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Õppekava koostajad: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Mjr Artur Meerits 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 
(KVÜÕA) Rakendusuuringute keskus 
(RUK) 

nooremteadur 

Mjr Aldo Reimets 
1. jalaväebrigaadi  suurtükiväepataljon 
suurtükiväekool (1JVBr STV kool) 

ülem 

Kpt Kaimo Jürnas 
1. jalaväebrigaadi  õhutõrjepataljon 
õhutõrjekool (1JVBr ÕT kool) 

ülem 

Kpt Aigar Allika 
1. jalaväebrigaadi  pioneeripataljon 
pioneerikool (1JVBr PiP kool) 

ülem 

 
Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertavamuse: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Kol-ltn Madis 
Nõmme 

KVÜÕA Lahingukool ülem (reservis) 

Mjr Tarmo 
Kompus 

1. jalaväebrigaadi  staap operatiiv- ja 
väljaõppejaoskond (1JVBrS S3 7) 

staabiohvitser 

 
Kokkuvõte seletuskirja „Reservrühmaülema baaskursus ajateenijatele“  
õppekava muutmise juurde 
 
Kaitseväe juhataja 23.10.2009 käskkirjaga nr 411 kinnitatud „Reservrühmaülema 
baaskursus ajateenijatele“ (RRÜBKA) õppekava on ühtne kõikidele väe- ja relvaliikidele 
ning  kursuse läbivad kõik ajateenijad, kes nimetati reservohvitseri ametikohale (edaspidi 
reservrühmaülema ametikoht). KVÜÕA Lahingukool ja struktuuriüksused analüüsisid 
väljaõppe kokkuvõtteid ja tagasisidesid ning võrdlesid reservrühmaülema poolt 
täidetavaid rahu- ja sõjaaja funktsioone ning jõudsid järeldusele, et õppekava on vaja 
kaasajastada. Seoses muudatustega on nimetuseks „Reservrühmaülema kursus“ 
(RRÜK), mis koosneb baasmoodulist ja spetsialiseerumismoodulist. Õppekava täiendati 
järgnevalt: 
1. Baasmoodul, mille kestuseks on viis nädalat: 

1.1. Baasmoodulil keskendutakse esmastele teadmistele, oskustele ja protseduuridele 
(jalaväe)rühma juhtimisel ründavates, kaitsvates ja kaasnevates tegevustes, mis 
on olenemata relvaliigist samad. Antakse ülevaade toetavate ja teenindavate 
üksuste võimekustest ning piirangutest jalaväebrigaadi raamistikus; 

1.2. Välja on jäetud õppeained, mis on eelnevatel kursustel läbitud, näiteks 
sõjatopograafia, maastikumudeli ehitamine, riviõpe jms.; 

1.3. Lisatud on õppeaineid, et tagada üksuse juhtimine ja olukorrateadlikkus, näiteks 
eestvedamine, konfliktide juhtimine, täpsuslaskurite kasutamine, lahingutegevuse 
eriliigid, kompaniiülema asendamine jms.; 

1.4. Vähendatakse praktiliste harjutuste mahtu, sest olemasolev aeg võimaldab 
vähestel saada rühma juhtimiskogemus. Selle asemel keskendutakse kursuslaste 
otsuse vastuvõtmise protsessi kiirendamisele läbi taktikaliste otsustusmängude, 
kus kõik kursuslased peavad välja töötama enda lahinguplaani, selle 
arusaadavalt teistele esitama ning seda kaitsma; 

1.5. Rakenduspedagoogika mahtu on vähendatud näidistundide ja õpilasharjutuste 
arvelt. Toimub õpe tunni ettevalmistamise ja läbiviimise kohta eelnevalt läbitud 
teemal, õpetamiskogemuse saavad kursuslased töövälisel ajal (9-10 tund) enda 
kursusele tunde andes, kus eesmärk avaliku esinemisoskuse arendamine; 

1.6. Suurendatud on vastase ja erialase toetuse õppeainete mahtu. 
2. Spetsialiseerumismoodul, mille kestuseks on kolm nädalat: 
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2.1. Toimub vastavalt struktuuriüksuste vajadusele, eelduseks on KVÜÕA 
Lahingukooliga kooskõlastatud õppekava; 

2.2. KVÜÕA Lahingukool viib läbi spetsialiseerumismooduli jalaväe erialale, mille 
vältel harjutatakse praktiliselt nii motoriseeritud kui ka mehhaniseeritud 
jalaväeüksuse tegevuse juhtimist rünnakul, kaitsel, rännakul ning paiknemisel. 
Planeeritakse ning harjutatakse virtuaalselt KVÜÕA RUK-i matkekeskuses 
erinevate toetusüksuste tegevust sünkroniseeritud tulesüsteemis. 

 
Kooskõlastajad: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus ametikoht 

Kol Enno Mõts 
 

KVÜÕA  ülem 

Mjr Meelis Jõemaa 
 

KVÜÕA Lahingukool ülem 

 
Ümberhindamine 

Jrk. Ümberhindajad  
Ümberhindamise raporti 
kinnitamise kuupäev, kuu ja 
aasta 
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Õppekava nimetus Reservrühmaülema kursus 

Õppekava nimetus inglise 
keeles Reserve Platoon Leader Course 

Õppe tüüp Täiendusõpe 

Õppekavarühm Riigikaitse 

Õppevorm Statsionaarõpe / Täiskoormusega õpe 

Kvalifikatsioonitase SVA Ohvitser I (O1R) 

Õppeasutus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused  

Õppekava maht 320 akadeemilist tundi 

Õppe nominaalkestus 8 nädalat (5 baas + 3 spetsialiseerumine) 

Õppekava kinnitamine  

Õppekeel Eesti keel 

Õpiväljundite saavutamiseks 
vajalikud teised keeled Puuduvad 

Õppekava sihtrühm Kaitseväe ja Kaitseliidu reservohvitseri kohale planeeritud 
reservväelased. 

Kandideerimistingimused - Eesti Vabariigi kodakondsus; 
- keskharidus; 
- läbitud nooremallohvitseride kursus (SVA A1). 

Õppekavale asumise 
tingimused 

Puuduvad 

Õppekavajärgne 
spetsialiseerumine 

Õppekava võimaldab spetsialiseeruda maa-, mere- või 
õhuväe suunal. Maaväe suunal on võimalik valida 
järgnevad erialad: 

- jalavägi; 
- tankitõrje; 
- sõjaväepolitsei; 
- miinipilduja; 
- luure; 
- pioneeri; 
- õhutõrje; 
- suurtükivägi; 
- side; 
- logistika. 

Erialakursuste avamine ja kursuslaste suunamine toimub 
vastavalt väeliigi, struktuuriüksuste vajadusele.  

Õppekava eesmärk Õppekava eesmärk on anda alused ja suunised 
reservrühmaülemate ettevalmistamiseks kõikidele Eesti 
Kaitseväe väeliikidele, struktuuriüksustele ning Kaitseliidule. 

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab sõjaväelise juhi omadusi, rolli, ülesandeid ja 

vastutust ning nende rakendusvõimalusi oma 
igapäevases teenistuses; 

2) oskab ennast analüüsida juhina erinevates 
olukordades ning oma otsuseid väljendada selgelt ja 
üheselt mõistetavalt nii suuliselt kui kirjalikult; 

3) teab lahingutegevuse planeerimise tervikprotsessi 
rühma tasemel ning on võimeline kohandama 
plaane vastavalt olukorra muutustele; 

4) teab rühma suuruse üksuse kasutamise põhimõtteid 
erinevates lahingutegevustes; 

5) teab määratud eriala rühma suuruse üksuse/ 
spetsialisti ametikoha planeerimise ja tegutsemise 
põhimõtteid erinevates lahingutegevustes; 
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6) oskab iseseisvalt täita spetsialistina/ rühmaülemana 
talle määratud ülesandeid kõrgema üksuse 
koosseisus. 

Õppekeskkond Õppeklass, maastik 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid Kursuse läbimist tõendav tunnistus koos lisadega 

Lõpetamisel omandatav 
kvalifikatsioon ja oskused 

Õppekava täies mahus läbimine vastab ohvitser I astmele 
(O1R) Eesti Kaitseväes. 

Lõpetamisel antav auaste Kursuse läbimine on eelduseks lipniku auastmele 
esitamiseks. 

Lõpetamisel antavad õigused Puuduvad 

Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus  

Õppekava koosneb kahest moodulist: 
1) Baasmoodul (200 akadeemilist tundi), sh: 

- lahingutegevuse planeerimine; 
- lahingutegevuse juhtimine erinevates lahinguliikides; 
- rühma juhiks olemine. 

2) Spetsialiseerumismoodul vastavalt erialale (120 
akadeemilist tundi). 

