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Puudub
Eesti Vabariigi kodakondsus, läbitud vanemallohvitseride
keskastmekursus või vanemveeblikursus, viimase kahe aasta
jooksul läbitud pataljoni väljaõppetsükkel, vähemalt 8 aastat
teenistust vanemveeblina allüksuses ja staabis, inglise keele
oskus STANAG 2222 tasemel, riigisaladuse luba tasemel
„SALAJANE“, väeüksuse ülema positiivne iseloomustus
edutamiseks ning planeeritud järgmine ametikoht staabiveebel.
Kaitseväe personaliosakonnaga kooskõlastatud avaldus õppima
asumiseks, sisseastumiskomisjoni positiivne hinnang õppima
asumiseks.
Õppekavale arvatakse KVÜÕA ülema käskkirjaga.
Puudub
Õppekava eesmärk on anda alused ja suunised Eesti Kaitseväe
kõigi väeliikide vanemallohvitseridele brigaadi ja kõrgemate
üksuste tegevuse juhtimisalase täiendusõppe korraldamiseks.
Õppekava läbinu on saanud alused töötamiseks brigaadi või
väeliigi
staabiallohvitserina,
sealhulgas
rahvusvahelises
keskkonnas.
Õppekava läbimise järel õppur:
1) mõistab relvajõudude kasutamise võimalusi ja põhimõtteid
tänapäeva
julgeolekuprobleemide
lahendamisel
(konventsionaalne sõda ja sõjavälised operatsioonid);
2) mõistab Eesti riigikaitse ülesehitust ja väeliikide ning
institutsioonide ülesandeid selles;
3) mõistab Kaitseväe ja sõjaväelise juhi rolli nüüdisaegses
demokraatlikus
ühiskonnas
ning
oskab
arvestada
väliskeskkonna
mõjusid
erinevate
juhtimisotsuste
langetamisel;
4) oskab hinnata erinevate väeüksuste võimeid;
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5) mõistab erinevate staapide ja juhtimispunktide ülesehitust
ning on võimeline töötama väeüksuse staabis (brigaad,
rahvusvaheline staap jms);
6) mõistab õppekasvatustöö korraldamise aluseid.
Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid
Lõpetamisel antav auaste
Lõpetamisel antavad
õigused
Õppekava ülesehituse
lühikirjeldus
Õppekava läbimine
Õppekava lõpetamise
tingimused

Lisainformatsioon

Kursuse lõputunnistus
Puudub
Puuduvad
Õppekava koosneb järgmistest moodulitest:
1) Juhtimismoodul (3 EAP);
2) Sõjaväelise juhtimise moodul (9 EAP);
3) Pedagoogikamoodul (3 EAP).
Õppekava õppeainete läbimine on õppurile kohustuslik,
õppeained läbitakse vastavalt KVÜÕA Lahingukoolis koostatud
plaanidele.
Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained 15
EAP mahus, osaleda õppetöös 90% ulatuses ja saada kõikides
õppeainetes positiivne tulemus. Õppekava läbimise kaasnevaks
tingimuseks on positiivne hinnang õppuri juhiomadustele ning
nende arengule kursuse käigus.
KVÜÕA kodulehekülg www.ksk.edu.ee
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VANEMSTAABIALLOHVITSERIDE KURSUSE ÕPPEKAVA MOODULID, EESMÄRGID JA
ÕPIVÄLJUNDID
Maht
3 EAP
Eesmärk
Juhtimismooduli eesmärgiks on laiendada ja süvendada õppuri teadmisi, mis
toetavad tema õppimist kursusel ning arengut juhina tulevases teenistuses.
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) on tutvunud sõjapidamise arenguga läbi ajaloo;
2) mõistab operatiivtaseme juhtide rolli kaitseväes.
Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt. Mooduli käigus
hinnatakse õppuri juhiomadusi ja nende arengut.
JUHTIMISMOODUL

