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  KINNITATUD 
  Kaitseväe Akadeemia ülema 

08.07.2022 käskkirjaga nr 1137 

 

Õppekava nimetus  Brigaadi staabiohvitseri kursus (BSOK) 

Õppekava nimetus inglise 
keeles  Brigade Staff Officer Course  

Õppekava kood 22010 

Õppe tüüp Täiendusõpe  

Õppekavarühm Sõjandus ja riigikaitse 

Õppekava maht  560 akadeemilist tundi 

Õppe nominaalkestus 14 nädalat 

Õppekoormus  Täiskoormusega õpe 

Õppeasutus  Kaitseväe Akadeemia (KVA) 

Õppekeel  Eesti keel 

Õpiväljundite 
saavutamiseks vajalikud  
teised keeled 

Inglise keel 

Õppekava kinnitamine 
õppeasutuses 

KVA ülema 08.07.2022 käskkiri nr 1137 

Kandideerimistingimused ‒ Eelnevalt omandatud kõrghariduse I aste.  
‒ Pärast kõrghariduse I astme õppekava läbimist vähemalt 

viieaastane tegevteenistuskogemus ohvitserina Kaitseväes või 
Kaitseliidus.  

‒ Pataljoni staabiohvitseri kursuse või sellega võrdsustatud 
tasemega kursuse eelnev läbimine.  

‒ Inglise keele oskus NATO STANAG 6001 tasemel 2222 või 
ALCPT 75 punkti.  

‒ Positiivne atestatsioon, kehtiv arstliku komisjoni tõend, 
positiivselt sooritatud kehaliste võimete test.  

Õpingute alustamise 
tingimused  

‒ Suunatud kursusele Kaitseväe peastaabi personaliosakonna 
poolt.  

‒ Läbitud lahingutegevuste aluste ja jalaväepataljoni võimete e-
õppekursus.  

‒ Arvatud kursuse nimekirja KVA ülema käskkirjaga.  

Õppekava eesmärk  Õppekava eesmärk on süvendada kursuslase teadmisi ja oskusi 
töötamiseks erinevatel jalaväebrigaadi staabi ametikohtadel Eesti 
Kaitseväes nii kriisi- kui sõjaajal. 

Õppekava õpiväljundid  Õppekava läbimise järel kursuslane: 
1) teab sõjapidamise ja sõjalise mõtlemise arengut mõjutanud 

olulisemaid sündmusi ja isikuid läbi ajaloo;  
2) mõistab laiapindse riigikaitse olemust ning Kaitseväe, sh 

jalaväebrigaadi rolli ja ülesandeid selles;  
3) on võimeline täitma staabiohvitseri ülesandeid jalaväebrigaadi 

staabis lähtudes lahingutoimingutest ning kasutades staabitöö 
protseduure ning tehnikaid; 

4) mõistab sõjaväeliste ja tsiviilasutuste koostöö vajadusi-, 
valdkondi ja -vorme ning koostegutsemise põhimõtteid. 

Õppekeskkond Õppeklass, KVA matkekeskus.  

Koolitajate kvalifikatsioon Vähemalt magistrikraad, teenistuskogemus brigaadi staabis. 
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ning õpi- või töökogemus  Koolitajad vastavad KVA akadeemiliste töötajate teenistuse korras 
sätestatud nõuetele. 
Kol-ltn Raul Kütt MA 
Kol-ltn Indrek Sarap MA 
Kol-ltn Janek Kesselmann MA 
Mjr Lauri Teppo MA 
Mjr Mattias Puusepp MA 
Mjr Rauno Viitmann MA  

Õppematerjalid Eesti kaitseväe lahingutegevuse alused. Maaväe ohvitseride ja 
staabitöö väljaõppejuhend. 2010. Tartu. 
Taktikaline planeerimine maaväes. KVA, 2022.  
Lind, W. S 2014 Manööversõjapidamise käsiraamat. Tartu: 
Elmatar. 
APP-6 ( C )-NATO Joint Military Symbology.  
AJP-3.2. – Allied Joint Doctrine for Land Operations.  
ATP-3.2.1. Allied Land Tactics. 2022.  
APP-28 Edition A version 1. Tactical Planning for Land Forces. 
November 2019.  
ATP-112 MISSION TASK VERBS FOR USE IN THE PLANNING 
AND DISSEMINATION OF ORDERS, 2020. 
NATO Comprehensive Operations Planning Directive Version 3.0, 
2021. 
1JVBr ja 2JVBr ÜTE. 
LuKe vastaseõppe materjalid. 

Õppekava ülesehituse  
lühikirjeldus 

Õppekava koosneb ühest moodulist.  

