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Konkursi „Parim juht põhikursusel“ juhend 
Kaitseväe Akadeemias 

 
 

 
I. KONKURSI EESMÄRK 

 
1. Erukolonelleitnant Ülo Tamre (elulookirjeldus lisas 2) ja Tamara Tamre algatusel on 

loodud sihtfond väärtustamaks Kaitseväe Akadeemia (edaspidi KVA) omandatavat 
sõjaväelise juhtimise alast haridust.  

2. Konkurss korraldatakse üks kord aastas, millega tunnustatakse 
rakenduskõrgharidusõppe ja kutseõppe õppurite parimate juhiomadustega lõpetajaid 
aunimetusega „Parim juht põhikursusel“ koos rahalise preemiaga.  

 
 
II. ÜLDSÄTTED 

 
3. Juhend kirjeldab konkursi korraldust ja kandidaadiks kvalifitseerumise põhimõtteid. 
4. Konkursi algatab KVA õppurkorpuse ülem kolm kuud enne kursuste lõpetamist.  
5. Kandidaate esitavad õppeosakond ja lõpetavad kursused.  
6. Sihtfondist eraldatud preemia rahaline väärtus laureaadile on 

rakenduskõrgharidusõppes 2000 eurot (bruto) ja kutseõppes 1000 eurot (bruto). 
Preemia väljamaksja peab sellelt kinni seaduses ettenähtud maksud ja maksed.  

7. Preemiat antakse välja erukolonelleitnant Ülo Tamre ja Tamara Tamre sihtfondis 
olevate vahendite ammendumiseni. Sihtfondi vahendeid haldab Riigikaitse 
Edendamise Sihtasutus. 

 
 
III. LAUREAADILE ESITATAVAD NÕUDED  

 
8. Konkursile saab esitada kandidaadi, kes oma õpingute ajal on demonstreerinud 

juhile olulisi isikuomadusi ja oskusi nagu: 

• algatusvõime ja argumenteeritud tegevuslahendid,  

• otsustav ja eestvedav (kaasav ja innustav) käitumine, 

• ennast juhtiv ja vastutustundlik, 

• kõrge tundetaip (mõistev, toetav, abivalmis) kaaslaste osas. 
 
 

IV. KANDIDAATIDE ESITAMINE 
 
9. Rakenduskõrgharidusõppe parima juhi aunimetusele saab esitada iga lõpetava 

kursuse kohta ühe kandidaadi (kokku kuni kuus): 

• lõpetava kursuse õppurkoosseis; 

• õppeosakond.  
Õppurite esitatud kandidaati peab toetama üle poole kursuse koosseisust. 

10. Kutseõppe parima juhi aunimetusele saab esitada lõpetava kursuse kohta kaks 
kandidaati (kokku kuni neli): 

• lõpetava kursuse õppurkoosseis; 

• õppeosakond. 
Õppurite esitatud kandidaati peab toetama üle kolmandiku kursuse koosseisust. 

11. Kandidaadid esitatakse esildise vormi järgi (lisa 1). 
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12. Esildisel olev toetus/kooskõlastus koos toetaja isiku identifitseerimist võimaldavate 
andmetega peab selgelt kajastuma komisjonile saadetavas materjalis. 

13. Esildis(ed) tuleb esitada KVA õppurkorpuse ülemale e-kirjaga hiljemalt üks kuu enne 
kursuste lõpuaktuseid.  

 
 
V. LAUREAATIDE VALIMINE 

 
14. Konkursi võitjad selgitab välja õppurkorpuse ülema kokku kutsutud komisjon, mille 

koosseisu kuulub üheksa liiget (KVA ülem, akadeemia veebel, õppurkorpuse ülem, 
lõpetavate rakenduskõrghariduskursuste esindaja, lõpetava kutseõppe kursuse 
esindaja, kolm õppeosakonna liiget1 ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse 
esindaja).   

15. Komisjon koguneb hiljemalt  kaks nädalat enne kursuste lõpuaktuseid. Õppurkorpuse 
ülem edastab esildised komisjonile eelnevaks tutvumiseks.    

16. Laureaatide valimist komisjonis korraldab õppurkorpuse ülem. Komisjon on 
otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle poole komisjoni koosseisust.  

17. Enne laureaadi valimist on komisjoni liikmetel võimalus kandidaatide kohta arvamust 
avaldada.  

18. Laureaadi valikuks koostab iga komisjoni liige esitatud kandidaatide pingerea, andes 
oma eelis-kandidaadile enim punkte ning vähendades antavate punktide arvu iga 
järgneva kandidaadi osas ühe võrra. Jaotatavad punktid tulenevad kandidaatide 
arvust.  Pingeread esitatakse kirjalikult. 

19. Komisjoni liikmete pingeridade punktid summeeritakse kandidaatide lõikes. Enim 
punkte kogunud kandidaat on konkursi võitja.   

20. Võrdselt enim punkte saanud kandidaatide korral teeb otsustava valiku vastava 
õppetaseme kursus(t)e esindaja.  

21. Õppekava täies mahus mittetäitmisel on konkursi laureaat pingereas järgmine 
kandidaat.   
 

