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EESSÕNA
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tegevustele. Samas annab käsiraamat ka näpunäiteid
keeruliste ülesannete täitmiseks ning avab paljude
õpetatavate teemade tagamaid.
Jao instruktori käsiraamat koondab kogenud õpetaja pikka
kogemust ning seetõttu on see eriti vajalik vähekogenud
instruktori abivahend. Jao instruktori käsiraamatut peavad
kasutama kõik jao taseme väljaõpet korraldavad õpetajad
Kaitseväes ja Kaitseliidus.
Jao instruktori käsiraamatu kujunemist saab mõjutada andes
parandusettepanekuid e-posti aadressil.
jaoulemakasiraamat@lk.mil.ee
Veiko-Vello Palm
major
Operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülem
Kaitsejõudude Peastaap
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1. JUHTIMISE ALUSED
1.1 JUHTIMISFUNKTSIOONID
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Juhtimise mõiste. Juhtimise neli juhtimisfunktsiooni:
planeerimine, organiseerimine, elluviimine ja
kontroll
Õppetunni eesmärk:
Õppurid peavad teadma:
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Tutvustada juhtimise mõistet
Õpetada nelja juhtimisfunktsiooni
• planeerimine
• organiseerimine
• Elluviimine
• kontroll
Kestvus
1 X 45 minutit
Õppetunni vorm
Klassitund
Varustus
1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
1 igale sõdurile
Kaustik
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
-

3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp
Lüümikud

vajadusel

Ettevalmistused
Valmistada ette infotehnoloogiavahendid
Powerpointi ettevalmistamine
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Soovitused
Joonised ja plakatid teevad teema arusaadavamaks.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Puuduvad
Kordamine
Puudub
Sissejuhatus
Et saaks rääkida juhtimisest on vaja täita teatud
punktid:
Kedagi, kes juhiks - kedagi keda juhtida.
Selgitada sõduritele, kes on juht ja kes on liider.
• Juht on:
- isik, kes on määratud teisi juhtima, ehk ta on
ametlikult määratud
• Liider:
- juht sõltumata ametliku võimu olemasolust
• Juhtidelt on küsitud - kuidas saada juhiks, mille
käigus üle poolte vastas, et oma teadmistest
tööülesandeid täites ja oma eksimustest õppides.
Valusad õppetunnid: ei saa õppida jalgrattaga sõitma
kordagi kukkumata.
• Selgitada, kuidas juhid jagunevad:
• Tippjuhid (pataljoniülem ja kõrgemad ülemad):
tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja
kooskõlastamine (eeskätt juhtide tegevuse
suunamine)
• Keskastme juhid (kompanii ülem): tegevuskavade
väljatöötamine ja alluvate tulemuste kokkuvõtmine,
see on spetsialistide töö suunamine
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•

•
•

Esmatasandi juhid (rühmaülem, jaoülem):
üksiktoimingute elluviimise juhendamine ja
kontrollimine (joonis 1)
JÜ on jao juht, kasvataja ja õpetaja, kes vastutab jao
distsipliini, sisekorra ja väljaõppe eest.
Selgitada, kuidas moodustub juhtimise püramiid
tuues näiteid elust.

Joonis 1.
Ülesanded:
Tippjuhi (nt. pataljoniülem) ülesanne on eelkõige
organisatsiooni (pataljoni, kaitseväe) tegevuse üldine ja
põhimõtteline suunamine ning kooskõlastamine.
Keskastmejuhtide suunamine.
Keskastme juhi ( nt. kompaniiülem) ülesanne on tegeleda
strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade
väljatöötamisega ja allpool ( esmatasandil) saavutatud
tulemuste kokkuvõtmisega.
Esmatasandijuhi (nt. rühmaülem või jaoülem) ülesanne on
juhendada üksiktoimingute läbiviimist, elluviimist ja neid
kontrollida.
• Juhtimine on alluvate inimeste tegevuse
suunamine soovitud eesmärgi saavutamiseks
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•

•
•
•

Juhtimisfunktsioonid e juhtimistsükkel:
1. Planeerimine, meeskonna moodustamine
2. Organiseerimine:
• Õigus ja kohustus anda käske
• Käsu täitmiseks vajalike ressursside
tagamine
3. Eestvedamine: motiveerimine, alluvate
juhendamine ja nende töö korrigeerimine
4. Käskude täitmise kontrollimine

Tippjuhid
Keskastme juhid
Esmatasandi juhid

Joonis 2.
Selgitada, planeerimine on eesmärkide püstitamine, loomine
ning nende saavutamise teede kindlaksmääramine. Vt joonis
2, mille põhjal saab selgitada, kes kõige rohkem planeerib.
Organiseerimine on kohustuste, õiguste ja vastutuse
kindlaksmääramine. Vt. joonis 2 kuidas jaotub
organiseerimine erinevate juhtide vahel.
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Eestvedamine on inimeste (alluvate) motiveerimine
organisatsioonile vajalike tööde tegemiseks. Vt joonis 2,
kust tuleb välja kõige suurem eestvedaja üksuse tegemistes
Kontrollimine on saadud tulemuste võrdlemine püstitatud
eesmärkidega. Vt joonis 2, kus kontroll jaguneb ühtlaselt iga
tasandi vahel.
Kinnistage küsimustega
C. TUNNI LÕPETAMINE
-

Küsimused üksuselt kogu õppetunni kohta
Korrake üle tunni teema

Kokkuvõttes peab sisalduma alljärgnev
-

Juhtimise 4 juhtimisfunktsiooni
Järgmise tunni sisu lühitutvustus.
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1.2 JUHI OMADUSED
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Realistlik enesehinnang, alluvate tundmaõppimine,
lojaalsus, julgus olla aus, eeskujuks olemine,
usaldusväärsed juhid.
Õppetunni eesmärk:
Õppurid peavad teadma:
- Enesehinnangu tegemise võtet
- Sõjaväejuhi omadusi
- Usaldusväärse juhi omadusi
Kestvus
2 X 45 minutit
Õppetunni vorm
Klassitund
Varustus
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1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
Kaustik
2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp
Lüümikud

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

vajadusel

Ettevalmistused
Valmistada ette infotehnoloogiavahendid
Powerpointi ettevalmistamine
Soovitused
puuduvad
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Puuduvad
Kordamine
Juhtimise mõiste
Neli juhtimisfunktsiooni
Sissejuhatus
Realistlik enesehinnangu tegemise vorm
Ajatu lause „Tunne iseennast”
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Iseenda tundmaõppimiseks pole vaja kaevata lapsepõlve
elamustes ega teha aastatepikkust analüüsi. Iseenda
tundmaõppimine võib alata ka vastamisest alljärgnevatele
küsimustele;
- Kuidas ma juhin oma kaastöötajaid ja miks ma ei tee
seda kuidagi teisiti?
- Kuidas mõjub minu, kui juhi käitumine
kaastöötajatele?
- Kas iga üksik inimene on mulle tähtis juhtimise
protsessis?
- Millises situatsioonis ja milliste inimeste puhul ma
kaotan enesevalitsuse?
- Miks ma räägin tihti juhtimisest, kas sellepärast et ma
ei tea kuidas juhin (hästi või halvasti)?
- Kas ma vastan ise nendele nõuetele mida ma alluvate
käest nõuan?
- Kuidas ma reageeriksin kui minu ülemus oleks
täpselt nagu mina?
Neid küsimusi on veel. Anda võimalus sõduritele pakkuda
mõni versioon.
Alluvate tundmaõppimine
Esitage sõdurile või sõduritele küsimus „Kes Te olete” ja
„Millega Te tegelete”. Antud küsimuste puhul vastab
enamus inimesi järgnevalt: esimese puhul oma nime
nimetamisega ja teise puhul elukutse nimetamisega. Selline
käsitlus viib selleni, et paljud juhid on arusaamisel, nagu nad
tunneksid oma kaastöötajaid, alluvaid.
Alluvate tundmine tähendab palju enamat, kui nende
igapäevaste tööülesannete ja kohustuste jälgimist, et saada
tundma oma alluvat selleks on vaja HUVI ja AEGA.
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Elulookirjelduse lugemine, personalikaardi vaatamine või
edutamisteemalise vestluse tegemine - ei anna teile tegelikult
midagi.
Selgitage, et alluvaid tundma õppida on vaja teha enamat:
näiteks ühised kohvipausid, väljasõidud, individuaalsed
vestlused, mille tulemina jõuate te arusaamisele, et iga nime
taga on peidus kordumatu inimese isikupära, erinevate
võimete, oskuste, soovide, elamistingimuste, murede,
kartustega ja väärtushinnangutega.
Lojaalsuse teised väljendid on truu sünnis, ausameelne.
Lojaalsusel on kaks suunda: 1. Alt -ülesse 2. Ülevalt - alla
Selgitage kuidas toimib variant „ alt ülesse”
Sageli mõeldakse lojaalsuse all truudust oma riigile,
valitsusele, üksusele või ülemale. Nii ta toimibki „alt ülesse”
aga samas on väga ühekülgne.
Selgitage, lojaalsus „ülevalt alla” on veelgi vajalikum ja
haruldasem. Lojaalsus ülevalt alla ei tähenda, et ülemad
varjaksid alluvate vigu või salatsevad. Seda võib kokku võtta
ka alljärgneva näitega: robustne sõjaväeline keelepruuk
kindral Schwarzkopfi ja tema korpusekomandandi vahel;
„ma ei taha riskeerida sõdurite eluga, et päästa ohvitseride
tagumikke, kes oma ülesandega pole hakkama saanud”.
Julgus olla aus
Selgitage, et kaastöötajad, sõdurid ootavad meilt eelkõige
avameelsust, ausust siirust ja viisakust. See ei eelda seda et
igal kokkusaamisel tuleb tunnete puhangute tõttu hakata
südant puistama.
Eeskujuks olemine.
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Selgitage, et eeskujuks olemine on inimeste juhtimise
lihtsaim ning ühteaegu ka keerulisem meetod: lihtne
juhitavatele, keeruline juhtidele.
Tooge näide: ülem nõuab hügieeninõuete täitmist, ise seda
tegemata. Jaoülem on eeskujuks kogu jaole.
Tooge näide: milline lause teise suust kõlaks efektiivsemana;
kas ütlete „minu järel” (rõhutades) või siis „edasi sammu
marss!”
Hea juhi (sõjaväejuhi) omadused:
1. hea organiseerimise ja loogilise mõtlemise võime
2. eneseaustus
3. kõrge nõudlikkus enese suhtes
4. suhtlemisjulgus
5. iseseisvus
6. otsustamis- ja riskijulgus
7. julgus võtta vastutust
8. julgus väljendada end otsustavalt
9. emotsionaalne stabiilsus
10. stressitaluvus võime
11. võime mõtelda terviklikult
12. plaanide teostamise võime
13. koostöö valmidus
14. paindlikkus
Usaldusväärsed juhid
Selgitage usaldusväärsete juhtide omadusi:
- Inimlikkus
- Asjatundlikkus
- Eeskujulikud saavutused
- Eeskujulik käitumine
- Hoolitsus kaastöötajate eest
Kinnistage küsimustega
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C. TUNNI LÕPETAMINE
- Küsimused üksuselt kogu õppetunni kohta
- Korrake üle tunni teema
Kokkuvõttes peab sisalduma alljärgnev
- Enesehinnangu tegemise võte
- Sõjaväelise juhi omadused
- Usaldusväärse juhi omadused
- Järgmise tunni sisu lühitutvustus.

1.3 ÕPIHUVI ÄRATAMISE JA
ALALHOIDMISE VÕTTED
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppimishuvi tegurid, motivatsioon, motivatsioon
saavutuste kaudu, motiivivahetus, õppimist
soodustavad tegurid.
Õppetunni eesmärk:
Õppurid peavad teadma:
- Õppimishuvi tegureid
- Motivatsiooni alalhoidmise võtteid
- Õppimist soodustavaid tegureid
Kestvus
2 X 45 minutit
Õppetunni vorm
Klassitund
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Varustus
1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
Kaustik

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp
Lüümikud

vajadusel

Ettevalmistused
Valmistada ette infotehnoloogiavahendid
Powerpointi ettevalmistamine
Soovitused
Puuduvad
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Puuduvad
Kordamine
Enesehinnangu tegemise võte
Sõjaväejuhi omadused
Usaldusväärse juhi omadused
Sissejuhatus
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Selleks, et hästi õppida peavad olema täidetud kaks
tegurit: sõduritel peab olema soov õppida ja nad peavad
olema võimelised haarama ning mõistma mida tahab
koolitaja (JÜ, instruktor) neile edasi anda.
Motivatsioon
Selgitada, et motivatsioon on teha tahtmine, mis
inimeste sees tekib või ei teki ning mida peab pidevalt
taaslooma. Sõduritel kellel puudub igasugune motivatsioon
on väga madal tähelepanuvõime, ning nad ei ole võimelised
omandama õpetavat teemat. Me saame motivatsiooni
tekitada järgmiste toimingutega:
1. Eesmärkide seadmine
2. Igapäevane tagaside nii kiitus kui ka kriitika
3. Õppimisvõimaluse loomine
4. Õiguste ja vastutuse delegeerimine
5. Kontrolli asendamine aruandluskohustusega.
Motivatsioon saavutuste kaudu
Selgitada millised võivad olla vajadused
1. Füsioloogilised vajadused
2. Turvalisusvajadus
3. Armastus- ja kuuluvusvajadus
4. Tunnustusvajadus
Motivatsioon jagatakse kaheks
1) Sisemine motivatsioon
Uudishimumotiiv (tung teada saada, end täiustada ja uusi
valdkondi uurida)
Saavutusmotiiv ( kartus mitte olla piisavalt hea, püüd oma
tulemusi parandada)
2) Välimine motivatsioon
Tunnustusmotiiv (kaasvõitlejate, ülemate tunnustus)
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Materiaalne motiiv (isiklikud eelised või tasustamine raha,
aja või vabaduse kujul)
Esitage sõduritele küsimus; kas tegu on sisemise- või
välimise motivatsiooniga?
Palgatõus
Konkurentsivõimelisus
Avalik tunnustus
Silmaringi laiendamine
Huvitav teema
Linnaluba
Soov ennast arendada
Motiivivahetus
Sageli peab instruktor lähtuma nn motiivivahetusest,
mispuhul sõdur alustab mõnda tegevust mingi kindla
motiiviga ja hiljem jätkab seda juba hoopis teise motiiviga,
mis varem oli ebaoluline või puudus täielikult. Selgitage
näidet: sõdur paneb end kirja kursusele välise motivatsiooni
mõjul, lootes peale kursuse läbimist saada juurde palka,
rohkem vastutust või uue ametikoha. Õppimise käigus sõdur
süveneb teemasse ning talle avanevad seni tundmatud ja
äärmiselt huvitavad valdkonnad, mis motiveerivad jätkama
sama eriala omandamist, tasapisi muutub esialgne väline
motiiv ning peale jääb tugevam sisemine motiiv.
Õppimist soodustavad tegurid
Selgitada mis võivad olla õppimist soodustavad tegurid.
- Teadmised oma saavutustest
Alati tuleb tähele panna sõdurite edusamme ja neid
tutvustada sõduritele
- Koostöö instruktori ja sõduri vahel
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-

-

Suhtluse ehk kommunikatsiooni olemasolu mõlema
osapoole vahel, koolitaja eeskujuks olemine õppurile
Seostatus ja struktuur
Instruktor peab alati püüdma aine loomulikke
seoseid sõduritele selgeks teha, sest sel moel muudab
ta aine omandamise sõduritele kergemaks. Materjal
tuleb süstematiseerida, et see talletuks kergemini
mällu ning seostada millegi tuttavaga, mis samuti
jätab õpitu kergemini meelde.
Positiivne ülekanne

Selgitada, et on olemas nii positiivne kui ka negatiivne
ülekanne.
ühes olukorras õpitut saab teise olukorda üle kanda ja
kasutada, kui mõlemal puhul on tegemist sarnaste
tegevustega.
Positiivne näide: automanik on aastaid sõitnud volvoga ning
otsustab osta mercedese. Kui tal on vaja pidurdada siis ta
leiab kohe ülesse õige pedaali, sest mõlemal autol on see
ühes kohas.
Negatiivne näide: kui inglise ja saksa keele tunnid toimuvad
üksteise järel, on suur oht, et ühe keele grammatikareeglid
kantakse üle teise keeled ning see pärsib õppimist ja
omandamist.
C. TUNNI LÕPETAMINE
-

Küsimused üksuselt kogu õppetunni kohta
Korrake üle tunni teema
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Kokkuvõttes peab sisalduma alljärgnev
- õppimishuvi tegurid
- motivatsiooni alalhoidmise võtted
- õppimist soodustavad tegurid
- Järgmise tunni sisu lühitutvustus.

1.4 MÄÄRUSTIKUVÄLISD
SUHTED
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Põhiväeliigis, väeosas esinenud/mitte esinenud
määrustikuvälised suhted ja nende lahendid.
Õppetunni eesmärk:
- Tutvustada määrustikuväliseid suhteid ja nende
lahendeid
- Oskus lahendada võimalikke määrustikuvälistel
suhetel põhinevaid olukordi
Kestvus
1 X 45 minutit
Õppetunni vorm
Klassitund
Varustus
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1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
Kaustik
2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp
Lüümikud

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

vajadusel

Ettevalmistused
Valmistada ette infotehnoloogiavahendid
Powerpointi ettevalmistamine
Soovitused
Ette valmistada jaotusmaterjal
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Puuduvad
Kordamine
- õppimishuvi tegurid
- motivatsiooni alalhoidmise võtted
- õppimist soodustavad tegurid
Sissejuhatus
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Mis on määrustikuväline suhe? Tegevused, mis ei ole
määrustikus kirjas.
Näited määrustikuvälistest suhetest
Näide nr 1.
Ühel suveõhtul (1995) lõhestas Viru pataljonis vaikust
automaadivalang. Surma sai varguses kahtlustatuna
kartseris istunud Mart (nimed on muudetud). Öelnud
teda saatnud tunnimehele, et «ma lähen nüüd jooksu,
sina ei tee mulle midagi, teed ainult püksid täis», hüppas
noormees üle väeosa piirdeaia. Ta jõudis joosta
sadakond meetrit, siis tabas teda kuulirahe. Selles
juhtumis on pealtnäha kõik lihtne. Keegi püüdis
põgeneda ja keegi täitis oma kohust. Praegu kehtiv
garnisoni määrustik lubab garnisoni- ja vahiteenistuses
olevatel kaitseväelastel kasutada relva vahi alt põgeneva
arreteeritu suhtes. Olles teistest ajateenijatest vanem ja
füüsiliselt tugevam, lõi Mart sõjaväelises maailmas oma
süsteemi, mis hõlmas ülemustega manipuleerimist, kui
ka kaasajateenijate füüsilises ja vaimses pinges hoidmist,
samas täitis ta oma ametikohustusi suurepäraselt. Koos
paari sõbraga piinasid kaasteenijaid, vahendeid valimata.
(kahvli selgalöömine või voodis lamavale mehele
labidaga täiest jõust vastu tagumikku virutamine).
Lahend: tunnimees tegutses õigesti. Mardi sõprade
suhtes algatati kriminaalasi.
Näide nr 2.
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Laupäeval, 8. septembril pidid ajateenijad kasarmu
puhtaks küürima ning võisid seejärel minna kohtuma
oma vanemate ja tuttavatega. Kuna ajateenijad olevat
koristanud lohakalt, sundis kapral neid puhastustöid
kordama. Sellele lisaks sundis ta poisse kuni õhtusöögini
kandma kiivrit, rakmeid, seljakotti ja kiivrialust mütsi.
Nii läksidki ajateenijad ka oma vanemate ja tuttavatega
kohtuma lahinguvormis. Käsk ei olnud pädev, mille
kapral ajateenijatele andis. Kapralil oleks olnud õigus
määrata igale ajateenijale käsu täitmata jätmise või selle
lohaka täitmise eest personaalne noomitus, määrata neile
lisatoimkond või teavitada alluvate lohakusest oma
ülemat.
Ajateenijate
karistamist
täisvarustuse
kandmisega ei ole kaitseväe määrustikus ette nähtud.
Kahetsusväärne oli see, et külalistega kohtudes olid
ajateenijate näod varjatud kiivrialuse mütsiga ja nad
pidid kandma ka muud varustust. Kapraliga lõpetati
tegevteenistusleping
Üheks määrustikeväliste suhete tekkimise põhjuseks
peavad asjatundjad erinevatest perekondadest ja
ühiskondadest pärit sõdureid.
Kuidas lahendada olukordi mis on määrustikuvälised?
Laske õppuritel pakkuda välja erinevaid võimalusi.
C. TUNNI LÕPETAMINE
Tunni kokkuvõte
- määrustikuvälised juhtumid ja nende lahendid
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1.5 LAHINGUKÄSKUDE
LIIGID JA FORMAALNE KÄSK
Lahingukäskude liigid.
Eelkäsk: plaan, ülesande kirjeldus, käsugrupi aeg/koht,
liikumine mitte enne, X-tund, administreerimine.
Formaalsete käskude viis punkti (olukord, missioon,
täideviimine, teenindav toetus, juhtimine ja side).
Lahingukäskude tuletamine.
Informatsiooni kogumine formaalse käsu koostamiseks.
Formaalse käsu esitamine.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk
- Jaoülem teab lahingukäskude liike.
- Jaoülem teab eelkäsu punkte.
- Jaoülem teab
lahingukäsu koostamise
põhimõtteid.
- Jaoülem teab lahingukäsu viit punkti
- Jaoülem teab lahingukäsu andmise põhimõtteid
- Jaoülem teab formaalse käsu viit punkti.
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-

Jaoülem oskab anda formaalset käsku.

Kestvus
4 x 45 min
Õppevorm
Klassitund
Varustus
1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
Kaustik
Operatsiooni käsu vorm
Viiepunkti käsu tühi blanket
2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp
Lüümikud

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

vajadusel

Ettevalmistus
- Näidiskäsu koostamine
- PowerPointi ettevalmistamine
- Viiepunkti käsu blanketi ettevalmistamine
- Lüümikute ettevalmistamine
Soovitused
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B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Jagada tunni alguses igale sõdurile kätte operatsiooni
käsu vorm ja viiepunkti käsu tühi blankett .
Kordamine
Ei ole.
Sissejuhatus
Kõikidel teil on olnud eelnevalt kokkupuuteid
käskudega. Need on olnud erinevad oma vormilt ja sisult.
Nagu te teate, antakse käsud ülemalt alluvatele mingi
kindla eesmärgiga midagi saavutada. Käsu eesmärk on
samuti ära näidata kõikidele käsu täideviijatele mis on:
a) Ülema eesmärk.
b) Kuidas ülem kavatseb seda saavutada.
c) Missugust osa mängivad alluvad ülema
eesmärgi ellu viimisel.
Lahingukäsud on sõjapidamise tähtsaim akt. JÜ võib
saada käsu suuliselt või kirjalikult.
Nii, et ülema otsus muutub käsuks õigesti vormistatud
dokumendi kaudu.
Käsu koostamisel lähtutakse STANAG 2014 vormist, kus
käsitletakse käsu esitamist 5 punktina, milleks on:
1.
2.
3.
4.
5.

