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SISSEJUHATUS 

 

Kaitseliidu ülema tahe on muuta operatsioonilist ja sellest tulenevalt ka väljaõppelist 
raskuskeset. Varasemalt keskendus väljaõpe lahinggruppide ettevalmistamisele peamiselt 
konventsionaalse sõjapidamise võtmes. Nüüdsest, tulenevalt maakaitseliste ülesannete 
täpsustumisest, liigub rõhuasetus väikeüksuste (jagu – rühm – kompanii) ettevalmistamisele 
hajutatud lahingutegevuses (HLT) ja julgestusülesannetes. Väljaõppe peamised suunad on 
väikeüksuste taktika (VÜT) koos kõrge laskeoskuse ja miinisõja pidamise võimega. 

Enne rühma väljaõppesse sisenemist tegid kaitseliitlased läbi sõdurioskuste kursuse (SOK), 
jaokursuse (VÜT1) ja erialakursused. Nüüd on aeg alustada rühma väljaõppega – 
väikeüksuste taktika teise taseme kursusega (VÜT2), kus erialaspetsialistidest koosnevatest 
jagudest saab rühm. Sellel kursusel on rõhuasetus kollektiivsetel harjutustel, kus võitleja peab 
rakendama kõiki oma varemõpitud oskusi neid samas järjest paremaks lihvides. 

VÜT2 on kohustuslik läbida neil Kaitseliidu liikmetel, kes hakkavad kriisi ja sõja olukorras 
teenima jalaväe allüksustes. Suutlikkus rühmana tegutseda on oluline vastasele tugevama ja 
hävitavama löögi andmiseks meile soodsal ajahetkel ja kohas. Hajutatud lahingutegevuses on 
rühma koondatud võitlemise ülesanded pigem küll harvad, kuid seda üllatavamad vastasele. 
Kõrgemad pealikud ja ka rühma juhtkond kaalub hoolikalt, millal on mõistlik ja tulemuslik lüüa 
vastast rühmana. Muul ajal tegutseb rühm eraldipaiknevate jagudena, kuid nii sageli kui 
võimalik ühises raamistikus, nagu näiteks piirkonnavaritsuste korraldamisel, kus rühma 
vastutusalast läbiliikuv vastase kolonn saab pidevalt kulutatud eraldipaiknevate jagude poolt. 

VÜT2 on rühma õpe, mis lõpeb koosseisulise rühma sertifitseerimisega kontrollharjutusel 
maakaitserühma standarditele vastavaks tulenevalt maakaitseüksuste võimekirjeldustele. 
Kuna rühma, kui terviku, kokkusaamine mitmeks nädalavahetuseks aastas on Kaitseliidus 
tõsine väljakutse, siis on võimalik VÜT2 täismahus läbida ka mitme aasta jooksul. Võimalus 
on valida esimeseks aastaks kas julgestus- ja kaitsemoodul või rünnakmoodul. Järgeval aastal 
saab teha teise mooduli ja saavutada nii kvalifikatsioon kogu võimekirjeldustes nõutud 
ulatuses (vt. täpsemalt p. 5).  

Samuti on VÜT2 väljaõpe see tasand, mille läbimisel jaopealikud ja meeskonnapealikud 
saavad kandideerida rühma juhtkonna kursusele, olles omandanud juba põhjalikud teadmised 
ja oskused rühma toimimisest. 
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ÕPPEKAVA – VÄIKEÜKSUSTE TAKTIKA 2. TASE (VÜT2): MAAKAITSERÜHM 
KAITSELIIDUS 

1. Sihtgrupp 

Kaitseliidu tegevliikmetest maakaitserühm. 

2. Eesmärk 

Viia maakaitserühma lahinguline ettevalmistus tasemele, mis võimaldab rühmal tegutseda 
maakaitseülesannetes maakaitsekompanii koosseisus ja iseseisva allüksusena.  

3. Taotletav pädevus 

Kursuse läbinu on võimeline tegutsema maakaitsejao ja -rühma koosseisus 
erialaspetsialistina. Maakaitserühm on hinnatud lahinguvõimeliseks. 

4. Õpiväljundid 

Väikeüksuse taktika 2. taseme kursuse õppekava läbimise järel kursuslane: 

4.1. teab ja rakendab rühma manöövri aluseid maakaitses; 
4.2. teab vastase taktikat, relvastust ja tehnikat pataljoni tasemeni; 
4.3. oskab tegutseda rühma koosseisus rännakul, kontaktidrillides ja püsitoimingutes; 
4.4. oskab tegutseda erinevates julgestusülesannetes jao ja rühma koosseisus; 
4.5. oskab tegutseda maa-ala ja tugipunkti kaitsel jao ja rühma koosseisus; 
4.6. oskab tegutseda kontroll-läbilaskepunktides jao ja rühma koosseisus; 
4.7. oskab tegutseda erinevates varitsustes rühma koosseisus; 
4.8. oskab tegutseda reidil rühma koosseisus; 
4.9. oskab tegutseda reketõrje ülesannetes rühma koosseisus. 

5. Sisu ja maht 

5.1. Kursuse õppekava maht on 6 nädalavahetust, soovituslik nädalavahetuse keskmine 
lähiõppe tundide maht on 22 akadeemilist tundi (va. laskmised ja kontrollharjutus). 
Iga õppeaine kohta on iseseisva õppe materjalid kas e-õppe portaalis ILIAS või muul 
viisil tehtud kursuslastele kättesaadavaks. Kursuslased peavad omandama iseseisva 
õppematerjali enne ainekursuse algust, et seeläbi vähendada lähiõppes loengu vormi 
ja viia rõhuasetus praktilistele harjutustele. 

5.2. Kursust on võimalik läbida kolmel erineval viisil: täismahus; julgestusmoodul; 
rünnakmoodul, vastavalt rühma võimalustele ühiselt väljaõpet läbida. 

Tabel 1. VÜT2 õppekava täismahus 

Jrk 
nr 

Õppeained 
Iseseisev 

õpe 
Lähi-
õpe 

Hinda-
mine 

  

1. Maakaitserühma manöövri alused 4 22 ME 

2. Julgestamine ja kaitse 1 22 ME 

3. Kontroll-läbilaskepunkt 1 22 ME 

4. Reid 1 22 ME 

5. Reketõrje, rühma varitsus 1 22 ME 

6. Laskmised ja kontrollharjutus - 48 E 

Õppetunnid: 8 158  

Kursuse kogumaht: 166 akadeemilist tundi 
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Tabel 1.1 VÜT2(J) õppekava – julgestusmoodul 

Jrk 
nr 

Õppeained 
Iseseisev 

õpe 
Lähi-
õpe 

Hinda-
mine 

  

1. Maakaitserühma manöövri alused 4 22 ME 

2. Julgestamine ja kaitse 1 22 ME 

3. Kontroll-läbilaskepunkt 1 22 ME 

4. Laskmised ja kontrollharjutus - 48 E 

Õppetunnid: 6 114  

Kursuse kogumaht: 120 akadeemilist tundi 

Tabel 1.2 VÜT2(R) õppekava – rünnakmoodul 

Jrk 
nr 

Õppeained 
Iseseisev 

õpe 
Lähi-
õpe 

Hinda-
mine 

  

1. Maakaitserühma manöövri alused 4 22 ME 

2. Reid 1 22 ME 

3. Reketõrje, rühma varitsus 1 22 ME 

4. Laskmised ja kontrollharjutus - 48 E 

Õppetunnid: 6 114  

Kursuse kogumaht: 120 akadeemilist tundi 

 

5.3. Kui allüksus valib jooksval aastal näiteks julgestusmooduli, siis hinnatakse rühma 
kontroll-harjutusel vaid julgestus- ja kaitseülesannetes ning märgitakse rühma 
kvalifikatsiooniks VÜT2(J). See tähendab, et rühm on kvalifitseerunud rühmana ainult 
julgestus- ja kaitseülesannetes. 

5.4. Kui allüksus valib jooksva aasta jooksul rünnakmooduli, siis hinnatakse rühma 
kontroll-harjutusel reidi, reketõrje ja rühma varitsuse teemades ja märgitakse rühma 
kvalifikatsiooniks VÜT2(R). See tähendab, et rühm on kvalifitseerunud rühmana ainult 
ründavates ülesannetes. 

5.5. Kui allüksus läbib järgneval aastal teise mooduli, vastavalt, kas julgestuse või 
rünnaku, siis ei pea rühm enam läbima alusmoodulit (Maakaitserühma manöövri 
alused), kuid peab mooduli lõppedes siiski sooritama läbitud teema kohased 
laskmised ja kontroll-harjutuse. Peale viimase kontroll-harjutuse positiivset sooritust 
eemaldatakse rühma taseme märkest täiend (J või R). Täiendi puudumine tähendab, 
et rühm on kvalifitseerunud täismahus. 

5.6. Iseseiva õppe mahud on hinnangulised; lähiõppe mahud soovituslikud. 
5.7. Kursust võib läbi viia ka järjestikku päevadel õppegrupile sobivuse korral. 
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Tabel 2. Õppeaine – Maakaitserühma manöövri alused  

Õppeaine nimetus Maakaitserühma manöövri alused 

Maht 26 akadeemilist tundi 

Eesmärk 
Anda kursuslasele teadmised maakaitserühma taktikatest ja 
protseduuridest maakaitses 

Õpitulemused 

Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1. teab rühma taktika olemust ja põhimõtteid ning 

allüksuste (rühm, kompanii, malevkond, malev) 
ülesandeid, koosseise, relvastust ja varustust; 

2. teab vastase erinevaid allüksusi (manööver, toetav, 
tagav), nende tunnuseid, ülesandeid, relvastust ja 
taktikaid pataljoni tasemeni; 

3. osaleb rühma ülesande planeerimise protsessis ja saab 
aru rühmapealiku käsust; 

4. oskab tegutseda rühma rivistustes, peatustel ja ohualade 
ületustel; 

5. oskab tegutseda rühma kontaktidrillides; 
6. teab rühma, kompanii ja malevkonna logistika ning 

toetusvõrgustiku põhimõtteid; 
7. oskab tegutseda rühma patrull-laagris; 
8. rakendab jõukasutusreegleid korrektselt erinevates 

olukordades. 

