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Eesti keel
Eesti keel
Kursuslasel on läbitud kas:
• Lahingukooli reservrühmaülema baaskursus
ajateenijatele (RRÜBKA) või;
• vabatahtlike reservohvitseride kursus (VROK) või;
• reservohvitseri baaskursus Kaitseliidus – rühmaülem
(ROKkl(R)).
KVÜÕA ülema poolt kinnitatud nimekirja alusel
Jalaväe reservrühmaülem (10 EAP)
Puudub
Õppekava eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised
lahingutegevuse alustest, jalaväerühma lahingutegevuse
korraldamisest ja planeerimistoimingutest rühmaülema
ülesannete täitmiseks sõjaajal.
Õppekava läbimise järel kursuslane:
1) teab maaväe lahingutegevuse aluseid;
2) teab kaardi ja maastiku sidumist ning taktikalisi
tingmärke lahingutegevuse planeerimiseks;
3) teab potentsiaalse vastase relvastust ja taktikat
roodu tasemel ning sellele antavaid tugevdusi;
4) teab lahingutegevuse liike ja jalaväerühma taktikalist
kasutamist nendes;
5) teab jalaväerühma relvastust;
6) teab jalaväerühma lahingutegevuse planeerimise
toiminguid;
7) teab lahingutoetuse kasutamist jalaväerühmas;
8) teab pedagoogika põhimõtteid.
Õppekava läbimist tõendav tunnistus
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Lõpetamisel antav auaste
Lõpetamisel antavad õigused
Õppekava ülesehituse
lühikirjeldus

Õppekava läbimine

Õppekava lõpetamise
tingimused
Lisainformatsioon

Puudub
Puudub
Õppekava koosneb neljast õppeainest:
• lahingutegevuse alused;
• lahingutoetus ja -teenindus;
• lahingutegevuse liigid;
• pedagoogika.
Õppekavas sisalduvate õppeainete läbimine on
kursuslastele kohustuslik. Õppeainetes sisalduvate
õppeteemade järel on kontrollküsimused, milledele õige
vastamine võimaldab järgneva õppeaine avanemise.
Õppeaineid ja -teemad läbitakse vastavalt e-õppe
keskkonnas fikseeritud järjekorrale.
Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida
õppeained 10 EAP mahus
Puudub

Õppeained ja -teemad
Lahingutegevuse alused
Topograafia
Taktikalised tingmärgid
Lahinguruum, alus- ja lahingufunktsioonid
JVK struktuur ja lahinguvõimsus
Vastaseõpe
Käsutüübid ja -formaat
Jalaväerühma lahingutoetus ja -teenindus
Tankitõrje
Pioneeriõpe
Sideõpe
Õhukaitse
Tulejuhtimine
Lahinguteenindus
Lahingutegevuse liigid
JVR rännak
JVR rünnak
JVR patrullid
JVR luure ja julgestus
JVR hajutatud lahingutegevus
JVR kaitse- ja viivituslahing
JVR lahingutegevus hoonestatud alal
Pedagoogika
Sõjaväepedagoogika
Relvaõpe
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Maht
akadeemilistes
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52
13
8
5
10
12
4
52
10
13
4
4
17
4
143
16
17
21
9
21
33
26
13
9
4
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Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine alaosad ja maht
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine alaosad ja maht
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

TK11.47
Lahingutegevuse alused
2 EAP
Puuduvad
Värskendada reservväelaste teadmisi maaväe
lahingutegevuste alustest, sõjatopograafiast ja
lahingukäsu formaadist ning allüksuste struktuuridest ja
varustusest, et luua alused lahingutegevuse
planeerimiseks.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) teab maastikul orienteerumise ning kauguste ja
kõrguste mõõtmise põhimõtteid;
2) teab Eesti Kaitseväes kasutatavaid taktikalisi
tingmärke kompanii tasemel jalaväerühma
lahingutegevuse planeerimiseks;
3) teab jalaväekompanii struktuuri, selle allüksuste
varustust ning lahinguvõimsuse kirjeldust;
4) teab lahinguruumi jaotust ning tegevuste funktsioonija mõjupõhist jaotust;
5) teab käsutüüpe ning lahingukäsu struktuuri;
6) teab taktikalise vastase PUNANE lahingujõude kuni
roodu tasemeni, nendele antavat tugevdust ja roodu
kasutamise erisusi lahinguliigiti.

TK11.48
Lahingutoetus ja -teenindus
2 EAP
Puuduvad
Värskendada reservväelase teadmisi jalaväerühma
(JVR) lahingutegevust toetavatest ja teenindavatest
funktsioonidest erinevates lahinguliikides.
Õppeine läbimise järel kursuslane:
1) teab pioneeriteenistuse aluseid ja selle kasutamise
põhimõtteid JVR lahingutegevuses;
2) teab kaudtule aluseid ja tulejuhtimise meetodeid ning
tuletoetuse kasutamise rolli ja põhimõtteid JVR
lahingutegevuses;
3) teab tankitõrje aluseid ning kasutamise rolli ja
põhimõtteid JVR lahingutegevuses;
4) teab side ja lahinguteeninduse aluseid ning
kasutamise põhimõtteid JVR lahingutegevuses.
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Õppeaine alaosad ja maht
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine alaosad ja maht
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

TK11.49
Lahingutegevuse liigid
5,5 EAP
Puuduvad
Värskendada reservväelase teadmisi jalaväerühma
(JVR) tegevuse planeerimisest ja juhtimisest erinevates
lahinguliikides JVR lahingutegevuse korraldamiseks.
Õppeine läbimise järel kursuslane:
1) teab JVR rännaku aluseid jalaväekompanii
koosseisus;
2) teab JVR kaitse- ja viivituslahingu korraldamise
aluseid;
3) teab JVR tegevuse erisusi linnnalahingus;
4) teab JVR rünnaku korraldamise aluseid;
5) teab JVR hajutatud lahingutegevuse aluseid;
6) teab JVR patrulli- ja luure aluseid.

TK11.50
Pedagoogika
0,5 EAP
Puuduvad
Värskendada reservväelase teadmisi väljaõppe
läbiviimisest ja jalaväerühma (JVR) relvastusest
õppetunni korraldamiseks rühmaülema tasemel.
Õppeine läbimise järel kursuslane:
1) teab õppetunni planeerimise, ettevalmistamise ja
läbiviimise põhimõtteid lähtudes pedagoogika
alustest;
2) teab JVR struktuurijärgse relvastuse üldandmeid ja
kasutamise ohutustehnikat.

Tarmo Laaniste
Major
Täiendusõppe Keskuse ülem
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