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Muudatused õppekavas
Jrk
nr
1.

Muudatuste sisu

Muudatuse
aeg

Õppekava on muudetud kaheosaliseks 2021
ning viidud sellega kooskõlla KV NAKi
õppekavaga.

Muudatuse algataja
St-vbl Kask

Esimene osa on baasoskused ja teine
eriala moodul.
2.

Õpiväljundid on täpsustatud ja juurde on 2021
lisatud HLT osa.

Mjr Toomse, st-vbl Kask,
vbl Tanner

3.

Välja on võetud teenistuspraktika ja 2020
lisatud, et kursuslane saab auastme peale
kursuse edukat lõpetamist.

St-vbl Land, st-vbl Kask
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Õppekava koostajad (2014):
Sõjaväeline auaste ja nimi

Struktuuriüksus

Ametinimetus

Mjr Aivar Pilv

kool

õppekavade arenduse spetsialist

Õppekava ümberhindajad (2021):
Sõjaväeline auaste ja nimi

Struktuuriüksus Ametinimetus

St-vbl Ivo Kask

Kool

Veebel

Vbl Lauri Tanner

Kool

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor

Vbl Roomet Rikand

Kool

Teadmus- ja arendusjaoskond õppevara
allohvitser

Tanel Viks

Kool

Inimressursi arendamise õppesuuna
juhataja

Nele Pernits

Kool

Teadmus- ja arendusjaoskond
haridustehnoloog

Sissejuhatus:
Kaitseliidu kooli töögrupp analüüsis varasemalt toimunud kursuste ettekandeid ja kursuslaste
tagasisidesid ning reservallohvitseri poolt täidetavaid rahu- ja sõjaaja ülesandeid, k.a
maakaitseüksuste võimekirjeldusi. Selle tulemusena jõudis töögrupp järeldusele, et kursuse
ülesehitus on vaja hoida võimalikult ühtsena Kaitseväe Akadeemias (KVA) läbiviidava
nooremallohvitseride kursuse põhimõtetega.
Lisaks on õppekava koostamisel arvestatud Kaitseliidu eripära reservjaoülemate väljaõppe
korraldamisel, täiskasvanud õppija vajadusi ja elukestva õppe olemust ning Kaitseliidu ülema
suuniseid maakaitseks vajalike spetsialiseeritud võimeoskuste väljaarendamiseks. Õppekava
on väljundipõhine ja õppijast lähtuv.
Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus õppekava ümberhindamisel aastal 2021 on aluseks
võetud 2021. aasta Kaitseväe Nooremallohvitseri baaskursuse õppekava.
Õppekava sisu ja mahu alapunktis nimetatud ainekavad kehtestab kooli pealik.
Lisaks on õppekava muutmisel võetud arvesse:
1.
Nooremallohvitseri baaskursuse õppekava KVJ 17.08.2020 käskkiri nr 185
2.
2020. a läbiviidud NAKkl järgset osalejate tagasisidet
3.
Kaitseliidu ülema suuniseid maakaitseks ja hajutatud lahingutegevuseks
Kooskõlastajad:
Sõjaväeline auaste ja nimi

Struktuuriüksus

Ametinimetus

Kol Eero Rebo

Kaitseliidu peastaap

Ülem

Kol-ltn Rene Brus

Kaitseliidu peastaap

G7 ülem

Kol-ltn Meelis Pernits

Kool

Pealik

Mjr Margo Sai

Kool

Väljaõppeülem
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Sihtgrupp
Meeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliige.
Eesmärk
Kursuse tulemusena on Kaitseliidul esmatasandi sõjaväelise juhtimisalase ettevalmistusega
meeskonna- ja jaopealikud/ülemad, kes täidavad ülesandeid organisatsioonis rahuajal,
kriisisituatsioonis ja sõjaajal.
Taotletav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline täitma jaopealiku/ülema ülesandeid.
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht
Formaalharidus
Eelduskursused
Lisaeeldused

Meeskonna- või jaopealiku/ülema ametikohale planeeritud
Kaitseliidu tegevliige
Vähemalt keskharidus
SBK, SOKkl
Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega,
valmisolekuga meeskonnatööks ja elukestvaks õppeks

Sisu ja maht
Kursuse moodulid
Mooduli maht
Moodul 1. NABKkl (Nooremallohvitseri baaskursus)
171
Moodul 2. NAEKkl (Nooremallohvitseri erialakursus)
266
Kursuse kogumaht:
437 akadeemilist tundi
NABKkl moodul
Eesmärk
Õpiväljundid

Läbiviimine

Hindamine

171 akadeemilist tundi
Kaitseliidul on juhid, kes täidavad teadlikult oma rolli
jaopealikuna/ülemana.
teab juhtimise rolli ja juhi ülesandeid oma allüksuse koosseisus,
teab enda tugevusi ja nõrkuseid ning arendab vastavalt sellele
oma teadmisi ja oskuseid;
teab lahingutegevuse juhtimise aluseid;
oskab planeerida ja juhtida jao suuruse üksuse tegevust
hajutatud lahingutegevuses ning kaasnevates tegevustes
koondatult (rühma koosseisus);
oskab iseseisvalt viia läbi jao väljaõpet, kas drilli-, ülesande- või
juhtumiõppemeetodit kasutades.
NABKkl mooduli maht on 7 nädalavahetust. Soovituslik
nädalavahetuse keskmine maht on 22 akadeemilist tundi. Iga
õppeaine kohta on iseseisva õppe materjalid, kas e-õppe portaalis
ILIAS või muul viisil kursuslastele kättesaadavaks tehtud. Kursuslastel
tuleb omandada iseseisvalt õppematerjal enne aine lähiõppes
toimumist, et lähiõppes panna rõhuasetus praktilistele harjutustele.
Iseseisva õppe mahud on hinnangulised, lähiõppe mahud
soovituslikud.
Moodulit hinnatakse ainepõhiselt.
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NABKkl moodul
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.

Lahingutegevuse alused
Lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine
Juhtimine praktikas 1 ja 2
Jao koolitaja õpe
Õppetunde kokku:
Kursuse kogumaht:

NAEKkl moodul
Eesmärk
Õpiväljundid
Läbiviimine

Hindamine
NAEKkl moodul
Jrk
nr
1.
2.

Iseseisev
õpe

Õppeained

Lähiõpe

Hindamine

4
8
ME
8
80
ME
4
44
ME
2
23
ME
16
155
171 akadeemilist tundi

266 akadeemilist tundi
Kaitseliidu jaopealikud juhivad jagu erinevates situatsioonides ja
olukordades parimal võimalikul viisil.
- teab jao taktikat ja protseduure maakaitses ning hajutatud
lahingutegevuses;
- oskab juhtida jagu erinevates lahinguliikides.
NAEKkl mooduli maht on 5 nädalavahetust. Soovituslik
nädalavahetuse keskmine maht on 22 akadeemilist tundi.
Iga õppeaine kohta on iseseisva õppe materjalid, kas e-õppe portaalis
ILIAS või muul viisil kursuslastele kättesaadavaks tehtud.
Kursuslastel tuleb omandada iseseisva õppe materjal enne aine
toimumist, et lähiõppes rõhuasetus praktilistele harjutustele panna.
Iseseisva õppe mahud on hinnangulised; lähiõppe mahud
soovituslikud.
Moodul lõpeb hindamisharjutusega. Harjutusel hinnatakse
kursuslaste tegevusi sõjaaja juhtidena erinevates taktikalistes
olukordades.
Moodulit hinnatakse ainepõhiselt.

Õppeained

Iseseisev
õpe

Lähiõpe

Lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine hajutatud
lahingutegevuses (HLT)
Hindamisharjutus
Õppetunde kokku:
Kursuse kogumaht:

10

110
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Hindamine

ME
2
144
ME
12
254
266 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Kursus viiakse läbi lähiõppes ja iseseisva koduse tööna.
Kursus koosneb kahest moodulist, millest esimene on teisele eelduseks.
Õpe viiakse läbi klassiruumis ja maastikul.
Kursusel osalejate soovituslikuks arvuks on maksimaalselt 30 ja minimaalselt 16.
Õppetöö viiakse läbi reeglina nädalavahetustel.
Kursuselt väljaarvamine:
Kursuslased võivad erandjuhul kokkuleppel kursuseülemaga puududa maksimaalselt 40 tundi
kogu väljaõppe vältel. Lahinglaskmistel peavad kursuslased osalema täies mahus.
Kursuse ülema ettekande alusel võib kursuslase kursuselt välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
a) kui kursuslane kasutab ebaausaid võtteid;
b) kui kursuslane puudub 41 või rohkem lähiõppetundi;
c) kui kursuslane on jätnud täitmata etteantud mahus nõutud
õppeülesanded.
Kursuse alguses tutvustatakse kursuslastele NAKkl eesmärki, õpiväljundeid ja hindamise
nõudeid. NAKkl lõpus kogutakse kursuslastelt tagasiside.
Õppetöö läbiviimiseks on vajalik sõltuvalt teemast üks kuni kaks instruktorit jao kohta.
Kursuslase individuaalvarustus ja jao varustus peab vastama varustustabelile ja kursuslaste
arvule.
Kui õpiväljundid saavutatakse planeeritust väiksema ajakuluga, on kursuse ülemal lubatud
kasutada tekkinud ajareservi teiste õpiväljundite saavutamiseks.
Nõuded läbiviijatele
Formaalharidus
Eelduskursused
Hoiakud
Isikuomadused

Vähemalt keskharidus
Nooremallohvitseri või vanemallohvitseri kursus
Missiooniteadlikkus, usaldus, avatus, kogukondlikkus ja
jätkusuutlikkus
Instruktoritel peab olema motiveeriv, hoiakuid kujundav ning
jõukohast õpikeskkonda loov roll. Lisaks psühholoogiline
valmisolek,
kohusetundlikkus,
hea
koormustaluvus,
pingetaluvus, algatusvõime, iseseisvus, otsustusvõime, juhi
omadused, abivalmidus, hea suhtlusoskus, empaatiavõime

Läbivad teemad
Välioskuste kordamine ja kinnistamine - on oluline, et rõhku pööratakse välitingimustes
võitlusvõime alalhoidmiseks vajalike nüansside kordamisele ja nende sidumisega NAKkl
kursuse teemadega. Sõduri baaskursuse ja VÜT1 jooksul omandatud teemad peavad saama
kontrollis samaväärset tähelepanu uute omandatavate teemadega, et toimuks kinnistamine.
Hoiakute kujundamine - hoiakud avalduvad suhtumises ja käitumises. Kursuslastele tuleb
selgitada hoiakute määravat mõju õppimisele ja tegevustulemustele – juhi positiivsed hoiakud
ja eneseregulatsiooni oskus innustavad allüksuse liikmeid, saavutavad meeskonna sünergia
ning aitavad üle saada rasketest olukordadest.
Lahinguvalmiduse saavutamine ja alalhoidmine - kursuslaste individuaalvarustus peab olema
komplekteeritud ning hooldatud. Väliharjutustel peab pingutama taktikaliste ajanormatiivide ja
lahingudistsipliini (müra, valgus, maskeeritus jv) täitmiseks. Oluline on saavutada kursuslaste
mõistmine, et isiklik lohakus on nakkav ning saboteerib kogu allüksuse lahinguvalmidust ja
hukukindlust.
Füüsiline ettevalmistus - üldkehalise ettevalmistuse vajalikkust ja tähtsust teadvustatakse
tegevuste käigus ning praktiseeritakse väliharjutustel, arvestades seejuures individuaalset
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füüsilist võimekust. Väljaõppe intensiivsuse juures vältida võimalikku ülekoormust ja vigastusi.
Füüsiline treening ja ettevalmistus peab toetama eelkõige lahinguväljal vajalikke võimeid.
Õpetamispõhimõtted – tervik, aktiivsus, kogemus, funktsionaalsus. Kursuslastele tuleb
erinevates sooritustes ja väljaõppe etappides tuua välja seosed õpetamispõhimõtetega, et nad
õpiksid ise neid märkama ja tegevustes püüdlema nende saavutamist.
Tervis ja ohutus - kõikidel tegevustel juhitakse tähelepanu töökeskkonnale ja -võtetele, et
hoida enda ja alluvate füüsilist ja vaimset tervist (õige riietus, töövõtted, hügieen jne).
Hindamine
Hindamine on kursuse ajal kujundav ning kursuse lõpetamisel mitteeristav, mis moodustub
kogu õppeajal saadud hinnetest ja hinnangutest.
Iga õppeaine plokk lõpeb kas kirjaliku testi või harjutusega.
Hindamine ja soorituste võlgnevuste/negatiivsete soorituste likvideerimise kord sätestatakse
ainekavas.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
Omandatav kvalifikatsioon
Õppekava täies mahus läbimine vastab allohvitserohvitser I astmele (AO I) Eesti Kaitseväes.
Antav auaste
Kursuse läbimine on eelduseks nooremseersandi auastmele esitamiseks.
Viited
Kaitseliidu seadus (2013). Riigi Teataja I. 20.03.2013, 1.
Kaitseliidu ülema 11.07.2020 käskkiri nr K-7-1/20/12723V „Sõjaväelise väljaõppe korraldus
Kaitseliidus (juhendi) kinnitamine, käskkirjade kehtetuks tunnistamine“
Kaitseväe juhataja 22.04.2021 käskkiri nr 94 „Sõjaväelise väljaõppe eeskirja kinnitamine,
käskkirja kehtetuks tunnistamine“
Kaitseväe juhataja 03.07.2017 käskkiri nr 150 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe
ohutuseeskirja kinnitamine, käskkirjade muutmine ja kehtetuks tunnistamine“
Kaitseväe juhataja 21.03.2019 käskkiri nr 94 „Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme
vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord“
Kaitseväe juhataja 06.04.2020 käskkiri nr 102 „Kaitseväe Õpikogemuste eeskiri“
Kaitseväe juhataja 31.12.2020 käskkiri nr 290 „Laskeväljaõppe eeskiri”
Kutsestandard maaväe sõdur-allohvitser II (2012). Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu otsus
nr 6.
Kaitseväe juhataja 17.08.2020 käskkiri nr 185 „Nooremallohvitseride baaskursuse õppekava“
Õppevara
Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused (2010) KVA.
Jagu/rühm püsitoimingud, 2019. Kaitseväe Akadeemia.
Jalaväerühma lahingutegevus (2018). Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Jaoülema käsiraamat (2008). Võru: Kaitseväe Võru Lahingukool.
Jalaväekompanii lahingutegevus (2013). Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Laskuri maastikuraamat, 2018. Kaitseväe Akadeemia.
Maakaitse käsiraamat, 2021. Kaitseliit.
Maismaasüsteemide taktikaliste tingmärkide käsiraamat. (2003). Toim. L.O. Uibopuu. Tallinn:
Kaitsejõudude Peastaap.
Pioneeritegevuse käsiraamat (AK) (2010). Tallinn: Kaitseväe juhataja käskkiri nr 60.
STANAG 2014 (2000). Brüssel: (NATO) Sõjaväe Standardimisbüroo.
Taktikaline vastane ”Punane” käsiraamat maaväele (2017). Luurekeskus.
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Mõisted ja lühendid
AK - Asutusesiseseks kasutamiseks
VÜT1 – Väikeüksuse taktika kursus 1. tase (maakaitsejagu)
ME – mitteeristav (arvestuslik)
Ümberhindamine
Õppekava ajakohasuse kohta antakse tagasisidet iga väljaõppetsükli/-aasta hindamisetapis.
Ümberhindamist viiakse läbi vajadusel, kuid mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.
Ümberhindamise põhiliseks alusinfoks on kursuseülema ja kursuse instruktorite koostatud
täiendus- ja muudatusettepanekud. Ümberhindamist juhib Kaitseliidu kooli väljaõppeülem.
Märkused
Auastme „nooremseersant“ omistamise esildis tehakse ainult nõuetele vastavatele
reservväelastele, kes on edukalt käesoleva õppekava mahu täitnud 100% ning tunnistuse lisas
ei ole auastme andmist takistavat märget.
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