Olukord
Ülesanne/ missioon
Läbiviimine/ teostus
Teenindustoetus
Juhtimine ja side
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1.5.1 LAHINGUKÄSKUDE
LIIGID
1. Eelkorraldus
Eelkorralduse eesmärk on anda alluvatele
eelinformatsiooni lahingutegevuse
ettevalmistamiseks. See peab sisaldama ainult olulist
teavet ettevalmistuste läbiviimiseks. Eelkorraldusi
võib anda suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt.
Eelkorraldus tuleb edastada õigeaegselt, ei ole
lubatud üksikasjaliku teabe puudumisel selle
väljastamisega viivitada. Lisateave, mis on oluline,
antakse hiljem lisakäskudes.
2. Lahingukäsk või põhikäsk
Lahingukäsk annab koosseisulistele ja allutatud
ülematele vajaliku teabe täitmaks neile püstitatud
lahinguülesande. Lahingukäsu viieparagrahviline
vorm korrastab soovitud nõudmised ja kindlustab
terviklikkuse. Käsu andmisel on soovitav kasutada
lahingukäsu lisa joonisel või maastikumudelit, et
lihtsustada alluvate ülemate käsust arusaamist ja
jälgimist.
3. Osakäsk
Kiiresti muutuvates olukordades ei pruugi ülematel
olla aega täieliku lahingukäsu andmiseks. Seetõttu
võivad nad väljastada osakäsu, mis oma olemuselt on
lühendatud lahingukäsk. Osakäsus on ainult need
osad lahingukäsust, mida on muudetud. Formaat on
täpselt sama, mis lahingukäsul. Samaks jäänud
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paragrahvide alla märgitakse “muutusteta” või
“NIL”. Operatsioonikäsu lühendatud vorm,
tavaliselt koostatakse vastavalt vajadusele täienduseks
peamisele operatsioonikäsule.
Operatsioonikäsu eri vorm mis sisaldab kriitilist ja
kiireloomulist informatsiooni alluvatele. Osakäsk annab
lühikesi, spetsiifilisi ja kiireid instruktsioone ülesande
täitmiseks. See väljastatakse peale operatsioonikäsku, et
muuta, täiendada või täpsustada seda.
Osakäsus on välja toodud ainult need osad op käsust mis
on muutunud. Käsu vormistamisel on vaja kasutada 5
punkti formaati ja kõik need peavad ka olema
vormistatud. Sellega saab adressaat teada, et sai täieliku
käsu. Kui mingis punktis ei ole muudatusi, siis
kirjutatakse selle rea peale “Muutusteta”.
Osakäsu vajadus ilmneb peamiselt peale vastase
vastukäiku või uue informatsiooni saamist.
4. Administratiiv-/ tagalakäsk
Admin-/TagK eesmärgiks on edastada ülema plaan
operatsiooni administratiivsest ja
teenindustoetustegevusest. Admin-/TagK kasutavad
tavaliselt teenistusülemad selleks, et alluvaid
lahinguüksusi varakult informeerida või nendele välja
anda kas samaaegselt või otseses seoses OK-ga
(Operatsioonikäsk - OK (Operation Order - Op O).
omapoolseid korraldusi ja käske. Vajaduse korral võib
antud lisa kasutada ka administratiiv/teenindustoetusüksustele juhtnööride andmiseks ilma
OK-ta. Admin-/TagK vormistatakse tavaliselt
tekstilisana, kuid võib sisaldada ka jooniseid,
kaardikilesid jm lisasid.
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1.5.2 EELKÄSU PUNKTID
Ettevalmistuste alustamiseks antav käsk. Annab
informartsiooni tulevastest tegevustest.
Eelkäsu punktid sisaldavad:
1. OLUKORD
Lühike ülevaade vastase ja oma üksuste olukorrast 2
astet kõrgemal. Jaole antud tugevdused ja vähendused
2. ÜLESANNE
Tõenäoline ülesanne ja arvatavad allüksuse
ülesanded.
3. ÜLDISED JUHISED
a. Koosseisu muudatused jao sees
b. Riietus ja lahinguvarustus
c. Esialgne ajakava missiooni analüüsi põhjal
1) Varaseim aeg liikvele minekuks
2) Põhikäsu andmise aeg ja koht
3) Tõenäoline ülesande täitmise aeg
4) Kontrollimiste ajad ja kontrollitav
varustus/vahendid
5) Tulevase lahingutegevuse
läbiharjutamise aeg ja objektid
d. Muud üldised juhised
e. Erivahendid, laskemoon ja relvastus
4. ERIJUHISED
Allüksuste ülematele:
• JÜ abile
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1.5.3 LAHINGUKÄSU
KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED
Ülem peab:
a. Ise käsud vastu võtma.
b. Nendest välja tooma selle, mis tema üksuse
kohta käib.
c. Hindama, kuidas kõige paremini talle antud
missiooni täide viia.
d. Koostama käsud oma alluvatele
•

•
•
•

•

Iga sõna, fraas, lause ja peatükk peab olema
väljendatud selgelt ja ühemõtteliselt. Teksti mõte
peab olema kergesti arusaadav esimesel
lugemisel.
Kõik kasutatavad faktid ja joonised peavad olema
kontrollitud ja täpsed.
Mõtted peavad olema väljendatud võimalikult
lühidalt, samas selgelt, täpselt ja terviklikult
Käsku peavad olema lisatud ainult antud teemasse
või alapunktidesse puutuvad faktid. Teemast
kõrvalekaldumine ja asjasse mittepuutuvad faktid
takistavad aktuaalsete teemade käsitlemist või
analüüsimist.
Mõtted peavad olema esitatud loogilises
järjekorras nii, et iga järeldus või kokkuvõte
tugineks eespool esitatud faktidele või
sissejuhatavale osale.
e. Andma käsud oma alluvatele.
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1.5.4 LAHINGUKÄSU VIIS
PUNKTI
Lahingukäsk koosneb viiest põhipunktist
1.a, 1.b, 1.c, 2, 3,4,5 koos pealkirjadega on
kohustuslikud
Punkt 2-l ei ole alapunkte, ei kasutata “Muutusi pole”
või “NIL”
VIITED: kaardid, plaanid ja seonduv
dokumentatsioon.
AJATSOON: (Eesti kaitseväe siseseks kasutamiseks
mõeldud käsus ei ole vaja seda näidata).
LAHINGUKOOSSEIS: Käesolev info võib olla ära
toodud §-s 3 "Läbiviimine" või lisas A tekstina või
graafiliselt. Käesoleva pealdise all tuuakse sobival viisil
ära jõudude struktuur, k.a juurdelisatud jõud (vajadusel
koos ülemate nimede ja auastmetega).
Tugevdusallüksused asetatakse nende koosseisuliste
üksuste järele, mida nad toetavad.
1. OLUKORD
Kirjeldage lühidalt üldist olukorda, et allüksuste ülemad
saaksid sellest aru. Seda tehes kasutage järgmisi
pealkirju:
(ilm, maastik, oma asukoht)
a. Vaenlase jõud. Ülesehitus, hinnangulised
tugevused, kindlakstegemine, paiknemine,
praegune asukoht, eeldatav liikumine, võimekus
ja kavatsuste hindamine.
b. Sõbralikud jõud. Teave sõbralike jõudude kohta,
mida pole antud operatsioonikäsus, aga mis
otseselt mõjutab allüksuste ülemate tegevust.
Sõbralike jõudude hulka kuuluvad ka jõud, mis ei
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kuulu plaanitava lahingujõudude hulka ja mida
pole lahingutegevuses kaasatud, aga mille
viibimine oma jõudude küljel või teises
lähedalasuvas piirkonnas on soodne. Pange nende
jõudude kohta kirja selline teave, mida allüksuste
ülemad vajavad oma ülesannete täitmiseks.
Selliseks teabeks on kõrgema üksuse ülesanne,
millega koos teavitatakse ka kõrgema üksuse
ülema kavatsusest ja/või operatsiooni
kontseptsioonist ühe taseme võrra ülespoole.
c. Allutused/toetused ja äravõtmised. Teabe käsku
andvale üksusele juurde antavatest või sellelt ära
võetavatest üksusest võib kirja panna selle punkti
alla, lisasse või mõlemasse.
d. Ülema hinnang. See punkt täidetakse ainult
ülema nõudmisel ja
see kajastab lühidalt ülema hinnangut olukorrale.
2. ÜLESANNE
Lühike ja täpne kirjeldus ülesandest (ülesannetest), mille
ülem peab täitma, ja ülesande eesmärk. Selles
käsupunktis ei tohi olla alajaotusi. Reeglina sisaldab kes?
mida? kus? ja miks?
3. LÄBIVIIMINE
Selle käsupunktis ülesehitus sõltub kindla
lahingutegevuse eesmärkidest.
a. Lahinguidee. Kirjeldage lühidalt, kuidas ülem
kujutleb lahingutegevuse ellurakendamist algusest
lõpuni. Ülema kavatsus väljendab täpselt
eesmärki, mis kirjeldab soovitud lõppeesmärki.
Ülema tahe peab olema mõistetav kaks astet
allpool ja see aitab allüksustel keskenduda sellele,
mida tuleb teha edu saavutamiseks, nii et
ülesannet oleks võimalik täita etteantud aja
jooksul ja ilma edasise side või juhisteta. Selles
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käsupunktis tuleb kirjeldada ka lahingutegevuse
etappe (kui neid on); manöövriplaane suurte
allüksuslike ülesannete elementide jaoks, mis
kirjeldavad täpselt, mida ülema eelduse kohasel
tehakse; üldisi plaane toetava tule ja relvade
kasutamiseks.
b. Ülesanded lahinguüksustele. Järgnevates
käsupunktides määrake kindlad ülesanded igale
käsuliini elemendile, mis vastutab teatavate
taktikaliste kohustuste täitmise eest, ning
kirjeldage kooskõlastamise ja lahingu
koosseisu/gruppide üksikasju, mida pole
kirjeldatud lahingu koosseisu alajaotuses või
mõnes lisas.
c. Ülesanded lahingutoetuse üksustele. Looge
sellele käsupunktile alajaotused ainult vajadusel.
Reastage alajaotustes lahingutoetuse üksused
samas järjekorras, milles nad on
lahingukoosseisus. Kasutage vastavaid alajaotusi
ainult nende kindlate ülesannete loetlemiseks,
mida lahingutoetuse üksused peavad täitma ja
mida pole täpsustatud või millele pole viidatud
mujal; kui lahingukäsus on vastava teema kohta
piisavalt teavet, ärge kirjutage lisa.
d. Kooskõlastavad juhised. Juhised mis kehtivad
kahele või enamale lahingukoosseisu elemendile.
Reeglina puudutavad sellised juhised piirjooni,
eesmärki, randu, lähtejooni, rünnaku aega ja
suunda ning teisi üksikasju, mida on vaja teada,
kooskõlastamaks erinevate allüksuslike
elementide tegevust. Antakse ka muud teavet, nt
ettekannete tegemise kohta, täideviimise
eeldatava aja kohta ja selle kohta, millal tuleb
hakata käsku planeerima ja/või täitma.
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4. TEENINDUSTOETUS
Kirjeldage teenindustoetuse plaane, mis puudutavad
konkreetset lahingutegevust. Kirjeldage tagala-alast
toetust eelseisva tegevuse jaoks.
a. Toetuse kontseptsioon. Andke piisavalt teavet, et
tagalatoetuse kontseptsioon oleks põhimõtteliselt
selge. Võtke kogu lahingutegevus kokku
lahingutoetuse ja teenindustoetuse seisukohast.
b. Varustus ja teenistused. Nimetage varustus ja
teenistused varustamise, hoolduse, transpordi ja
ehituse jaoks ning määrake teenindustoetus eest
vastutav isikkoosseis.
c. Haigete/haavatute evakueerimine ja
hospitaliseerimine. Nimetage plaanid ja üldised
suunad nii sõjaväelaste kui tsiviilisikute
evakueerimiseks ja hospitaliseerimiseks.
d. Isikkoosseis. Nimetage üksuse tugevused,
asendused ning isikkoosseisu puudutavad üldised
suunitlused ja protseduurid, sealhulgas sellised,
mis puudutavad tsiviilisikuid ja vaenlase
sõjavange.
e. Muu.
5. JUHTIMINE JA SIDE
Kirjeldage side- ja tuvastamisalaseid juhiseid;
elektrooniliste vahendite alaseid juhised; juhtimispunkti
asukohta ja liikumist; tegevusala kontrolli ja
kooskõlastavaid juhiseid kõrgendikel; koodsõnu;
koodnimesid; kontakti.
a. Juhtimine, kontroll ja side. Andke teavet
asjassepuutuva käsuliini, kontrolli ja sidevõrkude,
võtmeisikute asukoha, tuvastamisprotseduuride,
jne kohta.
b. Käsuliin. Pange kõik alluvussuhted täpselt kirja.
Lisage praegused ja planeeritavad juhtimispunkti
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asukohad ja alternatiivsed juhtimispunktid ning
nende käivitamise ja sulgemise ajad.
KÜSIMUSED
Kui käsud antud, peaksid neil laskma minuti, kaks selle
üle mõelda, et kui midagi jäi arusaamatuks või
küsitavaks, saaksid nüüd üle küsida. Siis küsid, kas on
neil küsimusi, probleeme, mida tuleks üle korrata. Peale
küsimustele vastamist tuleb ise esitada küsimusi põhiliste
käsu alampunktide kohta.
Ära küsi laskuri käest kompanii sagedust, mida ainult
sina ja sinu abi peavad teadma. Igaüks peab teadma
tunnussõna.
KELLAAEGADE ÜHTLUSTAMINE
Enne kui asjaosalised laiali lähevad, peavad nad
kindlustama, et kõik kellad näitaksid ühte aega, sest Sinu
kell peab näitama ühte aega rühmaülema kellaga ning nii
kuni alla välja. Anna oma alluvatele aega vähemalt 90
sekundit, et nad saaksid oma kellaaega kontrollida ja
vajaduse korral teha korrektuure. Ja siis veendu veelkord,
et kellad said ühte aega.

VASTUVÕTMISE KINNITANUD:
NIMI (ülema perekonnanimi)
AUASTE
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1.5.5 LAHINGUKÄSU
ANDMISE PÕHIMÕTTED
Käskude andmisel on ülimalt tähtis lühidus,
selgus ja lihtsus. Kui protseduurid ja rivikord on hästi
teada, võib üksikasjalikud instruktsioonid selliste asjade
kohta nagu grupeerimine, rännakukord,
rünnakuformatsioon ja ümberrühmitumine, üldse välja
jätta, mainides neid ainult siis, kui normaalses menetluses
midagi muutub.
Käskude andmisel tuleb meeles pidada alljärgnevat:
a. Kaitse. Vajadus panna välja julgestaja.
b. Kõrvalejuhtimine. Vajadus hoiduda eemale
sõidukitest ja raadiotest.
c. Varjumine. Eriti hoolikas tuleb olla siis, kui
kaardid laiali laotatakse, või pimedas, kui on
vaja valgust.
d. Mugavus. Kui võimalik, oleks vaja mingitki
peavarju ja soojendust.
e. Tehke nii:
(1) Käsud olgu lühikesed, selged ja lihtsad.
(2) Tehke alluvatele oma kavatsused täiesti
arusaadavaks ja selgitage üldjoontes ka
oma otsese ülema ideid.
(3) Ühendage kõik alluvad elemendid
kooskõlastatud tegevuses.
(4) Andke alluvatele võimalikult suur
tegevusvabadus kooskõlas vajadusega
koordinatsiooni järele.
f. Nii ei tohi teha:
(1) Ärge püüdke anda üksikasjalikke
juhtnööre igaks võimalikuks juhtumiks.
(2) Te ei pea rääkima kõikidest
lõikudest/punktidest. Nad on antud
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lihtsalt selleks, et aidata teil meeles pidada, millest on
ehk vajalik rääkida.
Käske andes peavad kõik ülemad sisendama usaldust ja
illustreerima oma kavatsusi mudeli abil.
Käsugrupi liikmed peaksid istuma tähtsuse järjekorras
või vastavalt operatsiooni ajal kasutatavale
formatsioonile.
Näiteks, kui rühm läheb rünnakule nii, et 2. jagu ründab
vasakult ja 3. jagu paremalt, paigutage 2. jao ülem
istuma paremat kätt ja 3. jao ülem vasakut kätt, mõlemad
näoga teie poole.
Käsu esitamine
Käsud tuleb esitada selgelt ja soravalt. Esitus ei tohi olla
liiga kiire ning peaks olema loogilises järjekorras
vastavalt standardsele formaadile.
Jaoülem võib olla sunnitud oma maneere muutma,
arvestades järgnevaid tegureid:
a. Tema meeste väljaõppetaset.
b. Kui hästi ta neid tunneb.
c. Kui kaua nad on üheskoos töötanud.
d. Kui väsinud mehed on.
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1.5.6 FORMAALSE KÄSU VIIS
PUNKTI
Need on üksikasjalikud ja laiaulatuslikud käsud, mis
tavaliselt antakse kirjalikult ja ohutus kohas. Antakse
tavaliselt kahes osas:
1. Esialgsed käsud
2. Kinnitavad käsud
Formaalse käsu põhipunktid
a. Maa-ala
b. Olukord
c. Ülesanne
d. Läbiviimine
e. Lahinguteenindus toetus
f. Juhtimine ja side
C.TUNNI LÕPETAMINE
- Küsimused õppuritelt tunnis õpitu kohta.
- Kinnistage tunnis õpitut küsitlustega.
Kokkuvõte:
OPERATSIOONIKÄSU (VORM) (hiljem OK)
ÜLDOSA
1. Nagu on näidatud I osas, kehtivad OK kohta
olulisimad punktid:
a)
vorm;
b)
viis paragrahvide pealdist;
c)
punktid 1a, 1b ja 1c;
d)
§ 2 alapunktid puuduvad.
2. Ülejäänud lisas A esitatud informatsioon on mõeldud
vaid juhtnöörina, mida ei peaks täht-tähelt tõlgendama, et
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mitte mingil moel piirata OK kasutamist.

((Muudatused suulistest käskudest, kui neid on)
Koopia nr.......koopiate
üldarv......
Väljaandja staap
Väljaandmise koht (või
kood)
Kuupäeva-kellaaja grupp
Viitenumber.......
OPERATSIOONIKÄSU TÜÜP JA
SEERIANUMBER
VIITED: kaardid, plaanid ja seonduv
dokumentatsioon.
AJATSOON: (Eesti kaitseväe siseseks kasutamiseks
mõeldud käsus ei ole vaja seda näidata).
LAHINGUKOOSSEIS: Käesolev info võib olla ära
toodud §-s 3 "Läbiviimine" või lisas A tekstina või
graafiliselt. Käesoleva pealdise all tuuakse sobival viisil
ära jõudude struktuur, k.a juurdelisatud jõud (vajadusel
koos ülemate nimede ja auastmetega).
Tugevdusallüksused asetatakse nende koosseisuliste
üksuste järele, mida nad toetavad.
MAASTIK:
Ilmastik
Tsiviilisikud
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1. OLUKORD
Edastada lühidalt üldine ülevaade, et alluvad ülemad
saaksid ettekujutuse hetkeolukorrast vastavalt
alljärgnevaile pealdistele:
a) Vastane (kui on tegemist mittesõjalise
operatsiooniga, siis märgitakse vastast või osapooli).
Koosseis, asukoht ja lahinguline paigutus, liikumine,
oodatavad jõud, nende määratlemine ning võimalikud
tegevusvariandid. Kui teabe hulk on suur, siis
täpsustused, skeemid jms esitatakse vastavas lisas;
b) Omad jõud Info oma jõudude kohta, mis ei
ole ära toodud kõrgema ülema operatsioonikäsus, kuid
mis võib otseselt seotud olla alluvate ülemate tegevusega
ja koostööga (naaberüksused, võimalik tuletoetus, selle
tellimise kord jms).
c) Naabrid
d) Tugevdused ja vähendused Käsu väljastanud
üksusele juurdelisatud või temast eraldatud üksused koos
rakendumise ajagraafikuga võivad olla ära toodud kas
käesolevas punktis, vastavas lisas või mõlemas.
2. ÜLESANNE
Selge ja napisõnaline avaldus alluvate üksuste poolt
läbiviidavate ülesannete kohta, nende eesmärk ja põhjus.
Käesolev § ei kuulu punktidesse jaotamisele ning sisu
peab vastama küsimustele KES?, MIDA?, MILLAL?,
KUS?, MIKS?
3. LÄBIVIIMINE
a) Lahinguidee ning see peab andma ülevaate
KUIDAS operatsiooni läbiviimist korraldada ning
sisaldama operatsiooni etappe, skeeme, tuletoetuse
plaani ja ülema kavatsust või taotletavat tulemust;
b) Ülesanded allüksustele (juhul kui see ei ole
ära toodud eraldi lisas) ja püstitatakse kindlatele
üksustele või väekoondise lahingukorra elementidele
vajalikud taktikalised ülesanded, tuues esile ka
koostööaspektid;
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c) Ülesanded lahingutoetusüksustele Käesolevat
punkti kasutatakse ainult juhul, kui ülesanded ei ole
leidnud kajastust eraldi teenindustoetust käsitlevas lisas;
d) Koordineerivad instruktsioonid antud punkti
kasutatakse instruktsioonide kirjeldamiseks kahele või
enamale üksusele pealkirja all
4. TEENINDUSTOETUS
Sisaldab administratiiv- ja teenindustoetuslikke
korraldusi, mis on mõeldud operatsiooni toetamiseks,
ning ülema suunitlusi teenistuste ülematele. Kui
kõnealused suunitlused on pikad või ei ole valmis OKsse lülitamiseks, siis jäetakse nad välja ja edastatakse
eraldi, tehes selleks käesolevas punktis vastavasisulise
viite. Esmatähtsaid asju esitatakse siin koos kõnealuse
viitega muudele materjalidele. Kõrgemates väekoondistes
on tõenäoliselt käesolevas paragrahvis viide "Vaata
Admin-/TagK". Madalama taseme üksustes võib
käesolev paragrahv välistada vajaduse Admin- /TagK
järele. Punktides tuuakse esile:
a) teenindustoetuse kontseptsioon. Üldise
operatsiooni lahtimõtestamine toetusüksuste
seisukohast vaadatuna;
b) materjalid ja teenindamine. Esitatakse varustuse,
hoolduse, transpordi ning selleks vajalike vahendite
ja tööjõu kasutamise juhised;
c) meditsiiniline teenindamine ja evakuatsioon.
Eeskirjad ja plaanid hospitaliseerimiseks,
evakueerimiseks ja tavavajaduste korraldamiseks;
d) personal. Üksuste komplekteeritus, täiendamiste
korraldamine, personalialane teenindamine (k.a
tsiviilisikud ja sõjavangid);
e) tsiviil-sõjaline koostöö. Kirjeldab töökorraldust
elanikkonna ja sõjapõgenikega ning era- ja
riigiasutustega;
f) täiendavad märked (miscellaneous). Kasutatakse
juhtudel, kui mõni eespool loetletud punktidest
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vajalikku informatsiooni ei hõlma.
5. JUHTIMINE JA SIDE
Sisaldab infot juhtimispunkti asukoha ja järgnevate
ümberpaiknemiste kohta, sidekorralduse põhimõtteid
ning vastutuse jaotust, kontaktohvitseride tegevust,
äratundmise ja identifitseerimise alaseid instruktsioone,
võimalikke side- jm elektrooniliste vahendite kasutamise
põhieeskirju. Vajaduse korral võib ka vormistada eraldi
käsulisa.
KÜSIMSUED?
KELLADE KONTROLL
Instruktsioonid vastuvõtu kinnitamiseks:
Õigsuse kinnitus:
ülema allkiri
ülema ees- ja perekonnanimi
auaste
LISAD:
Jaotuskava:

OPERATSIOONIKÄSU (TÜHI VORM)
OPERATSIOONIKÄSU
TÜÜP JA
SEERIANUMBER
VIITED:
AJATSOON:
LAHINGUKOOSSEIS:
MAASTIK:
Ilmastik
Tsiviilisikud
1. OLUKORD
a) Vastane
b) Omad jõud
c) Naabrid
d) Tugevdused ja vähendused
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2. ÜLESANNE
3. LÄBIVIIMINE
a) Lahinguidee
b) Ülesanded allüksustele
c) Ülesanded lahingutoetusüksustele
d) Koordineerivad instruktsioonid
4. TEENINDUSTOETUS
a) teenindustoetuse kontseptsioon.
b) materjalid ja teenindamine.
c) meditsiiniline teenindamine ja evakuatsioon.
d) personal.
e) tsiviil-sõjaline koostöö.
f) täiendavad marked.
5. JUHTIMINE JA SIDE
KÜSIMSUED?
KELLADE KONTROLL
Instruktsioonid vastuvõtu kinnitamiseks:
Õigsuse kinnitus:
ülema allkiri
ülema ees- ja perekonnanimi
auaste
LISAD: Jaotuskava
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1.6 MAASTIKUMUDELI
VALMISTAMINE
Maastikumudel on formaalse käsu komponent.
Maastikumudeli ehitamise etapid: ülesande maa-ala
märgistamine kaardil, maastikumudeli aluspinna
ettevalmistamine, kaardi mõõtkava ülekandmine
maastikumudelile, tingmärkide asetamine,
maastikumudeli ehitamine käepäraste vahenditega.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk
Õppurid peavad teadma:
- teadma maastikumudeli ehitamise etappe
-

Oskama:
ehitada käepäraste vahenditega
maastikumudelit

Kestvus
2x45min
Õppevorm
Õppetund harjutusväljal (maastikul).
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat(rihmaga)
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Kompass
Kaitejõdude kaart 1:500001
Nuga (tääk)
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

2) Instruktori varustus
Märkmik, pliiats
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Välitahvel (instruktoril)
Välitahvli vildikad (instruktoril)
Ettevalmistused
• Märgista kaardil alad, mis tuleb kanda
maastikumudelile (kõikidele gruppidele erinev)
• Tee maastikuluure ala kohta kus hakkad tundi
läbiviima (see peaks pakkuma varjet nii õhu kui
ka otsetule relvade eest)
Soovitused
• Hea oleks kui instruktori näidis mudelil oleks
võimalikult palju erinevaid maastikuelemente
(jõgi, oja, kraav, kõrgendik, teed jne.)
• Kui grupid teevad mudeleid siis instruktor liigud
gruppide vahel ja instrueerib vajadusel
• Kui mudelid on valmis siis lase iga grupi ühel
võitlejal esitada teistele oma mudelit
Maastikumudeli esitus
• Mis kaardiga on tegemist
• Maastikumudeli põhja-lõuna suund
• Maastikumudeli mõõtkava
• Tähtsamad suunad ja kaugused maastikul
• Oma asukoht maastikul
• Tähtsamad asulad, teed objektid maastikumudelil
+ teised tingmärgid
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B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Valmista koolitamiskoht ette (puhasta aluspind, otsi
mudeli tegemiseks käepärased materjalid)
Kordamine
Millised on jaos enam kasutatavad tingmärgid?
Sissejuhatus
Selleks et kogu jagu näeks ja saaks piltliku ülevaate
ülesande täitmisest on vaja teha näitlikustav
maastikumudel mis lihtsustab JÜ käsu andmist.
Selgitage:
• Maastiku mudelit tehes peab silmas pidama
järgmist et see paikneks positsioonide taga
kaitselahingus. Lähtealal rännakul, rünnakul ja ka
patrull laagris.
• Maastikumudel teha varjatud kohta.
• Maastikumudeli suurus vähemalt 1x1m
• Tegemisel kasutada ainult looduslikke vahendeid,
et ootamatu vastasekorral ei jääks maha isiklikku
varustust.
• Põhja suund (orjenteeri mudel maastikuga),
vastase tuleku suund, tuleala vasak ja parem serv,
tulealustusjoon, koondtule punktid, raskerelvade
ja jaoülema asukoht, kaudtule sihtmärgid, RÜ ja
RV asukoht, tõkked.
Maastikumudeli aluspinna ettevalmistamine
• Mudeli servade mõõtmine ja märkimine
“mõõtkava”, aluspinna puhastamine või täitmine,
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•
•

