
LISA A 
 „2017. aasta tasemekursustele kandidaatide 

esitamise korra, vastuvõtutingimuste ja katsete 
kirjelduste kinnitamine“ 

 

Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) vastuvõtutingimused, 
katsete kirjeldused ja toimumisajad 

 
 

1. Aeg ja koht: 26.11.2016 Kaitseliidu kool, Keskuse tee 2, Alu alevik 
 
2. Kursuse ülem:  

kapten Peeter KALLAS 
Kaitseliidu kooli sõjaväelise juhtimise  
õppesuuna vaneminstruktor 
Tel  717 9351; 
Mob  57 57 0098; 59 351 

 
3. Kandidaatidele esitatavad tingimused: 

 

Ametikoht 
(või mille täidab 
kandidaat peale 
kursuse edukat 

lõpetamist) 

Haridus Eelduskursused Lisatingimused Muud 
soovituslikud 
kursused ja 
kogemused 

Kompanii-
pealik/ülem  
kompaniipealiku/ 
ülema abi/ 
staabiohvitser 

kesk ROKkl(R) (või muu 
analoogne kursus); 
INSTR; JUP 1; 
JUP 2; JUHT I; 
LIKkl I etapp. 

Rühmapealik/ülem 
praktika vähemalt 2 
aastat 
 

INSTR 2 (drill); 
LIKkl II etapp. 

 

 
Nõuetele mittevastavate kandidaatide põhjendatult erandlik vastuvõtmine on võimalik 
maleva ja kooli kokkuleppel, kusjuures iga juhtumit kaalutakse eraldi. 

 
4. Katsete kirjeldus 

 
Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) – ROKkl(K) katsed koosnevad kahest 
osast – rühmaülema lahingukäsu koostamine ja andmine ning vestlus.  

 
4.1 Rühmaülema lahingukäsu koostamine ja andmine 

 
Rühmaülema lahingukäsu koostamise ja andmise eesmärk on tagada ROKkl(K) 
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; on 

analüüsitud tulem, mitte koopia KÜ käsust; vähemoluline on olemas kirjalikus käsus); 
 rühmaülema lahinguplaani vastavus kompaniiülema lahinguplaanile; 
 lahingukäsu andmine. 

Hindamiskriteeriumite koostamisel lähtutakse järgnevast õppevarast: 



 Jalaväekompanii lahingutegevus (2013). Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused; 
 Tankitõrje õpik (2000). Tartu: Kaitsejõudude Ühendatud Õppeasutused; 
 Jalaväerühma lahingutegevus (2009). Tartu: Kaitsejõudude Ühendatud 

Õppeasutused; 
 Taktikaline vastane ”Punane” (AK) (2009). Tallinn: Maaväe staap. 

 
4.2 Vestlus 
 

Vestluse eesmärk on veenduda, et ROKkl(K) 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). 

 
 

5. Hindamine 
 

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. 

  
 

6. Tagalaalane toetus 
 

Vastuvõtukatsetel osalejatel kanda välivormi. Kaasa võtta KL liikmepilet, märkmik ja 
kirjutusvahend.  

 
Katsetel osalejate toitlustamise tagab katsete korraldaja.  

 
Malevatel tagada kandidaatidele vajalik varustus ning transport kodumalevast katsete 
toimumiskohta ja tagasi.  

 