Õppemeetodid Iseseisev õpe, loengud, harjutused 

Hindamismeetodid 
Kontrollküsimustega testid e-õppekeskkonnas ILIAS; 
kujundav hindamine praktilistel harjutustel 

Sisu ja maht 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 
Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Rühma ja kompanii/malevkonna 
ülesanded ja taktikad 

4 

1 - 

2. Pette eesmärgid ja meetodid 0,5 - 

3. Rühma käsk ja selle kujunemine 0,5 - 

4. Vastaseõpe III: Taktika, tehnika ja 
relvastus – pataljon 

1 - 

6. Rühma rivistused, peatused ja ohualad 0,5 4 

7. Kontaktidrillid: 
- rühma kiirrünnak 
- rühma kontaktist eemaldumine 
- reageerimine varitsusele rühmana 
- hoone hõivamine ja puhastamine 
- mineeritud traattõkke läbimine 

0,5 10 

9. Rühma logistika 0,5  

10. Rühma patrull-laager 0,5 2 

11. Jõukasutusreeglite kordamine 0,5 - 

 Tunnid: 4 6 16 

Kokku: 26 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 2700 tk 

2. Õppekäsigranaat 10 tk 

3. Suitsugranaat 5 tk 

4. Lõhkepakett 5 tk 
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Märkused 

Aine on esimene ja kohustuslik enne järgnevatesse ainemoodulitesse sisenemist. 

Kontaktidrillides kasutada võimalusel laserveste. 

Ruumide puhastamise drillides on soovitatav kasutada ka airsoft relvi, kuid tuleb tagada, et 
salvedesse ei laetaks rohkem kuule kui mahub padruneid tabelrelva salve. 

Tabel 3. Õppeaine – Julgestamine ja kaitse 

Õppeaine nimetus Julgestamine ja kaitse 

Maht 23 akadeemilist tundi 

Eesmärk Anda kursuslasele teadmised julgestustegevustest 

Õpitulemused 

Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1. teab julgestusülesannete eesmärke, liike ja põhimõtteid; 
2. teab peamisi ettekandeid ja raporteid; 
3. oskab tegutseda 4C drillis rühma koosseisus; 
4. teab teekonnajulgestamise eesmärke ja tehnikaid; 
5. teab õhuvahendite viskeala ja maandamisala põhilisi 

märgistusi ja protseduure; 
6. oskab tegutseda erinevate objektide 

julgestusülesannetes rühma koosseisus; 
7. kasutab taktikalise küsitlemise tehnikaid; 
8. oskab tegutseda maa-ala ja tugipunkti kaitsel. 

Õppemeetodid Iseseisev õpe, loengud, harjutused 

Hindamismeetodid 
Kontrollküsimustega testid e-õppekeskkonnas ILIAS; 
kujundav hindamine praktilistel harjutustel 

Sisu ja maht 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 

Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Julgestusülesannete eesmärgid, liigid ja 
põhimõtted, maa-ala ja tugipunkti kaitse 

 
 
 
 

1 
 
 

 

1 - 

2. Ettekanded ja raportid 0,5 - 

3. 4C drill - 1 

4. Teekonna julgestamine 0,5 - 

5. Maa-ala julgestamine/viskeala ja 
maandamisala märgistamine ja 
protseduurid 

1 1 

6. Taktikaline küsitlemine 1 - 

7. Kaudtule kasutamine julgestuses ja 
kaitses 

2 - 

8. Objekti julgestamine - 7 

9. Maa-ala ja tugipunkti kaitse - 7 

 Tunnid: 1 6 16 

Kokku: 23 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 1500 tk 

2. Õppekäsigranaat 10 tk 

3. Suitsugranaat 3 tk 

4. Lõhkepakett 5 tk 

5. Pürotehniline miin 3 tk 

6. Valgusrakett 5 tk 
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Tabel 4. Õppeaine – Kontroll-läbilaskepunkt 

Õppeaine nimetus Kontroll-läbilaskepunkt 

Maht 23 akadeemilist tundi 

Eesmärk 
Anda kursuslasele oskused tegutseda kontroll-
läbilaskepunktides 

Õpitulemused 

Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1. teab kontroll-läbilaskepunktide eesmärke, liike ja 

põhimõtteid; 
2. oskab korrektselt kasutada jõudu ja erivahendeid isikute 

kinnipidamisel ja sõidukite peatamisel; 
3. oskab teostada isikute turvakontrolli; 
4. oskab teostada sõidukite turvakontrolli; 
5. oskab tegutseda liikluse kontrollpunktis; 
6. oskab tegutseda kontroll-läbilaskepunktis. 

Õppemeetodid Iseseisev õpe, loengud, harjutused 

Hindamismeetodid 
Kontrollküsimustega testid e-õppekeskkonnas ILIAS; 
kujundav hindamine praktilistel harjutustel 

Sisu ja maht 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 
Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Kontroll-läbilaskepunktide eesmärgid, 
liigid ja põhimõtted 

1 

2 - 

2 Jõu ja erivahendite kasutamine - 2 

3. Isikute turvakontroll - 2 

4. Sõidukite turvakontroll - 2 

5. Liikluse kontrollpunkt (LKP) - 6 

6. Kontroll-läbilaskepunkt (KLP) - 8 

 Tunnid: 1 2 20 

Kokku: 23 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 1500 tk 

2. Õppekäsigranaat 10 tk 

3. Suitsugranaat 2 tk 

4. Lõhkepakett 5 tk 

5. Pürotehniline miin 2 tk 

6. Valgusrakett 5 tk 

Tabel 5. Õppeaine – Reid 

Õppeaine nimetus Reid 

Maht 23 akadeemilist tundi 

Eesmärk 
Anda kursuslasele oskused tegutseda reidil rühma 
koosseisus 

Õpitulemused 

Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1. teab reidi eesmärke ja põhimõtteid; 
2. oskab tegutseda reidi rekegrupis; 
3. oskab tegutseda reidi julgestusgrupis; 
4. oskab tegutseda reidi tuletoetusgrupis; 
5. oskab tegutseda reidi rünnakgrupis. 

Õppemeetodid Iseseisev õpe, loengud, harjutused 
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Hindamismeetodid 
Kontrollküsimustega testid e-õppekeskkonnas ILIAS; 
kujundav hindamine praktilistel harjutustel 

Sisu ja maht 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 
Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Reidi eesmärgid ja tehnikad 

1 

2 - 

2. Kaudtule kasutamine reidil 1 - 

3. Luureandmete kogumine objektil 1 - 

4. Reidi harjutused - - 18 

 Tunnid: 1 4 18 

Kokku: 23 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 2700 tk 

2. Õppekäsigranaat 20 tk 

3. Suitsugranaat 5 tk 

4. Lõhkepakett 5 tk 

5. Valgusrakett 5 tk 

Märkused 

Harjutustel teha läbi seeria erinevaid stsenaariume ja vahetada jagude rolle (rekegrupp, 
rünnakgrupp, tuletoetusgrupp, julgestusgrupp, objektilt põgenev vastane, vastase tugevduste 
saabumine, muud hädaprotseduurid, tsiviilisikud alas jne). Harjutused teha võimalikult 
realistlikult – käsu saamine, rühma käsu ja jagude käskude koostamine, liikumine alasse, 
peale ülesande täitmist liikumine paiknemisalasse, tagasiside kõrgemale.  

Kasutada vastutegevust ka patrullide otsimisel ja kontakti loomisel (kontaktidrillide 
kasutamine). Kasutada ka püsitoiminguid nõudvaid olukordi (oma liinide läbimine, 
meeskondade ühinemine, veetakistuse ületamine, sõjavangide ja kannatanute käsitlemine). 

Tabel 6. Õppeaine – Reketõrje ja rühma varitsus 

Õppeaine nimetus Reketõrje ja rühma varitsus 

Maht 23 akadeemilist tundi 

Eesmärk 
Anda kursuslasele oskused tegutseda reketõrjel ja varitsuses 
rühma koosseisus 

Õpitulemused 

Õppeaine läbimise järel kursuslane: 
1. teab reketõrje eesmärke, liike ja põhimõtteid; 
2. oskab tegutseda reketõrje rekegrupis; 
3. oskab tegutseda reketõrje rünnakgrupis; 
4. teab rühma varitsuste eesmärke, liike ja põhimõtteid; 
5. oskab tegutseda varitsuskoha rekegrupis; 
6. oskab tegutseda rühma varitsuse julgestusgrupis; 
7. oskab tegutseda rühma varitsuse tuletoetusgrupis; 
8. oskab tegutseda rühma varitsuse rünnakgrupis. 

Õppemeetodid Iseseisev õpe, loengud, harjutused 

Hindamismeetodid 
Kontrollküsimustega testid e-õppekeskkonnas ILIAS; 
kujundav hindamine praktilistel harjutustel 
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Sisu ja maht 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 

Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Reketõrje eesmärgid ja tehnikad 0,5 1 - 

2. Reketõrje harjutused - - 10 

3. Rühma varitsuste eesmärgid ja tehnikad  0,5 1  

4. Rühma varitsuste harjutused -  10 

 Tunnid: 1 2 20 

Kokku: 23 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 3000 tk 

2. Õppekäsigranaat 10 tk 

3. Suitsugranaat 10 tk 

4. Lõhkepakett 10 tk 

5. Pürotehniline miin 5 tk 

6. Valgusrakett 10 tk 

Märkused 

Reketõrje harjutustel teha läbi seeria erinevaid stsenaariume ja vahetada jagude rolle 
(rekegrupp, rünnakgrupp, jalastunud vastane, masinal vastane, hädaprotseduurid, tsiviilisikud 
alas jne). Harjutused teha võimalikult realistlikult – käsu saamine, rühma käsu ja jagude 
käskude koostamine, liikumine alasse, vaatluspostide reaalne rajamine, peale ülesande 
täitmist liikumine paiknemisalasse, tagasiside kõrgemale.  

Varitsuse harjutustel teha läbi seeria erinevaid varitsusi (rühmana lineaarselt, V-kujuliselt, 
piirkonnavaritsused, jalastunud vastane, masinal vastane, hädaprotseduurid, tsiviilisikud alas 
jne) terves patrullimahus võimalikult realistlikult – käsu saamine, rühma ja jao käskude 
koostamine, liikumine varitsuse alasse ja peale varitsust liikumine paiknemisalasse (harjutada 
ka paiknemist rühma patrull-laagris), tagasiside kõrgemale. 