•
•

aluspinna osadeks jagamine. (Eemaldatav pinnas
aseta telkmantlile)
Tähtsamate orientiiride ja reljeefi kandmine
mudelile.
Maastikumudeli tegemise eest vastutab
pooljaoülem. (Tema käsutuses on 1-2 võitlejat kes
tegutsevad vastavalt tema korraldustele) Näide:
rms Kallas teie otsite erinevat materjali millest
mudel teha ja kpr Pauk teie asetate minu
korralduste peale materjalid mudelile.
Märgista oma asukoht mudelil (koht kus käsk
antakse)
Enne käsu andmist määrata maastikumudeli
hävitajad vajadusel

C. TUNNI LÕPETAMINE
1)
2)
3)
4)

Küsimused õppuritelt tunnis õpitu kohta
Kinnistage tunnis õpitut küsimustega
Varustuse kontroll ja pakkimine
Relvade kontroll

Kokkuvõte
5) Maastikumudelil on käsu andmine sõdurile
vastuvõetavam kui lihtsalt kuiv jutt (käsu
ettelugemine)
Järgmise tunni teema lühitutvustu
Lahinguülesanded
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2 LAHINGÜLESANDED
2.1 JAO TEGEVUS RÄNNAKU
PEATUSTEL JA
PUHKEPAUSIDEL.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Jao tegevus peatustel ja puhkepausidel,
julgestuspeatused.
Õppetunni eesmärk:
Õpetada jao tegevust peatustel
Õpetada jao tegevust puhkepausidel
Õpetada jao tegevust julgestuspeatustel
Kestvus
2 X 45 minutit
Õppetunni vorm
Välitund
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat (rihmaga)
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
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Rakmed
Automaat

1 instruktorile
1 instruktorile

Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Ettevalmistused
Maastikuluure
Soovitused
Õppepadruneid ja paukpadruneid ei kasutata
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Relvade ohutuskontroll
Jälgida, et ei kasutataks mitte mingit laskemoona.
Kordamine
Puudub
Sissejuhatus
Rännak e. liikumine on peamine moodus eesmärgile
jõudmiseks. Seega tuleb liikumise planeerimisele,
puhkepeatustele, puhkepausidele ja täideviimisele
pöörata sama suurt tähelepanu kui lahingutegevuselegi.
Igal rännakul sõltuvalt pikkusest tuleb teha peatusi,
puhkepause,võivad olla ette planeeritud või mitte.
Puhkepeatuseks valitakse maastikul sobiv koht, mis
pakuks varjet,
Rännakupuhkus - tehakse 8...10 tunniste vahedega,
hoolduseks ja puhkuseks, kestvus mitu tundi.
Rännakupeatus - tehakse 2...4 tunniste vahedega,
kestvus 30 min...1 tund.
Tegevus puhkustel, peatustel
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-

Käseb puhkepausi ja ringkaitse (mehed võivad
võtta varustuse seljast, kuid jäävad oma
laskesektorisse, vajadusel paneb JÜ välja
täiendava julgestuse ohtlikku suunda).
- Ettekanne RÜ-le puhkealale saabumisest
(jaoülem teostab ettekande puhkealale
saabumisest ning saab uued instruktsioonid RÜ,
kui neid on).
- Puhkepausi ajaline pikkus (puhkepauside ajaline
pikkus määratakse ära eelnevalt rännakukäsus,
kuid sõltuvalt olukorrast võib neid vajadusel
korrigeerida).
- Jaoülem käseb juua vett, süüa, kohendada,
kontrollida varustust ja maskeeringut (vajalik
enese kosutamiseks, et suudetakse edukalt jätkata
rännakut või täita eesolevat ülesannet.)
- Ettekanded jaoülemale puudustest (kõikidest
puudustest koheselt ettekanda jaoülemale).
peale puhkealalt väljumist kontrollitakse, et
midagi ei jäänud maha (lahingpaarilised
kontrollivad üksteisel).
- JÜ võib anda uusi andmeid vaenlasest ja selle
tegevusest.
- puhkepausi lõppedes saadab välja eeljulgestuse
(võimalik, et see on eelnevalt juba välja pandud.
Kui on eelnevalt välja pandud, siis JÜ kas vahetab
mehed välja või annab instruktsioonid samale
lahingpaarile jätkamaks eeljulgestust).
- käseb jaoliikumismooduse (ahelik, järjestikku,
noolepea).
- käseb vaatlussuunad ja vahed meestele (sõltuvalt
maastikust, aastaajast)
- jaoülema märguande peale alustatakse liikumist
(märguanne käemärk või muu eelnevalt
kokkulepitud signaal)
Selgitage, et
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Julgestuspeatus - Jaoülem käseb jao julgestuspeatuse
(alla 5 min varustus seljas ja mehed moodustavad
jaoülema ümber ringkaitse). Joonis 2.1 ja joonis 2.2
- et kontrollida kaarti,
- hõivata kogunemispunkt,
- vaadelda ohualasid,
- lasta meestel kohenduda ja juua vett,
- teha luuret objekti kogunemispunkti hõivamiseks
- jms.
Jagunevad: lühikesteks alla 5 min ja pikkadeks üle 5
min. Kõikide peatuste korral peab üksus säilitama 360
kraadi julgestust enda ümber.
Lühikesed- korral jäävad mehed põlvelt laskeasendisse,
seljakotid seljas ja kõik varustus küljes, nagu
liikumiselgi. Määratud võtmeisikud (tulemeeskondade
ülemad, sidemees) kogunevad vaikselt ringkaitse
positsiooni keskele, kus nad saavad informatsiooni ja
edasised ülesanded ülemalt. Kui ülem otsustab
julgestuspeatuse lõpetada ja välja liikuda, annab ta sellest
käemärgiga märku ja üksus jätkab liikumist planeeritud
suunas. Oluline on kõik mehed julgestuspeatusest välja
lugeda (ülema abi), veendumaks, et keegi, ega miski ei
jää peatuskohta maha. Pimeda ajal tehakse see füüsiliselt
puudutades iga väljumispunkti läbivat meest käega. Kui
kõik on väljaloetud, annab lugeja sellest käemärgiga
teada üksuse ülemale.
Pikad- korral minnakse samadel positsioonidel lamades
laskeasendisse säilitades oma vaatlussuuna. Seljakotid
võetakse maha ja pannakse (ette või kõrvale) nii, et see ei
segaks vaatlust, kuid pakuks mingisugustki varjet ja
varjatust.
Varustuse kinnitamisel säiliks aktiivne julgestus
vähemalt 50% ulatuses. Seega üks lahingupaarilisest
kinnitab varustuse, teine teostab julgestust. Seejärel
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jäävad varustusega mehed laskeasendisse põlvelt ja seni
julgestust teostanud lahingupaarilised kinnitavad
varustuse. Edasine protseduur on sama nagu lühikese
peatuse korralgi.
Julgestamise võimalus - Selleks moodustatakse kohe
peale peatuse märguande saamist ringkaitse käigult
(sigari kujuline), võetakse põlvelt laskeasend ja
teostatakse asukoha kontroll.

53

Jao julgestuspeatus. Joonis 2.1

Jao julgestuspeatus (sigari kujuline) Joonis 2.2
Asukoha kontroll on oluline veendumaks peatuspaiga
ohutuses ja sobivuses.
Kontroll hõlmab järgnevaid protseduure:
Kuula – kuulatakse ümbrust, et ei oleks hääli vastasest,
asustusest
Vaata – vaadeldakse ümbrust otsimaks jälgi vastasest,
hiljutisest inimtegevusest alal
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Haista – tunnetatakse lõhnu, mis viitavad inimtegevusele
(bensiin, suits, toidulõhn jne)
Sellist kontrolli tehakse kohe peale peatumist kestvusega
2 – 3 minutit kui ülem ei otsusta teisiti.
Kui ülem on veendunud peatuspaiga ohutuses, viib ta läbi
tegevuse, milleks peatus oli planeeritud.
Kinnistage küsimustega!
Praktiline harjutamine
Drill eelnevalt õpitud teemal, määrake erinevaid
jaoülemaid ning antke erinevaid situatsioone neile, mis
hõlmaksid tegevust peatustel ja puhkepausidel, vajadusel
parandades jao tegevust ning andes juhiseid tegevuse
paremaks õnnestumiseks.
C. TUNNI LÕPETAMINE
- Andke võimalus esitada sõduritel küsimusi!
- Korrake üle tunni teema
Relvade ohutuskontroll
Maa-ala ja varustuse kontroll
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2.2 TEGEVUS SATTUDES
MIINIVÄLJALE
Jao tegutsemisvõtete järjekord jalgsi- ja motoriseeritud
rännakul sattudes miiniväljale.
Üldlevinud miiniväljade suurused.
Jao juhtimine miiniväljale sattudes.
Miiniväljale juurdepääsu tõkestamine (oma üksuste
hoiatamine) ja ettekanne avastatud miiniväljast.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk:
Valmistada ette õppurid tegutsema sattumisel
miiniväljale jalgsi- ja motoriseeritult.
Õppur peab teadma ja oskama peale õppetundi:
- Oskama tegutseda jalgsi- ja motoriseeritud
rännakul miiniväljale sattudes
- Oskama avastatud miinivälja tõkestada ja teha
vastavasisuline ettekanne
- Teadma üldlevinud miiniväljade suurusi ja
iseärasusi
- Teadma jao tegutsemise võtteid jalgsi- ja
motoriseeritud rännakul miiniväljale sattudes
Kestvus
3x45min
Õppevorm
Õppetund harjutusväljal (maastikul).
Varustus
1) Allüksuse varustus
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Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Abimaterjal
Märkmik, pliiats
Märgistamisvahendid (puna valge lint)
Õppemiinid (võib kasutada puidust välja lõigatud kettaid
või siis jahilaskmises kasutatavaid kettaid)
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistus
Lõigata välja puidust kettad
Instrueerida abikoolitajad (toimuvast)
Soovitused
Esimene tund on teoreetiline, kus instruktor teeb
jooniseid ja õpetab tegutsemist miiniväljale sattumisel
jalgsi-ja motoriseeritud rännakul. Abikoolitajad näitavad
praktiliselt kuidas käituda ja tegutseda miiniväljal.
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Teine tund on praktiline tegevus jalgsi
Kolmas tund on praktiline tegevus motoriseeritult
Iga jao juures jao instruktor-koolitaja (allohvitser)
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Panna maha miiniväljad erinevatesse kohtadesse
(metsasihtidele, metsateedele ja väikematele lagendikele)
Kordamine
Esitage küsimus milliseid miinivälju kasutatakse Eest
kaitseväes.
Sissejuhatus
Selgitage: Iga jao võitleja peab teadma üldlevinud
miiniväljade suurusi, oskama tegutseda õigesti sattudes
miiniväljale jalgsi või motoriseeritud rännaku käigus
ning suutma juhtida jagu miiniväljal.
Kui satutakse miiniväljale tuleb säilitada rännakurivistus
iga võitleja jälgib oma sektorit keegi ei tohi astuda
kõrvale.
Üldlevinud miiniväljade klassifikatsioon ja suurused

-

MIINIVÄLJADE KLASSIFIKATSIOON
Jalaväevastased miiniväljad (MV laius 10-50m,
pikkus 30-300m)
Tankitõrje miiniväljad (MV laius 60-120m,
pikkus 200-300m)
Segamiiniväljad (MV laius 80-100m, pikkus
200m)
Puistmiiniväljad (MV laius 50-200m, pikkus 3002000m)
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1. Jalaväevastased miiniväljad
Fugassmiinid PMN, PMN2

Ringtoimega kildmiin POMZ 2M
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Ringtoimega kildmiin OZM 72 (hüpikmiin)

2. Tankitõrje miiniväljad
Veeremivastased miinid: TM 62 ; TM 72; TM 89
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Põhjavastased miinid: TMK 2

3. Segamiiniväljad
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Veeremivastased miinid: TM 62 ; TM 72; TM 89;
Fugassmiinid PMN; PMN2

4. Puistmiiniväljad
Levitamistavad: kaudtuli, helikopter, lennuk,
heiteseade
Veeremivastased miinid: PTM-3
1-2 / 20x20m
Jalaväevastased miinid: PFM -1; POM-2
2-3 / 20x20m
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Miiniväljale sattudes tuleb tegutseda alljärgnevalt:
Sattudes miiniväljale (jalgsi)
Seis miinid! (Kui keegi astub miinile siis seda on kuulda
kui avastatakse visuaalselt siis vastav käemärk või
pimedas hääl käsklus).
Koheselt jäädakse seisma, kõik kükitavad maha (põlve
maha ei tohi panna) jäädes vaatlema oma laskesuunda.
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Tehakse endale ruumi, kontrollides enda lähiümbrus
(kõigepealt visuaalselt ja siis kasutatakse käepäraseid
vahendeid nuga või tääk ning kontrollitakse ala iga 2-3
cm tagant ja 45 kraadise nurga all tehakse torge maase)
ala, mida kontrollitakse peab olema vähemalt jalalaba
suurune ning see tuleb märgistada kas siis lindi, väikeste
lipukeste või käepäraste vahenditega. Üks võimalus on
see et kontrollitud alale tõmmatakse ring noaga ümber.
Viimasena liikunud mees kontrollib tee tagasi umbes 100
m ja otsib sobiva koha, mis kindlasti ei ole mineeritud.
Kästud mehed liiguvad haavatu juurde, kontrollivad selle
ümbruse ja annavad esmaabi. Teised liiguvad tagasi
viimase mehe poolt leitud kohta.
Pannakse välja valve vähemalt 100 m kaugusel
miineeringust, millega takistatakse omade üksuste pääs
mineeritud alale. Evakueeritakse haavatu kontrollitud
teed pidi.( Joonis 2.3)
Ettekanne ülemale ja tagant tulevatele allüksustele
mineeringust.
Ettekanne sisaldab:
1) Miinivälja asukoht ja suurus
2) Miinide tüüp (ringtoimega miinid,
fugassmiinid)
3) Kaotused (haavatute ja surnute arv)
4) Millega jagu momendil tegeleb
Korraldatakse suunamine ja alustatakse ümberpääsu
otsimist ja märgistamist.
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Joonis 2.3
NB! Kui miiniväljale sattunud üksuse pihta avab
vaenlane tule siis koheselt vastutuli ja eemaldumine oma
tuletoetusel tuldud teedpidi tagasi.
(kui on tekkinud haavatuid siis õige tegevus on vastavalt
haavatu evakueerimisele lahinguväljalt)
Sattudes autoga miiniväljale
Ettekanne mineeringust sidevahendiga.
Väljutakse masinast tagant luugi kaudu. (juht ja
kõrvalistuja ei astu kabiinist otse välja vaid ronivad
mööda auto külge auto taha ja kasutavad liikumiseks
rattajälgi).
Haavatutele esmaabi.
Rattajälgi pidi 100-150m tagasi.
Valve välja.
Evakueeritakse haavatud ja varustust.
Alustatakse ümberpääsu otsimist ja sinna suunamist.
(Joonis 2.4)
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Joonis 2.4

C. TUNNI LÕPETAMINE
5)
6)
7)
8)

Küsimused õppuritelt tunnis õpitu kohta
Kinnistage tunnis õpitut küsimustega
Varustuse kontroll ja pakkimine
Relvade kontroll

Kokkuvõte
1) Vale tegutsemine miiniväljal võib ohtu seada
sinu ja kaasvõitlejate elu.
2) Järgmise tunni teema lühitutvustus
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2.3 JAO VARITSUSE
VASTANE TEGEVUS
Lahinguks ettevalmistumine, maastikul liikumine,
reageerimine vastase tulele, tapmisalast välja tõmbamine,
ümberrühmitumine.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk
- Jaoülem oskab juhtida jagu varitsuse vastases
tegevuses
- Jaoülem teab vajalikke käske varitsuse vastases
tegevuses
- Jaoülem teab sideettekandeid
- Üksikvõitleja oskab tegutseda varitsuse vastases
tegevuses jaoliikmena
Kestvus
4x45 min
Õppetunni vorm
Õppetund harjutusväljal
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat

1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
Valida maastik, mis võimaldaks viia läbi harjutust nii, et
jagu saaks liikuda malelauas ja saaks eemalduda 100-150
meetrit varjesse ning seal võtta ringkaitsesse.
Soovitused
Esimene harjutamine tõstke ise mehi nii nagu nad peavad
liikuma
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele
Kordamine
Harjutage läbi eemaldumine tuli ja liikumisega
Sissejuhatus
Varitsuse ohtlikul alal liikumine nõuab pidevat valvsust,
maastiku hindamist ja rutiinide eiramist. Varitsusest
võimalikult väheste kaotustega välja tulemine nõuab
kiiret otsustamist ja igalt jaoliikmelt täpset drilli
tundmist.
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Jao varitsuse vastane tegevus
Liikumine varitsus ohtlikul alal nõuab, et tarvitusele
võetakse kõik ettevaatus abinõud varitsuste vältimiseks.
Väldi rutiinset liikumist, jälgi pidevalt sulle antud
vaatlussektorit ning kanna ette koheselt kõigest
ebatavalisest. Jaoülemana vaatle maastiku pilguga kuhu
sina paneksid varitsuse. Kui võimalus väldi teid, vähene
on tõenäosus, et varitsus püsitakse metsasele alale kus
puuduvad teed või rajad. Säilita kogu aeg ringkaitse ja
seda ka liikumisel. Ürita petta vastast on liikumistega.
Varitsusele sattumine küljelt.
Varitsusele sattudes kohene varjumine ja vastutuli kõigist
relvadest (joonis 2.5). Kogu jagu võtab aheliku vastase
suunda kuid ei tohi ära unustada, et vastane võib teostada
veel lisa varitsusi lisa suundadest.

Joonis 2.5
Seejärel võtab jaoülem vastu otsuse eemaldumise suuna
kohta (soovitavalt tagasi kuna see on juba tuttav maastik
aga kui enamus üksusest on juba tapmisalast läbi tuleks
eemalduda edasi) ning annab eemaldumiseks käsu (Jagu,
eemalduda rullides paremale, 150, LÄKS!).
Eemaldumiseks võib ka kasutada suitsu (joonis 2.6).
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Joonis 2.6
Rullimisel tuleb jälgida, et korraga ei ole püsti üle kahe
võitleja. Rullimist jätkatakse seni kuni ollakse vastasest
ohutus kauguses. Jaoülem näitab suuna ja annab käsu
ringkaitseks. Seejärel toimub tavapärane
ümberrühmitumine ja jaoülem teeb ettekande
rühmaülemale (SITREP).
Kui varitsusele sattutakse lühidistantsilt (umbes 10-20 m)
ja vastane on vähemuses siis võib olla üks võimalikest
tegevus variantidest koheselt rünnata vastase positsioone.
Selleks peab jaoülem kiirelt hindama teda ümbritsevat
maastiku (tema ja vastase vahel ei ole näiteks
veetakistust) ja arvestama vastase suurust ja enda üksuse
olukorda (haavatud).
Varitsus eest.
Varitsusele sattumisel esimene mees avab koheselt
automaattule vastase pihta ja teine kiirete
üksiklaskudega. Kolmas või neljas viskab kohe välja
suitsu. Ülejäänud jaoliikmed varjuvad (astuvad paar
sammu kõrvale) ja jälgivad ümbrust kuid on koheselt
valmis üle võtma katteülesannet või evakueerima
haavatut (joonis. 2.7). Jaoülema käsu peale algab tagasi
rullimine ( Jagu, rullides tagasi, LÄKS!). Esimene
võitleja alustab jooksmist rühmituse lõppu. Tema taga
asuv võitleja astub paar sammu sisse poole peale seda kui
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ees olev võitleja on möödunud ja alustab katte
tegevusega, nii rullib kogu jagu tagasi (joonis. 2.8).

Joonis 2.7

Joonis. 2.8

Kui on tule alt eemaldatud siis võetakse jaoülema poolt
määratud kohta sisse ringkaitse ja teostatakse
ümberrühmitumine ning jaoülem teeb ettekande
rühmaülemale (SITREP).
Harjutamine.
Esmalt liigutage mehi ise vastavalt sellele kuhu nad
liikuma peavad ja seletage mida keegi parasjagu tollel
hetkel tegema peab. Harjutamisel jälgige, et salve
vahetus toimuks jooksmise pealt. Kui meeskond suudab
rahulikus tempos kogu drilli sooritada siis lisake tempot
ja lisage üks haavatu.
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C. TUNNI LÕPETAMINE
-

küsimused tunnis õpitu kohta
küsimused erinevate tegevuste kohta

-

varustuse pakkimine
ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

KOKKUVÕTE
-

varitsuse vastane tegevus algab sellest hoidumisega
varitsusele sattumisel hoiduda paanikast, mis võib
kergelt tekkida
haavatud tuleb tule alt kiirelt evakueerida
jaoülema kiired korraldused annavad hea eelduse
võimalikult väheste kaotustega varitsusest
eemalduda

72

2.4 TAKISTUSTE ÜLETAMINE
Takistuste ületamine.
Lineaarne ohuala. Väiksed ja suured avatud
ohupiirkonnad
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk
- Jaoülem oskab jagu juhtida erinevate takistuste
ületamisel
- Jaoülem teab vajalikke käske
- Üksikvõitleja oskab tegutseda jaoliikmena takistuste
ületamisel
Kestvus
8x45 min
Õppevorm
Õppetund harjutusväljal
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile

Salved
Puhastusvahendite komplekt
Abimaterjal
Märkmik, pliiats
Instruktori käsiraamat

3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
Sooritage maastikuluure, mille käigus leidke kaks
erinevat ala kus oleksid erinevad takistused. Metsa tee,
sõidu tee, väiksem lagendik ja suurem lagendik.
Soovitused
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele
Kordamine
Korrake jao erinevaid liikumisformatsioone
Sissejuhatus
Takistusteks võivad olla erinevad ohualad või piirkonnad
mida vastane võib katta oma vaatluse või tulega.
Nendeks võivad olla teed, sihid, põllud, heinamaad jne.
Alati kehtib printsiip kui võimalus mine ringi.
Lineaarne ohuala. Lineaarseks ohualaks võib olla
maantee, metsatee või metsasiht. Suuremate teede
läbimiseks tuleks võimalusel kasutada tee alt mineku
võimalusi (truubid, sillad). Kui tuleb ületada siis võiks
seda teha alljärgnevalt.
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-

Eesmine jaoliige märgates ohuala annab vastava
käemärgi.
Jagu moodustab julgestuspeatuse, jaoülem liigub
ette, et hinnata ohuala ja määrata kogunemispunkt
teisel pool ohuala (joonis 2.9).

Joonis 2.9

-

Kui jaoülem on otsustanud ala ületada kutsub ta
käemärgiga ette kaks viimast jao liiget jao lõpust ja
osutab neile julgestuskohad vaatlusaladega vasakule
ja paremale piki ohuala. Need kohad ei peaks asuma
kavandatavast ületuskohast kaugemal kui 10-15m.
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Jaoülema abi kontrollib, et viimaste jao liikmete
ette liikudes ei jääks vaatluseta taha jääv suund
(joonis 2.10).
-

Julgestajad liiguvad oma positsioonidele ja
veenduvad, et ohualal vastase tegevust ei ole ja
annavad jaoülemale vastava käemärgi , kui nad
märkavad märke vastasest või muust tundmatust
liikumisest annavad vastava käemärgi.