Kood
TO15.125
TO15.126

Õppeaine nimetus
Sõjateooria ja -ajalugu
Juht tänapäeva ühiskonnas

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Maht
1,5 EAP
1,5 EAP

Hindamine
ME
ME

TO15.125
Sõjateooria ja -ajalugu
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile ülevaade tuntumate
sõjateoreetikute seisukohtadest ja sõjakunsti arengust, et sõjaväelise
juhina paremini mõista sõjapidamisega seotud küsimusi minevikus ja
tänapäeval.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab sõjapidamist oluliselt mõjutanud tegureid ja sündmusi ajaloos;
2) nimetab tuntumaid sõjateoreetikuid ja teab nende seisukohti;
3) oskab ajalooliste näidete varal analüüsida manööversõja ning väe- ja
relvaliikide koostöö põhimõtteid.
TO15.126
Juht tänapäeva ühiskonnas
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on süvendada õppuri teadmisi organisatsioonis
toimuvate
protsesside
mõistmiseks
ja
oma
juhtimiskäitumise
mõtestamiseks juhtimisteooriate põhimõtete ja kutse-eetika normide abil.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab
nüüdisaegsete
organisatsioonide
toimimispõhimõtteid,
organisatsioonikäitumise ja -kultuuri põhijooni;
2) tegutseb kutse-eetiliselt keerukates olukordades tuginedes kehtivatele
põhiväärtustele ja eetika põhimõtetele;
3) mõistab sise- ja väliskommunikatsiooni tähtsust juhtimises;
4) mõistab sõjaväelise juhi rolli nüüdisaegses ühiskonnas ja arvestab
väliskeskkonna mõjudega erinevate juhtimisotsuste langetamisel.
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Maht
9 EAP
Eesmärk
Mooduli eesmärk on anda õppurile teadmised brigaadi lahingutegevuse
planeerimiseks ja juhtimiseks nüüdisaegse lahinguvälja tingimustes ning
ettevalmistus staabiallohvitseri ülesannete täitmiseks. Eesmärgi saavutamiseks
õpetatakse õppurile otsuse vastuvõtmist mõjutavaid tegureid ning ülema ja
staabi rollide jaotust brigaadi operatsiooni kontseptsioonis
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) teab NATO planeerimisdokumente;
2) teab relvajõudude ja väeüksuste kasutamispõhimõtteid erinevates
operatsioonides,
3) on võimeline osalema staabitöös mitmerahvuselises keskkonnas.
Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt.
SÕJAVÄELISE JUHTIMISE MOODUL

Kood
TO15.127
TO15.128
TO15.129
TO15.130
TO15.131

Õppeaine nimetus
Nüüdisaegse lahingutegevuse alused
Brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine
Operatiivplaneerimise alused
Sõjavälised operatsioonid
Staabitööharjutused

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk

Maht
1,5 EAP
1,5 EAP
1,5 EAP
1,5 EAP
3 EAP

Hindamine
ME
ME
ME
ME
ME

TO15.127
Nüüdisaegse lahingutegevuse alused
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised tänapäeva
lahinguruumi jaotusest, selle mõjufaktoritest ja nende omavahelisest
sünergiast, et õppurid oskaksid lahinguplaanide koostamisel nendega
arvestada.
Mooduli läbimise järel õppur:
1) teab operatsiooniala jaotust ning oskab selgitada operatsiooniala
osade funktsioone;
2) teab lahinguruumis toimuvate operatsioonide eesmärke ning mõistab
nendevahelist seotust;
3) teab lahingufunktsioone ja nende rolle alusfunktsioonide täitmisel ning
oskab selgitada nende sisu;
4) teab sõjateooria valdkondi ja tänapäeva lahingutegevuse
infotehnoloogia mõjutrende;
5) mõistab manööversõja olemust ja oskab kirjeldada selle printsiipe
ning rakendamise nõudeid;
6) teab taktikalise vastase lahingujõude polgu tasemel ja nende
kasutamise erisusi lahinguliikides.
TO15.128
Brigaadi lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine
1,5 EAP
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised brigaadi
lahingutegevuse planeerimiseks ning juhtimiseks kõrgema üksuse
raamistikus. Õppeaine kinnistab õppurite eelnevalt omandatud teadmisi
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Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

pataljoni lahingutegevusest ja süvendab arusaamist nüüdisaegse
lahingutegevuse alustest.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) oskab kirjeldada jalaväebrigaadi lahinguvõimet;
2) teab brigaadi tegevuse põhimõtteid põhilahinguliikides ja kaasnevates
tegevustes ning oskab kirjeldada nende tegevuste sisu;
3) teab relvaliigipõhiseid lahingutoetusvõimeid brigaadi raamistikus ning
nende rakendamise põhimõtteid jalaväepataljoni toetuseks;
4) teab staabi jaotust ja funktsioone ning oskab otsuse väljatöötamisel
tegutseda staabitöös järgides protseduurireegleid;
5) teab
brigaadi
juhtimispunkte
ning
nende
töökorraldust
lahingujuhtimisel;
6) teab maakaitseringkondade rolli riigikaitse kontseptsioonis ja nende
töökorraldust lahingutegevuse planeerimisel;
7) tunneb staabitööd reguleerivaid NATO juhiseid ja standardeid.
TO15.129
Operatiivplaneerimise alused
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on tutvustada NATO operatiivtasandi planeerimise
protsessi ja dokumente
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) teab NATO „Comprehensive operations planning directive“ nõudeid;
2) mõistab erinevate staapide, dokumentide ja protseduuride
omavahelist seost operatsioonide planeerimisel;
3) suudab osaleda PMESII analüüsi protsessis.
TO15.130
Sõjavälised operatsioonid
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on tutvustada relvajõudude kasutamise põhimõtteid
erinevate kriisiolukordade lahendamisel
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) kirjeldab
NATO
operatsioonide
jagunemist
(sõjalised
ja
mittesõjalised), etappe ja põhimõtteid;
2) teab
tänapäeva
maailma
julgeolekukeskkonda
mõjutavaid
organisatsioone;
3) tunneb konfliktide arenguprotsesse ja relvajõudude kasutamist nende
lahendamisel.
TO15.131
Staabitööharjutused
3 EAP (78 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine
eesmärgiks
on
kinnistada
kursusel
käsitletavaid
lahingutegevuse
ja
operatiivplaneerimise
aluseid
ning
staabitööprotseduure ja anda staabitöö kogemus mitmerahvuselises
keskkonnas.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) mõistab otsustusprotsessis staabitöö etappide seoseid ja oskab teha
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etapisiseseid töid;
2) mõistab erineva taseme staapide koosseisude, funktsioonide ja
töökorralduste erinevusi;
3) töötab staapides erinevatel ametikohtadel.

Maht
3 EAP
Eesmärk
Mooduli eesmärk on anda õppurile ettevalmistus kasvatustöö korraldamiseks
väeüksuses ning erialases arendustegevuses osalemiseks.
Õpiväljundid
Mooduli läbimise järel õppur:
1) on võimeline korraldama üksuses metoodilist õppekasvatustööd;
2) on võimeline koostama ja esitama akadeemilist tööd.
Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse õppeaine põhiselt.
PEDAGOOGIKAMOODUL

Kood
TO15.132
TO15.133

Õppeaine nimetus
Õppekasvatustöö korraldamise alused
Kursusetöö

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeainete alaosad, maht,
semester, hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Maht
1,5
1,5

Hindamine
ME
ME

TO15.132
Õppekasvatustöö korraldamise alused
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on valmistada ette üksuse õppekasvatustöö
korraldaja ja mentor kolleegidele.
Õppeaine läbimise järel õppur:
1) mõistab erinevate õpi- ja kasvatusteooriate olemust;
2) oskab rakendada erinevaid õpi- ja kasvatusteooriaid oma teenistuses.
TO15.133
Kursusetöö
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi)
Puuduvad
Kursusetöö eesmärk on õppeaja jooksul omandatud teadmiste iseseisev
rakendamine sõjandusega seotud teoreetilise või praktilise probleemi
lahendamiseks ja uurimistulemuste teaduslikult aktsepteeritaval viisil
vormistamiseks.
Kursusetöö eduka kaitsmise järel õppur:
1) oskab uurimistöö eesmärgi käsitlemisel valida teemakohast kirjandust
ning allikaid;
2) oskab analüüsida ja tõlgendada kogutud informatsiooni ja/või andmeid
allikakriitiliselt ning teha asjakohaseid järeldusi;
3) oskab teha ettepanekuid uurimistulemuste rakendamise ning
edasiarendamise kohta;
4) oskab vormistada uurimistööd, järgides esitatavaid nõudeid;
5) on võimeline akadeemilises diskussioonis kaitsma oma töös esitatud
seisukohti ja järeldusi.
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