Õppekava läbimine Baasmooduli ja spetsialiseerumismooduli õppeainete 
läbimine on kursuslasele kohustuslik. Õppeained läbitakse 
vastavalt KVÜÕA Lahingukoolis ja struktuuriüksustes/ 
erialakoolides koostatud väljaõppe- ning tunniplaanidele. 
Õppekava õppeainete läbiviimine täpsustatakse 
ainekavadega. 

Õppekava lõpetamise 
tingimused 

Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 
320 akadeemilist tundi. Kursuse edukaks lõpetamiseks on 
kohustuslik osaleda vähemalt 90% õppeaine tundidest ja 
sooritama positiivsele tulemusele kõik eksamid ja 
arvestused. 

Õppekava koostamise alus Kaitseväe juhataja 14.12.2015 käskkiri nr 328 „Ohvitseride 
sõjalise väljaõppe nõuded ja teenistusmudel“; 
KVPS J1 ülema/ ohvitseride sõjaväelise väljaõppe 
vastavuse hindamise komisjoni esimehe 18.03.2016 nr J1-
3.2-2.2/15944-1 “Ohvitseride sõjaväelise väljaõppe 
alamastmete kehtestamine”; 
KVÜÕA ülema 17.06.2016 käskkiri nr. 55 „KVÜÕA 
täiendusõppe eeskiri“; 
KVÜÕA nõukogu 14.06.2016 otsus „KVÜÕA õppekava 
statuut“. 

Lisainformatsioon KVÜÕA Lahingukool 
tel 717 6373, e-post kvlk@mil.ee 
www.ksk.edu.ee 
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BAASKURSUSE MOODUL 
Maht 

 200 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised lahingupidamise 
põhimõtetest ning arendada kursuslase oskusi tegutseda sõjaväelise juhina 
rühmaülema ametikohal rahu- ja sõjaajal. Lisaks jälgitakse kursuslase 
käitumist ja juhiks arenemist nii õppetöö käigus kui ka õppetöö välisel ajal 
ning õpingute lõpuks koostatakse kõikidele kursuslastele individuaalne 
iseloomustus tema juhiomaduste ja nende arenemiste kohta.  

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab Eesti sõjalise riigikaitse ülesehitust ning toimimist rahu ja sõjaajal; 
2) teab ohvitserist sõjaväelise juhi rolli ja vastutust ning rakendab neid 

igapäevases teenistuses; 
3) lähtub otsustamisel kõrgema ülema kavatsusest ja arvestab üksuse 

jätkusuutlikkust; 
4) sooritab lahingutegevuse püsitoimingud ja koostab nõutavad dokumendid 

(käsud, ettekanded jne) vastavalt situatsioonile ja kehtestatud normidele; 
5) tunneb erinevaid taktikalisi tegevusi, tehnilisi võtteid nende läbiviimiseks 

ning on võimeline neid juhina loovalt ja olukorra kohaselt kasutama. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Puuduvad 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.54 Rühma juhiks olemine 26 ak. tundi ME 

TO17.55 Rühma lahingutegevuse planeerimine 28 ak. tundi E 

TO17.56 Rühma juhtimine erinevates 
lahinguliikides 130 ak. tundi E 

TO17.57 Relva- ja laskeõpe 16 ak. tundi ME 

 

Õppeaine kood TO17.54 

Õppeaine nimetus Rühma juhiks olemine 

Maht 26 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused enese arendamiseks Eesti Kaitseväele sobivaks 
sõjaväeliseks juhiks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab juhtimise üldaluseid ja funktsioone, sõjaväelise juhi 

omadusi, rolli, ülesandeid ja vastutust ning nende 
rakendusvõimalusi oma igapäevases teenistuses;  

2) teab eestvedamise, meeskonna kujundamise ja motiveerimise 
aluseid ja oskab ennast analüüsida juhina erinevates 
olukordades; 

3) teab konfliktilahendamise mudeleid ning emotsioonide ja viha 
juhtimise aluseid; 

4) teab pedagoogika põhitõdesid allüksuse väljaõppe 
läbiviimiseks; 

5) teab reservteenistuse sisu ja ülesehitust. 

Õppeaine õppemeetodid Loengud, iseseisvad tööd, seminarid, grupitööd, harjutused 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik test, juhtimissooritused, eneseanalüüs 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab juhtimisfunktsioonid, erinevad juhtimise põhimõtted, 
sõjaväelise juhi rollid ja omadused ning järgib esitatavaid 
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nõudeid (väärtused, kohustused, distsipliin, omadused); 
- selgitab eestvedamise, motiveerimise ja meeskonna 

kasvatamise põhimõtteid, kirjeldab enda tugevaid ja 
arendatavaid juhiomadusi; 

- selgitab konfliktide lahendamisel ja emotsioonide juhtimisel 
võimalikke rakendatavaid võtteid; 

- rakendab pedagoogika põhitõdesid tunni läbiviimisel endale 
tuntud teemal; 

- selgitab reservteenistuse sisu ja toimimise põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.55 

Õppeaine nimetus Rühma lahingutegevuse planeerimine 

Maht 28 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskused rühma 
suuruse üksuse lahingutegevuse planeerimiseks läbi analüütilise 
otsustusprotsessi. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab lahinguruumi jaotust ning selle jaotuse funktsionaalsust 

läbi lahingu- ja alusfunktsioonide; 
2) teab sõjaväelise juhtimise protsessi ning oskab tuletada enda 

ülesande kõrgema üksuse käsust arvestades omade ja vastase 
üksuste võimeid ja piiranguid; 

3) teab erinevate lahingukäskude ja ettekannete ülesehitus- ning 
koostamise ja edastamise põhimõtteid; 

4) oskab planeerida rühmasuuruse üksuse tegevust erinevates 
taktikalistes olukordades 

Õppeaine õppemeetodid Loengud, iseseisvad tööd, harjutused. 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik eksam, praktiline sooritus (käsu koostamisest kuni ülesande 
täitmiseni) 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Rakendab alusfunktsioonide täitmiseks olemasolevat ressurssi 
säästlikult, lähtudes lahingufunktsioonidest ja arvestades 
lahinguruumi, manööversõja põhimõtteid ning taktikalist 
tegevust; 

- teeb otsuseid iseseisvalt lähtudes kõrgema ülema kavatsusest 
ja piirangustest, sealjuures arvestades võimalike riskide ja 
tagajärgedega;  

- kirjeldab käsu ja selle punktide sisu ning erinevaid tüüpe, ja 
koostab iseseisvalt üksuse tegevusplaani, käsud ja ettekanded 
kasutatavate formaatide alusel, järgides lahingujuhtimise 
protsessi; 

- planeerib rühmasuuruse üksuse tegevuse ning koostab 
lahingukäsu erinevate taktikaliste ülesannete lahendamiseks. 

 

Õppeaine kood TO17.56 

Õppeaine nimetus Rühma juhtimine erinevates lahinguliikides 

Maht 130 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused rühma suuruse üksuse lahingutegevuse juhtimiseks 
koos vajalike tehniliste võtete ning protseduuridega nii iseseisvalt 
kui ka suurema üksuse koosseisus. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab pealetungivate tegevuste põhimõtteid ja protseduure; 
2) teab kaitsvate tegevuste põhimõtteid ja protseduure; 
3) teab kaasnevate tegevuste aluseid, põhimõtteid ja 
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protseduure; 
4) teab rühma tugevduseks või toetuseks antud vahendite 

võimekust ja tegutsemise põhimõtteid; 
5) teab põhimõtteid ja protseduure lahingutegevuse eriliikides 

(talv, hoonestatud ala); 
6) lahendab erinevaid taktikalisi olukordi integreerides 

lahingutoetust ja -teenindust. 

Õppeaine õppemeetodid Loengud, seminarid, iseseisvad tööd, harjutused 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik eksam, praktiline sooritus (käsu koostamisest kuni 
ülesande täitmiseni) 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab pealetungi etapid, lahingutegurid ja põhimõtted; 
- nimetab kaitse etapid, lahingutegurid ja põhimõtted; 
- nimetab kaasnevate tegevuste etapid, lahingutegurid ja 

põhimõtted; 
- planeerib allutatud toetuse ja tugevduse tegevust arvestades 

nende kasutamise piirangutega ning koordineerib enda 
lahingutegevust naabritega; 

- planeerib rühma lahingutegevust talvel ja hoonestatud alal, 
arvestades nende liikide eripäraga; 

- lahendab juhtimisülesande vastavalt olukorrale ja etteantud 
ajaraamidele. 

 

Õppeaine kood TO17.57 

Õppeaine nimetus Relva- ja laskeõpe 

Maht 16 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Käsitseb sõjaväerelvi (edaspidi relvi) püstolit ja automaati ohutult, 
tõhusalt ja taktikaliselt õigesti. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab relva ohutult käsitseda; 
2) oskab rakendada taktikalise relvakäsitsemise põhimõtteid; 
3) tabab erinevates olukordades sihtmärki kiirelt ja täpselt; 
4) reflekteerib (annab hinnangu ja põhjendab) enda          
relvakäsitsemist. 

