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Õppekava koostaja: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Kpt (res) Heigo Vija Kaitseliidu kool  
Sõjaväelise juhtimise 
õppesuuna instruktor-koolitaja 

Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertarvamuse: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Mjr Margo Sai  Kaitseliidu kool Väljaõppeülem 

Nele Pernits Kaitseliidu kool Haridustehnoloog 

Sissejuhatus: 

Reservrühmaülema kursust Kaitseliidus viiakse läbi alates Kaitseliidu kooli loomisest, 
aastast 2000.  
Seni kehtib ja on kasutusel õppekava, mis on kinnitatud Kaitseliidu ülema 23.12.2016 
käskkirjaga nr K-7-1/16/27400V. 
Kaitseliidu kooli töögrupp analüüsis varasemalt toimunud kursuste ettekandeid ja 
kursuslaste tagasisidesid ning analüüsis reservrühmaülema poolt täidetavaid rahu- ja 
sõjaaja ülesandeid ning jõudis järeldusele, et kursuse ülesehitus on vaja hoida võimalikult  
ühtsena Kaitseväe Akadeemia (KVA) poolt läbiviidava reservrühmaülema kursuse 
põhimõtetega. Lisaks on õppekava koostamisel arvestatud Kaitseliidu eripära 
reservrühmaülemate väljaõppe korraldamisel, täiskasvanud õppija vajadusi ja elukestva 
õppe olemust ning Kaitseliidu ülema suuniseid maakaitseks vajalike spetsialiseeritud 
võimeoskuste väljaarendamiseks. 
 
Lisaks on õppekava muutmisel võetud arvesse: 
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) õppekava (ROKkl) 2016 

1. 2020. a läbiviidud ROKkl järgset osalejate tagasisidet 
2. Kaitseväe Akadeemia reservrühmaülema pilootkursuse (RRÜK) õppekava 2020  
3. Struktuuriüksustelt saadud 2021. a läbiviidud ROKkl õppenädalavahetuste järgset 

tagasisidet 
4. Kaitseliidu ülema suunised maakaitseks ja hajutatud lahingutegevuseks 

Kooskõlastajad: 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Kol Eero Rebo Kaitseliidu peastaap Ülem 

Kol-ltn Rene Brus Kaitseliidu peastaap G7 ülem 

Kol-ltn Meelis Pernits Kaitseliidu kool Pealik 

Mjr Margo Sai Kaitseliidu kool Väljaõppeülem 
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Sihtgrupp 

Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud Kaitseliidu tegevliikmed ja 
partnerite samaväärsed liikmed. 

Üldeesmärk 

Kursuse eesmärk on luua kaitseliitlastele ja partnerorganisatsiooni liikmetele tingimused 
omandamaks teadmisi ja oskusi rühmaülema ülesannete täitmiseks rahuajal, 
kriisisituatsioonis või sõjaajal, toetamaks seeläbi organisatsioonile pandud ülesannete 
täitmist. 

Taotletav pädevus 

SVA ohvitser I (O1R) 

Sisu ja maht 

Õppeaine moodulid ja erialad Mooduli maht  

Moodul 1. Baaskursuse moodul 200 

Moodul 2. Spetsialiseerumismoodul 120 

Eriala       2.1 Jalaväe eriala 120 

Eriala       2.2 Hajutatud lahingutegevuse eriala 
(HLT) 

120 

Eriala       2.3 Sisejulgeoleku eriala 120 

Kursuse kogu maht 320 akadeemilist tundi 
 

BAASKURSUSE MOODUL Maht 200 akadeemilist tundi 

Eesmärk Mooduli läbiviimise tulemusena on kursuslastel esmased 
tehnilised, taktikalised ja kontseptuaalsed teadmised ning 
oskused rühmataseme reservohvitseri ametikohal 
teenimiseks.  

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab reservohvitseri rolli Eesti sõjalise riigikaitse 

ülesehituses pataljoni raamistikus; 
2) teab reservohvitseri rolli maakaitses, vabatahtliku 

riigikaitse organisatsiooni esindajana ja kogukonna 
osana; 

3) teab juhi rolli ja vastutust ning rakendab eneseanalüüsi 
enesearengu toetamiseks; 

4) teab lahingutegevuse aluseid ja taktikalisi tegevusi 
rühmatasemel ning rakendab neid rühma suuruse 
üksuse tegevuse planeerimise protsessis kuni roodu 
suuruse üksuse vastu; 

5) teab püsitoimingute rakendamist rühmatasemel 
erinevates taktikalistes tegevustes; 

6) teab rühma suuruse üksuse juhtimise toiminguid ning 
rakendab neid taktikalistes tegevuses; 

7) oskab viia läbi väljaõpet tasemel meeskond/jagu 
etteantud materjalide alusel.1 

8) teab määratud eriala rühma suuruse üksuse spetsialisti 
ametikohal planeerimise ja tegutsemise põhimõtteid 
erinevates lahingutegevustes; 

9) teab iseseisvalt spetsialistina/ rühmaülemana talle 
määratud ülesandeid kõrgema üksuse koosseisus. 

