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Sissejuhatus
Käesolev õppekava on mõeldud kasutamiseks ainult Kaitseliidus kompaniiülema
ametikohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmele (olenemata kompanii funktsioonist (staabija tagalakompanii, lahingukompanii või sisekaitsekompanii).
Õppekava on väljundipõhine ning vormistatud vastavalt Kaitseliidus kehtestatud väljaõppe
kavandamise dokumentide vormistamisnõuetele. Peamine õpetamispõhimõte on aktiivsus-ja
kogemuspõhimõte. Õppurid osalevad õppeprotsessis aktiivselt, st õpitav teema õpitakse
selgeks läbi praktilise tegevuse (vaata ja tee) ehk edasine õpe põhineb juba saadud
kogemustel kui materjal, millest õppur on vaid kuulnud.
Kompaniiülema (reservis) kursuse õppekava koostamise aluseks on KVÜÕA taktika
õppetooli materjal Jalaväekompanii lahingutegevus. Täpse ainekavade sisu ja mahu
kehtestab kooli pealik.
Kursuse peamiseks õppematerjaliks on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse poolt koostatud
kirjandus Jalaväekompanii lahingutegevus (2012), eesmärgiga tagamaks ühtne arusaam
kaitseväe ja Kaitseliidu jalaväekompanii taktikast ja lahingutegevuse planeerimisest Eesti
Kaitseväes.
Kuna õppekava täiendatakse pidevalt, siis ettepanekud on oodatud Kaitseliidu kooli
sõjaväelise juhtimise õppesuunda (peeter.kallas@kaitseliit.ee).
Kooskõlastused.
kol Ilmar Tamm

Kaitseliidu peastaap

peastaabi ülem

kol-ltn Tarmo Laaniste

Kaitseliidu peastaap

personaliosakonna ülem

mjr Alari Saega

Kaitseliidu peastaap

väljaõppeosakonna ülem

Erik Reinhold

kool
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Revalveerimine

Kaitseliidu kool, Tallinna mnt 2, Alu alevik, 79601 Raplamaa
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ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem)
Õppesuund
Sõjaväelise juhtimise õppesuund.
Sihtgrupp
Jalaväekompanii ülema ametikohale planeeritud kaitseliidu tegevliikmed. Kursusel osalejate
arvuks on 7-15 inimest.
Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise eesmärgiks luua võimalused kursuslastele omandamaks teadmised ja
oskused jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks erinevates
lahinguliikides ning kaasnevates tegevustes.
Taotletav pädevus
Kursuse läbinu on võimeline tegutsema kompaniiülemana põhilahinguliikides ja kaasnevates
tegevustes maakaitse pataljoni koosseisus.
Õpiväljundid
Õppekava läbinud kursuslane:
-

täidab kompaniiülema positsiooni lähtudes kompaniiülema ülesannetest ning rollist
sõjaaja tingimustest;

-

kavandab oma kompanii tegevusi lähtudes pataljoniülema käskudest, plaanidest,
skeemidest või kavatsusest läbi kompaniiülema lahinguplaneerimistoimingute;

-

käsib käsugrupile ülesanded viiepunktikäsu formaadis, visualiseerides elemente
maastikumudelil, skitsil, kiledel jmt;

-

lahingutegevuse planeerimisel arvestab oma üksuse tule ja manöövervõimet,
lahingutoetuse ja – teeninduse elementidega (laskemoona, pioneerivahendite ja toidu
tagamine, haavatute evakuatsioon, pioneerid, kaudtuli, tankitõrje) ning vastase
motolaskurpataljoni lahinguvõimet ja tegevusvariante oma vastutus- ja huvialas;

-

juhib lahingukompaniid:


jalgsi- ja motoriseeritud rännakul, sattumisel tulekontakti või mineeritud alale;



paiknemisel;



kaitsesse rühmitumisel;



rünnakul;



hoonestatud alal.

Sisu ja maht
Ained

Kaugõpe

Lähiõpe

1.

Lahingutegevuse juhtimise alused

15

61

2.

Lahingutegevuse juhtimine

15

126

(Maakaitsepiirkonna ja
sinna kuuluva SA allüksuste
põhivõimed ja funktsioonikirjeldused (allüksuste
iseloomustus). Lahingkompanii lahingutegevuse alused (nõuded, lahingufunktsioonid,
juhtimine, tugevdamine ja toetamine). Taktikaline vastane. Lahingutegevuse alused,
struktuurid (pat, rood, rühm). Toetused kõrgemalt üksuselt. Kõrgema üksuse
lahinguteenindustoetus. Lahinguteenindustoetus lahingkompaniis. Lahingkompanii
lahingutoetus (pioneer, kaudtuli, õhutõrje, tankitõrje). Lahingkompanii lahingutegevuse
planeerimise toimingud, raamistik (LPT).
(Lahingutegevuse juhtimine ja
integreeritud lõpuharjutus (MAPEX, CAX). Lahingkompanii tegevused hoonestatud alal
(objekti kaitse, linnalahing koos LPT harjutusega). Lahingkompanii kaasnevad
tegevused. Lahingkompanii pealetungivad tegevused (koos LPT harjutusega).
Lahingkompanii kaitsvad tegevused (koos LPT harjutusega).)
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Kaugõpe

Ained
3.