Kasutada vastutegevust ka patrullide otsimisel ja kontakti loomisel (kontaktidrillide 
kasutamine). Kasutada ka püsitoiminguid nõudvaid olukordi (oma üksuste positsioonide 
läbimine, meeskondade ühinemine, veetakistuse ületamine, sõjavangide ja kannatanute 
käsitlemine). 

Tabel 7. Lahinglaskmised ja kontrollharjutus 

Õppeaine nimetus Lahinglaskmised ja kontrollharjutus 

Maht 48 akadeemilist tundi 

Eesmärk 
Testida kursuslaste omandatud oskusi ja anda hinnang 
rühmale 

Õpitulemused 

Kontrollharjutusel kursuslane: 
1. rakendab õpitud oskusi liikumisviisidel, kontaktidrillides, 

püsitoimingutes; 
2. käsitleb relvi, miine, laenguid ja muud varustust 

efektiivselt ja ohutult; 
3. rakendab õpitud oskusi eksitamisel ja paiknemisel; 
4. rakendab õpitud oskusi reidil; 
5. rakendab õpitud oskusi paikse objekti julgestamisel; 
6. rakendab õpitud oskusi kaitsel; 
7. rakendab õpitud oskusi rühma KLP rajamisel ja selles 

tegutsemisel. 

Õppemeetodid Harjutused 

Hindamismeetodid Soorituste eristav hindamine, vt. punkt 11 
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Sisu ja maht täismahus kursuse korral 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 

Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Laskeharjutus L.4.1  
Rühma kaitse öösel (hinnatav) 

- - 

48 

2. Laskeharjutus L.4.2  
Rühma rünnak päeval (reid, hinnatav) 

- - 

3. Lisaks hinnatavad teemad: 
- Rühma patrull-laager 
- Objekti julgestamine 
- Rühma KLP 

- - 

4. Tagasiside - - 

 Tunnid: - - 

Kokku: 48 akadeemilist tundi 

Sisu ja maht (J) taseme kursuse korral 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 
Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Laskeharjutus L.4.1  
Rühma kaitse öösel (hinnatav) 

- - 

48 

2. Lisaks hinnatavad teemad: 
- Rühma patrull-laager 
- Objekti julgestamine 
- Rühma KLP 

- - 

3. Tagasiside - - 

 Tunnid: - - 

Kokku: 48 akadeemilist tundi 

Sisu ja maht (R) taseme kursuse korral 

Teemad 
Iseseisev 

õpe 
Lähiõpe 

Klassiõpe Väliharjutus 

1. Laskeharjutus L.4.2  
Rühma rünnak päeval (reid, hinnatav) 

- - 

48 
2. Lisaks hinnatavad teemad: 

- Rühma patrull-laager 
- Rühma varitsus 

- - 

3. Tagasiside - - 

 Tunnid: - - 

Kokku: 48 akadeemilist tundi 

Laskemoona ja imitatsioonivahendite kulu (jao kohta): 

1. Paukpadrun 3400 tk 

2. Õppekäsigranaat 20 tk 

3. Suitsugranaat 5 tk 

4. Lõhkepakett 10 tk 

5. Valgusrakett 5 tk 

6. Laskemoon 2880 tk (2215+20%) 

7. CG granaat 5 tk 

8. Kaitselaeng 2 tk 

9. Suundmiin 2 tk 

10. Signaalmiin 5 tk 
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Märkused 

Kontrollharjutusele pääsemiseks peab kursuslane olema minimaalselt läbinud 
maakaitserühma manöövri aluste, julgestamise, kontroll-läbilaskepunkti ja reidi ained ning 
sooritanud laskeoskuste testi nr. 3. 

Laskmised ja kontrollharjutus viiakse läbi maastikul katkematu väliharjutusena (vastavalt KV 
ja KL väljaõppe eeskirjale), mille raames harjutatakse ja testitakse allüksuse, kui terviku, 
laskeoskust ja seejärel oskust täita erinevaid ülesandeid.  

Enne liikumist sisaldavate laskmiste tegemist tuleb laskmine läbi harjutada paukmoonaga.  

Kokku on rühma tasandil täismahus kursusel hinnatavaid teemasid viis. Kontrollharjutusega 
luuakse taktikaline olukord, kus tuleb sooritada:  

1. Rühma patrull-laager 

2. Reid päeval (lahinglaskmisega),  

3. Objekti julgestusülesanne, 

4. Rühma kaitselahing öösel (lahinglaskmisega),  

5. Kontroll-läbilaskepunkt.  

(J) taseme kursusel on hinnatavaid teemasid neli: 

1. Rühma patrull-laager 

2. Objekti julgestusülesanne, 

3. Rühma kaitselahing öösel (lahinglaskmisega),  

4. Kontroll-läbilaskepunkt.  

(R) taseme kursusel on hinnatavaid teemasid kolm: 

1. Rühma patrull-laager 

2. Reid päeval (lahinglaskmisega),  

3. Rühma kombineeritud varitsus. 

Kogu kontrollharjutuse jooksul tegutseb alas vastutegevus, kes loob olukordi kontaktidrillide 
rakendamiseks ja teostab intsidente vastavalt kontroll-harjutuse läbiviija juhistele.  

Rühm peab tagama puhkuse vähemalt ühes rühma patrull-laagris minimaalselt 2 h uneaega 
kursuslase kohta (kokku ca 5 tundi patrull-laagri aega) öö jooksul.  

Ülesannete distantside valikul arvestada jagude ja rühma liikumiskiirustega 1 km/h pimedal 
ajal ja 2,5 km/h valgel ajal. Hindajad (iga jao kohta vähemalt üks ja rühma juhtkonna kohta 
üks) liiguvad koos jagude ja rühma juhtkonnaga kogu kontrollharjutuse jooksul. 

Ajaplaneeringu näidis (täismahus kursuse korral): 

Reede  1800-2400 rühma rännak lähtealale, ülesannete planeerimine, patrull-laager 

Laupäev  0000-0500 patrull-laager (hinnatav) 

  0500-0800 rühma liikumine reidi VKPsse jagude kaupa 

0800-1400 reidi teostamine paukmoona ja lahinglaskmisena L.4.2. (hinnatav) 

1400-1500 laskeala korrastamine 

1500-1700 rühma rännak julgestatavale objektile 

1700-0000 objekti julgestamine (hinnatav)  

Pühapäev  0000-0400 rühma rännak kaitsepositsioonidele ja ettevalmistused 
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0400-0500 rühma kaitselahing lahinglaskmisena L.4.1. (öösel, hinnatav)  

0500-1500 rühma rännak, KLP rajamine ja tegutsemine (hinnatav) 

1500-1600 ala korrastamine 

1600-1800 tagasiside 

Soovituslik on kasutada eraldi ettevalmistus- ja valvemeeskonda laskevälja 
ettevalmistamiseks ja julgestamiseks, et kursuslased saaksid maksimaalselt keskenduda 
lõpuharjutusele. 

Tagasisidel on oluline roll allüksusele ausalt teada andmiseks, kuidas nende sooritused 
kulgesid ja millised olid nõrgad ja tugevad momendid nende sooritustes. Tagasiside lõpeb 
ametliku hinnangu teadaandmisega allüksusele, kas rühm läbis kogu testi positiivselt või mitte. 

6. Kavandamine 

6.1. Väikeüksuse taktika 2 (VÜT2) võib toimuda nädalavahetustel või väljaõpegrupile 
sobivuse korral järjestikku päevadel. Igal juhul tuleb läbiviimine kavandada selliselt, 
et õppekavas määratud õpiväljundid jääksid samaks. 

6.2. VÜT2 kavandatakse nii, et väljaõpe areneks loogiliselt, liigutakse lihtsamalt 
keerulisemale, kergemalt raskemale.  

6.3. Puuduste ja võlgnevuste likvideerimise võimaldamine on kursuseülema kohustus, 
mida peab vajadusel toetama juurde antud isikkoosseisu abil, lisavahenditega või 
muul viisil selleks, et õppekava eesmärk saaks täidetud. 

6.4. Soovitatavalt osaleb kursusel kogu tegelik koosseisuline rühm. 

7. Läbiviimine 

7.1. Kursuseülem vastutab väljaõppe korraldamise ja tulemuste eest. Väljaõppe läbiviija 
kujundab alluvate hoiakud, väärtushinnangud ja käitumisnormid. Väljaõppe läbiviijad 
peavad kujundama alluvates otsustamisjulgust, initsiatiivi ja sihikindlust. 

7.2. Läbiviimise põhimõtted. Kursus viiakse läbi lähiõppena, mida toetab iseseisev õpe. 
Iga õppeaine kohta on iseseisva õppe materjalid kas e-õppe portaalis ILIAS või muul 
viisil kursuslastele kättesaadavaks tehtud.  
7.2.1. Kursuse soovituslik kestuvus koos kontrollharjutusega on kuus nädalavahetust 

juhul kui allüksus on valmis sooritama kogu kursuse ühe korraga, mis lõpeb ühe 
kontrollharjutusega.  

7.2.2. Moodulite kaupa, kas (J) või (R) tasemel on esimese valitud kursuse kestvus 
koos kontrollharjutustega soovituslikult neli nädalavahetust, järgneva mooduli 
kestvus kolm nädalavahetust (ei ole vaja uuesti läbida maakaitserühma 
manöövri aluste õppeainet).  

7.2.3. Soovituslik nädalavahetuse keskmine õppetundide maht on 22 akadeemilist 
tundi (va Kontrollharjutus, mis viiakse läbi katkematult). 

7.2.4. Kursuse läbimisel eraldi moodulitena, kas (J) või (R), võib rühm sooritada 
kontrollharjutused moodulite lõpus (vt. Tabel 7). 

7.2.5. Kursuslasel on õigus erandkorras läbida aine ka teise allüksuse või maleva 
juures kui pole võimalik osaleda oma väljaõppegrupi õppenädalavahetusel. 

7.2.6. Õppetöö läbiviimiseks on soovitatav vähemalt üks instruktor jao kohta. 
Kursuslase individuaalvarustus ja rühma varustus peab vastama 
varustustabelile ja kursuslaste arvule.  