Joonis 2.10
Sellisel juhul jaoülem ei ületa ohuala vaid liigub
ohtu märganud julgestaja juurde, saab selgust
olukorrast ning otsustab edasise tegevuse.
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Kui julgestajad ohtu ei märka annab jaoülem
teisele pooljaole märguande ala ületamiseks.
- Jaoülema abi koos järele jäänud meeskonnaga
liiguvad üle ohuala ja kontrollivad eespoololeva
ala umbes 50 ulatuses.
- Jaoülema abi jätab laskuri liikumissuunal
kaugemasse luuratud punkti ja tuleb ise tagasi
ohuala piirini, kus annab jaoülemale märguande
ala kindlustamise kohta.
- Jaoülem annab esimesele pooljaole üle liikumiseks
märguande ja lõpuks kutsub ära julgestuse ja liigub
koos nendega üle.
- Kui esimene pooljagu on ohuala ületanud liigub
edasi, taastades oma esialgse lahingurivistuse. Kui
kõik on üle, moodustatakse esialgne jao
lahingurivistus käigult. (Joonis 2.11)
-
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Joonis 2.11
Kui peaks tekkima ohtlik olukord (vastane ilmub
nähtavale või avastab üksuse) mingis ületamise
faasis, siis toimitakse eelnevalt kokkulepitud plaani
alusel. Kui vastane ilmub nähtavale aga ei märka
üksust, siis peatatakse tegevus ja varjatakse end kuni
oht on möödas. Kui vastane avastab üksuse enne
ületamise algust, siis liigutakse tagasi viimasesse KPsse kasutades eemaldumisdrilli, kus üksus
ümberrühmitub. Jaoülem otsustab seal uue
liikumissuuna ja liikumine jätkub. Kui kontakt
toimub ületamise ajal siis võimalusel võideldakse
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üksus kokku kas siis ohuala ühel või teisel pool
sõltuvalt vastase suurusest ja asukohast. Kui vastane
poolitab üksuse siis liigutakse järgmisesse
kaugemasse KP-sse. Kui kontakt toimub vahetult
peale ületamist siis rakendab jaoülem sobivat
lahingudrilli (eemaldumine või rünnak).
Väikesed avatud ohupiirkonnad. Nendeks on
tavaliselt väiksemad lagendikud või põllud, kust
üksus saab mööduda, ilma et see kulutaks liigselt
aega. Tegevus sellise ala ette sattudes oleks selline.
• Juhtiv tulemeeskond peatab jao ja annab
ohupiirkonda teatava signaali.
• Jaoülem liigub ette juhtiva tulemeeskonna juurde,
et kinnitada ohupiirkond ja määrab lähema ja
kaugema külje kogunemispunkti.
• Jaoülem annab vastava korralduse, et möödutakse
ohupiirkonnast kõrvalt, kasutades ringiminekut
(Joonis 2.12) või kõrvalt möödumise meetodit
(Joonis 2.13)

Joonis 2.12

Joonis 2.13

Suured, avatud ohupiirkonnad. Nendeks on suured
lagendikud, põllud, kust ümberminek oleks märgatav
ajakulu ja seaks ohtu üksuse ülesande õnnestumise.
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Samas on sellise ala ületamine kõige riskantsem ja sellist
võimalust tuleks juba planeerimise käigus vältida.
•
•

•
•

Juhtiv tulemeeskond peatab üksuse ja annab
ohupiirkonda tähistava signaali
Jaoülem liigub ette ning kinnitab ohupiirkonna ja
määrab lähema ja kaugema külje
kogunemispunktid.
Jaoülem määrab liikumise suuna ja rivistuse
(suurendatud vahedega noolepea või ahelik)
Kui ala ületatud taastatakse endine lahingrivistus

Kui suurt avatud ohuala läbib tee siis ei käsitleta seda
eraldi lineaarse ohualana.
Harjutamine
Harjutamist alustage nii, et ise tõstate võitlejaid nii nagu
nad peaksid liikuma ja selgitage. Teist korda andke
juhtnööre kuhu keegi liigub ja kui sõdurid saavad aru
kuhu ja miks nad liiguvad võite lihtsalt võtta erinevaid
ohualasi ja piirkondi ning määrata erinevaid olukordi (
avastatakse vastane, vastane avastab jao tegevuse poole
ületamise protsessi käigus, tekkib haavatu jne)
C. TUNNI LÕPETAMINE
-

küsimused tunnis õpitu kohta
küsimused erinevate ohualade ja piirkondade
kohta
varustuse pakkimine
ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

KOKKUVÕTE
- alati üritage kõigepealt vältida ohuala või
piirkonda
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-

-

kui teil tuleb ohuala või piirkonda ületada olge
kindel , et see ei ole kaetud vastase vaatluse või
tulega
ohuala või piirkonda ületades säilitage 360 kraadi
julgestus
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2.5 JAO LUURE- JA
JULGESTUSPATRULL
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
- JÜ oskab läbiviia luure- ja julgestuspatrulli
- JÜ oskab teostada objektiluuret
- JÜ oskab teha patrulliettekannet
Kestvus:
2 teooriatundi, 6 praktilist tundi
Õppetunni vorm:
Klassitunnid, välitunnid
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver (rakmete küljes)
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Abimaterjal
Märkmik, pliiats
Instruktori käsiraamat
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused:
Maastikuluure,
õppeklassi ettevalmistus (powerpoint, jaotusmaterjal)
abikoolitajate kasutamisel nende instrueerimine
Soovitused:
Esmalt viige läbi klassitunnid ja selgitage üksikasjalikult
kõik punktid, seejärel liikuge üksusega maastikule,
määrake demo jagu, õpetage etappide kaupa ja ise tõstke
mehi
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö: Relvade OT kontroll enne tunni algust
Kordamine: Teooria tunnis õpitu kordamine
Sissejuhatus:
Luurepatrull on väike patrull, mida kasutatakse info
hankimiseks vastase kohta, luurepatrullid koguvad
informatsiooni vaatluse teel. Nende koosseis on
arvuliselt kõige väiksem, millega antud ülesannet täita
saab. See on tavaliselt patrulliülem ja kolm kuni viis
sõdurit. Neljameheline tulemeeskond on sobiv allüksus
luurepatrulli moodustamiseks. Varustuse hulka peab
kuuluma raadiosaatja ja võimalusel ka kuulipilduja (v.a.
luurepatrulli korral). Patrull hoidub kontaktist vastasega,
välja arvatud enesekaitseks.
LUURE
Instruktaaž ja luure
Patrulliülem peab:
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-

-

-

Veenduma, et talle on antud kogu info, mida ta
vajab, s.o kaardid, aerofotod, luureettekanded ja
eelmiste patrullide ettekanded.
Uurima ülesandega seotud maa-ala, pidades
silmas alljärgnevat:
Marsruut
Tõkked ja takistused
Orientiirid
Vastase vaatluspostid, järelvalveseadmed,
positsioonid
Surnud maa-ala ja varjatud lähenemisteed
Varitsuskohad
Valgustusvahendite mõju
Kontrollima väljamineku- ja sissetuleku
marsruute, etappide pikkust, aegu ja kompassi
näitu
Koostama teekonna kaardi
Hoidma oma plaani võimalikult lihtsana, eriti
öösel
Info edastamine tõkete või vastase asukoha kohta
Tuletoetuse tellimine
Korraldused toetuspatrullile kannatanute,
sõjavangide kohta

INSTRUKTORILE: Abimaterjalina saab kasutada
JALAVÄERÜHMA LAHINGUTEGEVUSE õpikut
9.2 PATRULL, raamatust selgitada kõik alapunktid
mis jäävad luurepatrulli läbiviimise alla.
PATRULLI LÄBIVIIMINE
Patrulli ülemal on käsk saadud, siis valmistab ta ette oma
käsu ja käsuandmise koha koos maastikumudeli ja
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objekti mudeliga. Käsk tuleb anda kogu patrulli
liikmetele.
Lõplik kontroll: Enne patrulli väljaminekut peab ülem
läbi viima viimase kontrolli, veendumaks, et patrulli
liikmed on korralikult varustatud ja ettevalmistatud (
raadiojaamad, tegevuste harjutamine erinevates
olukordades ). Patrulli liikmed peavad olema korralikult
moondatud( ei ole soovitav kanda riietust ja varustust mis
sahiseb ), peakate ei tohi katta kõrvu, samuti ei kanna
patrull kiivreid peas vaid need on kinnitatud rakmete
külge. Enne liikvele minekut peab patrulliülem tegema
marsruudikaardi.
INSTRUKTORILE: JÜ-tel/õppuritel peab olema
läbitud käsuõpe, maastikumudeli valmistamine,
varitsusvastane tegevus, jao liikumismoodused,
tegevus miiniväljale sattumisel. Materjali juurde on
lisatud ka luurepatrulli käsk, kus on kirjas kogu info
mida peab luurepatrulli käsk sisaldama. Enne
praktilise osa algust võiks olla instruktoril
ettevalmistatud käsuandmise koht koos maastiku- ja
objekti mudeliga, et ta saab selgitada JÜ-le/õppuritele
millised nõuded on esitatud käsuandmise kohale.
Marsruudid ja kogunemispunktid
Väljamineku ja tagasituleku marsruudid peavad olema
erinevad. Marsruutidele tuleb määrata kontrollpunktid
(KP-d) ja hädakogunemispunktid (HKP-d) ja viimane
kontrollpunkt (VKP), samuti peab olema määratud
kõikidele punktidele magneetiline suund. KP-d peab
olema määratud (võimalusel) sellistesse kohtadesse mis
on hästi ära tuntavad ( metsa sihtide ristumise koha
lähedal, veekogu lähedal ,soo serv), eriti vajalik on see
öösel kuna teatud aasta aegadel on nähtavus väga
piiratud. KP-de arv sõltub marsruudi pikkusest ja
maastikust.
Patrull liigub harilikult maleruudus, kuna see formatsioon
tagab hea manööverduse erinevates olukordades.
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Patrulliülem peaks olema esiotsa lähedal, kuid mitte
esimene. Tema positsioon peab võimaldama patrulli
orienteerumise ja tegevuse juhtimist. Liikumisel tuleb
aegajalt teha peatusi ja kuulamispause. Jõudes KP-ti
annab patrulliülem käemärgi ( öisel ajal kokkulepitud
häälsignaali vaikselt) ja seejärel patrull siseneb KP-ti,
mis on samuti eelnevalt kokkulepitud mis suunast toimub
sisenemine( nt kella kuuest). KP-s ringkaitse võetakse
sisse selliselt, et esimene mees jääb katma kella kuue
suunas , teine kaheksa – kuni ring täis saab (öisel ajal
meeskond „ seob jalgadega”) Kui KP on hõivatud siis
esimene tegevus on kuulamispaus, harilikult viis minutit,
seejärel JÜ saab uurida kaarti või vajaduse vestelda nt
.teejuhiga ( öisel ajal antakse märku kui nt JÜ tahab
rääkida kellegagi ning kaardi vaatamisel asetatakse
telkmantel üle pea, et ei kumaks lambi valgus läbi, ning
kogu tegevus toimub ringkaitse sees). KP-st väljumisel
alustab see mees liikumist kes esimesena ringkaitsesse
võttis ehk rullitakse KP-st välja ja jätkatakse liikumist
järgmisse KP-ti. Kõikidest looduslikest ja tehislikest
takistustest tuleb minna mööda või ületada need
taktikaliselt ( julgestusega), ning kanda need kaardile.
HKP-d on määratud juhuks kui tekib kontakt vastasega,
need punktid peavad olema samuti hästi äratuntavad
looduses.
VKP See on patrulli kõige tähtsam osa, mida tuleb
üksikasjalikult planeerida ja läbiproovida.
Sihtmärgi lähedal peab alati olema VKP, kuhu
kogunetakse enne otsustavat patrulltegevust. VKP
eesmärgiks on pakkuda kindlat ja kaitstud kohta üleliigse
varustuse mahajätmiseks ja kohta, kus grupid peale
tegevust sihtmärgis jälle kokku saavad. Võimaluse korral
peaks see asuma vastase eest varjatud maa-alal. Kui
lähiluureplaan nõuab kattetuld, mis peab toetama ja
aitama välja tuua ohtu sattunud lähiluuregrupi, peab
patrulli koosseis olema eraldi kattegrupp, mis asub
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väljaspool VKP-d. VKP-st ei saa sellist kattetuld anda,
sest see kahjustaks seda positsiooni ja muudaks ta
kindlustatud kohana kasutuks.
Enne VKP –ti jõudmist annab JÜ või teejuht käemärgi
või signaali mis on eelnevalt kokku lepitud, ning seejärel
sisenetakse VKP-ti, kui on tegemist jao suuruse üksusega
siis on mõistlik sooritada VKP luure , et veenduda selle
sobivuses. VKP hõivamine toimub samamoodi nagu KP
hõivamine, ainult JÜ jääb näoga sihtmärgi suunda, ning
kui ringkaitse on paigas toimub kuulamispaus. Peale
kuulamist paigutatakse üleliigne varustus VKP-s
(seljakotid kui on kaasas) ja pannakse välja julgestus
ohtlikku suunda, ning seejärel liigub välja
lähiluuregrupp.
Lähiluuregrupi koosseis sõltub patrulli liigist ja
ülesandest, luurepatrulli puhul koosneb grupp tavaliselt
ülemast ja ühest laskurist. Luuret teostatakse ümber
objekti karikakra meetodil , kui luure on teostatud
liigutakse tagasi VKP-ti või mujale kokkulepitud kohta,
võetakse üles kattegrupp ja varustus ning liigutakse
tagasi paiknemisalale.
Paiknemisalal patrulliülem teeb patrulliettekande kus ta
fikseerib kogu info vastasest, teekonnast ja takistustest
sihtmärgini ja tagasi ja esitab ettekande oma ülemale.
INSTRUKTORILE: Esmalt tehke kogu õpe läbi
alates patrulli väljumisest kuni objekti luureni
lühendatud vahedega, kui on kasutada kaks
instruktorit jao kohta siis jagage jagu pooleks, võtke
üks pooljagu kes on demo jagu, ning etappide kaupa
selgitage ja tõstke mehi. Näiteks liikumine: asetage
mehed malelauda ja laske neil liikuda ning teised
kõrvalt jälgivad, seejärel KP hõivamine, esmalt demo
meeskond seisab ja kuulab, kui olete ära rääkinud,
liigutage mehed paika.
Kui on kõik etapid läbi harjutatud siis üks instruktor
võtab ühe pooljao, teine instruktor teise pooljao,
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näidake patrulliülemale objekt mida nad peavad
luurama( objekt peab olema instruktori poolt ette
valmistatud) määrake ka KP-d ja VKP. Laske
üksusel liikuda iseseisvalt ja kui märkate viga siis
parandage ja laske teha uuesti.
Kui meeskonnal on tegevused selged siis andke
patrulliülemale käsk ja patrulliülem koostab ise
luurepatrullikäsu ja viib läbi patrulli ( see ei ole
mõeldud esimesel õppepäeval )
Luurepatrulli üheks alaliigiks on julgestuspatrull
Patrull on nii väike kui võimalik, kuid võib olla ka terve
jao suurune. Patrullil peavad olema sidevahendid ja ta
peab olema võimeline tellima ja juhtima kaudtuld.
Julgestuspatrullide põhiülesanded on:
- Jälgida ja kuulata tõenäolisi vastase lähenemisteid
ning varakult hoiatada vastase liikumisest
- Kontrollida surnud maa-ala nii
kaitsepositsioonide ees kui ka nende vahel
- Katta miinivälju ja tõkkeid, mida ei saa katta
põhipositsioonidelt sinna hulka võib kuuluda
miinivälja läbipääsude valvamine
- Mobiilse kaitse korral takistada infiltreerumist
hõivamata varje või lahingupositsioonidele
Julgestuspatrullid liiguvad oma positsioonile vargsi ja
püüavad jääda varjatuks, kuni nad peavad võitlema või
eemalduma. Nende varustuse hulka peaks kuuluma ka
kuulipilduja ja tankitõrjerelv.
INSTRUKTORILE: Julgestuspatrulli ülesanded ja
tegevused võib ära rääkida teooriatunnis koos
luureõppega ja julgestus patrulli õpet on hea läbi viia
siis kui on näiteks kaitse õpe.
TUNNI LÕPETAMINE
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Küsimused õppuritelt kogu õppeteemade kohta mida
päevajooksul käsitleti.
Küsimused instruktorilt, kinnistamiseks
Õppetunni/harjutuse kokkuvõte
Relvade ohutuskontroll
INSTRUKTORILE: Õppepäeva lõpus kui teete
kokuvõtet, siis tooge välja olulised vead, mis tehti ja
rõhutage tähtsamaid tegevusi luurepatrullis ( KP,
VKP hõivamine, objekti luure).
PATRULLI ETTEKANNE
Tüüp – Luure / Lahing/ Varitsus/ Vaatlus
Patrulli kutsung või hüüdnimi: „ BRAVO 1”
a. Kaardi informatsioon:
NUMBER: EESTI KAART 1:50 000 / 2. TRÜKK /
SEERIA N757 / O-35-54-CD SÕMERPALU
KOORDINAADID: ALGUSPÜNKT 30 71
PARANDUS: 00-98
b. Patrulli kooseis:
c.
ÜLEM: VBL JAAN KÄGU
ABI: SRS ANTTI SAABAS
LASKUR / SCOUT: JÜRI JALGRATAS
LASKUR / SANITAR: RMS ARVI KANA
d. Ülesanne:
SOORITADA OBJEKTILUURE JA SELGITADA
VASTASE PAIKNEMINE, SUURUS, RELVASTUS
NING TEGEVUS MAASTIKUPUNKTIS 764 120
HILJEMALT 24 1030 NOV 04
e. Kuupäev, aeg, ajavöönd:
f.
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AJATSOON: KOHALIK
PATRULL VÄLJUS: 24 0500 NOV 04
SAABUS: 24 1030 NOV 04
PATRULLI KESTVUS 5 TUNDI 30 MINUTIT
e. Teekonna joonis objektini ja tagasi
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ENY

ENY

VKP

240830NOV04
2KP

764
114

260615NOV04
240830NOV04

2BRDM 2KSK

1KP

N
1:5000
240500NOV04
1

A
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f. Teekonna kaart, objektini ja tagasi
Lõik

Kust

Kuhu

Asimu
ut
57-00

1. KP

769
104

766
114

2. KP

766
114

763
122

57-00

800m

3.
VKP

7631
22

764127

54-00

450m
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Distant
s
800 m

Märkmed
Asukoht: E-W
suunalisel metsateel
kõrgustik; 100 m
edelasse
Etapi kirjeldus:
tasane; okaspuu
mets; 200 m E-W
suunaline oja, 800 m
E-W suunaline
metsatee
Paremale:
elektriliin
Vasakule: N-S
suunaline metsatee
Mööda: E-W
suunaline
asfaltkattega tee.
Asukoht: metsatee
ja oja ristumiskoht
100 m lõunasse
Etapi kirjeldus:
tasane; okaspuu
mets; 200 m E-W
suunaline asfalttee;
kõrgustike ala;
lehtpuumets
Paremale: oja
Vasakule: metsatee
Mööda: oja või
metsatee ületamine
Asukoht: oja ja
lagendiku
kohtumiskohast 100
m itta
Etapi kirjeldus:
tasane; lehtpuumets;
100 m edela- kirde
suunalised metastee

ja oja; soine
segamets
Paremale: lagendik/
E-W suunaline
metsatee
Vasakule: E-W
suunaline oja
Mööda: N-S
suunaline oja

g. Kasulik taktikaline info/ maapinna kirjeldus
Lõik
1.
2.

3.

Märkmed
Maastik raskesti läbitav. Tihe alusmetsaga okaspuumets
(transpordil läbimatu). Nähtavus 50 m. Hoonestatud ala
asustatud. 3 heas korras telliskivihoonet.
E-W suunalise asfalttee äärde välja tihe alusmets. Tee
seisukord väga hea. Maastik raskesti läbitav (transpordil
läbimatu). Tihe lehtpuu alusmets. Maastik väga liigendatud.
kõrguste vahe 10 m. Nähtavus u. 30 m. Edela-kirde suunaline
tee ei ole asfalteega ristumiskohat kuni ojaga ristumiseni
sõidetav (metsatööde käigus purustatud).
Maastik raskesti läbitav. Kogu etapi ulatuses soine. N-S
suunaline oja väga kõrge veetasemega ja u. 5 m lai. Objekti
ala soine ja tee kõrval transpordile läbimatu. Objektil heas
seisukorras kruusatee (u. 5 m lai) hoonestus objektil. Tellistest
2 korruseline elumaja, tellistest kõrvalhoone, laudadest kuur.
VKP-st silmside objektiga puudub. Lagendik kaetud
põõsastega. Nähtavus u. 10m.
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h. Objekti skeem

BMP2
AT5

VKP
N
764
118

1:2000

240830NOV04

i. Nähtud vaenlane
Koht

Aeg

766114

24 0615 NOV
04

766117

240645
NOV04

764120

240830
NOV04

Märkmed (hulk, relvastus,
varustus jm)
2 BRDM2 ksh LIIKUS IDA
SUUNAS.
4 meheline patrull liikus pikki teed
suunas 06-00. Leitnant+ 3 seersanti.
Varustus aksu74, uue tüübi rd,
luurajate moondamiskombenisioon,
Elektrooniline abivahend?
(öövaatlusseade, soojuskaamera)?
1bmp 2 at5 kaevunud positsioonil
suunaga 16-00. Meeskond masina
läheduses valmiduses. 10 sõdurit
lahingpaaridena ringkaitse
positsioonidel ümber hoone.
Varustus aksu74, uue tüübi rd,
luurajate moondamiskombenisioon,
Elektrooniline abivahend?
(öövaatlusseade, soojuskaamera)?
U. 4 40-50 aastast sõjaväelast
hoones. Varustus. Ilma
eraldusmärkideta ja väeosa
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766114

tunnusteta jalaväe välivorm, püstolid,
kaartimapid.
Auto zil 130 (kohandatud inimeste
veoks). Sõitis ida suunas.

240930
NOV04

j. Kohtumise tulemused (kui oli kontakt)
Koht
766114

Aeg

Märkmed (hulk, relvastus,
varustus, tegevus)
vaatlusega kokkupuude vastase
varustuse veokiga. julgestus puudus
auto zil 130 (kohandatud inimeste
veoks). jätkas sõitu ida suunas.

240930
NOV04

k. Kaardi parandused
Koordinaadid
764 116
765 110
765 118
765 116

Parandused
raiesmik
e-w suunaline oja on täielikult kuivanud.
n-s suunaline oja väga kõrge veetasemega ja
u. 5 m lai.
metsatee ei ole sõidetav

l. Mitmesugune info:
766114 hoonestatud alal u. 10 tsiviilisikut ja sõiduauto.
3 naist + 7 kuni 5 aastast last
m. Patrulli seis:
HAAVATUID 0 KADUNUID 0 SURNUID 0
VANGILANGENUID 0
MUUTUSTETA
n. Järeldused ja soovitused:
PUUDUVAD.
Allkiri
Nimi
Auaste
Üksus
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o. Hiljem instrueerinud ohvitseri märkmed:
Allkiri
Nimi / auaste
Üksus
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2.5.1 JAOÜLEMA
PATRULLIKÄSK
Viited:
Eesti kaart 1:50 000
O-35-54-CD
Ajatsoon: Kohalik
Maastiku kirjeldus: Maastikumudel ja teekonna kaart
OLUKORD
a. Vastane
Vastase mlrood on liikumas XY alale, tõenäolise
ülesandega hõivata Y alev, et luua sinna platsdarm MLP
läbilaskmiseks M linna suunal, mööda N-M mnt-d.
Vastase mlr. suurune üksus on liikunud Y alevist
lõunasse jäävale kõrgustikule, rühmitunud seal
lähikaitsesse ja saadab välja motoriseeritud luurepatrulle
Y alevist põhja suunas. Patrullid liiguvad jao ja pooljao
suuruste üksustena JVLM BMP 1-l või jalgsi.
Isikkoosseis on relvastatud automaatidega AK 74. Y
alevist põhjas koordinaatidel 543 ja 786 on arvatavalt
rajatud pooljao suurune vaatluspunkt. Positsioon,
isikkoosseis, relvastus ja varustus on teadmata.
b. Sõbralikud jõud
N-M mnt-l KKK alal on rühmitunud 210. JvP B ja C
JvK, ülesandega peatada vastase rünnakud M suunal
kuni 20 0800 APR 05
XY alal asub lahingusse A. JvK, mis härib vastase mlp.
teeliiklust M suunal kuni 17 0800 APR 05.
3. JvR paikneb X alal ja alustab alates 15 1700 APR 05
kuni jaosuuruste objektiluure patrullidega XY alal.
c. Juurdeantud/äravõetud üksused (lahingukoosseis):
Patrulli suuruseks on pooljagu. JÜ; kpr K; rms. S; rms.
U. Lahingpaarid; JÜ-rms. S; kpr. K-rms. U.
ÜLESANNE
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Patrulli ülesanne on selgitada objektiluurega vastase
suurus, paiknemine ning tegevus koordinaatidel 5436 ja
7865 hiljemalt 16 0650 APR 05
LÄBIVIIMINE:
a.Operatsiooni kontseptsioon:
Patrull on kolme-etapiline: 1. Liikumine patrullbaasist
kuni VKP-sse. 2. Tegevus objektil. 3. Liikumine VKP-st
patrullbaasi. Patrulli kestvus 12 h.
1. Etapp. Liikumine patrullbaasist VKP-sse.
Etapi pikkus 3 h. Varustuse kontroll 15 1600 APR 05
käsuandmiskohas. Lähtevalmidus 15 1655 APR 05
0600 tunnimehe juures. Liikumahakkamine 15 1700
APR 05 JÜ käsust. Liikumisformatsioon
paariskolonn, järjestuses rms. S, JÜ, kpr. K, rms. U.
Vajadusel, JÜ käsust (käemärk) kasutame
liikumismoodust järjestik Liikumisjärjekord rms. S,
JÜ, kpr. K, rms. U. Iga 10 minuti järel teeme
kuulamis- ja vaatlemispeatusi. Käsklus
kuulamispeatuseks on käemärgid “SEIS” ja
sõrmedega minutite arv. Liikume kasutades KP-sid.
(teekonna kaart) Tegevus KP-des. KP täpse asukoha
määrab JÜ käemärgiga “RINGKAITSE” ja
sõrmedega KP number. Samasse kohta võetakse sisse
ringkaitse (jalad “seotud”) liikumise järjekorras
kellaaegade järgi. (liikumissuund 1200) Peatus KPdes u. 5 – 10 min. Iga võtleja jälgib oma
vaatlussuunda. Kui on vaja infot vahetada on
märguandeks raputus jalasäärest. Märguande saanud
võitleja keerab end peaga ringkaitse sisse.
Liikumahakkamine KP-st löök vastu säärt. Liikumise
alustamine liikumisjärjekorras. Tegevus VKP-s. Enne
VKP õiget asukohta tehakse peatus käemärk
“RINGKAITSE” ja liigutus käega üle kõri. Tegevus
sama kui KP-des. Eel VKP-st läheb maastikuluurele
1. lahingpaar. Liikumahakkamise märguanne löök
vastu säärt. Esimene lahingpaar liigub LIIGUB98

