KINNITATUD

Kooli pealiku 22. jaanuar 2015.a.
käskkirjaga
„Reservvanemallohvitseri kursuse
Kaitseliidus (kompaniiveebel)
õppekava testperioodiks
kinnitamine“

KOMPANIIVEEBELI KURSUS
KAITSELIIDUS
Õppekava

TIITELLEHE PÖÖRE
Kava koostajad:
Auaste ja nimi

struktuuriüksus

ametikoht

ltn Silver Koit

Kaitseliidu kool

Sõjaväelise juhtimise õppeesuuna
instruktor

v-vbl Teet Bluum

KL Tartu malev

Nooreminstruktor

v-vbl Kaido Õim

KL Jõgeva malev

Nooreminstruktor

n-vbl Ermo Karilaid

Scoutspataljon

STK kompaniimeedik

Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertarvamuse:
Auaste ja nimi

struktuuriüksus

ametikoht

Hr Aivar Pilv

Kaitseliidu kool

Teadmus- ja arendusjaoskonna juhataja

Sissejuhatus (kava koostamise põhjendus jms)
Kaitseliidu õppestruktuurides on kompaniiveebli funktsioon erinevates allüksustes jagatud
erinevalt. Lahingkompanii kompaniiveebel on kompanii juhtkonnas kompaniiveeblina.
Sisekaitsekompaniides on kompaniiveebli funktsioon antud juhtimise- ja tagalarühma ülema
pädevusse. Staabi- ja tagalakompaniis on kompaniiveebli funktsioon pandud tagalarühma
ülemale. Kuigi ametinimetused on erinevad, täidavad isikud sisuliselt ühte ja sama
kompaniiveebli funktsiooni. Läbiviidud õppustel on silma jäänud, et sama funktsiooni täitvatel
isikutel on erinev arusaam kompaniiveebli tööst. Eelnevat sõjaväelist koolitust/väljaõpet
funktsiooni täitmiseks ei ole organisatsioonis läbi viidud. Õppekava koostati, et oleks võimalik
anda isikutele, kes täidavad kompaniiveebli funktsioone, ühtne arusaam tema töö ja
teenistusülesannetest. Õppekava koostamisel toetuti ka KVÜÕA Lahingukooli Vanemveebli
kursuse õppekavale.
Kooskõlastajad:
Auaste ja nimi

struktuuriüksus

ametikoht

Revalveerijad:
Jrk

Revalveerijad

Revalveerimisraporti kinnitamise käskkirja
number ja kuupäev

1
2.

Kaitseliidu kool, Tallinna mnt 2, Alu alevik, 79601, Raplamaa

ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus
Kompaniiveebli kursus Kaitseliidus
Sihtgrupp
Kompaniiveebli ametikohal teenivad või ametikohale planeeritud kaitseliitlased
Üldeesmärk
Kursuse eesmärk on anda kaitseliitlastele kompaniiveebli ametikohale vastav ettevalmistus
teenistuseks Kaitseliidus ühtlustamaks kompaniiveeblite väljaõppetaset.
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on võimekus täita kompaniiveebli ülesandeid kompanii koosseisus
Kaitseliidu õppestruktuurides.
Õpiväljundid
Õppekava läbinud kursuslane:


Osaleb kompanii lahingplaani koostamises
keskendudes kompanii lahingteenindustoetusele



Viib iseseisvalt läbi kompanii lahingueelse ettevalmistuse kontrolli



Viib läbi kompanii tagala-alast täiendamist



Viib läbi haavatute, surnute, sõjavangide ja tehnika evakuatsiooni



Täidab kompanii personali- ja tagala-alast dokumentatsiooni



Tagab kompaniis distsipliini järgides KV ja KL seadusandlust

ja

lahingkäsu

Sisu ja maht
Ained

Kaugõpe

Statsionaarõpe

Jalaväekompanii taktika

80

Jalaväekompanii tagalateenistus

90

KV ja KL seadusandlus ja tagala-alane
dokumentatsioon

10

Reservaeg

8

andmisel

Ained kokku:

188 tundi

Lõpuharjutus ”Kotkalend”

96 tundi

Kursuse kogumaht:

284 akadeemilist tundi

Läbiviimise põhimõtted
Kursus viiakse läbi statsionaarõppena üheksal nädalavahetusel reede õhtust pühapäeva
pärastlõunani (kokku 180 akadeemilist tundi).
Ained läbitakse esitatud järjekorras, kus iga eelmise aine õpiväljundite omandamine on
eelduseks järgmisele ainele. Ainete läbiviimisel tuleb juhinduda täielikest lahingu
planeerimise toimingutest ja kasutada tabelvarustuses ettenähtud varustuselemente.
Kursuse praktiline lõpuharjutus toimub KL kooli lõpuharjutusel „Kotkalend“ (96 tundi).
Kursusel osalejate arvuks on minimaalaselt 8 ja maksimaalselt 15 inimest.
Õppekavale asumise nõuded
Ametikoht

Planeeritud kompaniveebli ametikohale või on kompaniiveebli
ametikohal

Formaalharidus

Keskharidus

Eelduskursused

Reserv Vanemallohvitseri Kursus Kaitseliidus (RVAKkl) või
Vanemallohvitseri Baaskursus KVÜÕA Lahingukoolis (VABK)

Hoiakud

Motiveeritud, aktiivne, lojaalne, aus, positiivse ellusuhtumisega,
valmisolek meeskonnatööks ja teenimiseks üksuses

Isikuomadused

Kohusetundlik, hea pingetaluvusega, hea tehnilise taibuga ja hea
organiseerimisvõimega

Lisaeeldused

Eelnev teenistus rühmavanemana minimaalselt viis aastat,
vanemallohvitseri auastmes, vanus 28-50 aastat

Vastuvõtukatsed
Kursusele esitatud kanditaatidele viiakse läbi kirjalik rühma taseme kombineeritud taktikatest
rühmavanema kursusel omandatust ja vestlus:


rühmavanema tegevused erinevates lahinguliikides;



5-punkti käsu tundmine ja andmine maastikumudelil;



vastase rühma ja roodu struktuurid ning taktika.

Kontroll
Kursuse lõppkontrolli osad on ainete osa- ja/või lõppkontrollide tulemused. Osakontrolle
viiakse läbi kõikides ainetes kirjalike testidega või praktiliste oskuste kontrollina. Kirjalikus
testis võib kasutada küsimusi, lünkadega lauseid, valikvastuseid või situatsioonülesandeid.
Testide sooritamine on kohustuslik. Järeltesti peavad sooritama testil mitterahuldava hinde
saanud kursuslased.
Kursuse ülem ja tunni läbiviija peavad teostama pidevat protsessikontrolli, et aine- ja
tunnikavas seatud tegevused on läbiviidvad ja eesmärgipärased. Vastuolude ilmnemisel
peavad nad tegema vastavad parandusettepanekud ning korrigeerima tegevusi nii, et seatud
eesmärgid oleksid saavutatavad.
Hindamine
Hindamine on mitteeristav.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisadega.
Läbiviimise tingimused
Kursuse läbiviimine eeldab kompetentsete instruktorite olemasolu! Instruktorile esitatavad
tasemenõuded:
1. Sõjalise väljaõppe tase - ohvitser I-II
2. Sõjalise väljaõppe tase - allohvitser III-IV
3. Erialaohvitser või -allohvitser
Läbiviimiseks on vaja klassi, mis mahutab kuni 15 kursuslast, grupitööde jaoks 3 väiksemat
ruumi, mis on varustatud multimeediaprojektori, tahvli ja interneti võimekusega. Majutus ja
toitlustus tagatud kuni 20-le inimesele. Praktiliste harjutuste läbiviimiseks õppealad,
topograafilised kaardid, sidevahendid instruktoritele ja transport isikkoosseisule.
Tagalateenistuse õppeainete läbiviimiseks üks jalaväekompanii varustuskomplekt vastavalt
kehtivale varustustabelile.

Viited
Sõjalise väljaõppe tasemed;
Käskkiri;
Lähteülesanne;
Funktsioonikirjeldus kompaniiveebel Kaitseliidus. KLÜ
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Õppetööks soovitav kirjandus
Kaitseväe Ühendatud Õppeasustused (2012). Jalaväekompanii lahingutegevus. Tartu:
Taktika õppetool.
Taktikaline vastane „punane“ (AK) (2009). Tallinn: Maaväe staap.
Mõisted/lühendid
Märkused
Revalveerimine
Revalveerimine toimub pärast esimese kursuse läbiviimist ja edaspidi vastavalt vajadusele.