7.3. Kursuslased kannavad ja kasutavad kursusel individuaalvarustust. Kursuslasel peab 
minimaalselt olema väljastatud: välivorm vastavalt aastaajale, automaatrelv, kiiver, 
jalaväerakmed, jalaväelabidas, toidutegemise vahendid, 24h toidupakk 
(hädaolukorraks), veepudel, telkmantel, seljakott, magamiskott, rullmatt, 
individuaalne meditsiinikomplekt (MK-1), kaitseprillid, kuulmiskaitsmed. 



 

15 

Tabel 8. Kursuse laskemoona ja imitatsioonivahendite arvestuslik kulu 

Ühe jao kohta (tk): 

Laskemoon                   
Kaitselaeng 
Suundmiin 
Signaalmiin 
Pürotehniline miin 

2880 
2 
2 
5 
20 

Paukpadrun  
Õppegranaat 
Suitsugranaat 
Valgusrakett 
Lõhkepakett 

14800 
80 
30 
30 
35 

7.4. VÜT2 õppe läbiviijatele on kehtestatud nõuded, mis on välja toodud allolevas tabelis. 

Tabel 9. Õppe läbiviijatel esitatavad nõuded 

Formaalharidus Vähemalt keskharidus 

Erialased eeldused Ohvitserikursus või vanemallohvitseri kursus 

Hoiakud 
Missiooniteadlikkus, usaldus, avatus, kogukondlikkus ja 
jätkusuutlikkus 

Isikuomadused 

Instruktoritel peab olema motiveeriv, hoiakuid kujundav ning 
jõukohast õppekeskkonda loov roll. Lisaks psühholoogiline 
valmisolek, kohusetundlikkus, hea koormustaluvus, pingetaluvus, 
algatusvõime, iseseisvus, otsustusvõime, juhi omadused, 
abivalmidus, hea suhtlusoskus, empaatiavõime 

8. Läbivad teemad 

8.1. Kursuse läbivateks teemadeks on individuaalsete sõdurioskuste parendamine, 
meeskonna koostöökeskkonna loomine, ohutuseeskirja, keskkonnakaitsenõuete ja 
enesedistsipliini järgimine.  

8.2. Üldkehalise ettevalmistuse vajalikkust ja tähtsust teadvustatakse tegevuste käigus 
ning praktiseeritakse väliharjutustel, arvestades seejuures individuaalset füüsilist 
võimekust. Väljaõppe intensiivsuse juures vältida võimalikku ülekoormust ja vigastusi. 

8.3. Keskkonnakaitse. Väärtustatakse puhast keskkonda ja järgitakse tekkiva prügi, sh 
keskkonnaohtlike jäätmete käitlemise korda ning väeosa/maleva/asutuse ja 
sõjaväeliselt korraldatud üksuste harjutusvälja(de) ja välilasketiiru(de) 
kasutamiseeskirjas sätestatud keskkonnakaitsenõudeid, juhtides neile tähelepanu 
kõikidel tegevustel. 

8.4. Tervis ja ohutus. Kõikidel tegevustel juhitakse tähelepanu töökeskkonnale ja -
võtetele, et hoida enda ja alluvate füüsilist ja vaimset tervist (õige riietus, töövõtted, 
hügieen jne). 

9. Õppekavale õppima asumise nõuded 

Tabel 10. VÜT2 õppekavale õppima asumise nõuded 

Ametikoht/liikmestaatus Kaitseliidu tegevliige maakaitserühma koosseisus 

Formaalharidus Ei kehtestata 

Eelduskursused 

Kõigil: VÜT1 
Pealikel: ametikohale vastava pealiku kursus 
Spetsialistidel: erialakursus (KP, TT, täpsuslaskur, sanitar, 
pioneer, side jne) vastavalt määratud ametikohale 

Hoiakud 
Missiooniteadlikkus, usaldus, avatus, kogukondlikkus, 
jätkusuutlikkus ja heaperemehelik ringikäimine Kaitseliidu varaga 

Isikuomadused 
Psühholoogiline valmisolek, kohusetunne, hea koormustaluvus, 
pingetaluvus, algatusvõime, iseseisvus, otsustusvõime 
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10. Vastuvõtukatsed 

Puuduvad. Kursuslane peab vastama Kaitseliidu liikmetele esitatavatele nõuetele ja 
õppekavale asumiseks kehtestatud nõuetele (p 9). 

11. Hindamine 

11.1. Kontrolli ja hindamise eesmärgid on:  
11.1.1. Toetada kursuslase arengut ehk anda tagasisidet tema arengu kohta, 

innustada ja suunata kursuslast sihikindlalt õppima, toetada kursuslase 
enesehinnangu kujunemist ja suunata kursuslast täiendamist vajavate 
teemade valikul (jooksvalt kõigi soorituste jooksul); 

11.1.2.   Hinnata kollektiivsoorituste väljaõppe taset (kontrollharjutuse jooksul). 
11.2. Jooksev kontroll toimub kogu kursuse ajal (kontrollküsimused, tegevuse jälgimine ja 

vajadusel tegevuse korrigeerimine, nõustamine). Iseseisva õppe kontroll toimub e-
õppe portaalis ILIAS kas lugemiskontrollina või testidena. 

11.3. Hindamine toimub kontrollharjutuse raames tegevuskontrollina hindamislehtede 
alusel. Hinnatakse rühma sooritusvõimet ja lahingulist valmisolekut (vt Lisa). 
Kursuslasele antakse individuaalne suuline hinnang koos soovitustega kasinate 
oskuste parendamiseks. 

11.4. Kontrollharjutus viiakse läbi taktikalise harjutusena, mille raames kinnistatakse ja 
kontrollitakse kursuse jooksul omandatud teadmisi ja oskusi (vt Tabel 7). 

11.5. Kontrollharjutuse hindamine: 
11.5.1. Kontrollharjutuse hindamine toimub kontroll-lehtede alusel, mis hindab 

allüksuse sooritust erinevates situatsioonides. Hindamislehed 
digitaliseeritakse ja säilitatakse allüksuse toimiku juures. Hindamisel 
ilmnenud puudused on aluseks prioriteetsete õppeteemade seadmiseks 
järgnevatel aastatel, eesmärgiga parendada allüksuse sooritusvõimet.  

11.5.2.   Hindamise eesmärk on määratleda allüksuse väljaõppetase kolmeastmelisel 
skaalal: 

MITTERAHULDAV RAHULDAV HEA 

- 50% 50-75% 75 +% 

11.5.3.  Iga hinnatav harjutus peab olema läbitud vähemalt hindele „rahuldav“, et lõplik 
hinne oleks „rahuldav“ või „hea.“ Iga hinnatava teema kontroll-lehe all on 
arvutus kui, palju punkte vastab neile protsentidele. NB! Kui mingit teemat ei 
saa hinnata, siis lugeda see JAH. Kui allüksus peab katkestama ülesande 
neist mitteolenevatel põhjustel, siis tuleb olukorra lahenedes neil võimaldada 
jätkata hiljem poolelijäänud kohast. Vaata hindamislehti Lisas. 

11.5.4. Täidetud hindamislehed allüksuste kohta loetakse asutusesiseseks 
kasutamiseks avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 31 alusel. 

11.5.5. Täidetud ja allkirjastatud hindamiselehed säilitatakse malevas allüksuse 
toimiku juures. 

12. Väljastatavad dokumendid 

Kursuse lõpetajale väljastatakse Kaitseliidu maleva tunnistus. Osaliselt kursuse läbinule 
väljastatakse tõend läbitud ainete kohta. Osaliselt kursuse läbinu saab läbitud ained üle 
kanda järgmisele kursusele järgneva kolme aasta jooksul. 

13. Õppevara 

13.1. Õppetööks sobilik õppevara ja soovitatav kirjandus: 

Kaitseliidu koostöökeskkonnas on tehtud kättesaadavaks vajalik õppematerjal 
(Väikeüksuse taktika käsiraamat). Samuti tehakse õppematerjal kättesaadavaks nii 
läbiviijatele kui ka kursuslastele e-õppeportaalis ILIAS. 
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 13.2. Muu kasutatav dokumentatsioon ja õppematerjal: 

Kaitseliidu seadus. Riigi Teataja I, 20.03.2013, 1 

Kaitseliidu ülema 18.12.2018 käskkiri nr K-7-1/18/28194V „Sõjaväelise väljaõppe 
korraldus Kaitseliidus (juhendi) kinnitamine“ 

Kaitseministri 07.09.2006 käskkiri nr 317 „Kaitseministeeriumi keskkonnapoliitika 
kinnitamine“ 

Kaitseväe Akadeemia 2019. Jagu/rühm püsitoimingud 

Kaitseväe Akadeemia, Laskuri maastikuraamat, 2018 

Kaitseväe Akadeemia, VF Relvajõudude vormid, auastmed ja eraldusmärgid (CD-ROM), 
2008 

Kaitseväe juhataja 03.03.2019 käskkiri nr 58 „Sõjaväelise väljaõppe-eeskirja kinnitamine, 
käskkirjade kehtetuks tunnistamine“ 

Kaitseväe juhataja 03.07.2017 käskkiri nr 150 „Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe 
ohutuseeskirja kinnitamine, käskkirjade muutmine ja kehtetuks tunnistamine“ 

Kaitseväe juhataja 21.01.2015 käskkiri nr 15 „Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhkeväljaõppe 
eeskiri“ 

Kaitseväe juhataja 21.03.2019 käskkiri nr 94 „Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme 
vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord“ 

Kaitseväe juhataja 25.10.2017 käskkiri nr 227 „Kaitseväe sõjaaja struktuuri sõjalise 
maakaitse koosseisu arvatavate täiendavate kergejalaväekompaniide (sisekaitse) 
võimekirjeldus“ 

Kaitseväe juhataja 30.01.2019 käskkiri nr 33 „Õpikogemuste eeskirja kehtestamine“ 

Kaitseväe juhataja 31.12.2010 käskkiri nr 290 „Laskeväljaõppe eeskiri” 