KATAB meetodit kasutades VKP alale ja teostab
VKP täpse asukoha maastikuluure. Liikumisjärjekord
rms. S ja JÜ. Märguandeks on käemärgid “MARSS”
ja “LIIKUMISSUUND” Teine lahingpaar jääb
ringkaitses julgestama VKP ala suunas ja on valmis
andma eksitavat kattetuld. Õige VKP asukoha määrab
JÜ käemärgiga “RINGKAITSE” ja liigutus käega
üle kõri. Maastikuluure teostanud annab JÜ käsu
liikuda ülejäänud patrulli juurde, kasutades käemärke
“MARSS” ja “LIIKUMISSUUND”. Jõudes
ülejäänud patrullist u. 25 m kaugusele antakse
äratundmismärguanne, (käed üleval, relv vasakus
käes.) Võetakse uuesti sisse ringkaitse.
Kuulamispeatus 5-10 min. Liikumahakkamine löök
vastu säärt. Liikumise alustamine liikumisjärjekorras.
Rms. S. juhatab patrulli VKP asukohta ja märgib
selle käemärgiga “RINGKAITSE” ja liigutus käega
üle kõri. Ringkaitse sissevõtmine sama, mis KP-des.
Kuulamispeatus 5-10 min.
Eriolukorrad:
Vaatluskontakt vastasega. Käemärk “ VASTANE” ja
ettevaatlik varjumine. Teostatakse vaatlust ning
oodatakse vastase eemaldumist. Seejärel jätkatakse
patrulli. Kui vastane ei eemaldu, siis eemaldub patrull
JÜ käemärgi “MARSS” JA “LIIKUMISSUUND”
järgi. Liikumine lahingpaaride kaupa varjatult.
Eemaldumisjärjekord 2. lahingpaar; 1. lahingpaar.
Vastase vaatlusalast välja jõudes jätkatakse patrulli.
Raadioettekanne RÜle
Mõlemapoolne vaatluskontakt või varitsus: Vastase
märkaja käsklus “VASTANE PAREMALT”.
Iseseisvalt rühmitutakse vastase suunas aheliku,
varjutakse ja avatakse üksiklaskudega tuli. JÜ
käskluste järgi eemaldume, lahingpaaridena, “TULI
JA LIIKUMINE” meetodil, kuni oleme vastase
vaatlusalast väljas. JÜ käsklus “MINU JÄREL” ja
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eemaldume JÜ järel joostes kontakti alalt. Jätkame
patrulli. Raadioettekanne RÜle.
Tõketele, miiniväljale sattumine: Miiniväljalt
eemaldumine vastavalt jao tegevusele miiniväljale
sattudes. Eemaldume alalt ja jätkame patrulli.
Raadioettekanne RÜle.
Valgustusele sattumine: Valgustusrakett. Raketi
stardiheli peale iseseisvalt seis ja kui rakett ei ole
süttinud siis koheselt varjuda. Kui rakett on süttinud
siis aeglaselt, rahulikul varjuda. Valguse kustudes
eemaldume JÜ korralduste järgi alalt ja jätkame
patrulli. Raadioettekanne RÜle.
Eksimine: Eksinu määrab oma asukoha ja liigub
tagasi eelmisse KPsse. Ootab alates kohalejõudmisest
30 minutit. Kui patrull ei saabu liigub KP de kaudu
tagasi laagri alale. Viimases KPs enne baaslaagrit
ootab kuni 16 0630 APR 05, siseneb laagrisse ja teeb
ettekande RÜ. Kui patrull märkab võitleja kadumist
liigub ta tagasi eelmisse KPsse ja ootab 30 minutit.
Kui eksinu ei saabu jätkab patrulli. Raadioettekanne
RÜle
Sõjavang: Sõjavang võetakse ainult JÜ käsul 1
Lahingpaar julgestab ala ja 2 lahingpaar teostab
läbiotsimise ning kinnisidumise. Ettekanne
toetuspatrullile. Luurepatrull eskordib vangi
kokkusaamispunkti ning annab üle toetuspatrullile.
Raadioettekanne RÜle
Patrulli katkestamine. Patrull katkestatakse ainult RÜ
käsul. Kui ühendus RÜ puudub siis patrull jätkab
kuni koosseisust on alles lahingpaar. Patrulli
katkestamise korral liigutakse tagasi laagri alale
mööda KPsid. Laagrisse sisenemine 16 0630 APR 05
Kokkusaamine toetuspatrulliga.
Kokkusaamiskohale jõudnud üksus annab u 25-50 m
kaugusel äratundmismärguande ja liigub punkti. Kui
patrull jõuab alale esimesena rühmitutakse ringkaitsesse.
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Saabuva üksuse puhul järgitaks äratundmismärguannet ja
tunnussõna kasutamise reegleid. Võetakse sisse ühine
ringkaitse. Varustuse, sõjavangide ja haavatute
üleandmine toimub ringkaitse keskel.
2. Etapp. Tegevus objektil.
Etapi pikkus 6 h. VKP-st liigub objektile luuret
teostama 1. lahingpaar (JÜ; rms. S)
Liikumahakkamise märguanne löök vastu säärt.
Lahingpaar liigub LIIGUB-KATAB meetodit
kasutades objekti alale. Liikumisjärjekord rms. S ja
JÜ. Märguandeks on käemärgid “MARSS” ja
“LIIKUMISSUUND”. Liikumine otse objektile, nii
lähedale et saadakse sellest ülevaade. JÜ määrab
üksikmehe liikumisviisi, omavahel kokkulepitud
käemärkidega (hiilimine- ….; roomamine- …..).
Saades objektist ülevaate annab JÜ märku tagasi
liikumiseks käemärkidega “MARSS” ja
“LIIKUMISSUUND”. Jõudes välja kuuldekaugusest
liigutakse uuele suunale (kellaosuti liikumise järgi) ja
lähenetakse sellest suunast uuesti objektile. Tegevus
kordub niikaua kuni objektist on saadud, kõikidest
suundadest, ülevaade. Teine lahingpaar jääb
ringkaitses julgestama objekti ala suunas ja on valmis
andma eksitavat kattetuld. Luure teostanud annab JÜ
käsu liikuda ülejäänud patrulli juurde, kasutades
käemärke “MARSS” ja “LIIKUMISSUUND”.
Jõudes ülejäänud patrullist u. 25 m kaugusele antakse
lähenemismärguanne, käed üleval, relv vasakus käes.
Võetakse uuesti sisse ringkaitse. Kuulamispeatus 510 min.
Eriolukorrad:
Tulekontakt objektil: Luuregrupi kokkusattumisel
vastasega avatakse tuli JÜ käsul “TULD” ja
eemaldutakse koheselt kasutades lahingpaari
TULI JA LIIKUMIST. Tulega eemaldutakse
vaatusest välja. Seejärel JÜ käsklus “MINU
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JÄREL”. Tuli seis ja eemaldutakse joostes
HKPsse. Tegevus HKPs sama mis KPdes. HKPs
oodatakse patrull kokku ja seejärel liigutakse
laagrisse. Raadioettekanne RÜle. Tulekontakti
korral objektil avab tuletoetusmeeskond ülema
käskluse peale eksitava kattetule ja toetab
luuregrupi eemaldumist . Tule kestvus 1 minut.
Seejärel eemaldutakse HKPsse. Tegevus HKPs
sama, mis KPdes. HKPs oodatakse patrull kokku
ja seejärel liigutakse laagrisse.
Tulekontakt VKPs. Tuleteotusgrupi kokkusattumisel
vastasega avatakse tuli, lahingpaari vanema käsul
“TULD” ja eemaldutakse koheselt kasutades
lahingpaari TULI JA LIIKUMIST. Tulega
eemaldutakse vaatusest välja. Seejärel lahingpaari
vanema käsklus “MINU JÄREL”. Tuli seis ja
eemaldutakse joostes HKPsse. Tegevus HKPs
sama mis KPdes. HKPs oodatakse patrull kokku
ja seejärel liigutakse laagrisse. Raadioettekanne
RÜle. Kui tuletoetusgrupp alustab tuletegevust
eemaldub luuregrupp objektilt. Eemaldumine
LIIGUB-KATAB meetodil suurima võimaliku
kiirusega. Kuuldekaugusel objektist
eemaldutakse JÜ käsust “MINU JÄREL”, kiirelt,
järjestikus HKPsse. Tegevus HKPs sama, mis
KPdes. HKPs oodatakse patrull kokku ja seejärel
liigutakse laagrisse.
3. Etapp. Liikumine VKP-st patrullbaasi.
Etapi pikkus 3 h. Patrullbaasi liikumine toimub sama
marsruuti mööda, kust alale liiguti kasutades samasid
KP-sid. Liikumisformatsioon paariskolonn,
järjestuses rms. S, JÜ, kpr. K, rms. U. Vajadusel, JÜ
käsust (käemärk) kasutame liikumismoodust järjestik
Liikumisjärjekord rms. S, JÜ, kpr. K, rms. U. Iga 10
minuti järel teeme kuulamis- ja vaatlemispeatusi.
Käsklus kuulamispeatuseks on käemärgid “SEIS” ja
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sõrmedega minutite arv. Tegevus KP-des. KP täpse
asukoha määrab JÜ käemärgiga “RINGKAITSE” ja
sõrmedega KP number. Samasse kohta võetakse sisse
ringkaitse (jalad “seotud”) liikumise järjekorras
kellaaegade järgi. (liikumissuund 1200) Peatus KPdes u.5 – 10 min. Iga võitleja jälgib oma
vaatlussuunda. Tagasiliikumisel, esimeses KP-s,
toimub patrulliliikmete infovahetus. Märguandeks
raputus jalasäärest. Märguande saanud võitleja keerab
end peaga ringkaitse sisse. Liikumahakkamine KP-st
löök vastu säärt. Liikumise alustamine
liikumisjärjekorras. Viimases KP-s enne patrullbaasi
oodatakse baasi sisenemise kontrollaega. Baasi võib
siseneda 16 0630 APR 05 või RÜ erikäsuga.
Eriolukorrad:
Vaatluskontakt vastasega. Sama kui etapp 1. Vastase
vaatlusalast välja jõudes jätkatakse liikumist
laagrisse. Raadioettekanne RÜle
Mõlemapoolne vaatluskontakt või varitsus: Sama
kui etapp 1. Vastase vaatlusalast välja jõudes
jätkatakse liikumist laagrisse. Raadioettekanne RÜle.
Tõketele, miiniväljale sattumine: Miiniväljalt
eemaldumine vastavalt jao tegevusele miiniväljale
sattudes. Eemaldume alalt ja jätkame liikumist
laagrisse. Raadioettekanne RÜle.
Valgustusele sattumine: Sama kui etapp 1. Valguse
kustudes eemaldume JÜ korralduste järgi alalt ja
jätkame liikumist laagrisse. Raadioettekanne RÜle.
Eksimine: Eksinu määrab oma asukoha ja liigub ise
edasi järgmisse KPsse. Ootab alates kohalejõudmisest
30 minutit. Kui patrull ei saabu liigub KP de kaudu
edasi laagri alale. Viimases KPs enne baaslaagrit
ootab kuni 16 0630 APR 05, siseneb laagrisse ja teeb
ettekande RÜ. Kui patrull märkab võitleja kadumist
liigub ta edasi järgmisse KPsse ja ootab 30 minutit.
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Kui eksinu ei saabu jätkab patrull liikumist laagrisse.
Raadioettekanne RÜle
Sõjavang: Sõjavang võetakse ainult JÜ käsul 1
Lahingpaar julgestab ala ja 2 lahingpaar teostab
läbiotsimise ning kinnisidumise. Luurepatrull
eskordib ise vangi laagrisse. Raadioettekanne RÜle
Kokkusaamine toetuspatrulliga. Tagasiliikumisel ei
kasutata. Erandolukorras (mitu sõjavangi, mitu
haavatatut) sama kui etapp 1.
b.Ülesanded manööverüksustele
rms S ülesanne on patrulli eesjulgestus ja liikumistee
valik. Lisaülesanne julgestada JÜ objektil;
kpr. K ülesanne on orienteerumise kontroll liikumisel.
Lisaülesanne on tuletoetusmeeskonna juhtimine VKP-s ja
patrulli ettevalmistamise ajal, varustamise juhtimine.
rms. U ülesanne on sammupaaride lugemine liikumisel ja
tagajulgestus. Lisaülesanne on tegutseda
tuletoetusmeeskonnas VKP-s ja med. abi patrulli käigus.
Lahingpaaride ülesanded:
1. lahingpaar: ülesanne on luure teostamine
objektil.
2. lahingpaar: ülesanne on tegutseda
tuletoetusmeeskonnana VKP-s
c.Ülesanded lahingutoetus üksustele
Lahingtoetus patrullile puudub.
d.Kooskõlastavad juhised:
Jao tegevusala piirid
Koodipunktid
KP-d; VKP; HKP
Objekt
Piirangutega alad
Ajalised piirid: patrulliharjutus 15 1400 APR 05
varustuse kontroll 15 1600 APR 05; lähtevalmidus 15
1655 APR 05; liikumahakkamine 15 1700 APR 05;
baaslaagrisse sisenemine 16 0630 APR 05;
luureettekande esitamine 16 0650 APR 05
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Etappide pikkused: liikumine VKP-sse 3 h; tegevus
objektil 6 h; liikumine baaslaagrisse 3 h.
Olukorra ettekanded RÜ paaris täistunnil.
LAHINGU TEENINDUSTOETUS:
a.Toetuse kontseptsioon: Patrulli teenindustoetus
toimub toetuspatrulli kaudu, mis asub alates 15 1700
APR 05 koordinaatidel 752 145 Ühendusevõtmine
toetuspatrulliga rühma sidevõrgu kaudu. Vajalik toetus,
evakueerimine, eskort tagatakse soovitud kohta (asukoht
koodipunktidega).
b.Varustamine ja teenindus: kpr. K. RV käest välja
võtta öövaatlusseade, binokkel ja kuivtoit 24 h 15 1330
APR 05. RVga kokku leppida sooja joogi valmistamine
16 0630 APR 05. Patrulli varustus: 2 topograafilist Eesti
kaarti 1:50 000 leht O-35-54-CD. Jaotus JÜ ja kpr. K. 1
Öövaatlusseade ja 1 binokkel. Jaotus JÜ.1 med. paun.
Jaotus rms. U. Üksikvõitleja varustus: Relvastus: AK4 ja
90 padrunit, 2 lahing-granaati, 1 signaalrakett (punane), 1
valgustusrakett, 1 suitsugranaat. Rasked lahingrakmed,
komplekteeritud 24 h maastikul viibimiseks. Toit,
kuivpakina 24 h. Riietus: Seljas suvine välivorm, saapad,
müts. Rakmetesse pakitult 1 element soojast riietusest.
Lisavarustus: taskulamp, kompass, kirjutusvahendid.
c.Med evakuatsioon ja hospitaliseerimine:
Tegevusvõimelisele haavatule antakse patrulli käigus
esmaabi ja ta jätkab patrulli. Tegevusvõimetu haavatu ja
langenud evakueeritakse toetuspatrulli abil. Teotuspatrull
evakueerib haavatud või langenud baaslaagrisse, kust nad
viiakse rühma vahenditega kompanii juhtimispunkti.
d.Isikkoosseis: Patrulli liikmete asendust patrulli käigus
ei toimu. Sõjavangide võtmine JÜ käsul. Sõjavangid
eskorditakse toetuspatrulli abil baaslaagisse ja sealt
rühma vahenditega kompanii juhtimispunkti
e.Tsiviil-sõjaline koostöö: Kohalikud elanikud ei ole
vaenulikult meelestatud. Kokkupuudet vältida.
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Mõlemapoolse vaatluskontakti korral eemaldumine JÜ
käsu järgi.
f.Muu
JUHTIMINE JA SIDE:
a.Juhtimine, kontroll ja kommunikatsioon: RÜ
asukoht baaslaagris. Sidepidamine raadiojaamaga.
Sagedus 65350, varusagedus 73500. Üleminek
varusagedusele käsust “ÄIKE”; Kutsungid: RÜ
“BRAVO 1”; patrull “BRAVO 13; toetuspatrull
“BRAVO 11”. Patrulli kuuldeloleku aeg paaris täistund
kuni +5 min. Toetuspatrull on alaliselt kuuldel. Koheselt
ettekantavad asjad: 1 ) vaatlus- või tulekontakt vastasega
1 ja 3 etapis. 2) teadmata tõkked või miiniväljad. 3)
patrulli isikoosseisu vähenemine (eksimine, haavatu,
langenu) 4) tulekontakt objektil 5) luure lõpetamine
objektil 6) massihävitusrelvade kasutamine või nende
kasutamise tunnused 7) sõjaõiguse reeglite rikkumine
vastase poolt. Tunnussõna “DELTA- GOLF”;
Rühmasisene äratundmismärguanne: käed üleval relv
vasakus käes.
b.b.Käsuliin. Patrulliülema asendus: kpr. K; rms. S; 1.
lahingpaari vanem JÜ; 2. lahingpaari vanem kpr. K
C. TUNNI LÕPETAMINE
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2.6 LAHING- JA
TOETUSPATRULL
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
- JÜ oskab läbiviia lahing- ja toetuspatrulli
Kestvus:
Õppetunni vorm: välitunnid
Varustus:
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver (rakmete küljes)
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Välitahvel
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused:
Maastikuluure
abikoolitajate kasutamisel nende instrueerimine
vastase instrueerimine
Soovitused:
Ennem praktilist osa võib läbiviia väikse teooria.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö:
OE tutvustamine imitatsioonivahendite kasutamise kohta,
relvade OT kontroll enne tunni algust
Kordamine:
Sissejuhatus:
Lahingpatrulli ülesanneteks on segada, varitseda, rünnata
vastest ja viia läbi petteoperatsioone. Patrull on valmis
võitlema ning sellele vastavalt ka varustatud.
Lahingpatrullile võidakse anda alljärgnevaid ülesandeid:
- Vastase patrullidelt tegevusvabaduse äravõtmine
- Vastase töögruppide segamine ja pidurdamine
- Vastase tähelepanu kõrvale juhtimine osana
petteplaanist
- Ründeoperatsioonide läbiviimine
- Jalaväevastane ja tankitõrjevaritsus
- Teiste jalaväeliikide lure- ja töögruppide
kaitsmine
INSTRUKTORILE: Üksusel peab olema läbitud:
luureõpe, varitsuse püstitamine, rünnakuõpe, käsuõpe
ja kõiki tegevusi on harjutatud.
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Üks meetod kuidas tundi läbiviia: andke JÜ-le käsk
viia läbi lahingpatrull, mille eesmärk on püstitada
varitsus kuskile teelõigule või ristmikule.Seejärel JÜ
koostab käsu ja annab selle üksusele millega viib
lahingpatrulli läbi. Kuna lahingpatrull peab olema
valmis erinevateks ülesanneteks siis planeerige see
selliselt, et kui üksus siirdub varitsuskohta siis
vahepeal patrull kohtab vastest ja seejärel peab
läbiviima planeerimata rünnaku ( patrullil on ainult
info, et vastane võib olla alas). Liikuge ise patrulliga
kaasa, kui märkate midagi valesti menevat, siis
parandage kõrvalt ( liikumisel), kui tekib kontakt
vastasega siis laske harjutus lõpuni teha ja seejärel
tehke tagasiside.
C. TUNNI LÕPETAMINE
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2.7 VARITSUSE
PÜSTITAMINE
Jao varitsuse püstitamine. Varitsuse koosseis, varitsuse
liikmete ülesanded. Varitsuse ülesehitus ja tegevus.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
Koolitatavad peavad teadma:
• koosseisu ja liikmete ülesandeid
• varitsuse ülesehitust ja varitsuse püstitamist
Peavad oskama:
• tegutseda varitsusdrillis
•
Kestvus:
8x45 min
Õppetunni vorm:
Õppetund maastikul
¼ teooria
¾ praktika
Varustus:
1) Allüksuse varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
Pakitud seljakotid
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
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Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
Märkmik, pliiats
Abimaterjal
Pallinöör – signaali andmiseks varitsuses u. 200m
Näitlikustamisvahendid- teemakohased sildid vms
toetamaks teoreetilist tunniosa.
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistus:
Maastikuluure
näitlikustamisvahendite hankimine ja ettevalmistus,
abikoolitajate kasutamisel nende instrueerimine. Tunni
läbi- mängimine, ajakava planeerimine, signaalnööride
ettevalmistamine
Soovitused:
Ärge kasutage harjutamisel samasid positsioone.
NABK-le antav õpe peaks enam olema orienteeritud JÜ
tegevusele.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö:
Relvade Ohutuskontroll, varustuse kontroll
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Kordamine:
Jao lahinguks ettevalmistamine.
Lisaks koolitaja äranägemisel muud üksikvõitleja
oskused ja jao drillid.
Teha kindlasti tagasiside!
TEOREETILINE
Sissejuhatus:
Varitsus on üllatusrünnak, mille üksus korraldab
liikuvale või ajutiselt peatunud vastasele. See on
tavaliselt lühike lahing, mis ei nõua maa-ala
hõivamist ja hoidmist. Rünnak varitsusest toimub
tavaliselt lähemalt kui 100m. Rida edukaid varitsusi
aeglustab vastase liikumist ja teeb ta ettevaatlikuks.
Selgitage
1. Varitsuse koosseis ja liikmete ülesanded
Tapmisgrupp – Jao varitsuse puhul neli meest.
Tapmisgruppi peaksid kuuluma varitsusülem(JÜ) ja
kõige sobivamaks peetav relvade kombinatsioon,
tähtis on maksimaalne tulejõu kasutamine. Ülesanne
on katta tapmispiirkonda ja alustada varitsuse
rünnakut.
Peatamisgrupp - Jao varitsuse puhul neli meest,
mõlemal küljel üks lahingpaar.
Ülesanded:
hoiatada vastase lähenemisest küljelt takistada
vastase põgenemist anda tapmisgrupile külje kaitset
lüüa tagasi vastase küljelt tulev vasturünnak
Julgestusgrupp - Jao varitsuse puhul JÜA.
Asubvaritsuse taga. Ülesanne tagajulgestus ja
eemalduva meeskonna ülelugemine.
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Selgitage
2. Varitsuse ülesehitus ja varitsuse püstitamine.
Instruktori märkmed:
a) näidake joonist(eelnevalt ettevalmistatud) ning
selgitage
varitsuse ülesehitust(gruppide paiknemine).
b) selgitage varitsuse püstitamist alustades VKP-st
(viimane kogunemispunkt).
Käige lühidalt tegevused läbi.
Lineaarne varitsus (joonis 2.13)
VKP-sse jõudmine:
• ringkaitse
• jätta maha ning moondada mitte vajaminev
varustus.
• viimane instrueerimine, ettevalmistus ja kontroll
• lahinguks ettevalmistumine
Liikumine kogunemispaika
• kogunemispaik asub vahetult varitsuspaiga taga
(maksimaalselt 100 m)
• kogunemispaigast
hõivatakse
varitsuse
positsioonid
Varitsusülema lõplik luure:
• julgestuseks
kaasas
üks
lahingupaar
(peatamisgrupp)
• kui eelnevaks luureks pole aega olnud, peab seda
tegema lõpliku luure käigus
Varitsuse hõivamine:
JÜ
viib
kõik
grupid
eraldi
positsioonile
kogunemiskohast.
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•
•

•
•

•
•

•

Varitsusülem
liigub
koos
julgestusega
kogunemispaika tagasi.
Varitsusülem viib esimese peatamisgrupi
positsioonile (eemaldumistee joonisel)
Mehitatakse vastase arvatavale tuleku suunale
lähim positsioon.
Vajadusel
märgitakse
liikumistee
kogunemispaigast positsioonile nööriga, eriti
pimedas eemaldumise tarvis.
Positsioonil annab ülem tulesektori ning muud
vajalikud juhised.
Varitsusülem liigub peatamisgrupi positsioonilt
tapmisgrupi
positsioonile,
paigaldades
samaaegselt signaalnööri.
Signaalnöör paigaldatud liigub varitsusülem
tahasuunas tagasi kogunemispaika
Kogunemispaigast võtab varitsusülem teise
peatamisgrupi ning viib selle varitsusala teisele
küljele (eemaldumistee joonisel)
Vajadusel
märgitakse
liikumistee
kogunemispaigast positsioonile nööriga, eriti
pimedas eemaldumise tarvis.
Positsioonil annab ülem tulesektori ning muud
vajalikud juhised.
Varitsusülem liigub peatamisgrupi positsioonilt
tapmisgrupi
positsioonile,
paigaldades
samaaegselt signaalnööri.
Signaalnöör paigaldatud liigub varitsusülem
tahasuunas tagasi kogunemispaika.
Kogunemispaigast
võtab
varitsusülem
tapmisgrupi ning juhib selle otsesuunas
positsioonile (liikumistee joonisel)
Samaaegselt
paigaldatakse
signaalnöör
kogunemispaigast varitsusülema asukohani
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•

Positsioonil annab ülem tulesektori ning muud
vajalikud juhised.
Kattegrupp/julgestusgrupp jääb kogunemispaika
(jao puhul JÜ abi).