AINEKAVA- JALAVÄEKOMPANII TAKTIKA
Üldeesmärk
Aine läbiviimisega luuakse kursuslasele tingimused omandamaks võimekus planeerida
jalaväekompanii lahingteenindustoetust ja teostada kompanii lahingueelset ettevalmistuse
kontrolli, tagamaks üksuse põhiülesande läbiviimist
Õpiväljundid
Kursuslane osaleb kompanii lahingplaani koostamises, lahingkäsu andmisel keskendudes
kompanii lahingteenindustoetusele ja viib läbi kompanii lahingueelse ettevalmistuse kontrolli
Tulemus on positiivne kui kursuslane:
1. Koostab käsupunkti 4


Kirjeldab teenindustoetuse kontseptsiooni



Planeerib kompanii täiendamise kõikides varustusklassides



Planeerib evakuatsiooniketi (haavatud, surnud, sõjavangid)



Planeerimisel arvestab vastase tegevusega

2. Annab käsupunkti 4


Kasutab käsu andmisel LaTe kilet või maastikumudelit



Koordineerib koostööd kõikide allüksustega

3. Viib läbi lahingueelse kontrolli


Kaasab kontrolli läbiviimisesse rühmavanemad, kompanii tehniku, kompanii
meediku ja kompanii sideallohvitseri



Kasutab kontrolli läbiviimiseks kontrolltabelit

Sisu ja maht
Teemad

Kaugõpe

Statsionaarõpe
Klassiõpe

1.

Jalaväekompanii tegevuse alused

6

2.

Jalaväekompanii juhtimine

4

3.

Vastaseõpe

10

4.

Jalaväekompanii rännak ja
paiknemine

8

Väliharjutus

5.

Jalaväekompanii kaitselahing

8

6.

Kaitselahingu planeerimisharjutus

18

7.

Jalaväekompanii pealetungilahing

8

8.

Pealetungilahingu
planeerimisharjutus

18

Kokku:

80 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Aine viiakse läbi statsionaarõppes neljal nädalavahetusel, võimalusel koos kompaniiülema
kursusega. Põhiliseks õppemeetodiks on loeng ja praktiline planeerimisharjutus.
Planeerimisharjutused viiakse läbi maastikul ja klassis.
Kontroll
Aine kontrolli teostatakse läbi kirjalike testide ja planeerimisharjutuste. Kirjaliku testiga
veendutakse kursuslase teadmistes kompanii taktika alustest, juhtimisest, kompanii
lahingueelset kontrollist ja vastase tundmisest. Planeerimisharjutustel tagatakse kõikidele
individuaalse käsu andmise võimalus. Läbi kirjalike testide ja planeerimisharjutuste
hindamise moodustub aine lõpphinnang.
Vahendid
Läbiviimiseks on vaja klassi, mis mahutab kuni 15 kursuslast, grupitööde jaoks 3 väiksemat
ruumi, mis on varustatud multimeediaprojektori,tahvli ja interneti võimekusega. Praktiliste
harjutuste läbiviimiseks õppealad,topograafilised kaardid, sidevahendid instruktoritele ja
transport isikkooseisule.
Õppetööks soovitatav kirjandus
Kaitseväe Ühendatud Õppeasustused (2012). Jalaväekompanii lahingutegevus. Tartu:
Taktika õppetool.
Taktikaline vastane „punane“ (AK) (2009). Tallinn: Maaväe staap.
Märkused
-

AINEKAVA- JALAVÄEKOMPANII TAGALATEENISTUS
Üldeesmärk
Aine läbiviimisega luuakse kursuslasele tingimused omandamaks võimekus organiseerida
kompanii tagalateenistust tagamaks üksuse põhiülesande läbiviimist
Õpiväljundid
Kursuslane viib läbi kompanii tagala-alast täiendamist, haavatute, surnute,
sõjavangide ja tehnika evakuatsiooni
Tulemus on positiivne kui kursuslane:
1. Viib läbi õigeaegselt ja vastavalt oma plaanile kompanii täiendamise
kõikides varustusklassides


Kogub õigeaegselt allüksustelt info täiendusvajaduste kohta



Korraldab täienduse jagamise allüksustele

2. Tagab evakuatsiooniketi toimimise


Korraldab haavatute evakueerimise erinevates lahinguetappides



Korraldab surnute,sõjavangide ja purunenud tehnika kogumise ning
evakueerimise



Peab arvestust haavatute, surnute sõjavangide ja tehnika üle

3. Arvestab oma tegevuste läbiviimisel


Logistilise ülesehituse üldpõhimõtteid



Rahvusvahelisest sõjaõigusest tulenevaid piiranguid



Kompanii võimekust tulenevalt tabelvarustusest

Sisu ja maht
Teemad

Kaugõpe

Statsionaarõpe
Klassiõpe

Väliharjutus

1.

