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        KINNITATUD 
        Kaitseväe Akadeemia ülema 
        06.03.2020 käskkirjaga nr 29 

 
 

Õppekava nimetus Vanemallohvitseride keskastmekursus 

Õppekava nimetus inglise 
keeles Senior Non-Commissioned Officers advanced course 

Õppe tüüp  Täiendusõpe 

Õppekavarühm Riigikaitse 

Õppevorm Täiskoormus 

Õppeasutus Kaitseväe Akadeemia 

Õppekava maht 432 akadeemilist tundi 

Õppe nominaalkestus 11 nädalat 

Õppekava kinnitamine KVA ülema 06.03.2020 käskkiri nr 29 

Õppekeel Eesti keel  

Õpiväljundite 
saavutamiseks vajalikud 
teised keeled Inglise keel 

Kandideerimistingimused 1) Eesti Vabariigi kodakondsus. 
2) Läbitud vanemallohvitseride põhikursus (endine 

baaskursus). 
3) Vähemalt 6 aastat teenistust vanemallohvitserina. 
4) Väeüksuse ülema positiivne iseloomustus. 
5) KVPS personaliosakonna taotlus kursusele arvamiseks. 

Õppekavale asumise 
tingimused Õppekavale arvatakse KVA ülema käskkirjaga. 

Õppekavajärgne 
spetsialiseerumine Puudub 

Õppekava eesmärk Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised, 
oskused ja hoiakud teenistuseks jalaväepataljoni ja 
jalaväebrigaadi staabivanemallohvitserina ja allüksuse 
väljaõppe korraldajana. 

Õppekava õpiväljundid Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab Eesti riigikaitse põhimõtteid ja protseduure; 
2) teab 20. sajandi peamisi sõjalisi konflikte kaasa arvatud 

Eesti territooriumil toimunuid; 
3) mõistab enda kui sõjaväelise juhi rolli alluvate/kolleegide 

käitumises; 
4) mõistab staabivanemallohvitseri rolli ja ülesandeid 

jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis nii rahu kui 
sõja ajal; 

5) oskab korraldada väljaõpet allüksuses ning planeerida ja 
läbi viia kuni kompanii suuruse üksuse väliharjutusi. 

Õppekeskkond Auditoorium, maastik 

Lõpetamisel väljastatavad 
dokumendid Kursuse lõputunnistus 

Lõpetamisel antav auaste Puudub 

Lõpetamisel antavad 
õigused Puuduvad 

Õppekava ülesehituse 
lühikirjeldus  

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest: 
1) juhtimise moodul (312 tundi); 
2) pedagoogikamoodul (120 tundi). 
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Õppekava läbimine  Õppekava tuleb kursuslasel läbida täies mahus. Õppeainete 
ülekandmise võimalusi (Varasemate õpingute ja 
töökogemuse arvestamine - VÕTA) antud kursusel ei 
arvestata. Võimalik puudumine õppetööst tuleb eelnevalt 
koordineerida konkreetse õppeaine eest vastutava 
õppejõuga. Arvestuselt puudumisel või arvestust esimesel 
korral mitte sooritades lepib kursuslane ise õppeaine 
läbiviijaga kokku arvestuse järele sooritamise võimaluse.    

Õppekava lõpetamise 
tingimused 

Õppekava täitmiseks on vaja osaleda õppetöös vähemalt 
90% ulatuses ja saada kõikides hinnatavates ainetes 
positiivne tulemus.  
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VANEMALLOHVITSERIDE KESKASTMEKURSUSE ÕPPEAINED, EESMÄRGID JA 
ÕPIVÄLJUNDID 
 
 

JUHTIMISE MOODUL 
Maht 

312 tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärgiks on valmistada vanemallohvitser ette teenistuseks 
jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis nii rahu kui sõja ajal.  

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabi töökorraldust; 
2) teab staabivanemallohvitseri ülesandeid jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi 

staabis; 
3) oskab ennast argumenteeritult väljendada; 
4) teab 20. sajandi peamisi sõjalisi konflikte, eestlaste osalust I ja II 

maailmasõjas ning Eesti territooriumil toimunud suuremaid sõjalisi 
operatsioone; 

5) teab Eesti riigikaitse põhimõtteid ning protseduure;  
6) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi lahinguvõimet;  
7) teab otsuse vastuvõtmise protsessi ja oskab koostada erinevaid staabitöö 

produkte. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeaine põhiselt.  