 
VI. LAUREAATIDE NIMETAMINE JA PREEMIATE KÄTTEANDMINE 

 
22. Ettepaneku aunimetuste andmiseks edastab KVA ülem Riigikaitse Edendamise 

Sihtasutusele hiljemalt nädal enne lõpuaktuseid. 
23. Laureaadid kuulutatakse välja KVA lõpuaktusel ning vastav tunnistus väljastatakse 

KVA ülema ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse esindaja poolt.  
 

LISAD 

Lisa 1. Konkursi esildise vorm 
Lisa 2. Erukolonelleitnant Ülo Tamre elulookirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Juhtimise ja pedagoogika õppetooli esindaja ning taktika õppetooli rühma ja kutseõppe grupi 
esindajad.  
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Lisa 1. Konkursi esildise vorm 
 
 
Konkursi „Parim juht põhikursusel” komisjonile   „......”...................20....a 
 
 
 
 
ESILDIS 
 
Kandidaadi ees- ja perekonnanimi: 
Auaste: 
Kursus: 
Ametikoht: 
 
 
 
 
Kirjeldatakse kandidaadi vastavust erinevate tegevusnäidetega juhendi p 9 nõuete osas. 
Esildis ei tohi olla pikem kui 1 lk A4 formaadis, mis on vormistatud korrektselt, kasutades 
kirja Arial 11 (normal). 
 
 
/allkiri/ 
 
/esitaja nimi/ 
/auaste/ 
/kursus, ametikoht/ 
 
 
 
Kooskõlastused: 
 
  
/allkiri/ 
 
/kooskõlastaja nimi/ 
/auaste/ 
/kursus, ametikoht / 
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Lisa 2. Erukolonelleitnant Ülo Tamre elulookirjeldus 
 
Erukolonelleitnant Ülo Tamre 
Sündinud 6. septembril 1922 Tallinnas  
 
Haridus:   
Tsiviil  

Harjumaa progümnaasium Jäneda põllumajandustehnikum 
Royal Melbourne Institute of Technology 

Sõjaväeline  
Mitmed Saksamaa sõjaväekoolid ja -kursused 

 
Teenistuskäik Eesti üksustes Saksamaa sõjaväe koosseisus: 

reamees, jaoülem, kompanii luure- ja löögirühma ülem, 
pataljoni kaugluure- ja löögiüksuse ülem, kompaniiülem; 
neli korda haavatud (kaks korda raskelt). Tähtsamad lahingud: Leningradi 
piiramisrõngas, Wolchovi koti hävitamine, Kolpino (teine Laadoga lahing), 
taganemislahingud Novgorodi-Ilmeni juurest Pihkvani, Krivasoo, Auvere, Sinimäed, 
Oppeln. 

 
Teenistuskäik Eesti Kaitsejõududes: 
 Eesti Kaitseliidu atašee Briti rahvaste juures (06.09.1991–16.02.1993); 
 Kaitseliidu peastaabi töötaja väljaõppe osakonnas (17.02.1993–03.11.1993); 
 Kaitseliidu vanem väljaõppeohvitser (03.11.1993–04.11.1994); 
 Kaitseliidu inspektor (04.11.1994–19.04.1995); 
 Kaitseliidu peainspektor (19.04.1995–03.04.1996); 

 Kaitsejõudude peastaabi väljaõppeosakonna peaspetsialist (03.04.1996–
01.07.1997); 

 vabastatud omal palvel teenistusest; 
osalise ajaga välislektor ohvitseride kursusel ja Eesti Riigikaitse Akadeemias (1993–
1996); 
kirjutas ja/või tõlkis ja paljundas omal kulul Eesti Kaitsejõududele (Kaitseliit, 
Kaitsevägi, Eesti Riigikaitse Akadeemia) kaks sissitegevuse käsiraamatut; 
oli esimene väliseestlane Eesti Kaitsejõududes. 
 

Autasud/tunnustused: 
Eesti Kaitsejõududes: Kotkaristi V ja III klass, Kaitseministeeriumi teeneteristi III klass ja 

Vabadusvõitleja medal, Kaitseväe juhataja Kaitseväe teenetemärk ja mälestusmedal 
„10 aastat taastatud kaitseväge“, Kaitseliidu Valgeristi III ja II klass, Kaitseliidu 
teenetemärk, Kaitseliidu teenetemedali III ja II klass, Kaitseliidu eriteenetemedal, 
Kaitseliidu Tallinna maleva teenetemärk, Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk, 
Eesti Vabariigi Sõjakooli väljaõpetava koosseisu rinnamärk, Noorkotkaste 
noortemagistri märk, kolm Kaitseväe juhataja tänukirja, Kaitseliidu ja Noorkotkaste 
tänukirjad, Eesti Reservohvitseride Kogu hõberist.  

 
Eesti üksustes Saksa sõjaväe koosseisus: Raudristi II ja I klass, Ida-ala Rahvaste 

Vaprusrist – pronks (kaks korda) ja hõbe, jalaväe rünnakmärk – hõbe, Talvesõja 
medal, haavatumärk – hõbe, lähivõitlus Spange kategoorias – hõbe, 
partisanidevastase võitluse märk – pronks, tankihävitamise märk.  
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Välis-Eesti: Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse III, II ja I järgu teeneteristid, Balti 
Veteranide Liidu teenetemedal, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas teenetemärk, Eesti 
Ohvitseridekogu Kanadas teenetemärk. 

 
Auastmed Eesti Kaitsejõududes:  

Kolonelleitnant 19.02.1996, major 21.02.1994, kapten 21.06.1993  