Varitsuse ülesseadmine:
• kui kõik grupid on positsioonidel, veendub ülem,
et peatamisgrupid on valmis.
• annab
gruppidele
märku
ülesseadmise
alustamiseks, üles seatakse side, kaitselaengud,
külgmiinid, raketid jms. (kui kasutatakse)
Külgmiini M14 saab peatamisgrupi tegevuses
edukalt kasutada. Silmas peab pidama, et miin
sihitaks eelnevalt korralikult välja ja initseeria
asukoht oleks kindlasti miinist kindlasti 20 m
kaugusel varje taga.
Kaitselaengud paigaldada peatamisgruppide
poolt selliselt, et laengu suund oleks tapmisala
poole, eesmärgiga hävitada tapmisalas ja/või sealt
välja liikuvat vaenlast. Initseerija peab jälgima, et
ta oleks initseerimise hetkel varje taga ja kaugus
kaitselaengust oleks min 20 m.
Kaitselaenguid võib paigaldadada ka varitsuse
taha külgedele, eesmärgiga vaenlase tiibavate
üksuste tõrjumiseks.
Varitsusest eemaldumisel tuleb olenemata
vajadusest kõik laengud, miinid jms initseerida.
Varitsus valmis:
• kui ülem saab igalt grupilt märguande, et kõik
mehed on oma positsioonidel tagasi, annab ta
märguande „varitsus valmis”.
• peale signaali on igasugune liikumine keelatud
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Lahingudistsipliin
Varitsuse ajal ei tohi teha mingit lärmi, hääljuhtimine viia
miinimumini ja liikumist nii vähe kui võimalik.
Kõik peavad olema valmis lõpetama operatsiooni ajaks
suitsetamise, köhimise ja leppima külma toiduga. See
võib kesta tunde või isegi päevi (pikaajalise varitsuse
puhul rajatakse lähedusse laager, et meeskonda vahetada,
puhkamiseks, söömiseks jne).
Valvsust tuleb kõrgel hoida.
Puhata võivad ainult need mehed, kellele ülem on selleks
loa andnud.
Reageerimine märguannetele peab olema kiire.
Kõik varitsejad peavad selgesti mõistma drille oma tule
tagasihoidmiseks ja tulistamiseks nii, et tappa.
Relvad peavad olema valmis esimese märguande peale
tulistamiseks.

Joonis 2.13

Tule avamine
Ülem peab asuma sellisel positsioonil, et tal on hea vaade
tapmispiirkonnale.
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Kui keegi märkab vaenlast:
• tõmbab ta sidepidamisnöörist või annab märku
lähenemise suunast ja vaenlase grupi suurusest
• grupiülemad peavad alarmeerima kõiki oma grupi
mehi ning varitsusülem peab tagama ka
varitsuslaagri hoiatamise, et väljavahetusgrupp ei
saabuks valel ajal
• märguanded tuleb anda võimalikult vähese heli ja
liikumisega
Kui vaenlane ilmub tapmispiirkonda:
• sihib iga mees oma relva nende peale ja ootab
märguannet tule avamiseks
• varitsus ründab siis, kui tapmispiirkonda on
sisenenud võimalikult palju vaenlasi ning nad on
jõudnud väikseimale võimalikule kaugusele
• tuld ei tohi avada niikaua, kuni vaenlane liigub
kellegi poole, kellel on tapmiseks parem
positsioon
Kui vaenlane käitub justnagu oleks ta varitsust
märganud:
• peab see mees, kes vaenlase taolist käitumist
näeb, ise rünnaku algatama.
Tule avamine:
• märguandeks ei tohi kunagi olla hüüe “Tuld!”,
valgustusrakett või sihtimata lask
• rünnakusignaaliks võib olla üks alljärgnevaist:
• sihitud
valang
automaatrelvast,
võib-olla
kuulipildujast, mida juhib ülem
• sihitud valang ülema relvast
• ühe või mitme suundmiini juhitud plahvatus
• kõik lasud peavad olema sihitud nii, et tappa
117

•

kui on juba tulistama hakatud, tuleb meestel võib
olla püsti tõusta, et liikuvaid sihtmärke tulistada

•

ülemal peab alati olema tagavaravariant
varitsuse rünnaku algatamiseks, juhuks kui
midagi juhtub selleksmääratud inimese või
moodusega

KONTROLL
Peale vaenlase hävitamist:
• ülem annab tulekäskluse “Tuli seis!” või “Vaata
ja lase!”
• paus (kestvus ülema äranägemisel)
• otsijad välja
• jälitamine
Läbiotsijad:
• kontrollib vaenlase olemasolu
• sõjavangid
• korjab kokku relvad ja varustuse
• surnute ja haavatute läbiotsimine
Läbiotsimine öösel:
• taskulampidel kokkulepitud valgus
• surnukehade
läbiotsimine
varitsuspositsioonide taga
• julgestada piirkond valgeksminekuni

teostada

EEMALDUMINE/ TAANDUMINE
Taandumisplaanid peavad ette nägema alljärgneva
tegevuse:
• surnute läbiotsimine peale edukat varitsust (kui
antakse läbiotsimiskäsk)
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•
•
•
•

kui varitsuspiirkonda ei satu ühtegi vaenlast ja
varitsus ei ründagi
kui ülekaalukas vaenlase vägi läheneb varitsusele
või kui varitsus seda
ründab ja vaenlane korraldab vasturünnaku
taandumine olukorras, kus suur hulk kannatanuid
mõjub kahjustavalt liikumise kiirusele ja
vaikusele

Taandumine toimub viimasesse kontrollpunkti mööda
kindlat marsruuti
Isikkooseisu kontroll
Taandumise järjekord:
• peatamisgrupid
• tapmisgrupp
• kaitsegrupp
Peatamisgrupp liigub tagasuunas kogunemispaika.
Seejärel liigub tapmisgrupp. Kattegrupp(JÜA) loeb
võitlejad üle. Kui kõik koos, liigutakse ühiselt VKP-sse
Kui varitsus ründab ja peatselt saab selgeks,et varitsuse
eesmärgi terviklik saavutamine on võimatu peab
varitsuse ülem ära kasutama üllatust ja vaenlase ridades
valitsevat segadust ning tekitama vaenlasele võimalikult
palju kahju, püüdes ise samal ajal end vaenlasest lahti
rebida.
Väiksemaid gruppe võib maha jätta, et nad kataksid
taandumist ja varitseksid vaenlase jälitajaid või
väljavahetajaid.
Vahemaad meeste ja gruppide vahel sõltuvad maastikust
ja sellest, kas on päev või öö.
PRAKTILINE
HARJUTUS 1
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a) Esimesel harjutamisel käige tegevused etapikaupa
läbi alustades VKP-st, selgitades igas etapis
tegevusi. Kasutage tunnis olevat jagu, kes teie
selgitamise järel vastavalt tegutseb.
b) Kasutage vähendatud vahe ja -vahemaasid.
c) Kui tunnis osaleb jaost suurem üksus, laske
demoharjutusel(esimene harjutus) ülejäänud
seltskonnal kaasa liikuda ning kõike kõrvalt
jälgida.
d) Andke igas etapis võimalus esitada küsimusi.
1. VKP-sse jõudmine
Selgitage tegevusi ning seejärel laske see läbi
teha.
2. Liikumine kogunemispaika
Käskige jaol liikuda 20m edasi ning käskige
„seis” ja öelge, et jõuti kogunemispaika.
3. Varitsusülema lõplik luure
Kogunemispaigas selgitage, kui varitsuseülem
peab vajalikuks teostab veel luuret.
4. Varitsuse hõivamine
Selgitage tegevusi ning seejärel laske see läbi
teha.
5. Varitsuse ülesseadmine
Selgitage tegevusi ning seejärel laske see läbi
teha.
6. Varitsus valmis
Selgitage tegevusi.
Korrake üle: lahingudistsipliin, tule avamine,
märguanded.
7. Eemaldumine
Selgitage tegevusi ning seejärel laske see läbi
teha, kuni üksus on tagasi VKP-s.
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HARJUTUS 2
a) Järgnevatel harjutustel peavad jaod tegutsema
eraldi, tuleb kaasata abikoolitajaid, kes
juhendaksid ja kontrolliksid tegevust.
b) Tehke harjutus reaalsete vahe ja –vahemaadega.
c) Käskige igas etapis tehtavad tegevused reaalselt
läbi teha.
d) Etendage ise koos abikoolitajatega JÜ-t ning
laske JÜ-l endaga kaasas liikuda. Teine variant, et
JÜ tegutseb, kuid koolitaja on kõrval
suunamas/juhendamas.
e) Tehke vahetult enne harjutust koos JÜ-ga kiire
maastikuluure planeeritavas varitsuskohas.
f) Kui ei tulnud hästi välja, lakse kogu tegevus
uuesti läbi teha.
g)
KINNISTAMISHARJUTUSED
a) Kasutada maksimaalselt ära olemasolevat aega.
b) Kinnistamisharjutused võimalikult reaalselt läbi
viia. (võite valmistada lahingkäsu, miini
imitatsiooni kasutamine, võimalusel vastase
imiteerimine)
c) Koolitaja pidev kontroll tegevuste üle ning hiljem
tagasiside.
NÄIDE
1. AA alal JÜ-le kiire lahingkäsk varitsuse
püstitamiseks (käsk olgu võimalikult lihtne).
2. JÜ maastikuluure (et ei kuluks palju aega mitte
planeerida varitsuskohta kaugele). Samal ajal
harjutab ülejäänud jagu JÜA juhtimisel varitsuse
püstitamisdrille.
3. JÜ saabub maastikuluurelt, kiire käsk jaole ning
planeeritava varitsuse läbimängimine.
4. Liikumine VKP-sse ja edasi varitsuse
püstitamine.
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Instruktori märkmed
RÜ käsust:
• Olukord
• üldine olukord
• andmed vaenlasest
• omad üksused - +
• Ülesanne
• üksuse ülesanne
• Teostus
• kes, kus, mida, millal, kellega, millega, kuidas,
ajakava
• Teenindustoestus
• toit, vesi, varustus, relvastus, laskemoon,
täiendused, haavatute evakuatsioon
• Juhtimine ja side
• ülesande juhtimine, sidepidamine, ettekanded,
ajad, vahendid, paroolid
JÜ käsk ( JÜ-le võib teha spikri lihtsustamaks tema
tegevust ja käsu andmist)
Teostus
Jao lahinguplaani kirjeldus:
• VKP, varitsuskoht, üldine põhimõte
• ajakava:
• relvade valmisolek, Aeg varitsus valmis
• varitsuse lõpp
Hõivamine:
• parem- ja vasak julgestusgrupp
• tagajulgestus
• tulegrupp
• otsijad
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•
•
•
•
•
•
•

sisenemine varitsus alasse + järjekord
signaliseerimise vahendid
valgustuse ja miinide paigaldamine
signaal varitsus valmis
graafiku pikkus
vahetuste süsteem
varustuse valmisolek

Julgestajate
signaalid:
Oodatud vastane
Ülekaalukas vastane
Tsiviil/põgenikud
Vastase
kontrollpatrulli
lähenemine
•
•
•

Üldised signaalid:
Tule avamine
Valgustamine
Miinide aktiviseerimine
Vaata ja lase – kui vaja
Tuli seis – kui vaja
Otsijad välja – kui vaja
Eemaldumise märguanne

eemaldumise kord
kui varitsust ei toimu, siis varustuse kokkupanek
liikumine VKP-sse

C. TUNNI LÕPETAMINE
Küsimused õppuritelt kogu tunni kohta.
Küsimused koolitajalt, kinnistamiseks.
Tunni kokkuvõte, tagasiside. Relvade ohutuskontroll.
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2.8 JAO PLANEERIMATA
RÜNNAK
Jao lahingudrillid: lahinguks ettevalmistumine,
reageerimine vastase efektiivsele tulele, vastase asukoha
kindlaks tegemine, vastase maha surumine, tulevõitluse
võitmine, rünnak, ümberrühmitumine.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk
- Jaoülem oskab juhtida jagu planeerimata rünnakus
- Jaoülem teab vajalikke käske planeerimata rünnaku
teostamiseks
- Jaoülem teab sideettekandeid
- Üksikvõitleja oskab tegutseda planeerimata
rünnakus jaoliikmena
Kestvus
8x45 min
Õppevorm
Õppetund harjutusväljal
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

Kiiver
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
Märkmik, pliiats
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
Sooritage maastikuluure, mille käigus leidke kaks
erinevat ala üks lage ja teine erinevaid varjeid pakkuv.
Mõlemad alad peaks olema piisavalt suured, et jagu
suudaks ahelikus liikuda ja ka vajadusel suunda muuta.
Soovitused
Veenduge , et allüksus on läbinud teemad: tuli ja
liikumine, sihtmärkide osutamine, tulekäskude andmine,
lahinguks ettevalmistumine, side protseduurid.
Näitena võite kasutada meeste kiivreid või ka tõsta ise
jaoliikmeid nii nagu nad peaksid liikuma.
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B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

Kordamine
- Küsige mida hõlmab endas lahinguks
ettevalmistumine
- Laske teha lahingpaari tuld ja liikumist
- Andke sihtmärk ja laske seda osutada erinevate
meetoditega ning laske jaoülemal anda tulekäsklusi
- Küsige sideprotseduure (SITREP)
Sissejuhatus
Rünnak vastase vastu peab olema kiire ja agressiivne, et
vastane tunnetaks jõudu ja julgust, mis on suunatud tema
vastu, samas kulub kiire ja organiseeritud rünnakuga
oluliselt vähem laskemoona. Jagu on suuteline hävitama
endast kuni poole väiksemat vastast kui on tõhus maha
suruv tuli, maastiku iseärasusi maksimaalselt ära
kasutatud rünnaku suund ja liikumine.
Jao rünnakudrillid
Selgitage.
Jao rünnakudrillid koosnevad kuuest etapist: lahinguks
ettevalmistumine, reageerimine vastase efektiivsele tulele
ehk siis varjumine ja tapmisalast eemaldumine (näiteks
eemaldumine viis meetrit taga olevasse kraavi), vastase
asukoha kindlaks tegemine ehk sihtmärgi osutamine,
vastase maha surumine ehk tulekontrolli saavutamine,
rünnak olenevalt siis maastikust ja olukorrast kas
frontaal- ehk otserünnak või tiibrünnak ehk rünnak
küljelt, ümberrühmitumine.
Kasutage nüüd etappide lahti seletamisel välitahvlit
tehes sinna joonis mis kujutaks jagu. Lahinguks
ettevalmistamine on standart tegevus, mis on eelnevalt
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juba läbitud. Reageerimine vastase efektiivsele tulele
(joonis 2.14). Vastane

Joonis. 2.14
Seejärel toimub esmane varjumine ning tapmisalast välja
tõmbumine(joonis 2.15).
Vastane

Varjet pakkuv
koht
Joonis. 2.15
Esmane ettekanne rühmaülemale „Siin Tango-Delta
KONTAKT, KONTAKT. Vastase asukoha kindlaks
tegemine ehk siis sihtmärgi osutamine. Teema on
eelnevalt läbitud kuid tooge näide (Näide axsisest
(telgjoon) pool paremal, 150 , kollane maja, parem nurk,
lahingpaar). Vastase maha surumine, jaoülema tulekäsk.
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Teema on eelnevalt läbitud kui tooge siiski näide ( jagu,
axsisest pool paremal, 150 , kollane maja, parem nurk,
kiirtuld, tuld). Kui vastane on oma tulega maha surutud
annab jaoülem uue tulekäsu, et hoida kokku laskemoon.
Tooge samuti näide (jagu, sihtmärk sama, ridatuli
vasakult paremale kaks lasku, tuld). Seejärel annab
jaoülem tulejuhtimise üle pooljaoülemale. Jaoülem
hindab olukorda ja võtab vastu otsuse rünnaku suuna ja
liikumise tee osas, arvestades maastiku eripärasid, jao
võimekust vastase suhtes, laskemoona kulu, vastase
positsiooni, üllatusmomenti. Annab täiendava
sideettekande rühmaülemale (Tango 1 siin Tango-Delta,
kontakt vastase lahingpaariga, haavatuid pole, alustame
rünnakut). Jaoülemal on valida kas otse rünnak (joonis
2.16) või tiibrünnak (joonis 2.17).

Joonis 2.16
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Joonis 2.17
Olles vastu võtnud otsuse võtab jaoülem juhtimise üle
ning annab jaole lahingkäsu, mis sisaldab jao ülesannet,
ülesanded gruppidele, lahinguplaani ( näide: Delta katab,
Charlie tiibrünnak vasakult, küsimusi, valmis liikuma
minu järel, LÄKS!). Jaoülem juhib alati ise
rünnakgruppi, et võtta kiirelt vastu otsused rünnaku
käigus ette tulevatest muudatustest ( sügavuses olev
vastane, miiniväli jne). Jaoülema abi juhib kattegruppi ,
ta peab tähelepanelikult jälgima rünnakgrupi tegevust ja
vajalikul hetkel kattegruppi tuld suunama kuniks üldse
annab käskluse tuli seis (näidake joonisel). Niipea kui
vastasest on läbi sööstetud peab jaoülem määrama
ohtlikku suunda julgestuse ning peab käskima
mahasurutud vastase valve. Ümberrühmitumine ehk
lahingvalmiduse taastamine. Kattgrupp kutsutakse järgi
sama rada pidi mida kasutas ründegrupp. Jaoülem
määrab 360 kraadi ringkaitse. Jaoülema abi võtab
kõikidel jao liikmetelt andmed laskemoona kulu,
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haavatute ja varustuse kohta. Kuid ei tee seda enne kui on
saanud jaoülemalt vastava korralduse, sest jaoülemal
võivad olla plaanid näiteks positsioone nihutada enne
põhjaliku ümberrühmitumist. Jaoülem annab korralduse
vastase läbi otsimiseks. Kui jaoülem on saanud kõik
vajalikud ettekanded jaoülema abilt ning vastane on läbi
otsitud, annab SITREPi rühmaülemale. Edasine tegevus
sõltub rühmaülema otsusest kas jätkatakse endist
tegevust või saadakse uus ülesanne.
HARJUTUS 1
Esmane harjutamine teostada avatud maastikul, et oleks
võimalik kontrollida kogu jagu. Näitena tehke esimene
kord nii, et ise tõstate jaoliikmeid sinna kuhu on vaja
liikuda. Tempot hoida madalana ja esimesed harjutamise
soovitavalt teha põlvelt laskeasendist. Peamine on, et
kõik etapid käiakse läbi ja terve jagu saab aru oma
tegevusest. Seejärel lisada tempot ja teostada sooritus
lamades laskeasendist. Peale igat sooritust teostada
tagasiside toimunu kohta.
HARJUTUS 2
Harjutus viia läbi osaliselt metsasel alal, et sõduritel
oleks varjumise võimalusi. Nüüd võib ka sisse tuua, et
vastane vahetab positsiooni ning haavatu (kindlasti mitte
üle ühe haavatu). Kasutada nii frontaal- kui ka
tiibrünnakut. Peale igat sooritus teostada tagasiside.
C.TUNNI LÕPETAMINE
-

küsimused tunnis õpitu kohta
küsimused erinevate etappide kohta
varustuse pakkimine
ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

KOKKUVÕTE
- jao eduka rünnaku tagab see kui kõik etapid on
täidetud
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-

hoidke pidevat tuld vastase positsioonidel
rünnak peab olema kiire ja agressiivne kuid ei
tohi olla tormakas ja mõtlematu
kasutage maksimaalselt maastiku iseärasusi
valides siis sobiv rünnaku moodus
ärge unustage, et vastane annab endast kõik, et
elama jääda ja põhjustada teile maksimaalselt
kaotusi.
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2.9 JAO PLANEERITUD
RÜNNAK
Planeeritud jaorünnaku ettevalmistamise etapid:
- ajaarvestus
- eelkäsu andmine
- luure
- hindamine ja planeerimine
- formaalne käsk
- proov
Jaoülema käsuandmine.
Planeeritud jaorünnaku lahingudrillid:
ettevalmistus
liikumine lähtepositsioonidele ja lähtejoonele
pealetung
võitlus sihtmärgis
ümberrühmitumine.
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
Õppur peab teadma ja oskama peale väljaõpet
alljärgnevat:
- teadma planeeritud jaorünnaku ettevalmistamise
etappe
- teadma jaoülema käsku planeeritud jaorünnakul
- teadma planeeritud jaorünnaku lahingudrille
- oskama tegutseda planeeritud jaorünnakul jao
liikmena
- oskama anda formaalset käsku jaorünnakul
- oskama planeeritud jaorünnakul juhtida jagu
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Kestvus
8x45min
Õppetunni vorm
2x45min teoreetiline klassis
6x45min praktiline harjutus maastikul
Varustus
Klassis:
1) Allüksuse varustus
Märkmik, kirjutusvahend
Maastikul:
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid
2) Instruktori varustus
Klassis:
Tahvel
Välitahvli vildikad
Maastikul:
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
Abimaterjal
Märkmik, pliiats
Instruktori käsiraamat
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
- Teoreetilise tunni eel tutvu jaoülema õpikus oleva
rünnaku materjaliga
- Tee tahvlile joonis millel oled märkinud jao
erinevad rünnaku etapid ning räägi juurde mida
erinevates ettapides tehakse (Lähtealaljalastumisalal-lähtepositsioonidel jne)
- Sooritage maastikuluure, mille käigus leidke kaks
erinevat ala üks lage (lageda peale tee üks demo
rada märgista lähteala, lähtepositsioonid, lähtejoon,
sihtmärk(VA) ja ümberrühmitumise ala) ning teine
erinevaid varjeid pakkuv (metsane ala hea kui oleks
metsa sihte ja teid mille järgi orienteeruda).
Mõlemad alad peaks olema piisavalt suured, et jagu
suudaks ahelikus liikuda.
Soovitused
Veenduge , et allüksus on läbinud teemad: jao liikumise
moodused ning jao tuli ja liikumine.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
- Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele
Kordamine
- Küsi klassilt: nimetage jao planeerimata rünnakus
kasutatavad lahingudrillid (lahinguks
ettevalmistumine, reageerimine vastase efektiivsele
tulele, vastase asukoha kindlaks tegemine, vastase
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maha surumine, tulevõitluse võitmine, rünnak,
ümberrühmitumine)
Sissejuhatus
- Üldiselt ründab jagu planeeritult rühma koosseisus
aga on erandeid kus jagu peab iseseisvalt ründama
mingit VA lahingpaari või gruppi.
- Jao rünnaku eesmärgiks on lüüa ja/või hävitada
vaenlase rühmitus, hõivata mingi maastikupunkt
ning luua sellega vajadusel eeldused kõrgema
üksuse rünnaku alustamiseks
Planeeritud jaorünnaku etapid
Selgitage
Rünnakule minnes moodustatakse kaks gruppi kattegrupp
ja ründegrupp. Kattegruppi peaks kuuluma KP paar ja
jaoülemaabi ja ründergrupis aga TT paarid ja jaoülem.
Planeeritud rünnakul on viis etappi:
1. planeerimine ja ettevalmistamine
2. rünnakuks rühmitumine ja lähenemine
3. rünnak vaenlase rühmitusse
4. lahing vaenlase rühmituses
5. ümber rühmitumine ründeobjektil
1.Planeerimine ja ettevalmistamine
Jalastumisala on varjatud ala, kus jalastutakse
sõidukitelt. See peab olema vastasest nii kaugel, et seal
saab valmistuda rünnakuks. (Loe täpsemalt jaoülema
õpikust)
Kui motoriseeritud rännakut ei sooritata, nimetatakse ala,
kus tehakse ainult rünnaku ettevalmistusi, lähtealaks.
Jalastumisalal antakse viimased kinnistavad käsud
üksustele.
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Liikumise rühmituse lähtealalt-lähtepositsooinile käseb
jaoülem oma rünnakukäsus.
2.Rünnakuks rühmitumine ja lähenemine
Lähtepositsioon on maastikupunkt väljaspool oma
kaudtule mõjupiirkonda. (Rünnakule tuleb võimalusel
kaasata ka kaudtule toetust, ilma selleta tuleb kindlasti
moodustada kattegrupp ja ründegrupp)
See asub vastase lähedal, kuid on varjatud vastase
jälgimise ja otsesihtimisrelvade tule eest.
Lähtepositsioonil rühmitub jagu, rühm lõplikult
rünnakrühmitusse. Lähtepositsoonidel viibitakse
võimalikult lühikest aega et vältida avastamist vastase
poolt.
Lähtejoon on üksuse lähtepositsiooni eesmiste
positsioonide joon või eraldi määratud maastikujoon,
mille üksused ületavad käsus määratud ajal (H-hetkel).
3.Rünnak vaenlase rühmitusse
Rünnakujoonelt sooritab rühm rünnaku vastase
kaitserühmitusse. Rünnakule minnakse üldiselt oma
kaudtule ohutuskauguselt.
Rünnakujoon peab olema võimalikult lähedal
murdepunktile, arvestades maastiku eripära, oma relvade
tuld ja oma kaudtule ohutuskaugust.
Pärast kaudtule lõppu peab rühm ründama vaenlase
rühmitust oma tule toetusel nii kiiresti kui võimalik.
Miinipildujatule ohutuskaugus on oma kaudtule
sihtmärgi ja allüksuse vaheline kaugus. Tule täpsuse
hajumise ja maastiku eripära arvestades võib
ohutuskaugus olla:
kompanii miinipildujarühmal (81 mm) 100...150 m
4.Lahing vaenlase rühmituses
Murdepunkt on vastase positsioonide lõik, koht vms,
kust üritatakse läbi murda
Juhul, kui üksus satub vaenlase tule alla, peab ülem
koondama oma käsirelvade tule vaenlase
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mahasurumiseks, et saavutada edasiliikumine vaenlase
eesliinist.
Kogu liikumine toimub tavaliselt lühikeste sööstudega ja
roomates maksimaalse tule toetusel.
Efektiivne tuletoetus kuulipilduritelt ja tankitõrjegranaadiheituritelt on eriti oluline, kui vaenlane võitleb
kaitstud kaevikus soomukite toetusel.
5.Ümber rühmitumine ründeobjektil
Jao eesmärgi määrab rühmaülem ning võib olla rühma
vahe-eesmärgiks
Kohe kui eesmärk on saavutatud, peab jaoülem alustama
ümberorganiseerimist.
See peab toimuma väga kiiresti, et olla valmis
võimalikuks vastase vasturünnakuks.
Planeeritud rünnaku ümberrühmitumine võib olla
sissejuhatuseks positsioonide hoidmisele mitu päeva või
kauemgi.