Õppekava täitmine Õppetöö viiakse läbi ainekavade ja tunniplaanide alusel KVA 
väljaõppeplaanis määratud aegadel. 
Õppekava täitmiseks on vaja läbida õppeained positiivsele 
tulemusele. 
Õppekava täitmisel võidakse rakendada varasemate õpingute ja 
töökogemuse arvestamist vaid KVA VÕTA korras toodud juhul.  

Lõpetamisel väljastatavad  
dokumendid 

Kursuslasele väljastatakse KVA täiendusõppe lõpudokumentide 
väljaandmise korra alusel tunnistus koos tunnistuse lisaga või 
tõend. 

Lõpetamisel omandatav  
sõjaväeline kvalifikatsioon 

Õppekava täies mahus läbimine vastab Kaitseväe ohvitseride 
sõjaväelise väljaõppe II astmele. 

Lõpetamisel antav auaste - 

Lõpetamisel antavad 
õigused 

- 

Lisainformatsioon KVA kodulehekülg: www.kvak.ee 
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BRIGAADI STAABIOHVITSERI KURSUSE ÕPPEAINED, NENDE EESMÄRGID JA 

ÕPIVÄLJUNDID  

 

BRIGAADI STAABIOHVITSERI MOODUL 
Maht 560 akadeemilist 

tundi  

Eesmärk  Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised jalaväebrigaadi rollist ja 
ülesannetest Eesti Kaitseväe ja laiapindse riigikaitse kontekstis ning teadmised 
ja oskused brigaadi lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning 
tehnikatest lahingutegevuse planeerimiseks ja täideviimiseks. 

Õpiväljundid  Mooduli läbimise järel kursuslane:  
1) mõistab jalaväebrigaadi ja kaitseväe rolli tervikuna Eesti laia riigikaitse 

mudelis;  
2) teab kaasaaegset lahingutegevust mõjutavaid faktoreid ning oskab 

nendega arvestada jalaväebrigaadi lahingutegevuse planeerimisel ja 
täideviimisel;  

3) on võimeline täitma staabiohvitseri teenistuskohustusi jalaväebrigaadi 
staabis nii kriisi- kui sõjaajal;  

4) mõistab vastase taktikat kuni sõjaväeringkonna tasemeni ning on võimeline 
koostama vastase sihtstruktuuri tegevuskavasid; 

5) oskab koostada ja esitleda staabitöö dokumente inglise keeles. 

Mooduli 

hindamine  

Moodulit hinnatakse ainepõhiselt. 

Mooduli 

läbimise 

põhimõtted 

Mooduli õppeained on õppekava läbivale kursuslasele kohustuslikud.  
Moodul läbitakse väljaõppeplaani ja tunniplaanide alusel vastavalt kinnitatud 
ainekavadele. Mooduli õppeainetes arendatakse kursuslaste erialase inglise 
keele kasutamise pädevusi läbi lõimitud aine- ja keeleõppe.  

 

Õppeaine nimetus  Maht  Lõpphindamine 

Ühendrelva ja -väeliigi lahingutegevus staabiohvitseridele 114 E 

Jalaväepataljoni ja –brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja 

täideviimine 

304 ME 

Sõjalise mõtlemise areng 64 ME 

Tsiviil-sõjaline koostöö 78 ME 

 

Õppeaine kood TK22.01 

Õppeaine nimetus Ühendrelva ja -väeliigi lahingutegevus staabiohvitseridele 

Õppeaine maht 114 akadeemilist tundi 

Õppeaine 

lõpphindamise viis 

Eristav 

Õppeaine semester, 

täiendusõppe puhul aeg 

Vastavalt väljaõppeplaanile 

Õppeaine aineosad, 

maht, semestrid, 

hindamisviisid 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised manööversõja 

põhimõtete rakendamiseks pataljoni ja brigaadi lahingutegevuse 

planeerimisel. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) mõistab potentsiaalse vastase võimeid ja doktrinaalset tegutsemist 

brigaadi ja diviisi tasemel ning teab vastase võimeid ja 
doktrinaalset tegutsemist armee ja sõjaväeringkonna tasemel;  
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2) mõistab Eesti laia riigikaitse mudeli olemust ja Kaitseväe rolli 
selles; 

3) mõistab Kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi ja lahinguvalmidust;  
4) mõistab manööversõja teooriat (sh ülesandekeskset juhtimist) ja 

selle taktikatasandil rakendamist;  
5) teab Eesti Kaitseväe jalaväebrigaadide võimeid 

lahingufunktsioonide lõikes; 
6) teab ühendrelvaliigi lahingu põhimõtteid pataljoni ja brigaadi 

koosseisus;  
7) mõistab ühendväeliigi lahingu põhimõtteid operatsioonitasandil; 
8) loeb funktsionaalselt erialast teksti inglise keeles. 