Õppeaine õppemeetodid Laskeharjutused 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Automaatrelva baasõppe laskeharjutused A.1 ja Test nr.3. 
Püstoli laskeharjutused P.1 ja P.2. 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Käsitseb relva ohutustehniliselt õigesti; 
- rakendab taktikalise relvakäsitsemise põhimõtteid; 
- sooritab lasketesti vastavalt kehtestatud normidele; 
- põhjendab tabamusi lähtudes enda relvakäsitsemisest.  
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL – JALAVÄE ERIALA 
Maht 

120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised kerge- ja motoriseeritud 
jalaväerühma ülesannetest ning protseduuridest ja esmase 
kogemuse/oskuse juhtida rühma ründavates, kaitsvates ja kaasnevates 
tegevustes. Omandatakse esmased teadmised kompanii 
lahinguplaneerimistoimingute läbimiseks, et vajadusel asendada 
kompaniiülemat. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväepataljoni käsu ülesehitust ning kuidas koostada selle põhjal 

kompaniiülema käsk; 
2) oskab juhtida jalaväerühma ilma abita, kuid tegevus nõuab kontrolli, 

kaitsesse rühmitumisel, planeeritud kui ka planeerimata rünnakul ning 
kaasnevates tegevustes (rännak, paiknemine); 

3) teab jalaväerühma raskuspunkti loomise ja juhtimise põhimõtteid; 
4) sooritab juhendamisel lahingutegevuse püsitoimingud ja koostab 

nõutavad dokumendid (käsud, ettekanded jne) vastavalt situatsioonile ja 
kehtestatud normidele. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.58 Kompaniiülema asendamine 20 ak. tundi ME 

TO17.59 Jalaväerühma juhtimine 100 ak. tundi ME 

 

Õppeaine kood TO17.58 

Õppeaine nimetus Kompaniiülema asendamine 

Maht 20 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
jalaväepataljoni käsu ülesehitusest ja oskuse koostada 
kompaniiülema lihtsustatud käsk. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) saab aru pataljoniülema kavatsusest ning lahingukavandist; 
2) oskab analüüsida vastase võimekust ja tegevusi kuni pataljoni 

tasemeni; 
3) oskab analüüsida omade üksuste ülesandeid; 
4) oskab sõnastada kompaniiülema kavatsuse, koostada 

tegevusvariandid ja lahingukavandi. 

Õppeaine õppemeetodid Loengud, seminarid, iseseisvad tööd 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kompaniiülema lihtsustatud käsu koostamine 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab enda üksuse määratud ja tulenevad ülesanded ning 
eristab olulise ülesande; 

- koostab jalaväe kompanii lahinguplaani järgidas 
lahinguplaneerimise toiminguid. 

 

Õppeaine kood TO17.59 

Õppeaine nimetus Jalaväerühma juhtimine 

Maht 100 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskused jalaväerühma 
lahingutegevuse juhtimiseks. 
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Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab motoriseeritud ja kerge jalaväerühmade rakendamise 

erinevusi; 
2) oskab juhtida jalaväerühma planeeritud ja planeerimata 

rünnakut arvestades lahingutoetuse ja –teenindusega; 
3) oskab juhtida jalaväerühma kaitsele rühmitumist ja kiirkaitset 

arvestades lahingutoetuse ja –teenindusega; 
4) oskab juhtida jalaväerühma tegevust rännakul ja paiknemisel; 
5) loob rühma raskuspunkti kasutades meeskonna (tankitõrje 

granaadiheitja, raskekuulipilduja) relvi arvestades taktikalist 
olukorda ning rakendab ohutu relvakäsitsemise põhimõtteid.  

Õppeaine õppemeetodid Harjutused, laskeharjutused 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Praktiline sooritus rühma juhtkonnas ja koosseisus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Koostab jalaväerühma tegevusplaani järgides 
lahinguplaneerimise toiminguid arvestades kasutatava üksuse 
ja vahendite võimetega; 

- lahendab juhtimisülesande vastavalt olukorrale ja etteantud 
ajaraamidele; 

- käsitseb meeskonnarelvi (tankitõrje granaadiheitja, 
raskekuulipilduja) efektiivselt ja ohutult.  
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL – PIONEERI ERIALA 
Maht 

120 ak. tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised pioneerirühma 
ülesannetest ning protseduuridest. 
Esmane kogemus ja oskus juhtida ning planeerida kuni tugevdatud 
pioneerirühma tegevust pioneeriülesannete täitmisel kaitsvates, 
pealetungivates ning kaasnevates maismaategevustes väeliikide vahelises 
koostöös. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab pioneeriüksuste eesmärke ja ülesandeid maismaategevustes; 
2) oskab planeerida pioneerirühma tegevust relvaliikide vahelisel koostööl;  
3)teab pioneerirühma planeerimise protseduure erinevatel   
pioneeriülesannetel;  
4) koostab pioneeritoetusplaani nõutavad dokumendid (käsud, ettekanded 
jne) vastavalt kõrgema käsu juhistele ja kehtestatud normidele. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud nooremallohvitseride pioneeri eriala kursus ja reservrühmaülema 
kursuse baasmoodul. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

 

 

Õppeaine kood TO17.61 

Õppeaine nimetus Pioneerirühma juhtimine 

Maht 100 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskused 
pioneerirühma lahingutegevuse juhtimiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.60 Juhtimise alused 20 ak. tundi ME 

TO17.61 Pioneerirühma juhtimine 100 ak. tundi ME 

Õppeaine kood TO17.60 

Õppeaine nimetus Juhtimise alused 

Maht 20 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
pioneeriüksuste juhtimise protsessidest ja vahenditest ning 
teadmised pioneeritegevusest relvaliikide vahelisel koostööl. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab pioneeritegevuse põhiülesannete eesmärke erinevates 

maismaategevustes; 
2) oskab analüüsida VA pioneeriüksuste struktuuri, võimekust ja 

tegevusi; 
3) mõistab pioneeriüksuste juhtimise protsesse ja vahendeid; 
4) mõistab toetatava kuni jalaväekompanii suuruse üksuse 

lahinguplaani. 

Õppeaine õppemeetodid Loengud, seminarid, iseseisvad tööd 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Pioneeritoetusplaani koostamine. 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Koostab pioneerirühma ülema käsu jälgides pioneeriüksuste 
juhtimise protsesse; 

- koostab pioneeritoetuse plaani, mis toetab jalaväekompanii 
lahinguplaani. 
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1) teab pioneerirühma tugiala hõivamise ja pioneerirühma 
ümberpaiknemise põhimõtteid; 

2) oskab juhtida ja planeerida pioneerirühma tegevust 
tõkestustöödel; 

3) oskab juhtida ja planeerida pioneerirühma tegevust liikuvuse 
tagamise ülesannetel; 

4) oskab planeerida pioneerirühma lahinguvõime säilitamisega 
seotud ülesandeid; 

5) oskab planeerida ja juhtida pioneerirühmale püstitatavaid 
pioneeriluureülesandeid; 

6) oskab planeerida ja juhtida pioneerirühmale püstitatavaid 
reservülesandeid; 

7) teab pioneeriüksuste tagamise põhimõtteid. 

Õppeaine õppemeetodid Harjutused 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Praktiline sooritus rühma juhtkonnas 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Koostab tõkestusplaani arvestades pioneerirühma kasutuses 
olevate vahendite võimkusega; 

- koostab pioneerirühma liikuvuse tagamise plaani arvestades 
pioneerirühma võimekust; 

- koostab jalaväerühma välikindlustusplaani ja ressursilise 
jaotuse; 

- koostab plaani pioneerirühmale püstitatud pioneeriluure 
ülesande täitmiseks; 

- koostab pioneerirühmale püstitatud reservülesande täitmise 
plaani. 
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL - ÕHUTÕRJEKAHURI ERIALA 
Maht 

120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused tasemel, mis 
võimaldab tal täita rahuajal ÕT-kahurirühma ülema abi või ÕT-kahurirühma 
vanema abi ülesandeid ning sõjaajal ja reservohvitseride õppekogunemistel 
juhtida ÕT-kahurirühma ja täita ÕT-kahurirühma ülema ülesandeid. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) oskab lasta teenistusrelva ebastandartsetest laskeasenditest ning 

käsitseda seejuures relva ohutult; 
2) teab kahurirühma juhtimise põhimõtteid lahingus; 
3) teab jalaväebrigaadi ning õhutõrjepataljoni struktuuri ning nende 

rakendamise ja rühmitamise põhimõtteid; 
4) teab oma rolli toetava üksuse otsuse vastuvõtmise protsessi ning oskab 

seda täita. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul ning õhutõrje allohvitseri 
erialakursus. 