                                                           
1 1 KVA: viib läbi formeerimisjärgset väljaõpet tasemel meeskond/jagu etteantud materjalid alusel. 
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Hindamine Baaskursuse mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. 

 
BAASKURSUSE MOODUL 

Nr Õppeaine nimetus Maht akadeemilistes 
tundides 

Hindamine 

1 Riigikaitse alused 8 ME 

2 Eestvedamine 22 ME 

3 Lahingutegevuse alused rühma tasemel 32 ME 

4 Rühm erinevates taktikalistes tegevustes 52 ME 

5 Üksuse juhtimise toimingud 54 ME 

6 Rühma väljaõppe korraldamine 32 ME 

 
 

SPETSALISEERUMISMOODUL I: JALAVÄE 
ERIALA 

Maht 120 akadeemilist tundi 

Eesmärk Mooduli läbiviimise tulemusena on kursuslastel teadmised 
ja oskused, mis võimaldavad täita jalaväerühma ülema 
ülesandeid erinevates lahinguliikides kõrgema üksuse 
koosseisus. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab jalaväerühma ülema ametikohal planeerimise ja 
tegutsemise põhimõtteid erinevates lahinguliikides; 
2) oskab täita jalaväerühma ülemana talle määratud 
ülesandeid kõrgema üksuse koosseisus. 

Nõuded moodulile 
asumiseks 

Läbitud ROKkl baaskursuse moodul. 

Hindamine Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. 

 

SPETSALISEERUMISMOODUL 

Nr Õppeaine nimetus Maht akadeemilistes 
tundides 

Hindamine 

1 Jalaväerühm erinevates lahinguliikides 40 ME 

2 Jalaväerühma lahingutegevuse  
planeerimine ja juhtimine 

80 ME 

 
 

SPETSALISEERUMISMOODUL II: HLT eriala Maht 120 akadeemilist tundi 

Eesmärk Mooduli läbiviimise tulemusena on kursuslastel teadmised 
ja oskused, mis võimaldavad täita hajutatud jalaväerühma 
ülema ülesandeid erinevates lahinguliikides ja kõrgemast 
üksusest eraldi. 

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab hajutatuna tegutseva jalaväerühma ülema 
ametikoha planeerimise ja tegutsemise põhimõtteid 
erinevates lahinguliikides; 
2) teab aste kõrgema allüksuse planeerimise ja 
tegutsemise põhimõtteid erinevates lahinguliikides ja HLT-
s; 
3) oskab täita jalaväerühma ülemana talle määratud 
ülesandeid eraldi paikneva ja jagudeks hajutatud 
allüksusena. 

Nõuded moodulile 
asumiseks 

Läbitud ROKkl baaskursuse moodul. 

Hindamine Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. 
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SPETSALISEERUMISMOODUL II HLT eriala 

Nr Õppeaine nimetus Maht akadeemilistes 
tundides 

Hindamine 

1 Hajutatud jalaväerühm erinevates 
lahinguliikides ja lahingutegevuse etappides 

40 ME 

2 Hajutatud jalaväerühma lahingutegevuse  
planeerimine ja juhtimine 

80 ME 

 
 

SPETSALISEERUMISMOODUL III: Sisejulgeoleku 
eriala 

Maht 120 akadeemilist tundi 

Eesmärk Mooduli läbiviimise tulemusena on kursuslastel teadmiseid 
ja oskuseid, mis võimaldavad täita PPA sisejulgeoleku 
reservi rühmaülema ülesandeid erinevate siseturvalisuse ja 
piiriturvalisuse alaste ülesannete täitmiseks  

Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 
1) teab sisejulgeoleku reservi rühmaülema ülesandeid  
ametikohal planeerimise ja tegutsemise põhimõtteid 
erinevates siseturvalisuse valdkondades; 
2) teab sisejulgeoleku reservi rühmaülema ülesandeid  
ametikohal planeerimise ja tegutsemise põhimõtteid 
erinevates piiriturvalisuse ülesannete täitmiseks; 
3) teab sisejulgeoleku reservi rühmaülema ülesandeid  
PPA koosseisus. 

Nõuded moodulile 
asumiseks 

Läbitud ROKkl baaskursuse moodul. 

Hindamine Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. 

