlgendada kõrgema logistikaoperaatori koostatud 

lahinguteeninduse juhist; 
3) oskab koostada funktsioonipõhiseid toetusplaane osadena 

lahinguteenindusjuhiste juurde; 

4) oskab nimetada erinevate funktsioonide rõhuasetusi erinevate 
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taktikaliste tegevuste korral; 

5) oskab planeerida jalaväepataljoni varustamist, transporti, remonti ja 

hooldust, haavatute evakuatsiooni ning väliteenistusi erinevate 
taktikalise tegevuse variatsioonide puhul; 

6) teab erialaüksuste maastikule rühmitamise põhimõtteid; 

7) teab rühma- ja kompaniisuuruse transpordiüksuse erialase 

tegevuse korraldamise põhimõtteid. 
 

Õppeaine kood TK15.25 

Õppeaine nimetus Logistilise toetuse planeerimine ja juhtimine 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Eristav 

Õppeaine aineosad, maht, 
semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskused 

lahinguteeninduskontseptsiooni väljatöötamisest jalaväepataljoni 

taktikalise tegevuse toetamiseks ning selle kontseptsiooni 
tõlgendamiseks lahingteenindusüksuste operatsioonikäsuks. Õppeaine 

läbimise järel oskab õppur koostada tagalakompanii operatsioonikäsku 

ja lahinguteeninduse juhist. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab analüüsida lahinguteenindusüksuse ülesannet kõrgema ülema 

käsu, lahinguteeninduse juhise ja kõrgema toetava üksuse 

erialaplaanide põhjal; 
2) oskab hinnata lahinguteeninduse olukorda allüksuste ettekannete 

põhjal; 

3) rakendab lahinguteeninduse printsiipe tagalakompanii ja 
erialarühmade tegevuse planeerimisel; 

4) oskab koostada logistikaalaseid ettekandeid;  

5) rakendab üksuste maastikule rühmitamise põhimõtteid 

tagalakompanii ja tagalapataljoni rühmitus- ja toetusalade 
planeerimisel. 

 

Õppeaine kood TK15.26 

Õppeaine nimetus Logistilise toetuse planeerimise ja juhtimise praktika 

Maht 4 EAP 

Õppeaine hindamisviis Mitteeristav 

Õppeaine aineosad, maht, 

semester, hindamine 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskused lahinguteenindusüksuse 

juhtimiseks lahinguväljal. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel õppur: 

1) oskab juhtida lahinguteenindusüksuse tegevust maastikul;  
2) rakendab lahinguteeninduse printsiipe tagalakompanii ja 

erialarühmade tegevuse planeerimisel; 

3) oskab rühmitada maastikule kuni kompaniisuuruseid 
lahinguteenindusüksusi; 

4) oskab läbi viia varustusoperatsioone kuni rühmasuuruse 

jaotusülesandega sihtstruktuuriga; 

5) oskab viia läbi allüksuse motoriseeritud rännakut 
ümberpaiknemiseks ja veotegevuseks. 
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Praktika Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakenduskõrgharidusõppe õppekavas 

„Sõjaväeline juhtimine maaväes” (reg nr 80045) 

 

Kõrgharidusstandardiga (§8 lg 3) ette nähtud praktikamahud õppekava rakenduskõrgharidusõppe 

tasemel (15% õppekava kogumahust) on järgmised. 

 

 

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (JALAVÄE ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02  Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika 6 EAP 5 EAP 

TK15.04 

Tankitõrjerelvade materjalitehniline õpe, taktikaline 

kasutamine ja laskmised 7 EAP 4 EAP 

TK16.11 

Miinipilduja materjalitehniline õpe, taktikaline kasutamine 

ja laskmised 9 EAP 6 EAP 

LT16.10 Tehnikaõpe 4 EAP 1 EAP 

 Praktika maht kokku 60 EAP 

 Praktika % õppekavast ~32% 

   

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (MEHHANISEERITUD JALAVÄE 

ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02  Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

JP16.16 Lahinglaskmiste läbiviimise praktika 6 EAP 5 EAP 

TK15.07 Jalaväe lahingumasina materjalitehniline- ja meeskonnaõpe 15 EAP 11 EAP 

TK15.08 Mehhaniseeritud jalaväeüksuste taktika ja juhtimine 12 EAP 7 EAP 

 Praktika maht kokku 67 EAP 

 Praktika % õppekavast ~36% 
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Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (PIONEERI ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02  Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

TK15.09 Liikuvuse tagamine 6 EAP 1 EAP 

JP16.17 Lahinglaskmiste ja lõhkamisõpe 5 EAP 3,5 EAP 

TK14.16 Lahinguvõime säilitamine 3 EAP 2 EAP 

TK14.17 Pioneerirühma ja -kompanii lahingutegevus 9 EAP 6 EAP 

 Praktika maht kokku 56,5 EAP 

 Praktika % õppekavast ~30% 

    

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (ÕHUTÕRJE ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

TK16.14 Õhutõrje-kahuripatarei relva- ja lahinguõpe  10 EAP 5 EAP 

TK16.15 Õhutõrje-raketipatarei relva- ja lahinguõpe 7 EAP 3 EAP 

JP16.18 Õhutõrje instruktori praktika 3 EAP 3 EAP 

TK09.52 Õhutõrje lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise praktika 5 EAP 5 EAP 

 Praktika maht kokku 60 EAP 

 Praktika % õppekavast ~32% 

    

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (SUURTÜKIVÄE ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 
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TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

TK15.12 Tulejuhtimine ning jalaväekompanii ja –pataljoni tuletoetus 2 EAP 0.5 EAP 

LT16.12 Suurtükiväe laskeandmete arvutamine 6 EAP 3 EAP 

LT16.13 Suurtükiväe mõõdistusõpe 6 EAP 3 EAP 

TK15.17 Tulerühma ja -patarei lahinguõpe 3 EAP 1 EAP 

TK15.18 Suurtükiväe eriala praktika 6 EAP 6 EAP 

 Praktika maht kokku 57,5 EAP 

 Praktika % õppekavast ~31% 

    

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (SIDE ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

JP16.19 Sideohvitseri-instruktori praktika 8 EAP 8 EAP 

 Praktika maht kokku 52 EAP 

 Praktika % õppekavast ~26% 

    

Peaeriala ja spetsialiseerumisjärgse eriala praktika maht (LOGISTIKA ERIALA) 

Kood Õppeaine Maht 

Praktika maht 

õppeaines 

TK16.02 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 21 EAP 16 EAP 

TK16.03 Jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine  18 EAP 9 EAP 

TK16.07 Pataljoni lahingutegevuse juhtimise praktika 2 EAP 2 EAP 

JP16.06 Praktika nooremohvitseri rahuaja ametikohal 9 EAP 9 EAP 

TK16.05 Jalaväerühma stabiliseerivad tegevused 2 EAP 1 EAP 

TK16.08 Tulejuhtimine 2 EAP 1 EAP 

TK16.10 Tankitõrje algõpe 2 EAP 1 EAP 

JP16.04 Jalaväejao lahinglaskmised ja lõhkamised 3 EAP 2 EAP 

JP16.10 Instruktoriõpe 10 EAP 3 EAP 

JP16.20 Rahuaegne administreerimine ja materjalimajandus 3 EAP 1 EAP 

LT15.04 Tehnikaõpe 3 EAP 2 EAP 
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TK16.20 Logistikafunktsioonid lahinguväljal 4 EAP 2 EAP 

TK15.25 Logistilise toetuse planeerimine ja juhtimine 4 EAP 1 EAP 

TK15.26 Logistilise toetuse planeerimise ja juhtimise praktika 4 EAP 4 EAP 

 Praktika maht kokku 54 EAP 

 Praktik % õppekavast ~29% 

 

 

 

 
 

 