-

-

Jaoülem:
Annab tuleülesande igale laskurile,
kergekuulipildujale ja tankitõrjerelvale.
Määrab ja paigutab tunnimehed.
Kontrollib kantud kaotusi ja laskemoona, siis
kannab ette rühmavanemale.
Korraldab laskemoona ümberjaotamise.
Juhendab vajadusel varje kaevamist.
Tagab sõjavangide ja ära võetud varustuse saatmise
rühmaülema juurde.
Kannab ette rühmaülemale edasiste korralduste
saamiseks.
Kattegrupp:
Ühineb pealetungimeeskonnaga jaoülema
märguande peale.
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Ühinemiseks kasutatakse sama rada, mida
ründegrupp rünnakul (vältimaks miinivälju vastase
positsioonide ees).
Jaoülem rühmitab kattegrupi
Laskurid:
Kontrollivad oma relvi ja varustust.
Kontrollivad laskemoona ja granaate.
Laevad uuesti kõik salved.
Jaoülem vastutab jao kiire ümberrühmitumise eest
(sektorid, positsioonid jms.);
Jaoülema abi tegeleb samal ajal administratiivse
ümberrühmitumisega (laskemoon, kannatanud jne.)
ning teeb sellest ettekande jaoülemale.
Kannatanutele pööratakse tähelepanu siis kui kogu
positsioon on vaenlasest puhastatud.
Ümberrühmitumise ajal aga muutuvad kannatanud
kõige tähtsamaks
Kõigepealt korjatakse kokku enda kannatanud ja
seejärel vaenlase kannatanud sõjavangidena.

-

C. TUNNI LÕPETAMINE
-

küsimused tunnis õpitu kohta
küsimused erinevate etappide kohta
varustuse pakkimine
ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

KOKKUVÕTE
- jao eduka rünnaku tagab see kui kõik etapid on
täidetud
- hoidke pidevat tuld vastase positsioonidel
- rünnak peab olema kiire ja agressiivne kuid ei
tohi olla tormakas ja mõtlematu
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-

ärge unustage, et vastane annab endast kõik, et
elama jääda ja põhjustada teile maksimaalselt
kaotusi.
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2.10 LAHING ASUSTATUD
PUNKTIS
2.10.1 JAO LIIKUMISE
TEHNIKA ASUSTATUD MAAALAL
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk
- Jaoülem teab jao liikumistehnikat asustatud
maa-alal
- Jaoülem oskab liikuda jao koosseisus asustatud
maa-alal.
- Jaoülem oskab juhtida jagu asustatud maa-alal
Kestvus
4 x 45 min, sellest 1x 45 min teoorja, 3x 45 min
harjutamine.
Õppevorm
Maastik, hoonete kompleks
Varustus
1) Allüksuse varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Kiiver
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
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Põlvekaitsmed
Prillid
Gaasimask
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Varustus demomehele
Taktikavorm
Rakmed
Kiiver
1 relv
3 salve
Gaasimask
Põlvekaitsmed
Prillid
Ettevalmistus
- Leidke linnakus sobiv hoone, kus oleks võimalik
leida häid positsioone.
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-

Valmista ette joonised mille abil selgitad meestele
liikumisi ja tegevust tänavatel. (spikrina et
jooniseid välitahvlile teha).
Hoone ja alade ettevalmistamine

Soovitused
- Vali linnakus välja maja kust on kõige parem
ülevaade toimuvast.
- Kasuta
demomeest
õigete
soorituste
ettenäitamisel.
- Kui te demomeest ei saa kasutada tuleb kõik
liikumised ja moodused joonistada välitahvlile ja
tegevus lahti seletada hiljem meestega läbi
harjutada.
- Relvastus vastavalt struktuurile.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
- Ohutuskontroll. Viige läbi relvade ohutuskontroll.
- Kontrollige, et igal sõduril oleks ettenähtud
varustus
vastavalt
allüksuse
varustuse
nimekirjale.
- Demomehe instruktaaž.
Kordamine
Sissejuhatus
Hoonestatud alal liikumine on üksikvõitleja
põhioskus, mille ta peab väga hästi omandama.
Et jääda liikudes vaenlasele võimalikult
märkamatuks ja säästa oma elu, tuleb vaenlase
otsetule piirkonnas viibides aega lühendada
miinimumini. Selleks tuleb:
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Liikuda madalalt, vältida lagedaid piirkondi
(tänavate
ristmikud,
pargid,
katused,
kõnniteed jm).
- Enne liikuma hakkamist vaadata endale
valmis järgmine varjatud positsioon .
- Katta oma liikumist suitsuga, liikuda müüride,
, aedade ja hekkide varjus.
- Vältida liikumist ilma tulekatteta, jälgida et ei
jäädaks katja tulesektorisse.
Hoonestatud alal on turvalise liikumise
põhitingimuseks kiirus ja tuletoetus.
Teooria 45 min.
Liikumistehnika.
1. Erinevate takistuste ületamine
Kui vähegi võimalik, ärge ületage takistusi, vaid
mööduge sellest. Müür või sein ületage alati
kiiresti kõige madalamast kohast. Enne takistuse
ületamist veenduge, et teisel pool takistust ei ole
vaenlast ega vaenlase tõkkeid. Kui ületamine on
ohutu, veeretage end kiiresti üle müüri, hoides
keha võimalikult madalal. Kiired liigutused ja
madal siluett vähendavad teie tabamise võimalust.
Instruktorile:
Leia maastikul müür või mingi kõrgem takistus ja
lase demomehel sooritus ette näidata.
2. Hoone nurga taha vaatamine
Hoonetetagused varjatud alad on ohtlikud. Enne
ümber nurga keeramist peab kontrollima, et seal
pole vaenlast ega vaenlase tõkkeid. Hoone
nurgatagust peab kontrollima ebatraditsioonilisest
kõrgusest, nt. heitke kõhuli maha ja asetage relv
enda kõrvale nii, et see ei reedaks teie asukohta.
Ei tohi reeta oma asukohta ka käed, õlad või muu
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kehaosa näitamisega. Vaadata kauem, kui on
hädavajalik on samuti ohtlik. Kui vaenlast ega
mingeid tõkkeid pole, liikuge kiirelt, relv
laskevalmis, ümber nurga ja varjuge esimesel
võimalusel, jäädes katma jao teiste liikmete
tulekut. Nurgataguse kontrollimisel võib kasutada
edukalt ka varre otsa paigaldatud peeglit, mis ei
sea ohtu selle kasutajat.
Instruktorile:
Leia maastikul sobiv hoone nurk ja lase
demomehel sooritus ette näidata.
3. Akendest möödumine
Aknad on suured ohuallikad. Esimese korruse
aknast möödumisel ulatub akna avani tavaliselt
inimese pea või ülakeha. Möödudes esimese
korruse aknast, peab laskuma madalamale, et
hoones olijad teid ei märkaks. Liikudes
võimalikult seina lähedalt ja madalalt, relv
laskevalmis, peab hoones olija mööduja
nägemiseks ennast üle akna ääre upitama ja seega
seadma ennast märklauaks.
Keldriaknast möödutakse samamoodi nagu
esimese korruse aknast, kuid madalale laskumise
asemel astutakse või hüpatakse sellest mööda,
ennast hoones olijatele näitamata. Relv on õlas ja
laskevalmis.
Instruktorile:
Leia sobiv akendega hoone ja lase demomehel
liikumine ette näidata.
4. Tegutsemine uste juures
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Üldjuhul ei tohiks hoonesse siseneda ega ka sealt
väljuda ukse kaudu, sest need on tavaliselt kaetud
vaenlase sihikulise tulega või mineeritud. Juhul
kui peab väljuma uksest, valib väljuja endale
valmis järgmise positsiooni. Uksest väljutakse
kiirelt ja lahingupaarilise tuletoetusel.
Hoonest väljumisel on olulised:
a. Uus positsioon
b. Kiirus
c. Tulekate
Samad tegevuspõhimõtted kehtivad ka muudes
olukordades, kui alustatakse liikumist varjatud
positsioonilt.
Instruktorile:
Leia sobiv ustega hoone ja lase demomehel
liikumine ette näidata, tema lahingupaariliseks
saad võtta jaost ühe vabatahtliku.
5. Hoonetega paralleelne liikumine
Mõnikord ei ole võimalik edasi liikuda läbi
hoone, mistõttu liigutakse üksikult,
lahingupaaride, pooljagude ja jagude kaupa
väljaspool hooneid. Sel juhul peab liikumist
katma tulega ja liikujate varjamiseks tegema
suitsukatet. Üksikvõitleja hoidub hoone seina
varju, minnes tulekattel kiiresti positsioonilt
positsioonile. Positsioonil katab äsja saabunud
teiste liikumist kokkulepitud suunal. Liigutakse
piki seina äärt, relv laskevalmis, madalalt ja
kiirelt.
(Joonis 2.18) näitab õiget väljas edasiliikumise
moodust –sõdur hoiab majade lähedusse ja
kasutab ära kõik varjumisvõimalused. Keha hoiab
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ta madalal ja liigutused on kiired. Vaenlasel peab
olema teda võimalikult raske tulistada ilma end
paljastamata. Sõdur kasutab kõiki peite ja
kattevõimalusi järgmise varjatud positsioonini
jõudmiseks.

Joonis 2.18
Eriti efektiivne on moodustada mitu
tuletoetuspunkti, kus peale kuulipilduja
tuletoetuse oleks ka soomuki otsesihtimiskahuri ja
granaadiheitja tuletoetus
Instruktorile:
Leia sobiv tänav hoonestatud alal ja lase
demomehel liikumine ette näidata.
Lahingupaariliseks määrake üks vabatahtlik jaost.
6. Avatud alade ületamine
Avatud alasid (tänavaid, alleed, parklad,
haljasalad jms) tuleb võimaluse korral vältida,
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sest need on väga tihti kaetud vastase sihikulise
tulega. See aga ei tähenda, et need ei saa mingil
juhul ületada. Kõige tavalisem viga on nende
alade diagonaalne ületamine. Parim on ohtlik ala
ületada etapiti, kasutades seejuures suitsukatet ja
tuletoetust. Kui on vaja jõuda punktist A punkti
C, ei tohi sinna minna otse, kuna see on selles
piirkonnas pikim vahemaa ning selle patuseta
läbimine annab vastasele hea võimaluse minejat
tabada. Õige on leida üks vahepealne varjatud
peatumiskoht (punkt B), milleni viib selles
piirkonnas lühim tee. Punktist B punkti C tuleb
liikuda liigub-katab tehnikat jälgides. (joonis
2.19)

Joonis 2.19
Instruktorile:
Leia hoonestatud alal avatud ala ja lase
demomehel sooritus ette näidata.
7. Avatud alade ületamine grupi või pooljaoga
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Avatud alasid valesti ületav grupp kujutab endast
suurt sihtmärki. Hoonetevahelisi avatud alasid ei
ületa grupp ükshaaval, vaid ühiselt, kiire
sööstuga. Pikki hoone seina ja järjestikku liikuv
jagu ületab tänava ahelikus ja ühel ajal, säilitades
üksteise vahel kästud distantsi. Sellist avatud
alade ületamist peab kindlasti katma
tuletoetusgrupp. Ületamine peab toimuma
suitsukatte varjus.
Instruktorile:
Joonista tegevus välitahvlile ja selgita sõduritele
tegevus ükshaaval lahti.
8. Liikumine tulepositsioonide vahel
Positsioonilt positsioonile liikudes tuleb jälgida,
et ei jäädaks enda katja tulesektorisse. Niipea kui
liikuja on hõivanud järgmise positsiooni, peab ta
suutma katta oma jao liikmete või
lahingupaarilise liikumist. See eeldab oskust
valida automaatselt õige laskepositsioon ja
tulistada vajadusel mõlemalt õlalt.
Üks põhilisemaid vigu on tulistamine oma varje
ülaservast, kus tulistaja oleks vastasele hea
sihtmärk. Teine levinud viga on see, et
paremakäelised ei kasuta hoone vasaku nurga
juurest tulistamiseks vasakut kätt.
Instruktorile:
Joonista tegevus välitahvlile ja selgita tegevus
ükshaaval lahti. Kasuta demomeest soorituse
ettenäitamisel.
Harjutamine 2x45 min.
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Liikumistehnikate harjutamine
Esimesena pane jagu avatud maastikul struktuuri
järgi, määra sõduritest jaoülem.
Määra ära meestele vaatlussuunad. Tutvusta
edasist tegevust.
Struktuur 9 mehega: TT esimene paar, JÜ, KP
paar, JÜ abi laskursanitar, TT teine paar.
Struktuur 8 mehega: Pointman, JÜ, TT, JÜ abi,
laskursanitar, KP paar.
Harjutus 1
a. Liikumine ja relva vahetus paremast õlast
vasakusse ja vastupidi. Mehed on püsti ja
jaoülema käsu peale hakkavad aeglaselt
liikuma. Tegevus näeb välja selliselt samm ja
relva vahetus õlas. Sõdur teeb sammu ja
samaaegselt liikumise pealt vahetab relva
õlas. Jälgida liikumist ja relva käsitlemist.
Laske sõduritel selliselt liikuda 100 m.
b. Sama harjutus aga kägarkõnnis. Mehed on
kägarkõnnis ja jaoülema käskluse peale
hakkavad liikuma. Sõdur teeb sammu ja
samaaegselt liikumise pealt vahetab relva
õlas. Jälgida liikumist ja relvakäsitlemist.
Laske meestel selliselt liikuda 100 m.
c. Sama harjutus nagu b aga juurde lisandub
salvevahetus.
Teie
käskluse
peale
;SALVEVAHETUS; iga sõdur võtab
salvetaskust salve ja vahetab relval salve.
Jälgida et tegevus käiks vasaku käega ja relv
jääks paremasse kätte, kui relv on vasakus
õlas käib tegevus vastupidiselt. Laske liikuda
selliselt 50 m salvevahetusi tehke iga 5
meetri tagant. Jälgida ka seda et enne läheb
alla täis salv ja relv laetakse, alles siis tühi
salv salvetaskusse.
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Harjutus 2
Leidke linnakus hoone kus oleks aknad,
uksed soovitavalt ka keldriaknad, nende
puudumisel võite ise joonistada seinale
keldriakna. Samuti et oleks ka maja juures
takistus kas siis müür või teete puidust,
käepärastest vahenditest 1-1,5 meetrit kõrge
takistus.
Määrake uus jaoülem kes määrab omale uue
struktuuri, laskesektorid. Mehed paiknevad
vastu hoonet ja jaoülema käskluse peale
hakkavad liikuma ümber hoone. Erinevate
takistuste juures jagu tegutseb vastavalt
eelnevale õpitule. Teie koos demomehega
kontrollige jao liikumist ja tegevust: takistuse
ületamisel, hoone nurga taha vaatamisel,
esimese korruse akendest möödumisel,
keldriaknast möödumisel ja tegutsemist uste
juures. Iga tehtud täisringi puhul saate
vahetada jaoülemat. Kui selline hoone
puudub saate sama tegevust teha ka erinevate
hoonete juures määrake lihtsalt jaoülemale
marssruut erinevate hurjutuste juurde.
Harjutus 3
Tuginedes eelnevale õpitule hakake liikuma
linnakus või siis hoonete vahel. Tooge jaost
välja tuletoetus. Esimesel korral määrake ise
tuletoetusele tema asukoht hiljem hakkab
tema liikumist juhendama jaoülem. Jälgida
jaoülema käsklusi ja tema otsuseid
tuletoetuse liigutamisel. Samuti tuletoetuse
poolt valitud positsioone. Teie saate liikuda
kaasa jaoga tuletoetusega saab tegeleda
demomees. Seda harjutust saate teha, kas
jagu liigub ainult ühelpool tänavat või siis
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üks pooljagu ühelpool teine pooljagu
teiselpool.
Harjutus 4
Harjutus kus jagu ületab avatud alasid.
Kaasates kõike eelnevat õpitut tooge
liikumise marssruuti mõned tänavaristmikud
või siis suuremad alad mida saaks grupi,
pooljao, jao koosseisus ületada. Avatud ala
ületamise meetod jätke jaoülema enda
otsustada. Teie kontrollige jaoülema käsklusi,
otsuseid, jao liikumist, tuletoetuse tegevust,
relvade käsitlemist, kiirust ja varjatust.
C. TUNNI LÕPETAMINE
- Kiire tagasiside harjutamise kohta mis läks
hästi mis halvasti.
- Küsimused õppuritelt tunnis õpitu kohta.
- Kinnistage tunnis õpitut küsitlustega.
- Viige läbi relvade ohutuskontroll.
Kokkuvõte:
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2.10.2 JAO HOONETESSE
SISENEMINE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
koolitatavad peavad teadma/oskama erinevaid viise
hoonetesse sisenemisel.
Kestvus:
2x45 min
Õppetunni vorm:
tund õppeväljal
Varustus:
1) Allüksuse varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Kiiver
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
Põlvekaitsmed
1 igale sõdurile
Prillid
1 igale sõdurile
Gaasimask
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
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Kõrvatropid
Abimaterjal (redel, laud umbes 1m pikk)
3) Õppevahendid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistus:
Maastikuluure, abikoolitajate instrueerimine.
Tunni läbi- mängimine, ajakava planeerimine.
Soovitused:
Iga erineva soorituse juures kasutage demo meeskonda.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö:
Relvade Ohutuskontroll, varustuse kontroll
Kordamine:
TEOREETILINE
Sissejuhatus:
Lahingus hoonestatud alal jõuate mingil hetkel punkti
kus tuleb hakata hoonetes olevat vastast hävitama ja
selleks on vajalik võimalikult lühikese aja ja väikeste
kaotustega siseneda hoonesse ja pahatihti ei ole seda
võimalik teostada ustest vaid kas peab ise rajama avad
või kasutama kõrgemate korruste aknaid.
Selgitage
Sisenemistehnikad.
1) Maapinna tasand.
Kui alustate sisenemist tuleb selleks tegevuseks
kulutatav aeg viia miinimumini. Enne sisenemist
tuleb välja selgitada sisenemispunkt. Kui alustatakse
liikumist sisenemispunkti suunas tuleb kasutada
suitsu katet, kattetuld varjamaks oma liikumist. Tuleb
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vältida akende ja uste kasutamist, välja arvatud kui
viimane võimalus. Tuleb leida võimalus teha uus
sisenemisava, näit. lõhkeainega, tankimiiniga jms.
Kui ei ole võimalik teha uut sisenemisava, tuleb välja
valida üks olemasolevatest. Sisenemine peab
toimuma minimaalselt lahingpaarina. Enne sisenemist
heidetakse maja sisemusse granaat, kohas kust te
sisse lähete, ja peale plahvatust koheselt siseneda.
Esimene siseneja võib kasutada ka “pime valang”
tehnikat. Kindlasti ei tohi seda teha teine siseneja.
Jõudnud sisse tuleb võtta sisse kaitsepeerimeeter ning
hoida sisenemisruum oma kontrolli all, kuniks muu
üksus järele jõuab.
2) Kõrgem tasand.
Igasugune sisenemine kõrgemalt kui maapind on
raskendatud. Maja puhastamine ülalt alla on kõige
eelistatum viis. Kaitsmine ja ründamine on ülal
pool alati kergem. Ülalt alla liikudes on enese
turvalisus suurem ja käsigranaatide kasutamine
tunduvalt kergem.
• Vastane, kes on maja ülemistele korrustele
“kotti” aetud, võitleb agoonias visalt ja ilma
halastuseta või liigub majast minema katuse
kaudu. Vastane, kes on surutud alumistele
korrustele, Võib eemalduda ainult majast välja
tänavale, kus satub koheselt kattemeeskonna tule
alla.
• Erinevad vahendid, nagu redelid, konksuga
nöörid, latid, helikopterid, kõrvalmajade ülemised
korrused, on abiks sisenemiseks kõrgemale kui
maapinna tasand. Sõdur astub oma paarilise
õlgadele ja suudab end juba piisavalt kõrgetest
avadest sisse vinnata.
• Redelid pakuvad kiireimat meetodit
sisenemiseks kõrgematele tasanditele majas ( pilt
2.20 ). Üksused, kes paisatakse linnalahingusse
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peavad olema varustatud kergmetallist või
sulamist kokkukäivate redelitega.

Pilt 2.20
1) Üles ronimine.
Kui tekib vajadus seinast ülesronimiseks kohas, mis on
või võib olla vastase tule all, tuleb kasutada kõiki
abivahendeid, mis on kättesaadavad. Suitsu kate ja kattev
tuli on vahendid, mis võivad tagada edu. Kui kasutatakse
suitsu, tuleb arvestada tuule suunaga alal. Võib kasutada
mahasuruvat tuld, kisa, väikeseid laenguid mõnel teisel
positsioonil, et juhtida kõrvale vastase tähelepanu.
• Sõdur kes ronib mööda seina üles on kaitsetu vastase
tule eest. Teda tuleb katta oma tulega. Korralikult valitud
positsioonid annavad ka kõige efektiivsemad tulemused
kellegi katmisel. Püssgranaatide kasutamine on väga
efektiivne vastase elimineerimiseks maja seest
2) Nööri kasutus. (Pilt 2.21)
Kui sõdur peab sisenemiseks avast või aknast kasutama
nööri, tuleb tal vältida
155

seinas olevaid aknaid ja avasid, mis ei ole veel
kontrollitud. Relv tuleb relva rihmaga panna õlale, et ohu
korral oleks sõduril võimalus end kaitsta. Kui on
võimalik siis puhastada kontrollimata aknad ja avad
käsigranaatide või TT laskudega enne kui sõdur alustab
oma liikumist.
3) Sõdur peab sisenema sisenemispunktist hoides
madalat profiili. Sisenemiseks tuleb sõduril heita üks jalg
üle akna ääre püüdes leida kinnituskohta akna laual või
seinal. On hea kui sõdur suudab võtta kätte ka relva,
hoides seda ühe käega ja on valmis andma katvat tuld
sisenemisruumi.