Integreeritud lõpuharjutus

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

Lähiõpe

-

112

30

299

342 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus viiakse läbi kaug- ja lähiõppena.
Aineid läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmine on eelduseks järgmisele ainele.
Õppeaine jooksul toimub kuus LPT harjutust: üks rännakuharjutus, üks paiknemisharjutus,
üks rünnakuharjutus, üks kaitseharjutust, üks kaitseharjutust hoonestatud alal, üks
viivitusharjutus. Iga harjutuse vältel toimuv LPT on jaotatud etappideks (eelkäsu andmine,
põhiülesande analüüs, tegurite analüüs jne). Igas etapis toimub iseseisev töö individuaalse
sooritusena mille töö tulemused esitatakse suulise esitlusena ja kirjalikult. Kõik harjutused
lõppevad mõõdetava viie punkti käsu käsuga ja sõjamänguga va viivitusharjutus, mis algab
MAPEX´iga ja lõppeb KVÜÕA matkekeskuses CAX´iga.
Lähiõpe toimub 9. nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva pealelõunani. ROK
(kompaniiülem) lõppeb koos kõikide teiste kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna 2015.
aasta tasemekursuste integreeritud lõpuharjutusega ja kestab seitsmel järjestikusel
ööpäeval.
Hindamine
Kõiki nädalavahetusi hinnatakse kui kirjalikke vahearvestusi ja individuaalseid sooritusi
hinnatakse mitteeristava hindamismeetodiga. Kirjalik eksam on viiepunti lahingukäsu
(viivituslahing OPORD) koostamine mida hinnatakse LPT etappide esitluste
hindamiskriteeriumite alusel.
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht
vastavalt määratletud sihtgrupile
Formaalharidus
keskharidus (sh omandamisel)
Kursusel osalemise ROKkl (R) õppekava või muu samad õpiväljundid andnud
eeltingimused
kursuse läbimine
Hoiakud
motiveeritud, aktiivne, lojaalne ja aus
Katsete kirjeldus
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) katsed koosnevad kahest osast –
rühmaülema lahingukäsu koostamine ja andmine ning vestlus.
Rühmaülema lahingukäsu koostamine ja andmine
Rühmaülema lahingukäsu koostamise ja andmise eesmärk on tagada vastuvõetutel vastav
pädevus, et kursusel saaks keskenduda kompanii juhtimise võimekuse arendamisele.
Kandidaadile antakse kompanii lahingukäsk. Kandidaat koostab rühmaülema lahingukäsu
(rühm kaitses) ja manöövriskeemi (skitšil/skeemil) ning esitab 5- punkti käsu, kasutades oma
skitši/skeemi, ja on valmis põhjendama oma otsuseid ning lahendusi.
Lahingukäsu hindamisobjektid on:
-

hinnatakse käsu struktuuri, käsu lühidust ja selgust (oluline rõhutatakse üle);

-

rühmaülema lahinguplaani vastavus kompaniiülema lahinguplaanile;

-

lahingukäsu andmine.
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Vestlus
Vestluse eesmärk on veenduda, et kandideerijatel oleks rahuldav eneseväljenduse võime ja
valmisolek õppimiseks.
Vestlusel selgitab kandidaat oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt
õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab).
Rühmaülema lahingukäsu koostamine ja andmine annab 50% ja vestlus 50% üldpunktidest.
Hindamine on mitteeristav (jah/ei). Iga „ja“ annab ühe punkti, „ei“ null punkti (kui
hindamislehel ei ole märgitud teisiti).
Hindamise aluseks on vastavate kriteeriumitega hindamislehed. Kursusele võetakse vastu
tekkinud pingerea alusel.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.
Läbiviijale esitatavad nõuded
Formaalharidus
Vähemalt rakenduskõrgharidus
Erialased eeldused

Hoiakud

Soovitavalt kvalifikatsioon maaväe ohvitser I või II või läbinud
reservkompaniiülema õppekava. Kogemus rühma (eriala), kompanii
või pataljoniülemana.
Valmisolek iseseisvaks ja koostöiseks õppimiseks.

Läbiviimise tingimused
Klass peab mahutama 15 kursuslast, grupitööde jaoks peab olema 2 väiksemat ruumi,
tagatud toitlustus- ja ööbimisvõimalus ning taktikaliste harjutuste läbiviimiseks sobilik
maastik. Klassiruumis peab olema tahvel ja videoprojektor. Kursuslase individuaalvarustuse,
vajaliku õppevara ning vajadusel arvuti kasutamise võimaluse (kodutööde tegemiseks) tagab
kodumalev.
Viited
Jalaväekompanii lahingutegevus (2013). Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Kaitseliidu seadus (2013). Riigi teataja I. 20.03.2013, 1.
Kaitseväe ja Kaitseliidu väeüksuste ja allüksuste väljaõppe eeskiri. (2008). Tallinn: Kaitseväe
juhataja käskkiri nr 196.
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Õppetööks sobiv kirjandus
Jalaväekompanii lahingutegevus (2013). Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Pioneeritegevuse käsiraamat (AK) (2010). Tallinn: Kaitseväe juhataja käskkiri nr 60.
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Märkused
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Revalveerimine
Õppekava revalveeritakse viitedokumentide muutumisel või lisandumisel (nt Kaitseliidu
maakaitse doktriin jmt), kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. Revalveerimise eest
vastutab Kaitseliidu kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna ülem.
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