Mooduli hindamine: Mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.62 Laskeõpe 4 ak. tundi ME 

TO17.63 Õhutõrje kahurirühma lahinguõpe 50 ak. tundi E 

TO17.64 Õhutõrje taktikaõpe 6 ak. tundi ME 

TO17.65 Õhutõrje juhtimisõpe 60 ak. tundi E 

 

Õppeaine kood TO17.62 

Õppeaine nimetus Laskeõpe 

Maht 4 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskused lasta 
teenistusrelva ebastandardsetest laskeasenditest ning oskuse 
käsitseda relva ohutult. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) valdab ebastandardseid laskeasendeid; 
2) oskab käsitseda relva ohutult. 

Õppeaine õppemeetodid Harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Laskeharjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Laskur valdab ebastandardseid laskeasendeid; 
- laskur rakendab ohutuid relvakäsitsemise põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.63 

Õppeaine nimetus Õhutõrje kahurirühma lahinguõpe 

Maht 50 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskus juhtida 
kahurirühma lahingtegevuses ning teadmised elektroonilisest 
sõjapidamisest ning õhutõrjepataljoni lahinguteenindustoetuse 
põhimõtetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab teostada kahurirühma positsioonide luuret; 
2) oskab planeerida ning viia läbi motoriseeritud rännakut; 
3) oskab juhtida kahurirühma positsioonidel; 
4) oskab planeerida ning viia läbi valmistumisülesandeid; 
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5) teab lahinguteenindustoetuse põhimõtteid; 
6) oskab püstitada ning juhtida rühma tulejuhtimispunkti; 
7) teab elektroonilise sõjapidamise põhimõtteid. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Luurab nõuetekohased kahurirühma positsioonid; 
- planeerib ning viib läbi motoriseeritud rännaku; 
- juhib kahurirühma tegevust positsioonidel; 
- planeerib ning viib läbi valmistumisülesande; 
- kirjeldab lahinguteeninduse põhimõtteid; 
- püstitab ning juhib rühma tulejuhtimispunkti; 
- kirjeldab elektroonilise sõjapidamise põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.64 

Õppeaine nimetus Õhutõrje taktikaõpe 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
jalaväebrigaadi ning õhutõrjepataljonistruktuurist ning nende 
rühmitamise ja rakendamise põhimõtetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväebrigaadi koosseisu ja selle rakendamise 

põhimõtteid; 
2) teab ÕTP koosseisu ja kasutamise ning rühmitamise 

põhimõtteid. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- visandab jalaväebrigaadi struktuuri ning nimetab selle 
rakendamise põhimõtted; 

- visandab ÕTP struktuuri ning kirjeldab rühmitamise ja 
kasutamise põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.65 

Õppeaine nimetus Õhutõrje juhtimisõpe 

Maht 60 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused osalemiseks toetatava üksuse otsuse vastuvõtmise 
protsessis, et võimaldada neil teha efektiivsemalt koostööd ja 
juhtida rühma lahingutegevust, lähtudes toetatava üksuse 
lahinguplaanist. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab õhutõrjepataljonis kasutatavaid taktikalisi 

tingmärke ning oskab neid kasutades vormistada 
kaardikilesid; 

2) teab Kaitseväes kasutatavaid termineid ja lühendeid; 
3) teab patarei ja rühma juhtimisprotsessi; 
4) oskab täita ÕTP kasutatavaid ettekande vorme; 
5) teab erinevaid alluvus- ja toetussuhteid; 
6) teab oma rolli JVP staabi otsuse vastuvõtmise 

protsessis; 
7) teab lahinguvälja luurealase ettevalmistuse (õhk) 

protsessi. 
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Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test ja kaardiharjutus. 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- visandab ÕTP kasutatavad tingmärgid nõuetekohaselt 
kaardikilele; 

- tunneb ära Kaitseväes kasutatavaid termineid; 
- kirjeldab patarei ja rühma juhtimisprotsessi; 
- koostab ettekandeid vastavalt ÕTP normidele; 
- kirjeldab alluvus- ja toetussuhteid; 
- kirjeldab oma rolli JVP otsuse vastuvõtmise protsessis; 
- kirjeldab LLE (õhk) protsessi. 
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL - ÕHUTÕRJERAKETI ERIALA 
Maht 

120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused tasemel, mis 
võimaldab täita rahuajal ÕT-raketirühma ülema abi või ÕT-raketirühma 
vanema abi ülesandeid ning sõjaajal ja reservohvitseride õppekogunemistel 
juhtida ÕT-raketirühma ja täita ÕT-raketirühma ülema ülesandeid. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab ÕTRakR ülema ülesannet toetatava üksuse OVP-s; 
2) oskab planeerida RakR tegevust erinevates lahinguliikides ning nende 

etappides.  

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul ning õhutõrje allohvitseri 
erialakursus. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.66 Õhutõrje raketirühma juhtimisõpe 45 ak. tundi E 

TO17.67 Õhutõrje raketirühma lahinguülesanded 75 ak. tundi E 

 

Õppeaine kood TO17.66 

Õppeaine nimetus Õhutõrje raketirühma juhtimisõpe 

Maht 45 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Juhtimisõppe eesmärgiks on anda kursuslastele teadmised 
osalemiseks toetatava üksuse otsuse vastuvõtmise protsessist, et 
võimaldada neil teha efektiivsemalt koostööd ja juhtida rühma 
lahingutegevust lähtudes toetatava üksuse lahinguplaanist. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab alluvus- ja toetussuhete põhimõtteid; 
2) team kuidas ÕTRakR ülem osaleb JVP OVP-s; 
3) oskab lahinguvälja luurealast ettevalmistust (õhk) koostada; 
4) oskab määrata õhutõrje prioriteete JVP lahingutegevuse eri 

etappides; 
5) oskab limiteeritud ajaraamis võtta vastu otsuseid ja need 

esitada nõutud viisil. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Test, taktikaline otsustusmäng 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Võrdleb mismoodi mõjutavad erinevad alluvus- ja toetussuhted 
ÕTRakR lahingutegevust;  

- kirjeldab kuidas ÕTRakR ülem osaleb JVP OVP-s; 
- moodustab ja esitab vastavalt käsule LLE (õhk) produkti; 
- määrab õhutõrje prioriteedid JVP lahingtegevuse eri etappides; 
- võtab osa taktikalisest otsustusmängust. 

 

Õppeaine kood TO17.67 

Õppeaine nimetus Õhutõrje raketirühma lahinguülesanded 

Maht 75 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on valmistada kursuslased ette ÕTRakR 
ülema ja rühmavanema sõjaaja ülesannete täitmiseks ÕTRakPa 
koosseisus ja koostöös toetatava üksusega (reeglina JVP). 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab raketirühma ülema ja -vanema ülesandeid lahingute 
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ettevalmistavas etapis, lahingutegevuse aktiivses faasis ja 
reorganiseerimisel; 

2) oskab planeerida RakR tegevust asustatud alal; 
3) oskab planeerida RakR tegevust pealetungil; 
4) oskab planeerida RakR tegevust kaitselahingus; 
5) oskab planeerida RakR tegevust viivituslahingus; 
6) oskab planeerida RakR tegevust ümberpaiknemisel ning 

koondumisala julgestamisel; 

Õppeaine õppemeetodid Kalssitund, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab raketirühma ülema ja -vanema ülesandeid lahingute 
ettevalmistavas etapis, lahingutegevuse aktiivses faasis ja 
reorganiseerimisel; 

- planeerib RakR tegevust asustatud alal; 
- planeerib RakR tegevust pealetungil; 
- planeerib RakR tegevust kaitselahingus; 
- planeerib RakR tegevust viivituslahingus; 
- planeerib RakR tegevust ümberpaiknemisel ning 

koondumisala julgestamisel. 
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL – SUURTÜKIVÄE ERIALA 
(TAGALAPATAREI) 

Maht 
120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslastele teadmisi ja oskusi tasemel, mis 
võimaldab neil täita suurtükiväepataljoni tagalapatarei rühmaülema või 
patareiülema abi ülesandeid. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, relvastust, 

põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao tasemeni. 
2) oskab tegutseda tseremooniatel ning mõistab mõistab ohvitserile kohase 

käitumise aluseid; 
3) teab taktikalise vastase ülesehitust ja võimekust kuni motolaskurbrigaadi 

tasemeni; 
4) teab patareis kasutatava relvastuse ja tehnika üldisi omadusi ja 

kasutuspõhimõtteid; 
5) teab side planeerimise, loomise ja pidamise põhimõtteid pataljonis ja 

brigaadis; 
6) teab suurtükiväepataljonis tagalateenistuse ja lahinguteenindustoetuse 

korraldamise põhimõtteid ja oskab grupitööna spetsialistist juhendaja 
abiga koostada põhilisi tagala alaseid dokumente; 

