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Kaitseministri 02.04.2019. a määrus nr 4 

„Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, 

väljaõppe tasemele ja varustatusele” 

Lisa 2 

 

 

Väljaõppetaseme tähised ja kirjeldused 

 

 

Maaväe, toetuse väejuhatuse, küberväejuhatuse ja maakaitse väljaõppetasemed 

 

Väljaõppetaseme nimetus  Väljaõppetaseme kirjeldus 

K
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e 
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ja
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Brigaad  

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi, kuhu kaasatakse teisi väeliike 

selleks, et üksus oleks võimeline osalema 

ühendoperatsioonides kõrgema üksuse 

koosseisus. Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema 

ülema või staabi juhtimisel. 

Pataljoni lahingu- 

grupp  

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi, kuhu kaasatakse erinevaid 

relvaliike selleks, et üksus oleks võimeline läbi 

viima ühendrelvaliigi operatsioone. Väljaõpe 

lõppeb õppusega kõrgema ülema või staabi 

juhtimisel. 

Pataljon  

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute alusel. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Kompanii, patarei  

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema või 

staabi juhtimisel. 

Rühm  

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 

Jagu, meeskond  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 
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Spetsialist  

 

Väljaõpe korraldatakse erialaõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 

Üksikvõitleja  

 

Väljaõpe korraldatakse baasõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 
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Mereväe väljaõppetasemed 

 

Väljaõppetaseme nimetus Väljaõppetaseme kirjeldus 

K
o
ll

ek
ti

iv
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e 

v
äl

ja
õ
p
e 

Sihtjõud  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi selleks, et merevägi oleks 

võimeline osalema ühendoperatsioonides 

kõrgema üksuse koosseisus. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Sihtgrupp  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi iseseisvalt või kõrgema üksuse 

(sihtjõud) koosseisus. Merevägi on võimeline 

juhtima rohkem kui ühte meresõja 

valdkonda(MCM1). Õppusele kaasatakse 

mereväe allüksusi ja teisi riigi 

merendusvaldkonna struktuure. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Sihtüksus  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi iseseisvalt või kõrgema üksuse 

(sihtgrupp) koosseisus. Merevägi on suuteline 

juhtima ühte meresõja valdkonda. Õppusele 

kaasatakse mereväe allüksusi ja teisi riigi 

merendusvaldkonna struktuure. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Taktikaline  

allüksus  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb lahinguvalmiduse hindamisega. 

Üksik laev  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 

Sektsioon  

 

Väljaõpe korraldatakse õppekava alusel ja 

lõppeb väljasõiduvõimekuse kontrolliga.  
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Spetsialist  

 

Väljaõpe korraldatakse erialaõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 

Üksikvõitleja  

 

Väljaõpe korraldatakse baasõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 

 

  

                                                           
1 Maritime Evaluation/Mine Countermeasures 
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Õhuväe väljaõppetasemed 

 

Väljaõppetaseme nimetus  Väljaõppetaseme kirjeldus 

K
o
ll

ek
ti

iv
n
e 

v
äl

ja
õ
p
e 

Õhuvägi  

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi, kuhu kaasatakse teisi väeliike 

ning õhuväe üksuseid selleks, et õhuvägi 

oleks võimeline osalema 

ühendoperatsioonides kõrgema üksuse 

koosseisus. Väljaõpe lõppeb õppusega 

kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Baas, divisjon  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi, kuhu kaasatakse õhuväe 

allüksuseid selleks, et need oleksid 

võimelised osalema ühendrelvaliigi 

operatsioonides. Väljaõpe lõppeb õppusega 

kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Grupp, keskus 

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi lennu-, õhuseire-, õhukaitse- ja 

toetusüksuste võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute alusel.  

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 

Eskadrill, sektsioon 

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

koostööõppusi lennu- ja õhuseireüksuste 

võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute alusel. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema juhtimisel. 

Lüli  

Väljaõpe korraldatakse allüksuse 

võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 

Meeskond  

Väljaõpe korraldatakse kõrgema allüksuse 

koosseisus ja võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 
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Spetsialist  

Väljaõpe koos praktikaga korraldatakse 

sõjaväelise auastmega ametikoha 

funktsioonist lähtuvalt. Väljaõpe lõppeb 

sertifitseerimisega. 

Üksikvõitleja  

 

Väljaõpe korraldatakse baasõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 
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Erioperatsioonide väejuhatuse väljaõppetasemed 

 

Väljaõppetaseme nimetus  Väljaõppetaseme kirjeldus 

K
o
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ti
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v
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ja
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Väejuhatus  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi selleks, et väejuhatus oleks võimeline 

osalema ühendoperatsioonides kõrgema üksuse 

koosseisus. Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema 

ülema või staabi juhtimisel. 

Sihtgrupp  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi võimekirjelduses sätestatud 

lahingutoimingute alusel. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Sihtüksus  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema või 

staabi juhtimisel. 

Jagu 

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 
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Spetsialist  

 

Väljaõpe korraldatakse erialaõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 

Üksikvõitleja  

 

Väljaõpe korraldatakse baasõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 
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Luurekeskuse väljaõppetasemed 

 

Väljaõppetaseme nimetus  Väljaõppetaseme kirjeldus 

K
o
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ti
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v
äl

ja
õ
p
e 

Kaitseväeluure 

 

Väljaõppe raames korraldatakse luureõppusi, 

kuhu kaasatakse riigi teisi luure- ja 

vastuluurestruktuure selleks, et üksus oleks 

võimeline juhtima kaitseväeluuret ja osalema 

ühendoperatsioonides kõrgema üksuse 

koosseisus. Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema 

ülema või staabi juhtimisel. 

Luurekeskus  

 

Väljaõppe raames korraldatakse juhtimis- ja 

staabiõppusi, kuhu kaasatakse erinevate 

üksuste luureosiseid selleks, et üksus oleks 

võimeline juhtima kaitseväeluuret. Väljaõpe 

lõppeb õppusega kõrgema ülema või staabi 

juhtimisel. 

Valdkond  

 

Väljaõppe raames korraldatakse julgeoleku, 

militaar-geograafia, luureteabe kogumise ja 

töötlemise väljaõpet. Väljaõpe hõlmab 

luuretoimingutega seotud staabitöö 

protseduuride harjutamist. Väljaõpe lõppeb 

õppusega kõrgema ülema või staabi juhtimisel. 

Luureliik, 

distsipliin 

 

Väljaõppe raames korraldatakse luureliigi või 

-distsipliini toimingutega seonduvaid harjutusi, 

kuhu kaasatakse erinevaid luurelülisid, et 

harjutada erinevate luuredistsipliinide juhtimist. 

Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema ülema 

juhtimisel. 

Rühm  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava 

alusel. Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema 

ülema juhtimisel. 

Jagu, 

meeskond  

 

Väljaõpe korraldatakse võimekirjelduses 

sätestatud lahingutoimingute ja õppekava 

alusel. Väljaõpe lõppeb õppusega kõrgema 

ülema juhtimisel. 
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Spetsialist  

 

Väljaõpe koos praktikaga korraldatakse 

sõjaväelise auastmega ametikoha funktsioonist 

lähtuvalt. Väljaõpe lõppeb sertifitseerimisega. 

Üksikvõitleja 

 

Väljaõpe korraldatakse baasõppekava alusel. 

Väljaõpe lõppeb hinnangu andmisega. 

 