 

SPETSALISEERUMISMOODUL III Sisejulgeoleku eriala 

Nr Õppeaine nimetus Maht akadeemilistes 
tundides 

Hindamine 

1 Sisejulgeoleku reservrühma ülesanded 
õiguskaitse ja piirikaitse tagamisel erinevates 
kriisiolukordades 

40 ME 

2 Sisejulgeoleku reservrühma  
planeerimine ja juhtimine kriisiolukorras 

80 ME 

Läbiviimine 

Kursus viiakse läbi lähi- ja kaugõppes.  
Kursuse lähiõppe osa viiakse läbi nädalavahetustel reede õhtust pühapäeva pealelõunani 
10 õppenädalavahetuse ja 7-päevase hindamisharjutusega. Lähiõppes on kursuse 
läbiviimiseks vaja õppeklassi ja maastikku. 
 
Õppekava koosneb kahest moodulist: 
I moodul - baaskursuse moodul on maaväe lõikes kõigil üks, et tagada kursuslastele 
samaväärne baasõpe, luues sellega ühtse sõjaväelase ilmamaa ning alus vastastikuseks 
arusaamaks lahinguruumis. 
II moodul - spetsialiseerumismoodul jaguneb erialadeks. II- l moodulil osalemise eelduseks 
on I mooduli lõpetamine. 
 
Soovitatav kursusel osalejate arv on 15-30. 
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Õppekavale asumise nõuded 

Ametikoht Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud 
Kaitseliidu tegevliikmed 

Formaalharidus Kursuslane on soovitavalt kõrg-, aga vähemalt keskharidusega. 

Eelduskursused Läbitud on vähemalt nooremallohvitseride kursus või sama 
taseme väljaõpe kaitseväes. 

Muud eeldused Eesti kodanik ja soovitavalt teenistus jaopealikuna vähemalt 2 
aastat ja VÜT2 läbimine. 

Hindamine 

Mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt ja 7-päevase hindamisharjutuse käigus. 
 

Õppekava lõpetamise tingimused 

Kursuse lõpetamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 90% õppeaine tundidest ja 
sooritada positiivsele tulemusele kõik praktilised tööd ja arvestused. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga. 
 

Omandatav kvalifikatsioon 

Õppekava täies mahus läbimine vastab ohvitser I astmele (O1R) Eesti Kaitseväes. 
 

Antav auaste 

Kursuse läbimine on eelduseks lipniku auastmele esitamiseks. 
 

Viited 

Ohvitseride sõjalise väljaõppe nõuded ja teenistusmudel. Kinnitatud Kaitseväe juhataja 
14.12.2015 käskkirjaga nr 328. 

Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) õppekava. Kinnitatud Kaitseliidu ülema 
23.12.2016 käskkirjaga nr K-7-1/16/27400V. 

Reservrühmaülema pilootkursuse õppekava kinnitamine. Kinnitatud Kaitseväe akadeemia 
ülema 27.09.2019 käskkirjaga nr 79 . 

Rühmaülema ametikoha nõuded, KVPS J3 jalaväeinspektor (14.08.2018 dokument nr J3-
3.1- 1.3/18/32089).  

Sõjaväelise väljaõppe eeskiri. KVJ 22.04.2021 käskkiri nr 94. 
 

Õppevara 

Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused (2010) KVÜÕA; 

Jagu/Rühm püsitoimingud (2016) KVA; 

Jalaväerühma lahingutegevus (2018) KVA; 
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KV ja KL-i väljaõppe ohutuseeskirjad; 

Rakenduspedagoogika õpik (2002) KVPS; 

Sissitegevuse käsiraamat (1995) KVPS; 

Taktikaline vastane „Punane“ maaväe käsiraamat (2020) LuK; 

Taktikaline vastane ”Punane” taktika käsiraamat (2020) LuK; 

Taktikaline vastane ”Punane” tüüpstruktuurid (2018) LuK; 

(Normdokumentide ja õpikute uuenedes võetakse kasutusele uuendatud versioonid) 

 

Mõisted/lühendid 

HLT- Hajutatud lahingutegevus 

KVA- Kaitseväe Akadeemia 

KVPS- Kaitseväe peastaap 

KVÜÕA- Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (praegu Kaitseväe Akadeemia)  

LuK- Luurekeskus 

ME- mitteeristav 

O1R- riigisisene maaväepõhine rühmataseme väljaõpe ohvitser-juhtidele (RRÜK läbimine)  
 

Ümberhindamine 

Õppekava hinnatakse ümber vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui iga 5 aasta 
järel. Ümberhindamise vajadust jälgib Kaitseliidu kooli väljaõppeülem. 