Kaitseväe Luurekeskuse õppematerjalid (AK), Kaitseväe siseportaal 

Maakaitse käsiraamat. Kaitseliit, 2021 

Maaväe staap, Taktikaline vastane „Punane“ (AK), 2009  

NATO, APP-06 D, NATO terminite ja definitsioonide kogumik, 2013 

Orru, Hans jt (koost; 2016). Töökeskkonna ohutegurid Eesti Kaitseväes, nendest 
tulenevad terviseriskid ning kuidas nende eest kaitsta. Töötervishoiu ja tööohutusalane 
käsiraamat. Tartu Ülikool, Eesti Kaitsevägi 

Riigikaitse seadus, Riigi Teataja I, 12.03.2015, 1 

Scoutspataljon, Carl-Gustav, 2013 

Uibopuu, Lembit-Olev. (toim, 2003). Maismaasüsteemide taktikaliste tingmärkide 
käsiraamat. Kaitsejõudude Peastaap, Tallinn  

 (Normdokumentide ja õpikute uuenedes võetakse kasutusele uuendatud versioonid) 

14. Lühendid 

4C – ohtliku ala isoleerimise protseduur 
KL – Kaitseliit  
KV – Kaitsevägi  
VKP – Viimane kogunemispunkt 
VÜT1 – Väikeüksuse taktika kursus 1. tase (maakaitsejagu) 
VÜT2 – Väikeüksuse taktika kursus 2. tase (maakaitserühm) 

15. Ümberhindamine 

Õppekava ajakohasuse kohta antakse tagasisidet iga väljaõppetsükli/-aasta hindamisetapis. 
Ümberhindamist viiakse läbi vajadusel või mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul. 
Ümberhindamise tulemustega kava peab olema elektrooniliselt kättesaadav kõikidele kursuse 
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läbiviimisega seotud inimestele. Ümberhindamise põhiliseks alusinfoks on kursuseülema ja 
kursuse instruktorite koostatud täiendus- ja muudatusettepanekud. Ümberhindamist viib läbi 
Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond (G7).  

16. VÜT2 õppekava lisad 

Lisa: Kontrollharjutuse hindamislehed 
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUI TÄIDETUD 

Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 31 

LISA – KONTROLLHARJUTUSE KONTROLL-LEHED 

 

RÜHMA PATRULL-LAAGER RÜHM:

Liikumine julgestuspeatusesse JAH EI MÄRKUSED

1 Varjatus Iiikumisel

2 Heli ja valguse distsipliin

3 Vaatlussektorid kaetud

4 Kästud rivistus

5 Plaanitud kursil püsimine

6 Julgestatud ohualade ületamine

7 KP-de määramine ja edasinäitamine

8 Käemärkide ja signaalide edastamine

9 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

10 Kannatanute käsitlemine (kui on)

11 Ringkaitse julgestuspeatustes

12 Kuulamispausid PKVH

13 Üldine lahingdistsipliin

Tegevus julgestuspeatuses JAH EI MÄRKUSED

14 Rebasehaagi tegemine enne peatust

15 Ringkaitse

16 Kuulamispaus PKVH

17 Asukoha kontroll (100-300m PL plaanitud asukohast)

18 PL rekegrupi ettevalmistused, julgestus 100%

19 POK5 rühmapealiku abile ja rekegrupile

20 Info jõuab igaüheni julgestuspeatuses

21 Rekegrupp liigub julgestatult

22 LP määramine, julgestuspeatus, PKVH

23 Süsteemne PL ala reke teostamine

24 PL ala vastab nõuetele, on plaanitud kohas

25 KP abid on paigutatud tippudesse

26 Pealik koos julgestusega Iiigub tagasi

27 Vahetatakse äratundmissignaale (kauge-lähi)

28 Rühm Iiigub organiseeritult PL positsioonidele

29 Heli ja valguse distsipliin

30 Kuulamispaus PKVH

31 Jaopealikud kohendavad positsioone

32 Juhtide kogunemine, jaopealikud kannavad ette

33 Julgestus 100%

34 Rühmapealiku abi teeb pistelist kontrolli

35 Ettekanne kõrgemale (kui nõutud)

36 Üldine lahingdistsipliin

Tegevused patrull-laagris JAH EI MÄRKUSED

37 Vaatlussektorite kohendamine

38 Lähiala reke teostamine (julgestus 100%)

39 Kaitselaengute paigaldamine (julgestus 100%)

40 Madalkaevikute tegemine (julgestus 50%)

41 Tulekaartide koostamine

42 Kaitse on tagatud plaanitud ajal

43 Tegevuste ja ajakava järgimine

44 Jaopealike kontrollkäigud

45 Rühmapealiku ja -abi pistelised kontrollid

46 Välikäimla rajamine (julgestus 100%)

47 Kuulipildujate hooldus (julgestus 100%)

48 Automaatide hooldus (julgestus 50%)
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUI TÄIDETUD 

Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 31 

  

49 Muu varustuse hooldus (julgestus 50%)

50 Veepatrull kui vaja (julgestus 100%), KOP5

51 Isiklik hügieen (julgestus 50%)

52 Söömine (julgestus 50%)

53 Puhkamine (julgestus min 33%)

54 Stand-to loojangul/koidikul (valmisolek 100%)

55 Heli, valguse ja lõhnade (toit, suits) distsipliin

56 Püsti ei seista

57 Julgestus ei maga

58 Söömine (julgestus 50%)

59 Planeerimisel julgestus 100% kes pole seotud

60 Käsuandmisel julgestus 100% kes pole seotud

61 Jaopealikud koostavad oma käsud

62 Jaopealikud annavad oma käsud plaanitud aegadel

63 Meeskonnapealikud annavad käsu edasi

64 Tehakse harjutusi ülesandeks

65 Tehakse ettevalmistused väljaliikumiseks

66 Kaevikute ja jälgede peitmine (julgestus 50%)

67 Jagu liigub välja plaanitud ajal ja suunas

68 Kõik loetakse patrull-laagrist välja

69 Maha ei jää midagi, mis seal varem ei olnud

70 Üldine lahingdistsipliin

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 35 punkti

75% 53 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUI TÄIDETUD 

Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 31 

  

REID RÜHM:

Ettevalmistused paiknemisalas JAH EI MÄRKUSED

1 Pealik annab eelkäsu ja algatab tegevused

2 Pealik jaotab käsu ettevalmistamise ülesanded

3 Relvastus kontrollitud ja hooldatud (õlitatud)

4 Salved on täis ja relvad laetud, kaitseriivis

5 Sidevahendite kontroll - akud, sagedused, sidekontroll

6 Kästud joogivee kogus on kaasas

7 Julgestus on tagatud

8 Käsu ettevalmistamisel osaletakse

9 Käsku jälgitakse, saadakse aru

10 Käsk on adekvaatne

11 Jaopealikud koostavad oma käsud ja annavad edasi

12 Tehakse olulised harjutused (min. tegevus objektil)

13 Maastikumudel hävitatakse

14 Paiknemiskoha jäljed eemaldatakse

15 Heli ja valguse distsipliin

16 Alast väljaliikumisel loetakse kõik üIe

17 Üldine lahingdistsipliin

Liikumine VKPsse (jagude kaupa) JAH EI MÄRKUSED

18 Varjatus Iiikumisel

19 Heli ja valguse distsipliin

20 Vaatlussektorid kaetud

21 Kästud rivistus

22 Plaanitud kursil püsimine

23 Julgestatud ohualade ületamine

24 KP-de määramine ja edasinäitamine

25 Käemärkide ja signaalide edastamine

26 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

27 Kannatanute käsitlemine (kui on)

28 Ringkaitse julgestuspeatustes

29 Kuulamispausid PKVH

30 Ühinemispunkti adekvaatne protseduur

31 Kõik jaod on ühinemispunktis planeeritud ajal

32 Ringkaitse

33 Kuulamispaus PKVH

34 VKP rekegrupp pealiku juurde, ringkaitse kohendamine

35 VKP rekegrupi ettevalmistused, julgestus 100%

36 POK5 patrullivanemale ja rekegrupile

37 Info antakse igaüheni julgestuspeatuses

38 Rekegrupp Iiigub julgestatult

39 LP määramine, julgestuspeatus, PKVH

40 Süsteemne VKP ala reke teostamine

41 VKP ala vastab nõuetele, on plaanitud kohas

42 KP abid on paigutatud tippudesse

43 Pealik koos julgestusega Iiigub tagasi

44 Vahetatakse äratundmissignaale (kauge-lähi)

45 Rühm Iiigub organiseeritult VKP positsioonidele

46 Heli ja valguse distsipliin

47 Kuulamispaus PKVH

48 Jaopealikud kohendavad positsioone

49 Juhtide kogunemine, jaopealikud kannavad ette
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50 Julgestus 100%

51 Patrullivanem teeb pistelist kontrolli

52 Ettekanne kõrgemale (kui nõutud)

53 Üldine lahingdistsipliin

Tegevused VKPs JAH EI MÄRKUSED

54 Ringkaitse

55 Kuulamispaus PKVH

56 Rekegrupi kogunemine ja ettevalmistused

57 Kaitseplaani kohendamine

58 KOP5 patrullivanemale ja rekegrupile

59 Rekegrupp lahkub VKPst plaanitud ajal

60 Lahinguks ettevalmistused (julgestus 50%)

61 Seljakottide paigutus ja peitmine (julgestus 50%)

62 KOP5 edastamine kõigile VKPs

63 Ärkvel püsimine

64 Julgestus 100% kui ettevalmistused tehtud

65 Heli, valguse ja lõhnade (ei toitu, suitsu) distsipliin

66 Üldine lahingdistsipliin

Objektireke teostamine JAH EI MÄRKUSED

67 Rekegrupp liigub julgestatult

68 Kuulamispeatused PVKH

69 Valguse ja heli distsipliin

70 Rekegrupp Iiigub plaanitud suunas

71 Määratakse lähtepunkt (LP), PKVH

72 Lähtepunkt vastab nõuetele

73 KOP5 Iähtepunkti jääjatele ja julgestusele

74 Rekegrupi pealik viib julgestuse positsioonile

75 Liigutakse varjatult

76 Julgestuse positsioon on adekvaatne (tuletoetus)

77 Rekegrupid Iiiguvad välja planeeritud sektoritesse

78 Rekegrupid ei Iiigu paralleelselt objektiga

79 Rekegruppe ei märgata objektilt

80 Rekegrupid peavad kinni planeeritud ajagraafikust

81 Vaatluskohtadesse ei jää midagi maha

82 Rekegrupid kohtuvad määratud ajal LPs

83 Rekegrupi pealik võtab julgestusgrupilt andmed, uus KOP5

84 Teine julgestuspaar jääb LPsse, KOP5

85 Rekegrupi pealik loeb teised LPst välja

86 Liigutakse VKPsse julgestatult ja vaikselt

87 Kauge/lähi - äratundmissignaalid VKPga

88 Üldine lahingdistsipliin

89 Adekvaatne tegutsemine ootamatuste korral (kui on)

Tegevused VKPs JAH EI MÄRKUSED

90 Rekegrupp koostab luure-ettekande

91 Reke on kontrollinud erinevate positsioonide sobivust

92 Ülejäänud VKP 100% julgestuses

93 Patrullipealik kinnitab või muudab reidi plaani

94 Patrullipealik teeb ettekande kõrgemale (kui nõutud)

95 Patrullipealik annab osakäsu vastavalt muudatustele

96 Jaopealikud annavad oma osakäsud edasi

97 Patrullipealik annab KOP5 VKP julgestusele

98 Üksus Iiigub välja plaanitud ajal ja järjekorras
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99 Patrullivanem loeb kõik VKPst välja