Õppeaine seosed teiste 

õppeainetega (sh 

õppima asumise 

eeltingimused)  

Puuduvad 

 

Õppeaine kood TK22.02 

Õppeaine nimetus Jalaväepataljoni ja -brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja 

täideviimine. 

Õppeaine maht 304 akadeemilist tundi. 

Õppeaine 

lõpphindamise viis 

Mitteeristav 

Õppeaine semester, 

täiendusõppe puhul aeg 

Vastavalt väljaõppeplaanile. 

Õppeaine aineosad, 

maht, semestrid, 

hindamisviisid 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused 

pataljoni ja brigaadi lahingutegevuse planeerimiseks. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) analüüsib kõrgema üksuse inglise keelset käsku; 
2) rakendab otsuse vastuvõtmise protsessi ning täidab erinevate 

staabiliikmete rolli otsuse vastuvõtmisel;  
3) koostab brigaadi/pataljoni lahingukäsu erialase sisendi inglise 

keeles;  
4) käsib brigaadi/pataljoni lahingukäsu allüksustele; 
5) oskab tegutseda brigaadi staabi lahingujuhtimise ja planeerimise 

keskustes;  
6) rakendab lahinguplaanis taktikalisele olukorrale vastavalt 

ühendrelvaliigi põhist koostööd; 
7) oskab koostada staabitöös vajalikke inglise keelseid dokumente. 

Õppeaine seosed teiste 

õppeainetega (sh 

õppima asumise 

eeltingimused)  

Puuduvad 

 

Õppeaine kood ST22.01 

Õppeaine nimetus Sõjalise mõtlemise areng 

Õppeaine maht 64 akadeemilist tundi 

Õppeaine 

lõpphindamise viis 

Mitteeristav 

Õppeaine semester, Vastavalt väljaõppeplaanile. 
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täiendusõppe puhul aeg 

Õppeaine aineosad, 

maht, semestrid, 

hindamisviisid 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele ülevaade tuntumate 
sõjateoreetikute seisukohtadest ja sõjalise mõtlemise arengust, et 
sõjaväelise juhina paremini mõista sõjapidamisega seotud küsimusi 
minevikus ja tänapäeval. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane: 

1) teab sõjapidamist oluliselt mõjutanud tegureid ja sündmusi ajaloos 
alates sõjakunsti sünnist kuni tänapäevani välja; 

2) nimetab tuntumaid sõjateoreetikuid ja teab nende seisukohti; 
3) oskab üle kanda ajalooliste näidete tähtsust tänapäeva 

sõjapidamise konteksti; 
4) kasutades erialast sõnavara oskab kirjutada inglise keeles 

lihtsamaid seotud tekste kasutades lihtsamaid lauseid ja 
sidususvõtteid. 

Õppeaine seosed teiste 

õppeainetega (sh 

õppima asumise 

eeltingimused)  

Puuduvad 

 

Õppeaine kood ST22.02 

Õppeaine nimetus Tsiviil-sõjaline koostöö 

Õppeaine maht 78 akadeemilist tundi 

Õppeaine 

lõpphindamise viis 

Mitteeristav 

Õppeaine semester, 

täiendusõppe puhul aeg 

Vastavalt väljaõppeplaanile 

Õppeaine aineosad, 

maht, semestrid, 

hindamisviisid 

Puuduvad 

Õppeaine eesmärk Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised sõjaväeliste ja 

tsiviilinstitutsioonide suhetest ja koostöövormidest ning tsiviilkontrolli ja 

-järelevalve toimimisest relvajõudude üle demokraatlikus ühiskonnas. 

Õppeaine õpiväljundid Õppeaine läbimise järel kursuslane:  
1) teab tsiviil-militaarsuhete teoreetilisi aluseid ja kujunemist läbi 

ajaloo;  
2) mõistab tsiviil-militaarsuhteid ning selle ühe osana tsiviil-

militaarkoostööd mõjutavaid tegureid ja protsesse;  
3) kirjeldab Kaitseministeeriumi valitsemisalas rakendatavat 

tsiviiljuhtimist;  
4) mõistab relvastatud jõu kasutamise õiguslikku regulatsiooni nii 

rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal; 
5) rakendab omandatud teadmisi siseriiklikus koostöös Kaitseväe 

partneritega laia riigikaitse raames. 

Õppeaine seosed teiste 

õppeainetega (sh 

õppima asumise 

eeltingimused)  

Puuduvad 

 