7) teab pataljoni tagala-allüksuste taktikalise tegevuse üldaluseid ja tagala-
ala rühmaülemate ülesandeid. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul ning STV allohvitseri või 
tagalaallohvitseri erialakursus. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.68 Suurtükiväe alused 9 ak.tundi ME 

TO17.69 Kehaline kasvatus 6 ak.tundi ME 

TO17.70 Rivi- ja traditsioonide õpe 4 ak.tundi ME 

TO17.71 Vastaseõpe 6 ak.tundi ME 

TO17.74 Relvastuse ja varustuse õpe 6 ak.tundi ME 

TO17.73 Tagalapatarei sideõpe 12 ak.tundi ME 

TO17.75 Tagalaõpe 44 ak.tundi ME 

TO17.72 Tagalapatarei taktikaõpe 15 ak.tundi ME 

 Reservaeg 18 ak.tundi - 

 

Õppeaine kood TO17.68 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe alused 

Maht 9 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
suurtükiväepataljoni taktikalise tegevuse põhialustest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, 

relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao 
tasemeni; 

2) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni luure- ja 
ettevalmistustegevuse aluseid ja põhitoimingute korraldust 
ning olulisust; 

3) teab kaitsemeetmete korraldust juhtimispunktis ja tegevusalal; 
4) mõistab pataljoni koostöö olulisust teiste relvaliikidega; 
5) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni tagalapatarei üldist 

koosseisu ja taktikalise tegevuse ning 
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lahinguteenindustoetuse korralduse aluseid; 
6) teab Kaitseväe suurtükiväeüksuse üldist ülesehitust ja taktikat; 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab suurtükiväepataljoni koosseisu kuni jao täpsuseni; 
- nimetab suurtükiväepataljoni staabi sektsioone ja nende 

ülesandeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevusala üldist ülesehitust; 
- kirjeldab luure ja ettevalmistuse eesmärki ja -korraldust 

suurtükiväepataljonis; 
- nimetab suurtükiväepataljonis rakendatavaid põhilisi 

kaitsemeetmeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteenindustoetuse 

aluseid. 

 

Õppeaine kood TO17.69 

Õppeaine nimetus Kehaline kasvatus 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kursuslaste kehalise võimekuse hoidmine 
ja arendamine. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) Kursuslaste kehalised võimed hoitakse tasemel, mis võimaldab 

sooritada kehalise ettevalmistuse hindamise positiivsele 
tulemusele. 

Õppeaine õppemeetodid Harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kursuslane sooritab õppetunni läbiviija valitud harjutused 
lähtuvalt „Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord“ 
Lisas 3 (Kaitseväekohuslaste kehalise kasvatuse programm) 
sätestatud normidele. 

 

Õppeaine kood TO17.70 

Õppeaine nimetus Rivi- ja traditsioonide õpe 

Maht 4 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskus tegutsemaks 
kaitseväelistel tseremooniatel, saab ülevaate ohvitseri käitumise 
ja eetika üldalustest ja ohvitseri teenistusest reservis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab erinevate kaitseväeliste tseremooniate eesmärke ja 

oskab korrektselt tegutseda kaitseväe tseremooniatel; 
2) on tutvunud Kaitseväe põhiväärtuste ja ohvitseri käitumise 

ning eetika üldalustega; 
3) on tutvunud ohvitseri teenistuse eripäradega Kaitseväes ja       
reservis. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Sooritab korrektselt tseremooniatel kasutavaid rivivõtteid; 
- kirjeldab läbiviijale KV põhiväärtuste olemust ja ohvitseri 

eetika üldaluseid; 
- kirjeldab ohvitseri teenistuse eripära; 
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Õppeaine kood TO17.71 

Õppeaine nimetus Vastaseõpe 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele üldised teadmised 
taktikalise vastase ülesehitusest ja võimekusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) on tutvunud taktikalise vastase motolaskurbrigaadi ja -

pataljoni üksuste ja allüksuste koosseisu,  põhivarustuse 
ning relvastusega; 

2) on tutvunud taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide 
näitel; 

3) on tutvunud taktikalise vastase üksuste ja allüksuste 
juhtimise korralduse põhimõtetega; 

4) teab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste üldist 
ülesehitust ja tegevuspõhimõtteid. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab  vastase motolaskurbrigaadi ja -pataljoni üksuste 
ja allüksuste koosseisu,  põhivarustust ning relvastust; 

- kirjeldab  taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide 
näitel. 

- kirjeldab taktikalise vastase üksuste ja allüksuste juhtimise 
korralduse põhimõtteid; 

- kirjeldab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste 
üldist ülesehitust ja selgitab nende tegevuspõhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.74 

Õppeaine nimetus Relvastuse ja varustuse õpe 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised patareis 
kasutatava relvastuse ja tehnika üldistest omadustest ja 
kasutuspõhimõtetest ning oskuse neid algtasemel kasutada. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab tagalapatareis kasutatava tehnika ja relvastuse 

põhiandmeid ja omadusi; 
2) teab tagalapatareis kasutatava tehnika ja relvastuse 

põhilisi kasutus- ja hoiunõudeid; 
3) oskab algtasemel kasutada tagalapatareis olevat 

tehnikat. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab tagalapatareis kasutatava tehnika ja relvastuse 
põhiandmeid ja omadusi; 

- kirjeldab tagalapatareis kasutatava tehnika ja relvastuse 
põhilisi kasutus- ja hoiunõudeid; 

- kasutab juhendaja abiga tagalapatareis olevat tehnikat. 

 

Õppeaine kood TO17.73 

Õppeaine nimetus Tagalapatarei sideõpe 
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Maht 12 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised side 
planeerimise, loomise ja pidamise põhimõtetest pataljonis ja 
brigaadis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) oskab kasutada juhtimispunkti sidekonteinerite 

süsteeme ja rakendada juhtimispunkti 
andmesideühendused ja elektrivooluühendused; 

2) teab suurtükiväepataljoni sidevõrke ja sidevahendeid; 
3) teab side korraldust ja võimalusi brigaadis ning põhilisi 

sidevõrke; 
4) teab sideturvalisuse olemust, tagamise võimalusi ja 

meetmeid; 
5) teab kuidas arvestada elektomagnetlaine mõju 

maastikul raadiojaamade või antennide asukoha 
valikul ja kuidas tagada suuremaid sidekaugusi 
antennimastide parema paigaldamise tulemusena. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kasutab juhtimispunkti sidekonteinerite süsteeme ja rakendab 
juhtimispunkti andmeside- ja elektrivooluühendused; 

- nimetab pataljoni juhtimispunktides kasutusel olevaid 
sidevõrke; 

- kirjeldab side korraldust ja võimalusi brigaadis ning põhilisi 
sidevõrke; 

- Selgitab sideturvalisuse üldpõhimõtteid; 
- Kirjeldab antennimastide asukoha valiku põhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.75 

Õppeaine nimetus Tagalaõpe 

Maht 44 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks anda kursuslasele teadmised 
suurtükiväepataljonis tagalateenistuse ja lahinguteenindustoetuse 
korraldamise põhimõttetest ja oskuse grupitööna spetsialistist 
juhendaja abiga koostada põhilisi tagala alaseid dokumente. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab tagalateenistuse ja lahinguteenindustoetuse 

korraldamise aluseid kaitseväes; 
2) teab lahinguteeninduse tagamise põhimõtteid 

suurtükiväepataljonis ja selle allüksustes; 
3) oskab koostada pataljoni operatsioonikäsu tagalalisa 

grupitööna spetsialistist juhendaja abiga. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Praktilised harjutused ja kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab pataljoni lahinguteeninduse tagamise põhimõtteid; 
- selgitab tagalapatarei ja selle allüksuste tegutsemise 

põhimõtteid; 
- kirjeldab pataljoni suurtükiväe laskemoona päevanormi ja 

selle koostist; 
- tuvastab olulist informatsiooni brigaadi ja pataljoni 

tagalalisadest; 
- koostab pataljoni operatsioonikäsu tagalalisa grupitööna 
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spetsialistist juhendaja abiga. 