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO20.08 

Staabivanemallohvitseri tegevus 
jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis 
rahuajal 117 tundi ME 

TO20.09 Eneseväljendusõpetus 40 tundi ME 

TO20.10 Sõjaajalugu (20. sajand) 38 tundi ME 

TO20.11 Eesti riigikaitse alused 26 tundi ME 

TO20.12 

Staabivanemallohvitseri tegevus 
jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis 
sõjaajal 91 tundi ME 

 

Õppeaine kood TO20.08 

Õppeaine nimetus Staabivanemallohvitseri tegevus jalaväepataljoni ja 
jalaväebrigaadi staabis rahuajal 

Maht 117 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad  

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ettevalmistus 
teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis rahuajal. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabi rahuaja 

toimimispõhimõtteid ja töökorraldust;  
2) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabi osakondade 

staabivanemallohvitseri rahuaja ülesandeid; 
3) oskab kasutada Kaitseväes kasutusel olevaid 

dokumendihaldussüsteeme ning operatiiv- ja 
lahingujuhtimissüsteeme; 

4) teab kuidas läbi viia distsiplinaarmenetlust ja vormistada 
lihtmenetluse otsust; 

5) mõistab eestvedamise rolli kaitseväelises juhtimises ja üksuste 
administreerimises; 

6) arvestab oma tegevuses kutse-eetiliste aspektidega. 
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Õppeaine kood TO20.09 

Õppeaine nimetus Eneseväljendusõpetus 

Maht 40 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on arendada kursuslase korrektset 
väljendusoskust, samuti oskust hinnata ja tõlgendada kogutud 
informatsiooni, teha selle põhjal asjakohaseid järeldusi ning neid 
argumenteeritult esitleda. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) koostab korrektseid kutsetöös vajalikke tekste ja suulisi 

ettekandeid; 
2) esitleb ja põhjendab oma seisukohti avalikus diskussioonis. 

 

Õppeaine kood TO20.10 

Õppeaine nimetus Sõjaajalugu (20. sajand) 

Maht 38 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ülevaade maailma ja 
Eesti sõjaajaloost 20. sajandil. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab 20. sajandi peamisi sõjalisi konflikte; 
2) teab eestlaste osalust I ja II maailmasõjas ning Eesti 

territooriumil toimunud suuremaid sõjalisi operatsioone. 

 

Õppeaine kood TO20.11 

Õppeaine nimetus Eesti riigikaitse alused 

Maht 26 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised Eesti 
laiapindse riigikaitse käsitlusest. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Eesti riigikaitset puudutava seadusandluse üldisi 

põhimõtteid; 
2) teab avara julgeolekukäsitluse ja laiapindse riigikaitse 

põhimõtteid;  
3) teab Kaitseväe ja Kaitseliidu avaliku korra kaitses ning 

kriisireguleerimises osalemise protseduure. 

 

Õppeaine kood TO20.12 

Õppeaine nimetus Staabivanemallohvitseri tegevus jalaväepataljoni ja 
jalaväebrigaadi staabis sõjaajal 

Maht 91 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ettevalmistus 
teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis sõjaajal.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabi ja juhtimispunktide 

ülesehitust, funktsioone, töökorraldust ning ülesandeid 
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lahingujuhtimisel; 
2) teab otsuse vastuvõtmise protsessi ja staabivanemallohvitseri 

ülesandeid staabisektsioonide põhiselt; 
3) teab, kuidas koostada planeerimiseks ning lahingujuhtimiseks 

vajalikke produkte; 
4) teab EKV jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi lahinguvõimet; 
5) teab vastase motolaskurbrigaadi lahinguvõimet. 

 
 

PEDAGOOGIKAMOODUL 
Maht 

120 tundi 

Eesmärk Mooduli eesmärgiks on anda kursuslasele ettevalmistus väljaõppe 
korraldamiseks allüksuses. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) oskab planeerida ja läbi viia allüksuse väljaõpet vastavalt ette antud 

tingimustele; 
2) oskab korraldada väliharjutusi. 

Mooduli hindamine: moodulit hinnatakse õppeaine põhiselt. 

 

Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine 

TO20.13 Allüksuse väljaõppe korraldamine 39 tundi ME 

TO20.14 Väliharjutuste planeerimine ja läbiviimine 81 tundi ME 

 

Õppeaine kood TO20.13 

Õppeaine nimetus Allüksuse väljaõppe korraldamine 

Maht 39 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised, oskused ja 
hoiakud kompanii suuruse allüksuste väljaõppe korraldamiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab Eesti Kaitseväe väljaõpet reguleerivaid dokumente ja 

süsteemse väljaõppemudeli põhimõtteid; 
2) teab didaktilisi printsiipe ja erinevaid haridusteoreetilisi 

põhiseisukohti; 
3) rakendab regulatsioonide nõudeid ning hariduslikke põhimõtteid 

väljaõppeplaanide koostamisel ja õppeprotsessi korraldamisel. 

 

Õppeaine kood TO20.14 

Õppeaine nimetus Väliharjutuste planeerimine ja läbiviimine 

Maht 81 akadeemilist tundi 

Hindamisviis Mitteeristav 

Aineosad, maht, hindamine Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ettevalmistus kuni 
kompanii suuruse üksuse väliharjutuste korraldamiseks.  

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1) teab väliharjutuste korraldamise põhimõtteid; 
2) oskab seada erinevate väliharjutuste eesmärke ja 

hindamistingimusi; 
3) oskab koostada väliharjutuseks vajalikke dokumente; 
4) oskab tegutseda erinevates funktsioonides väliharjutust 

korraldavas grupis (läbiviija, hindaja, vahekohus jmt). 
 

 


