
LISA E 
 „2017. aasta tasemekursustele kandidaatide 

esitamise korra, vastuvõtutingimuste ja katsete 
kirjelduse kinnitamine“ 

Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiveebel) 
vastuvõtutingimused ja katsete kirjeldused  

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

 
2. Kursuse ülem:  

vanemveebel Mehis OIDSALU 
Kooli sõjaväelise juhtimise õppesuuna nooreminstruktor 
Tel 717 9357 / 59 357 

 
3. Kandidaatidele esitatavad nõuded: 

 

Ametikoht 
(või mille täidab 
kandidaat peale 
kursuse edukat 

lõpetamist) 

Haridus Eeldus-
kursused 

Lisatingimused Muud 
soovituslikud 
kursused ja 
kogemused 

jalaväekompanii 
veebel (kompanii 

vanem) 

kesk NAK; 
RVAK; 

Või 
analoogsed 

KV-s 
 

Eelnev teenistus 
rühmavanemana 

(RÜ abina) 
minimaalselt viis 

aastat, 
vanemallohvitseri 
auastmes, vanus 

28-50 aastat  

INSTR 1-2; 
LIK 1-2  

JUP 1-2; 
Kogemus 
jaoliikmena, jao ja 
rühma ülemana; 
juhtimisalased ja  
logistika kogemused 

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

   
4. Katsete kirjeldus 

 
Kursusele esitatud kanditaatidele katsed koosnevad kahest osast – taktikaliste teadmiste 
ning oskuste testimisest ja  vestlusest. 

 
4.1 Taktikaliste teadmiste ning oskuste testimine 

 
Testimise esmane eesmärk on anda kandidaatidele teavet, milliseid teadmisi ja oskusi 
kursusele võetavatelt oodatakse ja eeldatakse.  Teiseks kontrollida, et kursusele 
vastuvõetutel on piisavad rakendusoskused rühma lahinguteeninduse ja jao/rühma 
juhtimiseks, et kursusel oleks võimalik keskenduda eelkõige kompaniiveebli 
kompetentside omandamisele.  

 
Harjutusel kandidaat  demonstreerib oma rakendusoskusi jao juhtimisel kaitsel ja 
rünnakukäsu koostamisel ning on valmis andma põhjendatud selgitusi oma otsuste ning 
tegevuste kohta.  

 
Testimine koosneb kolmest hinnatavast osast, kuid mida läbiviimisel võidakse omavahel 
integreerida. 

 
a. Rühmavanema tegevused erinevates lahinguliikides. 

 
Kandidaat saab KÜ otsuse/manöövriskeemid, kuhu märgib rühma teenindustoetuse 
elemendid ja vajadusel täiendavad kooordineerimismeetmed. Lisaks paneb kirja RV 
toimingud kronoloogilises järjekorras alates KÜ käsu saamisest. 
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Hinnatakse teenindustoetuse elementide ja juhtimismeetmete olemasolu, RV olulisemate 
tegevuste esiletoomist ning toimingute hulka. 

b. Vastase rühma ja roodu struktuurid ning taktika. 

Kandidaat peab kaardikilele graafiliselt märkima jagude kaupa vastase motolaskurroodu 
(MT-LB) doktrinaalse rünnaku kaitsesse rühmitunud jalaväerühma vastu ning  kirjeldama 
rünnaku teostamise etappe (mis relvadega kui kaugelt mida tehakse) kuni rünnaku 
eesmärgi saavutamiseni. 
Hinnatakse  roodu soomukite ja põhirelvade olemasolu, omavahelisi kaugusi ja põhi,- 
ning pardarelvade  tule kasutuse eesmärke ja kaugusi.  

c. Kirjaliku 5-punkti käsu  koostamine ja andmine  maastikumudelil 

Kandidaat saab kompaniiülema käsu  ja manöövriskeemi ning koostab sellele vastavalt 
rühmaülema kirjaliku käsu. 

 
Hinnatakse käsu struktuuri, maastikumaketti ning käsu lühidust ja selgust (oluline 
rõhutatakse üle; on analüüsitud tulem, mitte koopia KÜ käsust; vähemoluline on olemas 
kirjalikus käsus). 

 

Küsimuste ja ülesannete koostamisel on kasutatud järgnevat õppevara: 

a. Jaoülema käsiraamat KVLK Võru 2008 
b. Jalaväerühma lahingutegevus KVÜÕA Tartu 2008 
c. Tankitõrje õpik KVÜÕA 2000 

 
4.2 Vestlus  

 
Vestluse eesmärk on hinnata, et vastuvõetutel on rahuldav eneseväljenduse võime ja 
valmisolek õppimiseks. 

 
Vestlusel kandidaat selgitab oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt 
õppida soovib ning miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab). 

 
Komisjon arvestab vestlusel kandidaadi kogemusi, varasemalt õpitu  rakendamisoskusi, 
katsete teisi tulemusi ning võib arutada neid kandidaadiga.   

 
Lõpliku pingerea kujunemisel omavad olulist rolli malevate tegelikud vajadused, kursuse 
eesmärk ja kandidaadi, õpihuvi ning õppimisoskused. 

 
5. Hindamine 

 
Praktilised ülesanded annavad 50% üldpunktidest ja vestlus 50%. Hindamine on 
mitteeristav (jah/ei). Iga „ja“ annab ühe punkti, „ei“ null punkti (kui hindamislehel ei ole 
märgitud teisiti). Hindamise aluseks on nõuetest tulenevate kriteeriumitega 
hindamislehed. Kursusele võetakse vastu tekkinud pingerea alusel. 

 
6. Tagalaalane toetus 

 
Vastuvõtukatsetel osalejatel kanda ilmastikule vastavat välivormi, kiivrit ja 
komplekteeritud rakmeid. 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.  


