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1. ÜLDSÄTTED 

Käesolev kord kehtestab nõuded kandidaatidele, keda esitatakse Kaitseliidu kooli sõjaväelise 
juhtimise õppesuuna tasemekursustele (edaspidi tasemekursused) ja sätestab 
tasemekursuste kandidaatide testimise korraldamise põhimõtted. 
 
Kõikidelt kandidaatidelt eeldatakse e-posti ja tekstitöötlusprogrammide elementaarset 
kasutusoskust. 
 
Kaitseliidu kooli poolt läbiviidavad tasemekursused toimuvad ajavahemikul jaanuar 2017 kuni 
november 2017. Vastuvõtukatsed toimuvad: 
-  NAKkl 12.11.2016 algusega kell 0700 KLK (täpsustatakse malevate kaupa); 
- ROKkl(R), ROKkl(K), RVAKkl(RV), RVAKkl(KV) 26.11.2016 algusega kell 0700 KLK 
(täpsustatakse malevate kaupa).  
 
Testimise kirjeldustest teavitamise eesmärk on, et kandidaat, koostöös malevapoolse 
juhendamisega kordaks üle ja vajadusel täiendaks varem õpitut. Kandidaat peab olema 
eelnevalt tutvunud vastava kursusele õppima asumise eelduste ja testimise kirjeldusega.  
 

1.1. 2015. õppeaasta tasemekursused ja õppekohtade arv: 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) – ROKkl(K) – minimaalselt 5 ja 
maksimaalselt 12 kohta; 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus RVAK(Kv) (kompaniiveebel) – 
minimaalselt 5 ja maksimaalselt 12 kohta; 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) – ROKkl(R) – minimaalselt 5 ja 
maksimaalselt 18 kohta; 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) – RVAKkl – minimaalselt 
5 ja maksimaalselt 18 kohta;  

 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem, TL malevas) – NAKkl – minimaalselt 
15 ja maksimaalselt 24 kohta; 

 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem, VA malevas) – NAKkl – minimaalselt 
15 ja maksimaalselt 24 kohta. 
 

Tasemekursused viiakse läbi iseseisva- ja kontaktõppena, millele järgneb õppepraktika (v.a 
ROKkl(K)) oma allüksuse juures. 

1.2. Vastuvõtukatsetele pääsevate kandidaatide vastuvõtutingimused, katsete 
kirjeldused ja toimumisajad: 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) – ROKkl(K) – LISA A; 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) – ROKkl(R) – LISA B; 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) – RVAKkl – LISA C;  

 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem) – NAKkl – LISA D 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus RVAKKl(Kv)  (kompaniiveebel) LISA E. 
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2. DOKUMENTIDE ESITAMINE 

2.1. Malev esitab kandidaatide andmed järgnevateks kuupäevadeks: 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) – ROKkl(K) – 21.10.2016; 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) – ROKkl(R) – 21.10.2016; 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) – RVAKkl – 21.10.2016;  

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiveebel) – 21.10.2016; 

 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus– NAKkl – 21.10.2016; 
 

2.2. Maleva poolt esitatavate dokumentide loetelu ja aadresaat: 

 Tõend reservväelasena arveloleku kohta (kaitseväeteenistuse mitteläbinutel). 

 kursustele kandideerijate andmed palume esitada vastavalt kandidaadi esitamise 
vormile maleva poolt seatud pingereas GoPros asuvasse registreerimisfailidesse. 

 

3. VASTUVÕTUKOMISJON JA HINDAMINE 

3.1. Vastuvõtukomisjon 

KLK ülem moodustab käskkirjaga vastuvõtukomisjoni. Vastuvõtukomisjoni esimeheks 
on Kaitseliidu kooli SJÕS ülem või teda asendav isik. Vastuvõtukomisjon korraldab ja 
viib läbi kandidaatide testimise, juhindudes käesolevast korrast ja selle lisadest. 

3.2. Vastuvõtukatsete tulemuste hindamine 

Kandidaatide testimisel hinnatakse isiku sobivust ja valmisolekut vastavale kursusele 
õppima asumiseks vastavalt maleva vajaduste, vestluse ja praktiliste soorituste 
alusel.  

3.3. Eelduskursuste läbimise hindamine 

Eelduskursustel omandatud meeskonnatöö juhtimise alused (JUP 1-2; JUHT 1) ja 
sõjalise väljaõppe läbiviimise alused (INSTR 1-2) ning laskeinstruktori kursus (LIK 1-
2) on oluline osa ülema/pealiku juhtimis- ja õpetamisoskuste kujundamisel ja nende 
arendamisel koos tasemekursus(t)e läbimisega ning moodustavad vastava taseme 
juhi kompententside terviku (tasemekursuse õppekavad sisaldavad nimetatud 
kursuste õppeväljundeid). Kursuste eelnev läbimine vähendab tasemekursusel õppija 
aastast õppeaega ja -koormust ning alusteadmised ja -oskused võimaldavad 
keskenduda sõjaväelise juhtimise vastavale tasemele.  

 
Kursusele võetakse vastu kandidaadid testimisülesannete ja vestluse alusel moodustunud 
pingerea alusel.  
 
Testimise tulemustest teavitamine toimub hiljemalt kümne päeva jooksul. 

4. KONTAKTISIKUD: 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiülem) – ROKkl(K)  
kpt Peeter KALLAS, 57570098 (59351); 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (kompaniiveebel)   
v-vbl Mehis OIDSALU, 53041190 (59357); 

 Reservohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmaülem) – ROKkl(R)  
 ltn Taimo TOOMING, 58556433 (59356); 

 Reservvanemallohvitseri kursus Kaitseliidus (rühmavanem) – RVAKkl  
 vbl Ermo KARILAID, 51980534 (59360);  

 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem, Tallinna maleva baasil)  NAKkl  
v-vbl Rainer SÕSOJEV, 53009307 (59362); 
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 Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem, Valgamaa maleva baasil) – NAKkl – 
instruktor-koolitaja Erik ABROI, 53315607(59353). 

Märkus 

Täpsem ajakava katsete korralduse kohta saadetakse malevatesse pärast registreerimisaja 
lõppu. 

 