 

Õppeaine kood TO17.72 

Õppeaine nimetus Tagalapatarei taktikaõpe 

Maht 15 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised pataljoni 
tagala-allüksuste taktikalise tegevuse üldalustest ja tagala-ala 
rühmaülemate ülesannetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni tagalapatarei 

koosseisu, põhivõimekust, relvastust, lahingumoona ja 
varustust; 

2) teab tagalapatarei ülema abi ja tagalapatarei 
rühmaülemate põhiülesandeid ja vastutust ning teiste 
patarei juhtkonna liikmete põhiülesandeid; 

3) teab pataljoni toetusala asukoha ülesehitust, selle luure ja 
ettevalmistuse korraldust; 

4) teab toetusala rutiine ja kaitsemeetmete korraldust; 
5) teab tagalapatarei tegevust toetusalalt lahkumisel ja 

rännakul; 
6) teab suurtükiväepataljoni tegevuspõhimõtteid strateegilisel 

ümberpaiknemisel; 
7) on tutvunud STVP staabitöö üldise korralduse ja 

reguleerivate eeskirjadega, käsu välja töötamise etappide 
ja tööjaotusega suurtükiväepataljonis. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik eksam 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab tagalapatarei koosseisu ja varustust jao täpsuseni; 
- kirjeldab toetusala asukoha ülesehitust; 
- kirjeldab luure ja ettevalmistamise ja hõivamise üldist korda; 
- kirjeldab toetusalal kaitsemeetmete rakendamise üldist korda; 
- kirjeldab tagalapatarei rännakute läbiviimise üldist korda; 
- kirjeldab pataljoni strateegilise ümberpaiknemise üldaluseid. 
- kirjeldab üldsõnaliselt suurtükiväepataljoni staabitöö protsessi. 
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL -  SUURTÜKIVÄE ERIALA 
(TULETOETUS) 

Maht 
120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslastele teadmisi ja oskusi tasemel, mis 
võimaldab neil täita kompanii taseme tuletoetusohvitseri ülesandeid 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, relvastust, 

põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao tasemeni. 
2) oskab tegutseda tseremooniatel ning mõistab mõistab ohvitserile kohase 

käitumise aluseid; 
3) teab taktikalise vastase ülesehitust ja võimekust kuni motolaskurbrigaadi 

tasemeni; 
4) teab lahingutegevuse üldaluseid, manööverüksuste-allüksuste ülesehitust 

ja lahinguvõimekust; 
5) oskab tegutseda jalaväekompanii tuletoetusohvitserina ja teab 

jalaväepataljoni tuletoetusohvitseri tegevust; 
6) teab lähiõhutoetuse üldaluseid ning oskab anda rakendust õhutulejuhile. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul ning STV allohvitseri 
erialakursus. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.68 Suurtükiväe alused 9 ak.tundi ME 

TO17.69 Kehaline kasvatus 6 ak. tundi ME 

TO17.70 Rivi- ja traditsioonide õpe 4 ak. tundi ME 

TO17.80 Vastase taktikaõpe 15 ak. tundi ME 

TO17.81 Taktikaõpe 8 ak. tundi ME 

TO17.82 Tuletoetuse õpe 34 ak. tundi ME 

TO17.83 Lähiõhutoetuse õpe 24 ak. tundi ME 

 Reservaeg 20 ak. tundi - 

 

Õppeaine kood TO17.68 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe alused 

Maht 9 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
suurtükiväepataljoni taktikalise tegevuse põhialustest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, 

relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao 
tasemeni; 

2) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni luure- ja 
ettevalmistustegevuse aluseid ja põhitoimingute korraldust 
ning olulisust; 

3) teab kaitsemeetmete korraldust juhtimispunktis ja tegevusalal; 
4) mõistab pataljoni koostöö olulisust teiste relvaliikidega; 
5) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni tagalapatarei üldist 

koosseisu ja taktikalise tegevuse ning 
lahinguteenindustoetuse korralduse aluseid; 

6) teab Kaitseväe suurtükiväeüksuse üldist ülesehitust ja taktikat. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 
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Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab suurtükiväepataljoni koosseisu kuni jao täpsuseni; 
- nimetab suurtükiväepataljoni staabi sektsioone ja nende 

ülesandeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevusala üldist ülesehitust; 
- kirjeldab luure ja ettevalmistuse eesmärki ja -korraldust 

suurtükiväepataljonis; 
- nimetab suurtükiväepataljonis rakendatavaid põhilisi 

kaitsemeetmeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteenindustoetuse 

aluseid. 

 

Õppeaine kood TO17.69 

Õppeaine nimetus Kehaline kasvatus 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on kursuslaste kehalise võimekuse hoidmine 
ja arendamine. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
2) Kursuslaste kehalised võimed hoitakse tasemel, mis võimaldab 

sooritada kehalise ettevalmistuse hindamise positiivsele 
tulemusele. 

Õppeaine õppemeetodid Harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kursuslane sooritab õppetunni läbiviija valitud harjutused 
lähtuvalt „Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord“ 
Lisas 3 (Kaitseväekohuslaste kehalise kasvatuse programm) 
sätestatud normidele. 

 

Õppeaine kood TO17.70 

Õppeaine nimetus Rivi- ja traditsioonide õpe 

Maht 4 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskus tegutsemaks 
kaitseväelistel tseremooniatel, saab ülevaate ohvitseri käitumise 
ja eetika üldalustest ja ohvitseri teenistusest reservis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab erinevate kaitseväeliste tseremooniate eesmärke ja 

oskab korrektselt tegutseda kaitseväe tseremooniatel; 
2) on tutvunud kaitseväe põhiväärtuste ja ohvitserile kohase 

käitumise ning eetika üldalustega; 
3)  on tutvunud ohvitseri teenistuse eripäradega kaitseväes ja  
reservis. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Sooritab korrektselt tseremooniatel kasutavaid rivivõtteid; 
- kirjeldab eksamineerijale KV põhiväärtuste olemust ja 

ohvitseri eetika üldaluseid; 
- kirjeldab ohvitseri teenistuse eripära. 

 

Õppeaine kood TO17.80 

Õppeaine nimetus Vastase taktikaõpe 

Maht 15 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised taktikalise 
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vastase ülesehitusest ja võimekusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) on tutvunud taktikalise vastase motolaskurbrigaadi ja -

pataljoni üksuste ja allüksuste koosseisu,  põhivarustuse 
ning relvastusega; 

2) on tutvunud taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide 
näitel. 

3) on tutvunud taktikalise vastase üksuste ja allüksuste 
juhtimise korralduse põhimõtetega; 

4) teab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste üldist 
ülesehitust ja tegevuspõhimõtteid. 

5) on tutvunid taktikalise vastase motolaskurpataljoni 
lahingugrupi tegevuspõhimõtetega pealetungil; 

6) on tutvunud taktikalise vastase motolaskurroodu 
lahingugrupi paiknemis- ja  tegevuspõhimõtetega kaitsel; 

7) oskab valmistada ette taktikalise vastase tegevuse 
analüüsi kompanii tasemele vastavalt olemasolevatele 
andmetele. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test ja praktiline harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab  vastase motolaskurbrigaadi ja -pataljoni üksuste ja 
allüksuste koosseisu,  põhivarustust ning relvastust; 

- kirjeldab  taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide näitel. 

- kirjeldab taktikalise vastase üksuste ja allüksuste juhtimise 
korralduse põhimõtteid; 

- kirjeldab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste üldist 
ülesehitust ja selgitab nende tegevuspõhimõtteid. 

- kirjeldab vastase motolaskurpataljoni lahingugrupi tegevust 
pealetungil; 

- kirjeldab vastase motolaskurroodu lahingugrupi paiknemis- ja  
tegevuspõhimõtteid kaitsel; 

- valmistab ette taktikalise vastase tegevuse analüüsi kompanii 
tasemele vastavalt olemasolevatele andmetele. 

 

Õppeaine kood TO17.81 

Õppeaine nimetus Taktikaõpe 

Maht 8 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
lahingutegevuse üldalustest, manööverüksuste-allüksuste 
ülesehitusest ja lahinguvõimekusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) on tutvunud tänapäeva lahingutegevuse üldaluste ja 

põhiterminitega; 
2) teab jalaväekompanii koosseisu jao täpsuseni ja 

jalaväekompanii lahingutegevuse aluseid; 
3) teab jalaväekompanii juhtimise korraldust ja juhtkonna 

ülesandeid lahingus; 
4) teab jalaväepataljoni koosseisu ja lahingutegevuse 

aluseid; 
5) teab jalaväebrigaadi üldist koosseisu rühma 

täpsusega ja teab selle võimekust. 
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Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab tänapäeva lahingutegevuse üldaluseid ja 
põhitermineid; 

- nimetab jalaväekompanii koosseisu jao täpsuseni ja 
kirjeldab jalaväekompanii lahingutegevuse aluseid; 

- kirjeldab jalaväekompanii juhtimise korraldust ja 
selgitab juhtkonna ülesandeid lahingus; 

- kirjeldab jalaväebrigaadi üldist koosseisu rühma 
täpsusega ja selle võimekust. 

 

Õppeaine kood TO17.82 

Õppeaine nimetus Tuletoetuse õpe 

Maht 34 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks anda kursuslasele teadmised 
jalaväepataljoni tuletoetusohvitseri tegevusest ja oskused 
tegutsemaks jalaväekompanii tuletoetusohvitserina. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab tuletoetuse planeerimise ja läbiviimise üldaluseid; 
2) teab brigaadis tuletoetuseks kasutatavaid sidevõrke ja 

põhilisi sidevahendeid; 
3) teab tuletegevuse koordineerimise ja meetmete 

rakendamise korda; 
4) oskab leida jalaväepataljoni lahingukäsu tuletoetuslisast 

kompanii tuletoetuse planeerimiseks vajaliku info 
juhendaja abiga; 

5) oskab planeerida tuletoetust jalaväekompaniis juhendaja 
abiga; 

6) oskab osaleda tuletoetusohvitserina jalaväepataljoni 
otsuse vastuvõtmise protsessis; 

7) teab kuidas planeeritakse tuletoetust jalaväebrigaadis; 
8) oskab planeerida tuletoetust jalaväekompanii 

kaitselahingus; 
9) oskab planeerida tuletoetust jalaväekompanii 

viivituslahingus; 
10)  oskab planeerida tuletoetust jalaväekompanii rünnakul; 
11)  oskab sõnastada ja esitada tuletoetuse protseduure 

inglise keeles. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test ja praktiline sooritus –  jalaväekompanii 
operatsioonikäsu tuletoetuslisa kirjutamine, mitteeristav 
hindamine 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Selgitab tuletoetuse planeerimise ja läbiviimise üldaluseid; 
- nimetab brigaadis tuletoetuseks kasutatavaid sidevõrke ja 

põhilisi sidevahendeid; 
- selgitab tuletegevuse koordineerimise ja meetmete 

rakendamise korda; 
- kirjeldab tuletoetusohvitseri rolli jalaväepataljoni otsuse 

vastuvõtmise protsessis; 
- kirjeldab kuidas planeeritakse tuletoetust jalaväebrigaadis; 
- koostab jalaväekompanii operatsioonikäsu tuletoetuslisa; 
- esitab jalaväekompanii tuletoetusplaani kompaniiülema 

käsuandmisel. 
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Õppeaine kood TO17.83 

Õppeaine nimetus Lähiõhutoetuse õpe 

Maht 24 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
lähiõhutoetuse üldalustest ning vajalikud oskused koostööks 
õhutulejuhiga. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) on tutvunud enamlevinud lennuvahendite põhiliste 

tüüpidega ja õhk-maa relvasüsteemidega ning nende 
kasutuspõhimõtetega; 

2) teab õhutulejuhi (JTAC) ülesandeid ja võimekust ning on 
tutvunud lähiõhutoetuse üldalustega; 

3) teab kuidas toimub koostöö õhutulejuhi ja KTO vahel 
jalaväekompaniis; 

4) teab helikopteri maandumisplatsi nõudeid ja ülesehitust 
ning on harjutuse käigus tutvunud helikopteri juhendamise 
protseduuridega maandumisel ja õhkutõusul; 

5) oskab määrata, koostada ja edastada õhutulejuhile 
sihtmärgi ründamiseks vajalikku infot. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab õhuvahendite ja õhk-maa relvasüsteemide 
kasutamise üldaluseid ja põhilisi piiranguid; 

- nimetab õhutulejuhi (JTAC) ülesandeid ja võimekust ning 
lähiõhutoetuse üldaluseid; 

- kirjeldab koostööd õhutulejuhi ja KTO vahel jalaväekompaniis; 
- kirjeldab helikopteri maandumisplatsi nõudeid ja ülesehitust; 
- nimetab lähiõhutoetuse liike, tellimise protseduure ja ajalisi 

normatiive; 
- nimetab lähiõhutoetuses kasutatavaid mõõtühikuid ning oskab 

neid teisendada; 
- nimetab lähiõhutoetuses kasutatavaid vorme; 
- edastab sihtmärgi info õhutulejuhile. 
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MAAVÄE SPETSIALISEERUMISMOODUL -  SUURTÜKIVÄE ERIALA  
(TULEPATAREI) 

Maht 
120 ak.tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslastele teadmisi ja oskusi tasemel, mis 
võimaldab neil täita suurtükiväepataljoni tagalapatarei rühmaülema või 
patareiülema abi ülesandeid. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, relvastust, 

põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao tasemeni. 
2) oskab tegutseda tseremooniatel ning mõistab mõistab ohvitserile kohase 

käitumise aluseid; 
3) teab taktikalise vastase ülesehitust ja võimekust kuni motolaskurbrigaadi 

tasemeni; 
4) teab side planeerimise, loomise ja pidamise põhimõtteid pataljonis ja 

brigaadis; 
5) oskab spetsialisti või juhendaja abiga teostada mõõdistustöid tulerühmas 

ning kontrollida mõõdistusgrupi põhitegevusi ettevalmistustegevustel; 
6) oskab arvutada haubitsatele laskeandmeid juhendaja abiga ja kontrollida 

arvutusmeeskonna põhitegevusi; 
7) teab tulepatarei taktikalise tegevuse üldaluseid ja patarei ohvitseride 

ülesandeid. 

Nõuded 
moodulile 
asumiseks 

Läbitud reservrühmaülema kursuse baasmoodul ning STV allohvitseri või 
tagalaallohvitseri erialakursus. 

Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeainete põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO17.68 Suurtükiväe alused 9 ak.tundi ME 

TO17.69 Kehaline kasvatus 6 ak.tundi ME 

TO17.70 Rivi- ja traditsioonide õpe 4 ak.tundi ME 

TO17.71 Vastaseõpe 6 ak.tundi ME 

TO17.77 Tulepatarei sideõpe 8 ak.tundi ME 

TO17.78 Mõõdistusõpe 12 ak.tundi ME 

TO17.79 Laskeandmete arvutamise õpe 44 ak.tundi ME 

TO17.76 Tulepatarei taktikaõpe 15 ak.tundi ME 

 Reservaeg 16 ak.tundi - 

 

Õppeaine kood TO17.68 

Õppeaine nimetus Suurtükiväe alused 

Maht 9 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised 
suurtükiväepataljoni taktikalise tegevuse põhialustest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni (pataljonide) koosseisu, 

relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jao 
tasemeni; 

2) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni luure- ja 
ettevalmistustegevuse aluseid ja põhitoimingute korraldust 
ning olulisust; 

3) teab kaitsemeetmete korraldust juhtimispunktis ja tegevusalal; 
4) mõistab pataljoni koostöö olulisust teiste relvaliikidega; 
5) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni tagalapatarei üldist 

koosseisu ja taktikalise tegevuse ning 
lahinguteenindustoetuse korralduse aluseid; 



 

29 (33) 
 

6) teab Kaitseväe suurtükiväeüksuse üldist ülesehitust ja taktikat. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab suurtükiväepataljoni koosseisu kuni jao täpsuseni; 
- nimetab suurtükiväepataljoni staabi sektsioone ja nende 

ülesandeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevusala üldist ülesehitust; 
- kirjeldab luure ja ettevalmistuse eesmärki ja -korraldust 

suurtükiväepataljonis; 
- nimetab suurtükiväepataljonis rakendatavaid põhilisi 

kaitsemeetmeid; 
- kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteenindustoetuse 

aluseid. 

 

Õppeaine kood TO17.69 

Õppeaine nimetus Kehaline kasvatus 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk 1) Õppeaine eesmärgiks on kursuslaste kehalise võimekuse 
hoidmine ja arendamine. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
3) Kursuslaste kehalised võimed hoitakse tasemel, mis võimaldab 

sooritada kehalise ettevalmistuse hindamise positiivsele 
tulemusele. 

Õppeaine õppemeetodid Harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kursuslane sooritab õppetunni läbiviija valitud harjutused 
lähtuvalt „Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord“ 
Lisas 3 (Kaitseväekohuslaste kehalise kasvatuse programm) 
sätestatud normidele. 

 

Õppeaine kood TO17.70 

Õppeaine nimetus Rivi- ja traditsioonide õpe 

Maht 4 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele oskus tegutsemaks 
kaitseväelistel tseremooniatel, saab ülevaate ohvitseri käitumise 
ja eetika üldalustest ja ohvitseri teenistusest reservis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab erinevate kaitseväeliste tseremooniate eesmärke ja 

oskab korrektselt tegutseda kaitseväe tseremooniatel; 
2) on tutvunud kaitseväe põhiväärtuste ja ohvitseri käitumise 

ning eetika üldalustega; 
3) on tutvunud ohvitseri teenistuse eripäradega kaitseväes ja 
reservis. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Harjutus 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Sooritab korrektselt tseremooniatel kasutavaid rivivõtteid; 
- kirjeldab eksamineerijale KV põhiväärtuste olemust ja 

ohvitseri eetika üldaluseid; 
- kirjeldab ohvitseri teenistuse eripära; 
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Õppeaine kood TO17.71 

Õppeaine nimetus Vastaseõpe 

Maht 6 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele üldised teadmised 
taktikalise vastase ülesehitusest ja võimekusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) on tutvunud taktikalise vastase motolaskurbrigaadi ja -

pataljoni üksuste ja allüksuste koosseisu,  põhivarustuse 
ning relvastusega; 

2) on tutvunud taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide 
näitel. 

3) on tutvunud taktikalise vastase üksuste ja allüksuste 
juhtimise korralduse põhimõtetega; 

4) teab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste üldist 
ülesehitust ja tegevuspõhimõtteid. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kombineeritud test 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab  vastase motolaskurbrigaadi ja -pataljoni üksuste 
ja allüksuste koosseisu,  põhivarustust ning relvastust; 

- kirjeldab  taktikalise vastase koosseisu ja sõjapidamise 
meetodite arengusuundadega viimaste relvakonfliktide 
näitel. 

- kirjeldab taktikalise vastase üksuste ja allüksuste juhtimise 
korralduse põhimõtteid; 

- kirjeldab taktikalise vastase põhiliste kaudtuleüksuste 
üldist ülesehitust ja selgitab nende tegevuspõhimõtteid. 

 

Õppeaine kood TO17.77 

Õppeaine nimetus Tulepatarei sideõpe 

Maht 8 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised side 
planeerimise, loomise ja pidamise põhimõtetest pataljonis ja 
brigaadis. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab suurtükiväepataljoni sidevõrke ja sidevahendeid; 
2) teab side korraldust ja võimalusi brigaadis ning põhilisi 

sidevõrke; 
3) teab sideturvalisuse olemust, tagamise võimalusi ja 

meetmeid; 
4) teab kuidas tagada suuremaid sidekaugusi arvestades 

elektromagnetlaine levikut ja antennimastide 
paigutamise põhimõtteid.  

5) oskab kasutada üksuse raadiosidevahendeid ja 
traatsidevahendeid ning teab nende põhiiseärasusi; 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik eksam 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab pataljoni juhtimispunktides kasutusel olevaid 
sidevõrke; 

- kirjeldab side korraldust ja võimalusi brigaadis ning põhilisi 
sidevõrke; 
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- selgitab sideturvalisuse üldpõhimõtteid; 
- kirjeldab antennimastide asukoha valiku põhimõtteid; 
- paneb töökorda tulepatarei sidevahendi ja seadistab selle. 

 

Õppeaine kood TO17.78 

Õppeaine nimetus Mõõdistusõpe 

Maht 44 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised ja 
oskused teostamaks mõõdistustöid tulerühmas ning kontrollimaks 
mõõdistusgrupi põhitegevusi ettevalmistustegevustel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab suurtükiväes teostatavaid mõõdistustöid, neile 

esitatavaid nõudeid ja termineid; 
2) teab mõõdistusgrupi koosseisu, varustust ja selle üldist 

kasutusotstarvet; 
3) oskab kasutada 6400-tuhandikulise ringiga 

teodoliitbussooli 76A1 ja 6000-tuhandikulise ringiga 
teodoliitbussooli PAB-2; 

4) teab mõõdistusseadme omadusi ja komplekti ja oskab 
seda töökorda seada; 

5) oskab kasutada mõõdistusseadet mõõdistustöödel; 
6) oskab koostada ja vormistada suurtükiväe 

mõõdistusaruannet (juhendaja abiga); 
7) oskab koostada ja vormistada orientiiride skeemi 

(juhendaja abiga) ning lugeda skeemilt infot põhipunkti 
mehitamisel; 

8) oskab koostada ja vormistada vaatlusplaani (juhendaja 
abiga) ning lugeda plaanilt infot põhipunkti mehitamisel; 

9) oskab koostada ja vormistada tulepositsiooni eskiisi 
(juhendaja abiga); 

10) oskab mõõta kaugusi maastikul ja vormistada tulemusi 
(juhendaja abiga); 

11) oskab teostada ja vormistada mõõdistustöid 
mõõdistusgrupi liikmena (juhendaja abiga); 

12) oskab tegutseda tulerühma põhipunktis haubitsate 
põhisuunda suunamisel. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik ja praktiline eksam 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab erinevaid mõõdistustulemuste leidmise võimalusi; 
kirjeldab mõõdistamisel teostatavaid töid ja nende järjekorda; 

- selgitab mõõdistuses kasutatavaid põhitermineid; 
- nimetab erinevaid mõõdistuse punkte ja lühendeid; 
- nimetab mõõdistustöödel nõutavad täpsused; 
- kirjeldab mõõdistusaruande osi ja nende vormistamise üldist 

korda; 
- mõõdab suundi ja kaugusi mõõdistusseadmega; 
- orienteerib teodoliitbussooli ja mõõdab suundi suurtükkide 

suunamiseks põhisuunda. 

 

Õppeaine kood TO17.79 

Õppeaine nimetus Laskeandmete arvutamise õpe 

Maht 31 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks anda kursuslasele teadmised ja oskused 
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arvutamaks haubitsatele laskeandmeid (juhendaja abiga) ja 
kontrollida arvutusmeeskonna põhitegevusi. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab ballistika põhimõisteid ja mürsu lendu mõjutavaid 

tegureid; 
2) teab suurtükiväe laskemoona liike, lasukomplekti osi ja 

mürskude toimet; 
3) teab suurtükiväe ilmateadete liike ja oskab ilmateadet 

vastu võtta; 
4) teab tuletellimuse ja tulekäsu ülesehitust ning nende 

vastuvõtmise ja kirjapaneku või edastamise korda; 
5) oskab kasutada suurtükiväe juhtimise ja koostöö 

arvutiprogrammi põhifunktsioone; 
6) oskab ette valmistada olukorra-/arvutusplanšetti 

haubitsale; 
7) oskab arvutada manuaalselt laskeandmeid haubitsale; 
8) oskab arvutada arvutiga haubitsale laskeandmeid. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng, praktika, harjutus 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik ja praktiline eksam 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Nimetab ballistika mõisteid ja jagunemist; 
- nimetab mürsu hajumise vähendamise meetodeid; 
- nimetab täpse tule tingimusi ja kirjeldab laskeandmete 

arvutamise põhimõtteid; 
- kirjeldab tuletellimuse või tulekäsu üldist ülesehitust; 
- nimetab tulistamisviise ja tulemeetodeid; 
- valmistab ette olukorra-/arvutusplanšeti haubitsale; 
- arvutab arvutiga laskeandmed haubitsale; 
- arvutab manuaalselt laskeandmed haubitsale. 

 

Õppeaine kood TO17.76 

Õppeaine nimetus Tulepatarei taktikaõpe 

Maht 15 akadeemilist tundi 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks anda kursuslasele teadmised pataljoni 
tulepatarei taktikalise tegevuse üldalustest ja tulepatarei 
ohvitseride ülesannetest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab kaitseväe suurtükiväepataljoni tulepatarei koosseisu, 

põhivõimekust, relvastust, lahingumoona ja varustust; 
2) teab tulepatarei ohvitseride põhiülesandeid ja vastutust; 
3) teab tulepatarei tulepositsioonide ala ülesehitust; 
4) teab tulepatarei luure- ja ettevalmistuse korraldust ja 

seotud isikkoosseisu; 
5) teab tulepatarei tulepositsioonide ala hõivamise ja 

laskevalmiduse saavutamise korda; 
6) teab tulepatarei tegevust tuletegevuse ajal ja side 

korraldust; 
7) teab tulepatarei kaitsemeetmete korraldust; 
8) teab tulepatarei tegevust positsioonide alalt lahkumisel ja 

rännakul; 
9) teab tulepatarei lahinguteenindustoetuse korraldust; 
10) teab tulepatarei tegevuse iseärasusi raskel maastikul, 

pimedas, talvel ja hoonestatud alal; 
11) teab tulepatarei lahingukäsu ülesehitust ja koostamise 
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korda; 
12) oskab koostada tulepatarei lahingukäsu grupitööna või 

juhendaja abiga. 

Õppeaine õppemeetodid Loeng 

Õppeaine 
hindamismeetodid 

Kirjalik eksam 

Õppeaine 
hindamiskriteeriumid 

- Kirjeldab tulepatarei koosseisu ja varustust; 
- nimetab tulepatarei ohvitseride ülesandeid 
- kirjeldab tulepatarei tulepositsioonide ala ülesehitust; 
- kirjeldab tulepositsioonide luure ja ettevalmistamise üldist 

korda; 
- kirjeldab tulepatareis kaitsemeetmete rakendamise üldist 

korda; 
- kirjeldab tulepatareis rännakute läbiviimise üldist korda; 
- kirjeldab tulepatareis lahinguteenindustoetuse läbiviimise 

üldist korda. 

 