100 Mahajäetud varustus on peidetud/maskeeritud

101 VKP julgestus paikneb adekvaatselt

102 Valguse ja heli distsipliin

103 Üldine lahingdistsipliin

Reidi teostamine JAH EI MÄRKUSED

104 Äratundmissignaalid julgestusega LPs (kauge-lähi)

105 Üksus peatub lähtepunktis, julgestuspeatus, PKVH

106 Olukorra kontroll julgestusega objektil, KOP5 LPle

107 Julgestusgrupid Iiiguvad positsioonidele, KOP5

108 Ettekanne kui kohal või kästud aeg

109 Tuletoetusgrupp Iiigub positsioonidele, KOPS

110 Ettekanne kui kohal või kästud aeg

111 Rünnakgrupp Iiigub rünnaku lähtejoonele

112 Patrullipealik ja -vanem Iiiguvad koos rünnakgrupiga

113 Patrullipealik algatab rünnaku plaanitud ajal

114 Patrullipealik algatab rünnaku kaudtulega (kui on)

115 Oma allüksused on piisavas kauguses ohualast

116 Kaudtule lõppedes alustab tuletoetus

117 Tuletoetuse kattetuli on katkematu ja mahasuruv

118 Rünnakgrupp Iiigub objektile teineteist kattes

119 Tuletoetus Iiigutab tuld rünnakgrupi ees

120 Rünnakgrupp puhastab objekti süsteemselt

121 Rünnakgrupp on juhitud adekvaatselt

122 Rünnakgrupp hävitab vastase ja võtab vange (kui on)

123 Rünnakgrupp julgestab objekti, reorg, ettekanne MRV

124 Tuletoetusgrupp lõpetab kattetule

125 Julgestusgrupid hävitad põgeneva vastase

126 Langenud vastased, rajatised ja masinad otsitakse läbi

127 Kogutakse luureandmed ja -materjalid

128 Patrullivanem ja meedik seavad üles kogumispunkti

129 Haavatud ja sõjavangid tuuakse kogumispunkti

130 Hävitatav vastase varustus kuhjatakse määratud kohta

131 Lõhkajad paigaldavad laengud ja on valmis

132 Patrullipealik annab eemaldumiskäsu

133 Esimesena eemaldub rünnakgrupp (va lõhkajad)

134 Rünnakgrupp Iiigub läbi kogumispunkti

135 Võetakse kaasa oma haavatud ja kaasavõetav materjal

136 Mahajäävad sõjavangid on seotud (käed, jalad ja silmad)

137 Patrullivanem loeb kõik objektilt välja (va Iõhkajad)

138 Patrullivanem ja rünnakgrupp Iiiguvad läbi LP

139 Patrullivanem jääb LPsse, rünnakgrupp Iiigub VKPsse

140 Äratundmissignaalid VKP julgestusega (kauge-lähi)

141 Teisena eemaldub tuletoetusgrupp

142 Tuletoetusgrupi pealik loeb kõik positsioonilt välja

143 Lõhkajad initseerivad laengud

144 Patrulli juhtkond ja lõhkajad lahkuvad objektilt

145 Kõik liiguvad läbi LP ja sealt VKPsse

146 Patrullivanem loeb LP läbijad üle

147 Kolmandana eemalduvad julgestusgrupid läbi LP

148 Patrullivanem leob LP julgestajad üle ja liigutakse VKPsse

149 Üldine lahingdistsipliin
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Tegevused VKPs, liikumisel ja julgestuspeatuses JAH EI MÄRKUSED

150 Patrullivanem kannab ette  - kõik objekti alast väljas

151 Jooksev ringkaitse kohendamine VKPs

152 Jaopealikud teevad reorgi ja ettekande MRV

153 Varustuse kinnitamine (julgestus 50%)

154 Patrullipealik teeb ettekande kõrgemale (kui nõutud)

155 Patrullipealik teeb jaopealikele kiire vahetu tagasiside

156 Haavatute stabiliseerimine ja kandmiseks ettevalmistamine

157 Tasajagamised (vastaselt võetud varud, oma laskemoon)

158 VKP ala puhtuse kontroll (patrullivanem)

159 VKPst lahkumine plaanitud suundades ja järjekorras

160 VKPs ei viibita kauem kui 5 min viimaste saabumisest

161 Jaopealikud tagavad oma võitlejate väljalugemise

162 Julgestuspeatuses teevad jaopealikud vahetu tagasiside

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 81 punkti

75% 122 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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OBJEKTI JULGESTAMINE RÜHM:

Ettevalmistused JAH EI MÄRKUSED

1 Pealik annab eelkäsu ja algatab tegevused

2 Relvastus kontrollitud ja hooldatud (õlitatud)

3 Salved on täis ja relvad laetud, kaitseriivis

4 Varustus on kaasas, ei kolise

5 Sidevahendite kontroll - akud, sagedused, sidekontroll

6 Kästud joogivee kogus on kaasas

7 Masinad on kontrollitud, tangitud ja pakitud

8 Julgestus on tagatud

9 Käsu ettevalmistamisel osaletakse

10 Käsku jälgitakse, saadakse aru

11 Käsk on adekvaatne ja hõlmab vajalikke aspekte

12 Jaopealikud koostavad oma käsud ja annavad edasi

13 Tehakse harjutused (tegevused objektil)

14 Tehakse vajalik varustamine (kaitsematerjal, märgid)

15 Maastikumudel hävitatakse

16 Paiknemiskoha jäljed eemaldatakse

17 Heli ja valguse distsipliin

18 Alast väljumisel loetakse kõik üle

19 Masinatega liikumisel väljutakse plaani kohaselt

20 Üldine lahingdistsipliin

Liikumine VKPsse ja reke JAH EI MÄRKUSED

21 Masinate vahed ja kiirused nagu plaanitud

22 Julgestus liikumisel tagatud

23 Side ja signaalid masinate vahel tagatud

24 Plaanitud teekonnal püsimine

25 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

26 Kannatanute käsitlemine (kui on)

27 5-25 kontroll ja ringkaitse peatudes

28 Plaanitud ajal Objekti VKPs

29 VKP ringkaitse tagatud

30 Objekti vaatlemine ohutuses veendumiseks

31 Rekegrupi väljasaatmine ohutuse kontrolliks

32 Rekegrupp teeb ettekande

33 Üldine lahingdistsipliin

Objekti ettevalmistamine ja tegutsemine JAH EI MÄRKUSED

34 Allüksus liigub objektile

35 Perimeetri ringkaitse

36 Reke (vaatluspostid/patrullid) väljasaatmine

37 Objekti omaniku/vastutavaga kohtumine ja infovahetus

38 Objekti ja selle turvasüsteemide inspekteerimine

39 Plaani täiendamine või kinnitamine

40 Allüksuste juhtidele muudatuste/kinnituse andmine

41 Valve- ja kaitsepositsioonide mehitamine

42 Sissepääsu kontroll ja režiimi kehtestamine

43 Tulealustusjoonte ja -korra määramine

44 Juhtimispunkti-, puhke- ja hooldusala kinnitamine

45 Vasturünnakugrupi asukoha ja plaani kinnitamine

46 Turvasüsteemide tugevdamine

47 Liigsete sissepääsude sulgemine (kui on)

48 Kaitsepositsioonide tugevdamine
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49 Kooskõlastused naabritega (kui on)

50 Kaudtule sihtmärkide kinnitamine/muutmine

51 Objekti tulekaardi koostamine

52 Objektisisese valverežiime korraldamine

53 Vahetuspositsioonide määramine rünnaku korral

54 Varjendite määramine vastase kaudtule vastu

55 Haavatute kogumispunkti määramine

56 Kogunemispunkti määramine evakuatsiooniks

57 Varjatud evakuatsiooniteede määramine

58 Evakuatsioonikorra määramine

59 Materjali/seadmete hävitamise korra määramine

60 Objekti töölistele juhiste andmine

61 Valve, reservi ja puhkamise graafiku määramine

62 Objektikaitse harjutamine

63 Kaitsesüsteemide jätkuv täiustamine

64 Ettekanne kõrgemale valmisolekust (kui nõutud)

65 Pistelise kontrolli teostamine pealiku poolt

66 Objekti julgestusplaan toimib ja on adekvaatne

67 Üldine lahingdistsipliin

Tegevused vastase rünnaku korral JAH EI MÄRKUSED

68 Pealik saab vaatluspostidelt/patrullilt eelhoiatuse

69 100% positsioonide mehitamine

70 Objekti tööliste informeerimine

71 Rünnaku sidumine ja kattetule tegemine objektilt

72 Kaudtule tellimine ja juhtimine

73 Vasturünnakugrupi adekvaatne tegutsemine

74 Vastase ülekaalu tuvastamine ja otsus evakuatsiooniks

75 Haavatute kogumine ja ettevalmistamine liikumiseks

76 Kaasaväetavate materjalide inspekteerimine

77 Laengute paigaldamine hävitatava materjali külge

78 Katteüksuse tõhus tegutsemine

79 Ettekanne kõrgemale valmisolekust evakuatsiooniks

80 Varjatud väljapääsu kaudu evakuatsiooni teostamine

81 Kõigi inimeste väljalugemine objektilt

82 Kaudtule tellimine objektile (oma ohtutu kaugus)

83 Julgestatud liikumine plaanitud kogunemispunkti

84 Julgestatud peatus

85 Üldine lahingdistsipliin

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 43 punkti

75% 64 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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RÜHM KAITSEL RÜHM:

Ettevalmistused JAH EI MÄRKUSED

1 Pealik annab eelkäsu ja algatab tegevused

2 Relvastus kontrollitud ja hooldatud (õlitatud)

3 Salved on täis ja relvad laetud, kaitseriivis

4 Varustus on kaasas, ei kolise

5 Sidevahendite kontroll - akud, sagedused, sidekontroll

6 Kästud joogivee kogus on kaasas

7 Masinad on kontrollitud, tangitud ja pakitud

8 Julgestus on tagatud

9 Käsu ettevalmistamisel osaletakse

10 Käsku jälgitakse, saadakse aru

11 Käsk on adekvaatne ja hõlmab vajalikke aspekte

12 Jaopealikud koostavad oma käsud ja annavad edasi

13 Tehakse harjutused (tegevused objektil)

14 Tehakse vajalik varustamine (kaitsematerjal, tööriistad)

15 Maastikumudel hävitatakse

16 Paiknemiskoha jäljed eemaldatakse

17 Heli ja valguse distsipliin

18 Alast väljumisel loetakse kõik üle

19 Masinatega liikumisel väljutakse plaani kohaselt

20 Üldine lahingdistsipliin

Liikumine ja tegevused VKPs JAH EI MÄRKUSED

21 Masinate vahed ja kiirused nagu plaanitud

22 Julgestus liikumisel tagatud

23 Side ja signaalid masinate vahel tagatud

24 Plaanitud teekonnal püsimine

25 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

26 Kannatanute käsitlemine (kui on)

27 5-25 kontroll ja ringkaitse peatudes

28 Plaanitud ajal VKPs

29 VKP ringkaitse tagatud

30 Masinate varjamine

31 Rekegrupp koguneb, ettevalmistused (julgestus 100%)

32 Rühmapealik annab KOP5 oma abile

33 Üldine lahingdistsipliin

Positsioonide reke JAH EI MÄRKUSED

34 Rekegrupp on asjakohane (pealikud, julgestus)

35 Rekegrupp liigub julgestatult

36 Pealik paigaldab eesjulgestuse, KOP5

37 Tuvastatakse vastase tuleku suunad

38 Määratakse positsioonide piirid ja ulatused jagude kaupa

39 Jaopealikud määravad positsioonide asukohad

40 Tagatud on mõistlik sügavus ja tulesektorite ristumine

41 Määratakse tõkete ja miinide asukohad

42 Määratakse häire andmise kord

43 Määratakse tuleavamisjoon

44 Määratakse raskerelvade asukohad

45 Määratakse kaudtule sihtmärkide orientiirid

46 Määratakse reservi asukoht, ülesanded ja liikumisteed

47 Määratakse rühma varje- ja puhkeala asukoht

48 Määratakse rühmapealiku asukoht
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49 Rühmapealik annab jaopealikele täpsustatud käsu

50 Rekegrupp liigub julgestatult tagasi VKPsse

51 Äratundmissignaalid VKPga (kauge-lähi)

Positsioonide ettevalmistamine JAH EI MÄRKUSED

52 Rühm liigub välja plaanitud järjekorras ja suunas

53 Rühmapealiku abi loeb kõik VKPst välja

54 VKPsse ei jää maha varustust ega prahti

55 Rühm peatud varje- ja puhkealal, ringkaitse

56 Jäetakse maha varustus, mida ei vajata positsioonidel

57 Jaod liiguvad võimalusel läbi juhtimispunkti

58 Jaod liiguvad oma positsioonidele

59 Jaopealikud paigaldavad võitlejad ja tutvustavad tulesüsteemi

60 Rühmapealik kontrollib paigutust ja kohandab (vajadusel)

61 Positsioonid kaevatakse ja maskeeritakse

62 Tõkestuse rajamine

63 Sideühenduste rajamine

64 Valve- ja puhkerežiimi kehtestamine

65 Lahingvarude täienduspunkti määramine

66 Sõjavangide ja haavatute kogumiskoha määramine

67 Puhkeala ülesseadmine

68 Jätkuv kaitse- ja tõkestussüsteemi arendamine

69 Rühmapealiku kontrollkäik, täiendavad juhised

70 Jagude valmiduse kontrollharjutused

Kaitselahing JAH EI MÄRKUSED

71 Läbiliikuvaid oma üksusi ei tulistata

72 Eesjulgestuspostid annavad eelhoiatust

73 Positsioonid mehitatakse vastavalt plaanile

74 Läbiliikuvaid oma üksusi ei tulistata ja juhendatakse läbi

75 Vastase kaudtule eest varjutakse

76 Eesjulgestuspostid tõrjuvad vastast ja eemalduvad

77 Vastane avastatakse ja tema asukohad osutatakse

78 Tulejuhtimiskäsklusi täidetakse

79 Tabatakse eri kaugustel sihtmärke erinevatest relvadest

80 Rühma plaanitud tulesüsteem toimib

81 Kasutatakse kaudtuld nagu plaanitud või tarvis

82 Rühma reserve kasutatakse tulemuslikult

83 Rühmapealik omab ülevaadet ja juhib jagusid

84 Rühmapealiku abi haldab lahingteenindust

85 Laskemoona jagatakse ümber (vajadusel)

86 Haavatutele antakse esmaabi ja viiakse rühma kogumispunkti

87 Haavatud ja sõjavangid evakueeritakse määratud punkti

88 Kasutatakse varu- ja vahetuspositsioone vastavalt vajadusele

89 Sooritatakse kohalikke vasturünnakuid

90 Ei toimu tulekontakte oma allüksuste vahel

91 Toimib lahingvarude täiendamine vastavalt vajadusele

92 Rühmapealik teeb ettekandeid olukorrast kõrgemale
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Reorganiseerumine JAH EI MÄRKUSED

93 Vajadusel määratakse uued juhid

94 Vajadusel mehitatakse uuesti meeskonnarelvad

95 Täiendatakse lahingvarusid

96 Korrastatakse tõkkesüsteemi

97 Korrastatakse lahingpositsioone

98 Hooldatakse relvi

99 Täiendatakse joogivee varusid

100 Ollakse valmis uue rünnaku tõrjumiseks

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 50 punkti

75% 75 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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KONTROLL-LÄBILASKEPUNKT RÜHM:

Ettevalmistused JAH EI MÄRKUSED

1 Pealik annab eelkäsu ja algatab tegevused

2 Relvastus kontrollitud ja hooldatud (õlitatud)

3 Salved on täis ja relvad laetud, kaitseriivis

4 Varustus on kaasas, ei kolise

5 Sidevahendite kontroll - akud, sagedused, sidekontroll

6 Kästud joogivee kogus on kaasas

7 Masinad on kontrollitud, tangitud ja pakitud

8 Julgestus on tagatud

9 Käsu ettevalmistamisel osaletakse

10 Käsku jälgitakse, saadakse aru

11 Käsk on adekvaatne ja hõlmab vajalikke aspekte

12 Jaopealikud koostavad oma käsud ja annavad edasi

13 Tehakse harjutused (tegevused objektil)

14 Tehakse vajalik varustamine (kaitsematerjal, märgid)

15 Maastikumudel hävitatakse

16 Paiknemiskoha jäljed eemaldatakse

17 Heli ja valguse distsipliin

18 Alast väljumisel loetakse kõik üle

19 Masinatega liikumisel väljutakse plaani kohaselt

20 Üldine lahingdistsipliin

Liikumine VKPsse ja reke JAH EI MÄRKUSED

21 Masinate vahed ja kiirused nagu plaanitud

22 Julgestus liikumisel tagatud

23 Side ja signaalid masinate vahel tagatud

24 Plaanitud teekonnal püsimine

25 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

26 Kannatanute käsitlemine (kui on)

27 5-25 kontroll ja ringkaitse peatudes

28 Plaanitud ajal Objekti VKPs

29 VKP ringkaitse tagatud

30 Objekti vaatlemine ohutuses veendumiseks

31 Rekegrupi väljasaatmine ohutuse kontrolliks

32 Rekegrupp teeb ettekande

33 Üldine lahingdistsipliin

Objekti ettevalmistamine ja tegutsemine JAH EI MÄRKUSED

34 Allüksus liigub KLP alasse

35 Perimeetri ringkaitse ja kogu KLP ala põhjalik kontroll

36 Plaani kinnitamine või täiendamine

37 Eesjulgestus(t)e väljasaatmine

38 Sisenemisteede julgestuse seadmine

39 Peataja asub tegevusse

40 Läbiotsimisalade määramine ja märgistamine

41 Läbiotsijate ja nende julgestajate paigutamine

42 Liiklusmärkide ja infotahvlite ülesseadmine

43 Liiklust aeglustavate vahendite paigaldamine

44 KLP ala perimeetri tõkestamine (traat)

45 Signaalmiinide paigaldamine (kui vaja)

46 Patrullide väljasaatmine ümbruse kontrollimiseks

47 Kinnipeetute ala määramine

48 Välikäimla rajamine
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49 Juhtimispunkti- puhke- ja hooldusala määramine

50 Ringkaitsepositsioonide tugevdamine

51 Ohuastme määramine

52 Valve, reservi ja puhkamise graafiku kinnitamine

53 Vahetuspositsioonide määramine

54 KLP täielikult valmis plaanitud ajal

55 Ettekanne kõrgemale KLP valmis

56 Harjutused erinevate situatsioonide tarbeks

57 KLP toimib nagu plaanitud

58 Peatamised ja läbiotsimised toimuvad viisakalt

59 Tõrkujatega tegeletakse rahulikult ja adekvaatselt

60 Kinnipeetud on kontrollitud ja dokumenteeritud

61 Kinnipeetute kohta tehakse ettekanne ja antakse üle

62 Rünnaku korral KLP vastu rakendatakse kaitseplaani

63 Lõhkekeha puhul rakendatakse 4C protseduuri

64 KLP lõpetamisel kogutakse kõik asjad kokku

65 Lõpetamine toimub julgestatult

66 Ala jääb puhas ja korras

67 Liigutakse välja julgestatult ja plaani kohaselt

68 Üldine lahingdistsipliin

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 34 punkti

75% 51 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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RÜHMA KOMBINEERITUD VARITSUS RÜHM:

Ettevalmistused paiknemisalas JAH EI MÄRKUSED

1 Pealik annab eelkäsu ja algatab tegevused

2 Pealik jaotab käsu ettevalmistamise ülesanded

3 Relvastus kontrollitud ja hooldatud (õlitatud)

4 Salved on täis ja relvad laetud, kaitseriivis

5 Sidevahendite kontroll - akud, sagedused, sidekontroll

6 Kästud joogivee kogus on kaasas

7 Julgestus on tagatud

8 Käsu ettevalmistamisel osaletakse

9 Käsku jälgitakse, saadakse aru

10 Käsk on adekvaatne

11 Jaopealikud koostavad oma käsud ja annavad edasi

12 Tehakse olulised harjutused (min. tegevus objektil)

13 Maastikumudel hävitatakse

14 Paiknemiskoha jäljed eemaldatakse

15 Heli ja valguse distsipliin

16 Alast väljaliikumisel loetakse kõik üIe

17 Üldine lahingdistsipliin

Liikumine VKPsse (jagude kaupa) JAH EI MÄRKUSED

18 Varjatus Iiikumisel

19 Heli ja valguse distsipliin

20 Vaatlussektorid kaetud

21 Kästud rivistus

22 Plaanitud kursil püsimine

23 Julgestatud ohualade ületamine

24 KP-de määramine ja edasinäitamine

25 Käemärkide ja signaalide edastamine

26 Kontakti korral mõistlik tegutsemine (kui on)

27 Kannatanute käsitlemine (kui on)

28 Ringkaitse julgestuspeatustes

29 Kuulamispausid PKVH

30 Ühinemispunkti adekvaatne protseduur

31 Kõik jaod on ühinemispunktis planeeritud ajal

32 Ringkaitse julgestuspeatustes

33 Kuulamispaus PKVH

34 VKP rekegrupp pealiku juurde, ringkaitse kohendamine

35 VKP rekegrupi ettevalmistused, julgestus 100%

36 POK5 patrullivanemale ja rekegrupile

37 Info Iiigub igaüheni julgestuspeatuses

38 Rekegrupp liigub julgestatult

39 LP määramine, julgestuspeatus, PKVH

40 Süsteemne VKP ala reke teostamine

41 VKP ala vastab nõuetele, on plaanitud kohas

42 KP abid on paigutatud tippudesse

43 Pealik koos julgestusega Iiigub tagasi peatusesse

44 Vahetatakse äratundmissignaale (kauge-lähi)

45 Rühm Iiigub organiseeritult VKP positsioonidele

46 Heli ja valguse distsipliin

47 Kuulamispaus PKVH

48 Jaopealikud kontrollivad ja kohendavad positsioone

49 Juhtide kogunemine, jaopealikud kannavad ette
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50 Julgestus 100%

51 Patrullivanem teeb pistelist kontrolli

52 Ettekanne kõrgemale (kui nõutud)

53 Üldine lahingdistsipliin

Tegevused VKPs JAH EI MÄRKUSED

54 Ringkaitse

55 Kuulamispaus PKVH

56 Rekegrupi kogunemine ja ettevalmistused

57 Kaitseplaani kohendamine

58 KOP5 patrullivanemale ja rekegrupile

59 Rekegrupp lahkub VKPst plaanitud ajal

60 Lahinguks ettevalmistused (julgestus 50%)

61 Seljakottide paigutus ja peitmine (julgestus 50%)

62 KOP5 edastamine kõigile VKPs

63 Ärkvel püsimine

64 Julgestus 100% kui ettevalmistused tehtud

65 Heli, valguse ja lõhnade (ei toitu, suitsu) distsipliin

66 Üldine lahingdistsipliin

Varitsuskoha reke JAH EI MÄRKUSED

67 Rekegrupp liigub julgestatult

68 Kuulamispeatused PVKH

69 Valguse ja heli distsipliin

70 Rekegrupp liigub plaanitud suunas

71 Määratakse lähtepunkt, PKVH

72 KOP5 lähtepunkti jääjatele ja julgestusele

73 Reke järjekord (rünnak, tuletoetus, julgestus)

74 Koht on varitsuseks sobiv

75 Julgestuse paigutamine külgedele, KOP5

76 LPsse jääb julgestus, KOP5

77 Pealik koos julgestusega Iiigub tagasi VKPsse

78 Äratundmissignaalid VKPga (kauge-lähi)

79 Pealik kinnitab/muudab plaani ja annab juhised

80 KOP5 VKP julgestusele

81 Rühm liigub välja plaanitud järjekorras

82 Patrullivanem loeb võitlejad VKPst välja

83 Üldine lahingdistsipliin

Varitsuse ülespanek JAH EI MÄRKUSED

84 Rühm liigub julgestatult lähtepunkti

85 Äratundmissignaalid LPga (kauge-lähi)

86 Ringkaitse lähtepunktis, PVHK

87 Kontroll julgestajatega - ohtu pole

88 Tuletoetusgrupi pealik viib oma grupi positsioonile

89 Rünnakgrupi pealik viib oma grupi positsioonile

90 Patrullivanem jääb koos meedikuga LPsse

91 Positsioonid on adekvaatsetel kaugustel (vaatlus/ohutus)

92 Miinid paigaldatakse adekvaatses suunas ja kaugustele

93 Miinid on korrektselt paigas ja varjatud

94 Patrullipealik kontrollib positsioonid, kohendab (kui vaja)

95 Julgestajad liiguvad teest kaugemale, säilitavad vaatluse

96 Varitsus on valmis kavandatud ajaks

97 Ettekanne kõrgemale (kui nõutud)

98 Varitsus püsib vaikselt ja varjatult



 

34 

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUI TÄIDETUD 

Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 31 

 

  

99 Üldine lahingdistsipliin

Varitsuse teostamine JAH EI MÄRKUSED

100 Varitsus algatatakse plaanitud sihtmärgi vastu

101 Miinid lõhatakse plaanitud järjekorras

102 Miinid saavutavad plaanitud efekti

103 Allüksus avab tule plaanitud ajal ja järjekorras

104 Allüksus annab tuld kuni plaanitud või kästud

105 Tehakse lahingukahjude hinnang

106 Kui kaablid, siis keritakse kiirelt tagasi (kui võimalik)

107 Üldine lahingdistsipliin

108 Adekvaatne tegutsemine ootamatuste korral

Varitsusest eemaldumine JAH EI MÄRKUSED

109 Rünnakgrupp eemaldub esimesena

110 Tuletoetusgrupp eemaldub teisena

111 Juhtkond eemaldub järgmisena 

112 Julgestajad eemalduvad viimasena

113 Patrullipealik loeb kõik eemaldujad LPst välja

114 Kõik võitlejad on loetud, kedagi puudu ei ole

115 Positsioonidele ei ole jäetud varustust, relvi ega haavatuid

Tegevused VKPs, liikumisel ja julgestuspeatuses JAH EI MÄRKUSED

116 Patrullivanem kannab ette  - kõik objekti alast väljas

117 Jooksev ringkaitse kohendamine VKPs

118 Jaopealikud teevad reorgi ja ettekande MRV

119 Varustuse kinnitamine (julgestus 50%)

120 Patrullipealik teeb ettekande kõrgemale (kui nõutud)

121 Patrullipealik teeb jaopealikele kiire vahetu tagasiside

122 Haavatute stabiliseerimine ja kandmiseks ettevalmistamine

123 Tasajagamine (laskemoon)

124 VKP ala puhtuse kontroll (patrullivanem)

125 VKPst lahkumine plaanitud suundades ja järjekorras

126 VKPs ei viibita kauem kui 5 min viimaste saabumisest

127 Jaopealikud tagavad oma võitlejate väljalugemise

128 Julgestuspeatuses teevad jaopealikud vahetu tagasiside

KOKKU:

RÜHM LÄBIS KONTROLLI: JAH EI MÄRKUSED

50% 64 punkti

75% 96 punkti

NB! Liida juurde need teemad, mida ei hinnatud

Asukoht:

Kuupäev:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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PUNKTID JAH EI

1 PATRULL-LAAGER

2 REID

3 OBJEKTI JULGESTAMINE

4 RÜHMA KAITSE

5 KONTROLL-LÄBILASKEPUNKT

SUMMA:

MITTERAHULDAV:

RAHULDAV:

HEA:

245+

VÜT2 KONTROLLHARJUTUSE TULEMUS
RÜHM:

ASUKOHT:

KUUPÄEV:

0-244

365+

Iga hinnatav harjutus peab olema läbitud positiivsele tulemusele, et lõplik 

hinnang oleks "rahuldav" või "hea". Märgista vastav lahter. 

MÄRKUSED:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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PUNKTID JAH EI

1 PATRULL-LAAGER

2 OBJEKTI JULGESTAMINE

3 RÜHMA KAITSE

4 KONTROLL-LÄBILASKEPUNKT

SUMMA:

MITTERAHULDAV:

RAHULDAV:

HEA:

162+

VÜT2(J) KONTROLLHARJUTUSE TULEMUS
RÜHM:

ASUKOHT:

KUUPÄEV:

0-161

243+

Iga hinnatav harjutus peab olema läbitud positiivsele tulemusele, et lõplik 

hinnang oleks "rahuldav" või "hea". Märgista vastav lahter. 

MÄRKUSED:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:
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PUNKTID JAH EI

1 PATRULL-LAAGER

2 REID

3 RÜHMA VARITSUS

SUMMA:

MITTERAHULDAV:

RAHULDAV:

HEA:

180+

VÜT2(R) KONTROLLHARJUTUSE TULEMUS
RÜHM:

ASUKOHT:

KUUPÄEV:

0-179

271+

Iga hinnatav harjutus peab olema läbitud positiivsele tulemusele, et lõplik 

hinnang oleks "rahuldav" või "hea". Märgista vastav lahter. 

MÄRKUSED:

Hindaja auaste ja nimi:

Hindaja allkiri:


