KINNITATUD
KVÜÕA ülema
13.10.2014 käskkirjaga nr 110
KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
KÕRGEMA SÕJAKOOLI PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi õppeasutus) Kõrgem Sõjakool (edaspidi
sõjakool) on õppeasutuse struktuuriüksus, mis tagab õppeasutuse ülesannete täitmise
käesoleva põhimäärusega sätestatud korras.
1.2. Sõjakooli ingliskeelne nimetus on Officer School.
1.3. Sõjakoolil on omanimeline lipp ja embleem.
2. SÕJAKOOLI EESMÄRK JA PÕHIÜLESANNE
2.1. Sõjakooli eesmärk on õppeasutuses läbiviidava õppetöö sidumine kasvatustööga.
2.2. Sõjakooli põhiülesanne on korraldada kadettide ja kuulajate teenistust ja isamaalist
kasvatust õppeasutuses.
3. SÕJAKOOLI JUHTIMINE JA STRUKTUUR
3.1. Sõjakooli juhib sõjakooli ülem, kes allub vahetult õppeasutuse ülemale ning asendab
viimast tema ja õppeosakonna ülema äraolekul.
3.2. Sõjakooli ülemal on õigus anda oma pädevuse piires teenistusalaseid käske sõjakooli
isikkoosseisule.
3.3. Sõjakooli ülema äraolekul asendab teda sõjakooli ülema ametijuhendis määratud
sõjaväelise auastmega ametikohal asuv tegevväelane või õppeasutuse ülema poolt
määratud tegevväelane.
3.4. Sõjakooli ülema teenistusülesanded, õigused ja vastutus on määratud sõjakooli ülema
ametijuhendiga.
3.5. Sõjakooli allstruktuuriüksused (edaspidi allüksus) on:
3.5.1. põhikursused;
3.5.2. keskastmekursused;
3.5.3. teised sõjakooli alluvusse määratud kursused.
3.6. Sõjakooli allüksused tagavad sõjakooli ülesannete täitmise käesoleva põhimäärusega
kehtestatud korras.
3.7. Allüksust juhib kursuse ülem, kes allub vahetult sõjakooli ülemale.
3.8. Kursuse ülema äraolekul asendab teda kursuse ülema ametijuhendis määratud
sõjaväelise auastmega ametikohal asuv tegevväelane või õppeasutuse ülema poolt
määratud tegevväelane.
3.9. Allüksuste isikkoosseisu teenistus- või tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse
ameti- või tööjuhenditega.
4. SÕJAKOOLI ÜLESANDED
4.1. Kujundab õppurites hoiakuid, mis aitavad omandatud teadmisi ja oskusi teenistuses
õigesti rakendada.
4.2. Korraldab õppurite teenistust kaitseväeteenistust reguleerivate õigusaktide alusel.
4.3. Korraldab ja viib läbi õppurite õppe- ja kasvatustööd.
4.4. Kaasab vajadusel õppe- ja kasvatustöö läbiviimisse õppejõude Kaitseväest ning
teistest õppe- ja ametiasutustest.
4.5. Viib läbi õppurite juhiomaduste hindamist.
4.6. Viib läbi õppetöö kontrolli, mille alusel esitab õppeasutuse ülemale ettepanekuid
õpikeskkonna ja õppeprotsessi parendamiseks ning kaasajastamiseks.
4.7. Koostab sõjakooli eelarve ja osaleb õppeasutuse eelarve väljatöötamisel.
4.8. Osaleb õppeasutuse aastakäsu väljatöötamisel.
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4.9. Korraldab õppeasutuse sporditegevust ja õppeasutuse osalemist spordivõistlustel.
4.10. Teeb ülesannete täitmiseks koostööd teiste õppeasutuse struktuuriüksustega,
Kaitseväe struktuuriüksustega ning muude õppe- ja ametiasutustega.
4.11. Täidab teisi õigusaktidest tulenevaid või õppeasutuse ülema pandud ülesandeid.
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