KV logistiline ülesehitus

10

2.

Jalaväekompanii
tagalateenistus

16

10

3.

Jalaväekompanii varustuse õpe

30

20

4.

Rahvusvaheline sõjaõigus

4

Kokku:

90 akadeemilist tundi

Läbiviimine
Aine viiakse läbi statsionaarõppes neljal nädalavahetusel. Põhiliseks õppemeetodiks on
loeng ja praktiline harjutus. Varustuseõppe läbiviimiseks kasutatakse reaalset kompanii
varustuskomplekti. Praktilised harjutused viiakse läbi maastikul.
Kontroll
Kontrolli teostatakse läbi kirjalike testide ja situatsioonülesannete lahendamise ning
praktiliste oskuste kontrolli. Kirjaliku testiga veendutakse kursuslase teadmistes KV
logistilisest ülesehitusest ja rahvusvahelisest sõjaõigusest. Läbi situatsioonülesannete
lahendamise kontrollitakse kompanii tagalateenistuse läbiviimist. Varustuseõppe kontroll
toimub jooksvalt teema õpetamise ajal praktiliste tegevuste kaudu.
Vahendid
Läbiviimiseks on vaja klassi, mis mahutab kuni 15 kursuslast, mis on varustatud
multimeediaprojektori,tahvli ja interneti võimekusega. Praktiliste harjutuste läbiviimiseks
õppealad,topograafilised kaardid, sidevahendid ja transport. Tagalateenistuse õppeainete
läbiviimiseks jalaväekompanii varustuskomplekt vastavalt ettenähtud varustustabelile.
Õppetööks soovitatav kirjandus
Kaitseväe Ühendatud Õppeasustused (2012). Jalaväekompanii lahingutegevus. Tartu:
Taktika õppetool.
Kaitseväe Logistikakeskus logistikakool. Varustamisõpik
Kaitseväe Logistikakeskus logistikakool. Logistika taktika
Märkused
-

AINEKAVA- KV JA KL SEADUSANDLUS JA TAGALA-ALANE DOKUMENTATSIOON
Üldeesmärk
Aine läbiviimisega luuakse kursuslasele tingimused omandamaks võimekus täita korrektselt
kompanii dokumentatsiooni ja järgida teenistuses ohutustehnilisi nõudeid ning täita
seadustest tulenevad nõudeid
Õpiväljundid
Kursuslane täidab kompanii personali- ja tagala-alast dokumentatsiooni ja järgib
KV-KL seadusandlust ning ohutuseeskirju
Tulemus on positiivne kui kursuslane:


Täidab kompanii isikkoosseisu arvestuse tabelit



Täidab kompanii relvastuse ja varustuse tabelit (raamatuid)



Koostab tagala-alaseid taotlusi ja ettekandeid



Kontrollib ohutustehnika reeglite järgimist



Tagab kompaniis distsipliini järgides KV ja KL seadusandlust

Sisu ja maht
Teemad

Kaugõpe

Statsionaarõpe
Klassiõpe

1.

Personalialane dokumentatsioon
ja ettekanded

1

2.

Relvastusalane dokumentatsioon

1

3.

Transpordialane dokumentatsioon

1

4.

Tagalaalane dokumentatsioon ja
ettekanded

2

5.

Ohutustehnika eeskirjad

2

6.

Seadusandlus

3

Kokku:

10 akadeemilist tundi

Väliharjutus

Läbiviimine
Aine viiakse läbi ühel päeval statsioonaarõppena. Põhiliseks õppemeetodiks on loeng ja
praktiline harjutus.
Kontroll
Kontrolli teostatakse jooksvalt läbi praktiliste harjutuste ja kirjaliku testi aine lõpus.
Vahendid
Läbiviimiseks on vaja klassi, mis mahutab kuni 15 kursuslast, mis on varustatud
multimeediaprojektori, tahvli ja interneti võimekusega. Tagala-alase dokumentatsiooni
tutvustamisel tuleb kasutada KV ja KL kehtivaid dokumendimalle.
Õppetööks soovitatav kirjandus
OE 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.2; 9.3
KV ja KL maismaasõidukite kasutamise kord.
KV ja KL relvade ja laskemoona käitlemise kord.
Märkused
-

