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Õppekava koostajad: 
 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Kol-ltn (res) Rene Lepik Kaitseliidu kool  
Sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor-
koolitaja 

Mjr (res) Martin Jõesaar 
Kaitseliidu kool  

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor-
koolitaja 

Mjr (res) Villiko Nurmoja 
Kaitseliidu kool 

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna instruktor-
koolitaja 

Kpt (res) Raido Saremat 
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 NKK Arendusspetsialist 

 Kaitseväe Akadeemia Taktika õppetool 

 
Sissejuhatus (kava koostamise põhjendus):  
PSOKkl õppekava koostamisel on arvestatud KVA PSOK õppekavaga, lisatud on KL kui 
organisatsiooni eripärasid õppekava rakendamisel, täielikku kattuvust ei ole püütud 
saavutada. Õppekava eesmärk on pakkuda Kaitseliidu Koolis KVA-ga ühtlustatud õppekava 
pataljoni staabiohvitseride koolitamiseks. Arvesse võeti 2019. aastal koostatud Pataljon 
staabikursuse (staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise protsess) läbiviimisel saadud 
tagasisidet. 
Kinnitatud õppekava avalikustatakse koostaja poolt Kaitseliidu dokumendihalduse (GoPro) 
süsteemis ja Kaitseliidu kooli veebilehel.  
 
Kooskõlastaja: 
 

Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 

Kol Eero Rebo Kaitseliidu peastaap Ülem 

Kol Vahur Karus Kaitseväe Akadeemia Ülem 

Kol-ltn Rene Brus Kaitseliidu peastaap G7 ülem 

Kol-ltn Meelis Pernits Kaitseliidu kool Pealik 

Mjr Andres Pehme Kaitseliidu peastaap G1 ülem 

Mjr Margo Sai Kaitseliidu kool Väljaõppeülem 
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1. Sihtgrupp 
Tegevväelane või KL tegevliige, kes on määratud või planeeritud staabiohvitseriks pataljoni 
tasandi SA staapi. 

 
2. Väljaõppe eesmärk 

Õppekava eesmärk on luua tingimused, et kursuslased omandaksid teadmised staabitöö 
protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldab kursuse läbinul täita staabiohvitseri 
ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoniülemat otsuse 
vastuvõtmisel. 
 
Nõuded: 
1) mõistab pataljoni ülema ja staabi rolli pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ja 

elluviimise juhatamisel; 
2) seostab lahingutegevuse aluseid lahingutegevuse planeerimisega; 

3) rakendab staabitöö protseduure pataljoni lahingutegevuse planeerimisel pataljoni 

staabi koosseisus; 

4) rakendab analüütilist/kriitilist mõtlemist ning väljendab ennast konstruktiivselt 

informatsiooni edastamisel. 

Tingimused: 

1) kasutatakse Kerge JVP struktuuri; 

2) kogu protsessi juhitakse ja hallatakse instruktorist pataljoniülema ja staabiülema poolt; 

3) staabi liikmete positsioonid täidetakse õppuritega; 

4) väljaõpe toimub klassiruumis ja simuleeritud keskkonnas staabiohvitseri või 

osakonnaülema rollis; 

5) planeerimine toimub infosüsteemide väliselt; 

6) lahinguruumina kasutatakse kinnist või poolkinnist maastikku; 

7) planeerimine toimub kõrgema käsu põhjal; 

8) lahinguruum on reaalne operatsiooniala; 

9) lahinguruumis saab teostada maastikuluuret; 

10) tagatakse vajalikud staabitöö vahendid (markerid, kaardid, jne); 

11) tagatakse õppestaabi PüTo; 

12) planeerimiseks kasutatakse taktikaline planeerimine Maaväes (TPM) põhimõtteid; 

13) taktikaline vastane PUNANE analüüs ning õpe toimub kuni brigaadi tasemini; 

14) stsenaariumid on konventsionaalsed ja hajutatud lahingutegevuse põhised; 

15) erialade lõikes jäädakse planeerimisel kavandi koostamise tasemele. 

Standardid: 
1) kursusel osaleja kasutab korrektselt erialast terminoloogiat ning mõistab taktikalisi 

toiminguid; 
2) kursusel osaleja teostab esmase ülesande analüüsi, tutvub käsuga, osaleb käsu 

saamisel ja esitab tulemused staabile vastavalt PüTo-le; 
3) kursusel osaleja teostab ülesande analüüsi ja esitab tulemused staabile vastavalt 

PüTo-le; 
4) kursusel osaleja planeerib, viib ellu ja esitab maastikuluure tulemused staabile 

vastavalt PüTo-le; 
5) kursusel osaleja koostab ja vormistab oma TeVa vastavalt PüTo nõuetele; 
6) kursusel osaleja koostab ja vormistab vastase TeVa vastavalt PüTo nõuetele;  
7) kursusel osaleja osaleb sõjamängus vastavalt rollile ja hindab TeVa-sid vastavalt 

määratud kriteeriumitele; 
8) kursusel osaleja koostab ja esitab oma osa käsust vastavalt PüTo-le; 
9) kursusel osaleja täidab lahingukeskuses endale määratud rolli vastavalt PüTo-le. 
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3. Sisu ja maht 
 

Sisu 
 

Maht akadeemilistes tundides 
 

Lahingtegevuse alused 44 

Staabiohvitseri alusoskused pataljoni tasandi 
staabis tegutsemiseks 

27 

Staabitöö protseduurid ja otsuse vastuvõtmise 
protsess 

120 

Lahingutegevuse elluviimise toetamine 80 

Aeg varasemate teemade kordamiseks 10 

Kursuse kogumaht 271 akadeemilist tundi,  
sisaldab 67 tundi iseseisvat tööd 

 
4. Läbiviimine 

Õppetöö viiakse läbi 9 nädalavahetuste tsüklitena ainekavade ja tunniplaanide alusel KLK 
väljaõppeplaanis määratud aegadel. 
 
Kursuse ained läbitakse moodulitena. Kursus koosneb klassitundidest/seminaridest, 
grupitöödest/ iseseisvast tööst ja lõpuharjutusest. Klassitunnid/seminarid ja 
iseseisevtöö/grupitööd viiakse läbi õppeklassides ning maastikul. 
 
Grupitöödel ja lõpuharjutusel moodustatakse kursuse isikkoosseisust (määratud staabi 
koosseis) pataljoni PlanKe – informatsiooni analüüsimine ja töötlemine ning järgnevate 
tegevuste ja lahingute planeerimine (sh staabikoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine). 
Kursus toimub, kui nõuetele vastavate kandideerijate arv on minimaalselt 12. Kursusele 
võetakse vastu/määratakse maksimaalselt 24 kandideerijat. 
 

5. Läbivad teemad 
Kogu kursuse vältel, sõltumata konkreetsest õppeteemast on igal kursuslasel vajalik 
rakendada analüütilist/kriitilist mõtlemist ning võimet ennast konstruktiivselt väljendada 
informatsiooni edastamisel. 
 

6. Hindamine 
Hinnatakse kursuslase praktilist sooritust staabiohvitserina otsuse vastuvõtmise protsessis 
staabi koosseisus. Õppeainete arvestus kujuneb kui kursuslane on sooritanud 
(individuaalselt) testid positiivsele tulemusele ning koostatud grupitöödena 
(staabikoosseisus) käsud/osakäsud erinevateks lahinguliikideks. 
 
Kogu kursus loetakse arvestatuks kui lõpuharjutus staabikoosseisus on läbitud vähemalt 
hindamiskriteeriumites seatud lävenditele. Hindamised on mitteeristatavad. 
 

7. Väljastatavad dokumendid 
Kursuse osalenule või lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos 
hindamislehega. Õppekava mitte täies mahus omandanud kursuslasele väljastatakse 
tõend läbitud ainetes osalemise kohta. 
 
 

8. Viited 
ADRP 1-03 The Army Universal Task List (2015) 

ATP-3.2.1 Allied Land Tactics (2009) 

AJP-3.2 Allied Joint Doctrine For Land Operations (2016) 
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Battle Staff SMARTbook 6th Ed 

Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused (2010) 

Kursusel kasutatav PüTo 

LuK VA käsiraamatud ja õppematerjalid: 

https://vfwiki.mil.intra/Lehed/V%C3%A4lja%C3%B5ppematerjalid.aspx 

Maakaitse käsiraamat (2021) 

STANAG 2287 LO Ed.1 Task Verbs for Use in Planning and the Dissamenation of Orders 2008 

 
9. Mõisted ja lühendid 
 
KVA- Kaitseväe Akadeemia 
KL- Kaitseliit 
PlanKe - Planeerimiskeskus 
PSOK- Pataljoni staabiohvitseri kursus 
PüTo - Püsitoimingud 
OVP - Otsuse vastuvõtmise protsess 
SJÕS - Sõjaväelise juhtimise õppesuund 
ÕK - Õppekava 
 

10. Ümberhindamine 

Kinnitatud ja kehtestatud õppekava ajakohasuse kontroll toimub mitte harvem kui iga kahe 
aasta järel või vastavalt vajadusele KLK SJÕS poolt. Õppekava ümberhindamist teostavad 
õppekava kinnitava ja kehtestava ülema õigusaktiga vastutava isiku ettepanekul moodustatud 
töögrupp. Töögrupi töösse võib kaasata teiste üksuste spetsialiste. 

https://vfwiki.mil.intra/Lehed/V%C3%A4lja%C3%B5ppematerjalid.aspx