Pilt 2.21
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Sisene pärast seda, kui granaat on ette visatud
Sisenemine esimese korruse tasandile. Parim viis maju
puhastada on ülalt alla. Sellegipoolest on tavaliselt majja
sisenemine ülalt võimatu. Sisenemine alt on tavaline,
kuid nõuab head sõdimisoskust. Sisenedes esimesele
korrusele, kasutavad sõdurid tavaliselt uksi või aknaid,
mis võivad olla kindlustatud lõksmiinidega ja kaetud
vastase tulega
Pilt. Sisenemine esimese korruse tasandile 2.22

1) Kui sisenetakse esimese korruse tasandile, lõhkeaine,
tanki tuli, TT tuli võib olla kasutatud, et teha uus
sisenemispunkt. Kui sisenemispunkt on valmis tuleb
edasi liikuda kiiresti, et mitte kaotada initsiatiivi, mis
tekkis sisenemisava lõhkamise käigus.
2) Kui ainus sissepääs majja on läbi akende või ukse,
tuleb see koht ette valmistada maha suruva tulega
sundimaks vastast nendest ruumidest eemalduma või
varjuma. Sisenejad ei tohi enne lahkuda oma
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positsioonidelt, kuniks sisenemispunkti ettevalmistus
toimub. Kui ettevalmistus kannab vilja tuleb
ettevalmistusgrupp jagada kaheks, A ja B. A jätkab
sisenemispunkti katmist, B alustab kogu ala katmist, et
sisenejad saaks asuda lähtepositsioonile. Sisenemine
algab käsigranaadi heitmisega sisenemispunktist sisse,
“pime” valang ja sisse. (pilt 2.22) A grupp peab oma tule
lõpetama vahetult kui sisenejad on valmis käsigranaadi
heitmiseks.
• Kui tehakse uus sissepääs majja, tuleb arvestada
lõhkamise mõjuga majale ja ka naabermajadele. Samuti
võib kaaluda võimalust puhastatava maja katmist juba
puhastatud maja akendest.
• Puitmajade korral võib lõhkamine ja käsigranaadi
kasutamine põhjustada maja kokkuvarisemise.
Pilt. Sisenemine esimese korruse tasandil. Pilt 2.23
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Harjutamine
C. TUNNI LÕPETAMINE
• Küsimused üksuselt/üksusele
• Järgmise tunni teema ja toimumise aeg/koht.
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2.10.3 TREPPIDEL LIIKUMINE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk
Koolitatavad peavad teadma/oskama liikuda treppidel jao
koosseisus.
Kestvus
3x45min
Õppetunni vorm
1x45min teoreetiline koos demo sooritusega
2x45min praktiline harjutus (Hoones)
Varustus
1) Üksikvõitleja varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
2 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Kiiver
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
Põlvekaitsmed
1 igale sõdurile
Prillid
1 igale sõdurile
Gaasimask
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
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Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppevahendid
Väliahvel
Välitahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
- Leia maja kus oleks olemas trepp vähemalt kahele
korrusele
- Teoreetilise tunni eel tutvu jaoülema õpikus oleva
Lahing hoonestatud alal materjaliga
- Abikoolitajate instrueerimine
- Tunni läbi mängimine (koos abikoolitajatega)
Soovitused
Veenduge , et allüksus on läbinud teemad: Hoonetele
lähenemine ja hoonetesse sisenemine
Tundi alusta kohe jao liikumisega trepil, paigutades iga
mehe omale kohale
liikumise ajal. Jaoülem olgu sinu kõrval ja jälgigu kuidas
liikumine toimub. Seejärel lase jaol liikuda JÜ
juhtimisel ise neid suunates ja parandades vigu.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele
Kordamine
Küsi eelnevalt läbitud teemade kohta küsimusi
Sissejuhatus
Kuna majade puhastamisel on vaja liikuda ka teistele
korrustele on väga tähtis osata turvaliselt liikuda
treppidel korruste vahel.
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Selgitage
Sisenemine trepikotta on sama meetodiga nagu
sisenemine majja läbi sisenemispunkti.
Jõudes trepikoja sissekäiguni
Üks paarilistest valmistab ette granaadi, teine katab
tegevust
Heidetakse granaat
Peale granaadi plahvatust sisenetakse
ristsisenemismeetodiga
Julgestatakse koheselt sisenemiskoht
Edasiliikumine ainult paari koosseisus ei ole soovitatav
( te olete trepikojas väga haavatavad )
Edasi liikumist alustate kui teile on järgi jõudnud uus LP
Kui trepikotta sisenemine toimus korruse puhastuse
käigus, andke sellest kohe teada JÜ-le. JÜ peab jätma
trepikoja sisenemiskohta välja julgestuse. Julgestus
võetakse maha ainult siis kui kogu maja on
julgestatud või kui lahkutakse majast. Julgestus jääb
peale kui te asute esimesel korrusel, vaatamata
ülesandele mida te edasi peate täitma.
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Joonis 2.24
Edasiliikumise alustamine
Kui on saabunud järgmine LP siis
Uus paar liigub trepikoja välisseina poolele oleva sõduri
taha. Ärge minge vasakpoolse mehe taha, kuna seal
olete haavatavad kõige vastu, mis ülalt tuleb
Paremas seinas olev sõdur tundis, et uus paar tuli kohale,
alustab liikumist trepist üles ( paremal pool seina on nüüd
kolm sõdurit)
Eesliikuja e. nr1 sihib ette, nr2 ja nr3 sihivad üles
järgmist treppi ja avanevat ülemist platvormi.
Kui nr1 on jõudnud alumisele platvormile, alustab ta
eesoleva ukse või avause katmist paremalt poolt
Nr2 võtab sisse positsiooni platvormi keskel
katmissuunaga üles ja jälgib treppide vahel olevat ala
ning ülemist platvormi.
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Nr3 liigub üle avause või ukse, sihtides sinna sisse
vasakule poole avaust või ust
Sisenemiskohta jäänud sõdur (nr4) alustab liikumist
koheselt kui nr1 on oma positsiooni sisse võtnud
Nr4 liigub nr1 ja nr2 vahelt läbi nr3 selja taha
kattesuunaga üles edasi minevale trepile.
Nr1 ja nr3 katavad avaust või ust ristuvate laske ja
vaatlussuundadega

Joonis 2.25
Edasiliikumine esimesele platvormile ja selle
julgestamine
Liikumine järgmisele korrusele
Uute paaride saabumine annab võimaluse
edasiliikumiseks. Edasiliikumise kiirus sõltub ainult uute
LP-de saabumise kiirusest.
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Uus saabunud paar liigub nüüd nr1 ja nr2 vahelt nr4 selja
taha
Nr4 tundnud , et uus paar saabus alustab liikumist trepist
üles.
Kõik kolm meest sihivad üles uut korruse platvormi
Liikumisel tuleb meeste vahet hoida minimaalset. St nad
peavad liikuma külg külje kõrval
Jõudnud vaheplatvormini, võtab nr4 sisse
kattepositsiooni vaheplatvormi keskel, suunaga üles
avanevale korrusele ja ülesminevate treppide vahesse
Nr4 taga liikunud paar ( nr5 ja nr6 ), liiguvad tema selja
tagant mööda, ning jäävad katte ja
ootepositsioonile vaheplatvormi paremasse seina
kattesuunaga ülemisele korrusele.

Joonis 2.26
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Liikumine järgmisele vaheplatvormile ja ülemise korruse
platvormi katmine

Pilt 2.27
Liikumine trepist üles järgmisele platvormile ja katmine
Jõudmine ülemisele korrusele
Uued trepikotta sisenevad paarid saavad juba katte all
olevatest korrustest kiiresti läbi liikuda ülesse, kus on
mehi juurde vaja, et edasi liikuda.
Uued tulijad ( nr7 ja nr8 ), liiguvad nr4 selja tagant läbi
nr5 ja nr6 seljataha
Nr5 tundnud, et uus paar on saabunud, alustavad
liikumist edasi
Kui avanev korrus on maja viimane korrus, siis nr5 võtab
sisse positsiooni ees avaneva avause või
seina parempoolses seinas
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Nr6 liigub avaust sihtides üle selle ja võtab sisse
positsiooni vasakul pool avaust.
Nr5 ja nr6 sihivad, katavad ja vaatlevad risti asetsevates
sektorites
Nr7 jääb nr5 selja taha, nr8 liigub nr6 selja taha vasakule
poole avaust.
Kui jaoülem ei ole veel üles jõudnud, siis kutsutakse ta
üles
Kogu liikumise vältel tuleb JÜ-le kõva häälega ette
kanda avanevast olukorrast “ UKS EES, TREPP
ÜLES” või “VIIMANE KORRUS, UKS KORIDORI
OLEMAS”
JÜ EI TOHI ISE SATTUDA
KATTEPOSITSIOONILE, TAL ON VAJA
LIIKUDA JA SUUNATA MEHI NING
JAGADA KORRALDUSI

Joonis 2.28
Jõudmine ülemisele korrusele
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Sisenemine korrusele
Kui ollakse jõutud ülemisele korrusele, siis
kutsutakse üles ka JÜ, kui ta ise ei ole veel sinna jõudnud
JÜ määrab ära sisenemise ja granaadi kasutamise
Mõlemal pool uksi asetsevad paarid valmistavad
sisenemiseks ette granaadid
Heidetakse granaadid ja peale plahvatust sisenetakse
koridori mõlemasse suunda
Nr5 liigub vasakule ja võtab sisse koha paremas
seinapooles
Nr6 liigub paremale ja võtab sisse koha vasakus seina
pooles
Nr7 liigub vasakule ja võtab sisse koha vasakus seina
pooles
Nr8 liigub paremale ja võtab sisse koha paremas seina
pooles
Kantakse kõva häälega ette avanevast olukorrast
Selliselt on korrusele sisenemine julgestatud.
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Joonis 2.29
Sisenemine koridori, JÜ jääb trepikotta, et üles kutsuda ja
edasi suunata alt tulevaid sõdureid.
Kui on tegemist kõrgema majaga ei jätku jaos
sõdureid selle katmiseks ja julgestamiseks. Siis tuleb
alumistele korrustele jäänud jao liikmeid järjest üles
kutsuda. Üheks informeerijaks on viimasena
trepikotta sisenenud sõdur kes annab nr1-le
käepuudutusega märku, et ta oli viimane siseneja ja
nr1 saab nüüd lahkuda omakohalt ning edasi üles
liikuda. Analoogselt tegutseb nr1 ka nr2-e suhtes jne.
Trepist üles minekul võtab eelviimane liikuja jao
rivistuses kinni viimasena liikuva sõduri rakmetest ja
“veab” teda trepist üles. Viimane liikuja katab kogu
aeg selga. Siin kaob oht, et selja taha katja kukub või
liigub aeglaselt. Kui korrustel või vaheplatvormidel
seljakatjad vahetuvad, tegutsevad nad täpselt sama
moodi.
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Treppidest allaliikumine
Alla liikumine mööda treppe toimub analoogselt
ülesminekule. Liikumine toimub nüüd vasakul poolel
seina ääres ja sihtimine alla suunas. Ära ei tohi unustada
seljakatjat, keda tuleb samuti “vedada” kaasa.
Esimene liikuja on jõudnud väljapaasuni, siis ta annab
sellest teada JÜ-le “ VÄLJAPÄÄS LEITUD”
Ilma JÜ korraldusteta keegi välja ei liigu
JÜ hindab olukorda ja otsustab, kas ukse avast väljumine
on turvaline
Kui otsus on positiive, käsib ta ära esimesena väljuva LP,
n: “ TIKKAR VASAKULE, TOOM PAREMALE,
TOOM HEIDAB SIUTSU”
Koheselt kui suits hakkab andma katet liigub esimesena
väljuv LP välja
JÜ käsib jaole “ LIIGUB VÄLJA PAREMALE, LÄKS
LÄKS-LÄKS”
JÜ väljub eelviimasena. Jao väljumisel loeb üle kõik
mehed.
Viimane väljuja võtab kaasa eemaldumistee vastassuunda
katnud sõduri.
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C. TUNNI LÕPETAMINE
-

küsimused tunnis õpitu kohta
varustuse pakkimine
ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele

KOKKUVÕTE
- jaoülem peab keskenduma jao juhtimisele mitte
lahingutegevusele
- treppidel liikumine peab olema kiire ja
agressiivne kuid ei tohi olla tormakas ja
mõtlematu
- ärge unustage, et vastane annab endast kõik, et
elama jääda ja põhjustada teile maksimaalselt
kaotusi.
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2.10.4 KORIDORIDES
LIIKUMINE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
Sõdureid oskavad liikuda koridorides jao koosseisus.
Kestvus
3X 45 minutit
Õppetunni vorm
Välitund
Varustus
1) Üksikvõitleja varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Kiiver
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
Põlvekaitsmed
1 igale sõdurile
Prillid
1 igale sõdurile
Gaasimask
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
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Abimaterjal
Instruktori raamat
3) Õppematerjalid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Õppegranaadid
Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistused
Leia linnakus (linnaku puudumisel, leia sobiv hoone)
maja, kus saab harjutada ja õpetada koridorides liikumist,
soovitavalt kahekorruseline.
Mõned sildid haavatute immiteerimiseks
Soovitused
Joonised ja plakatid teevad teema arusaadavamaks.
Kasuta demo tegemiseks abikoolitajaid.
Veenduge, et allüksus on läbinud teemad: Hoonetele
lähenemine ja hoonetesse sisenemine, liikumine
treppidel.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Ohutusnõuded vastavalt kasutatavale varustusele
Kordamine
Eelnevalt läbitud teemade kohta küsi kontrollküsimusi.
Teosta relvade ohutuskontroll
Määra ära jagude järjekord ja koht
Valdavalt omavad kõik majad suuremal või väiksemal
määral koridore, mis hargnevad ruumideks või saalideks.
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Seda kuidas piki koridore liikuda jao koosseisus me
õppima ja harjutama hakkamegi
“Turva ruum” ja liikumine piki koridori Korruste
puhastamisel peab alati olema koht, mis ,lon julgestatud
ja turvaline. Sealt ruumist alustate liikumist ja samuti
paigutatakse sinna haavatud, kes võivad tekkida korruse
puhastamise käigus. Kui toimus sisenemine koridori, siis:
• Julgestatakse sisenemiskoht kahe LP-ga.
• JÜ valib välja talle edastatud info alusel, millises
suunas alustatakse puhastamist.
• Teine pool jääb julgestuse katta
• JÜ saadab peale uue lahingpaari, sellesse suunda
kus esmalt alustatakse korruse puhastamist.
• Juurde saadetud LP jaguneb julgestuse taha selliselt,
et mõlemale poole koridori tekib
kaks erinevat LP-d.
• LP-d on rünnaküksus ja nad annavad JÜ-le kõva
häälega teada kogu nende ees avaneva
info. N: “ UKSED PAREMALE, VASAKULE,
VASTAKUTI” või “KORIDOR ETTE UKS
VASAKULE”
• JÜ annab korralduse puhastada ruum või ruumid või
liikuda edasi järgmise takistuseni
•
Esimesena
puhastatud
ruum
jääb
“TURVARUUMIKS”
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Pilt 2.30
Edasiliikumine piki koridori kahe LP-ga
Koridori jagunemine
Majad on erinevate konstruktsioonidega. Nendes
olevad koridorid võivad jaguneda erinevates
suundades. Rünnaküksus peab liikuma ja katma
oma tegevust järgmiselt.
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Pilt 2.31
Tegevus ja kattesektorid T hargnemise korral

• Kui koridor jaguneb T kujuliselt tuleb JÜ-l valida
välja suund kuhu poole alustatakse edasiminekut
• Välja jäetakse selja julgestus vastaspoolele
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Pilt 2.32
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Koridori nurkade puhastamine

Pilt 2.33
Koridori nurkade puhastamine.
• Kui nurgas ei ole ruumi minevat ust, siis meeskond
liigub edasi
• Kui ruumi minev uks on olemas, antakse sellest teada
JÜ-le ja tegutsetakse vastavalt
JÜ käsklustele.
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Liikumine koridoris koos ruumide puhastusega.
VASTAKUTI RUUMID PUHASTATAKSE
ÜHEAEGSELT. GRANAATI MITTE
KASUTADA, OHT SAADA VIGASTATUD
VASTASSEINAS OLEVAST RUUMIST
VÄLJAPAISKUVA SODI NING KILDUDEGA .
• Kui ründemeeskond on leidnud ruumi mineva ukse,
siis antakse sellest teada JÜ-le, n: “UKS
PAREMALE”
• JÜ annab korralduse ruum ära puhastada ja saadab
uue LP koridori jäänud meestele
juurde
• LP- siseneb ruumi ja puhastab selle
• Kui ruum jaguneb edasi vähemalt kahes suunas LP
vanem teada “ KAKS RUUMI
EDASI, KAKS MEEST JUURDE”
• JÜ saadab nüüd koridoris olevast ründemeeskonnast
mehi juurde ja uue LP appi ründemeeskonda
• Kui ruum/ruumid puhastatud, julgestavad
puhastajad selle ja annavad koridori käega ja
suuliselt märku, et ruum puhastatud. Käemärk on käsi
rusikas pöial püsti, liigutades kätt
ukseavas üles-alla. Märguandja ei tohi pead ukseavast
enne koridori pista kui koridori
katjad on aru saanud, et ruum puhastatud.
• Ruumi puhastanud LP ei tule sellest ruumist enne
välja, kui JÜ seda käsib.
• JÜ liigub ise puhastussuunas, puhastatud toast
puhastatud tuppa ja koordineerib jao tegevust.
• LP-d kes ei ole veel saanud uut edasiliikumise
korraldust JÜ-lt, katavad oma
puhastatud ruumi ukseavast edasiliikumise suunda.
Katjad peavad nägema mis koridoris
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toimub. Selleks peavad nad kuigi palju olema
ukseavast väljas domineerimaks koridoris.
• Kui üks osa koridorist on puhastatud liigub jagu
ruumist ruumi tagasi "“TURVARUUMI" juurde.
• JÜ käsib ära juba puhastatud poole katjad ning
alustab tegevuse koordineerimist teise
koridori poole puhastamiseks.
• Sisenemiskoha julgestus jääb paigale seniks kuni
jagu alustab liikumist järgmisele korrusele.
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Joonis 2.34
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Liikumise alustamine majja sisenemise ruumist

Joonis 2.35
Liikumine ja selle koordineerimine koridoris
Haavatud ja langenud.
Kui ruumide puhastusel on tekkinud haavatuid, siis
paigutatakse haavatud TURVARUUMI esmaabi
andmiseks. Hukkunuid ei hakata transportima enne
kui maja või korrus julgestatud.
C. TUNNI LÕPETAMINE
Küsimused üksuselt/üksusele
järgmise tunni teema ja toimumise aeg/koht.
Teosta relvade ohutuskontroll
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Relvade hoolduse aeg ja koht (kui ei järgne koheselt
uut tundi relvadega)
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2.10.5 TUBADE
PUHASTAMINE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk:
Koolitatavad peavad teadma/oskama tegevust tubade
puhastamisel.
Kestvus:
4x45 min
Õppetunni vorm:
tund õppeväljal
Varustus:
1) Üksikvõitleja varustus
Rakmed
1 igale sõdurile
Automaat
1 igale sõdurile
Salved
3 igale sõdurile
Puhastusvahendite komplekt
1 igale sõdurile
Nuga (tääk)
1 igale sõdurile
Kiiver
1 igale sõdurile
Moondamisvahendid
1 igale sõdurile
Põlvekaitsmed
1 igale sõdurile
Prillid
1 igale sõdurile
Gaasimask
1 igale sõdurile
2) Instruktori varustus
Rakmed
1 instruktorile
Automaat
1 instruktorile
Salved
3 instruktorile
Puhastusvahendite komplekt
1 instruktorile
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
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Abimaterjal
Instruktori raamat
3) Õppematerjalid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Õppegranaadid
Märgistuslint (demo tegemiseks)
Teemakohased sildid vms toetamaks teoreetilist tunniosa.

Abilised (Jaoinstruktorid)
Ettevalmistus:
Maastikuluure
näitlikustamisvahendite hankimine
ettevalmistus
abikoolitajate kasutamisel nende instrueerimine.
Tunni läbi- mängimine, ajakava planeerimine.
Soovitused:
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö:
Relvade Ohutuskontroll, varustuse kontroll
Kordamine:
N: hoonesse sisenemine, koridorides liikumine, liikumine
treppidel
TEOREETILINE
Sissejuhatus:
Lahingud, mis eeldavad lähivõitlust, nagu ruumides sees,
koridorid, tuleb hoolikalt planeerida ja läbi viia suure
ettevaatlikkusega. Üksus peab olema treenitud tasemele,
kus iga tulemeeskond ja jagu tegutseb sujuvalt. Tähtis on
kiirus ja üllatusmoment.
Selgitage
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Instruktori märkmed: kasutage silte või tahvlit, kus on
äratoodud märksõnad ja joonised.
Üllatus
Üllatusmoment on edu võtmeks lähivõitluses.
Ründeüksus, kes puhastab ruume peab säilitama
üllatusmomendi, kasvõi sekundiks, ehmatades,
hämmastades vastast.
Kiirus
Kiirus annab head eelised ründeüksusele turvalisuses.
See eeldab sõduri reageeringut esimesest silmapilgust.
Kiiruseks ei loeta kui kiiresti sõdurid tuppa sisse saavad,
vaid kui kiiresti sõdurid elimineerivad vastase ja
puhastavad ruumi
Turvalise ruumipuhastuse alused
Peamised 10 põhialust on tegevused, mida sõdurid teevad
liikudes piki koridore puhastatava ruumini, ettevalmistus
ruumi sisenemiseks, ruumi sisenemise ja sihtmärgi
avastamisel, ja pärast kontakti.
Tulemeeskond peab:
• liikuma taktikaliselt ja vaikselt, kattes koridori.
• omama kaasas minimaalselt varustust ( ainult
hädavajalik ) vältimaks liigse kära tekitamist.
• sisenema kiiresti ja domineerima ruumis. Liikuma
koheselt positsioonile, mis annab täieliku
kontrolli ruumi üle ja omab takistuseta
laskesektorit.
• elimineeri kõik vastase jõud, kasutades kiiret
täpset ja agressiivset tuld.
• tegema kindlaks vastase kahjud ( haavatud,
surnud ). võta ära relvad, otsima läbi kõik
haavatud ja surnud.
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•
•
•
•

teostama kiire ruumi läbiotsimise, andma teada
kui põhjalik läbiotsimine on soovitatav.
evakueerima kõik omaüksuse liikmed, kes on
haavatud või surnud.
tähista ruum kui puhastatud ruum, toetudes
eelnevalt saadud käsule/kokkuleppele.
paigutama välja julgestuse ja olema valmis
suuremate vastase jõudude rünnakuks. Ära unusta
tagajulgestust.

RUUMIDESSE SISENEMINE
Sisenemine ühelt küljelt
Enne sisenemist kontrollitakse relvad ja kaitseriivi
tuleümberseaduri olek. Sisenemis paari ülema märguande
peale liigutakse võimalikult kiiresti ruumi.
• nr1 liigub kiireimat teedpidi ruumi sisse oma
seina äärde ja piki seda seina edasi.
• nr2 liigub vastaspoole nr1-st. oma seina äärde ja
piki seda edasi.

Joonis 2.36
Sisenemine risti
Enne sisenemist kontrollitakse relvad ja kaitseriivi
tuleümberseaduri olek. Sisenemis paari ülema märguande
peale liigutakse võimalikult kiiresti ruumi.
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•
•

nr1 liigub kiireimat teedpidi ruumi sisse ukse
teisel pool olevat seina mööda edasi.
nr2 liigub vastaspoole nr1-st. oma seina äärde ja
piki seda edasi.

Joonis 2.37
Kui ruum ei hargne ja on puhastatud kannab lahingupaar
jaoülemale sellest ette ja jääb tuppa. Kui ruum hargneb
ühte suunda siis puhastatakse see iseseisvalt, kui mitmese
suunda siis kantakse jaoülemale ette ja puhastatakse need
lisajõududega.
Suurte ruumide puhastamisel võib kasutada ruumi
puhastamiseks mitut lahingupaari, kes sisenevad
lahingupaaride kaupa ja puhastavad ruumi nagu
lahingupaar kuid ühe paarilise asemel on 2 meest.
Puhastatud ruumid märgistatakse, vastava märgistusega,
pimedas keemilise valguse pulgaga.
PRAKTILINE
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HARJUTUS 1
Tehke, soovitatavalt enne tundi, märgistuslindist lagedale
alale reaalsete mõõtmetega näitlik tuba/ruum, kus teha
demoharjutus koos koolitaja seletustega. Demos kasutada
koolitatavaid.

Joonis 2.38

Joonis 2.39
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HARJUTUS 2
Hoidke harjutus võimalikult lihtsana.
Harjutust laske sooritada hoones rääkides ette vajalikud
tegevused, peale mida tegutsetakse nii kaugele kui
räägitud.
Jälgige, et kõik koolitatavad saaksid kõik tegevused
praktiliselt läbi teha.
HARJUTUS 3
Jälgige, et kõik koolitatavad saaksid kõik tegevused
praktiliselt läbi teha.
Andke kiire tegevuskäsk ning laske koolitatavatel õpitu
jao koosseisus läbi teha.
Tehke kindlasti tagasiside.
HARJUTUS 4
Kasutada imitatsioonivahendeid.
Võimalusel tegutseda seni kasutamata hoones.
Võimalusel imiteerida vastast.
Andke kiire tegevuskäsk ning laske koolitatavatel õpitu
jao koosseisus läbi teha.
Harjutus võiks sisaldada hoonele lähenemist, hoonesse
sisenemist, hoonetes ja treppidel liikumist ning tubade
puhastamist.
Tehke kindlasti tagasiside.
C. TUNNI LÕPETAMINE
Küsimused õppuritelt kogu tunni kohta.
Küsimused koolitajalt, kinnistamiseks.
Tunni kokkuvõte, tagasiside kogu tunni kohta.
Relvade ohutuskontroll.
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2.10.6 JAO RÜHMITAMINE
HOONESSE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk
- Jaoülem oskab anda rühmitumise käsku.
- Jaoülem oskab rühmitada jagu hoonesse.
- Jaoülem teab jao rühmitumise põhimõtteid
hoones
Kestvus
4 x 45 min, sellest 1x 45 min
praktiline, 2x 45 min harjutamine
Õppevorm
Maastik, hoonete kompleks
1) Varustus
Üksikvõitleja varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid
Põlvekaitsmed
Prillid
Gaasimask
2) Instruktori varustus
Rakmed
Automaat
Salved
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teoorja, 1x 45 min

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile
1 instruktorile
3 instruktorile

Puhastusvahendite komplekt
Paukpadrunid
Lõhkepaketid
Kõrvatropid
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
3) Õppematerjalid
Välitahvel
Välitahvli vildikad
Õppegranaadid
Abilised (Jaoinstruktorid)

1 instruktorile

Ettevalmistus
- Leidke linnakus sobiv hoone, kus oleks võimalik
leida häid positsioone.
- Hoone ettevalmistamine
- Tugikoha maketi koostamine
Soovitused
- Vali linnakus välja maja kust on kõige parem
ülevaade toimuvast.
- Näitlikustamiseks kasuta tahvlit ning jao tugikoha
maketti.
- Positsioonide näitamisel vii konkreetne sõdur
positsioonile, anna rühmitumise käsk.
- (Samaaegselt ülejäänud sõdurid jälgivad, panevad
kirja teie tegevust)
- Lihtsustamiseks tehke jaoülemale spikker, kus on
äratoodud- käsk jaole ning rühmitumiskäsu
põhipunktid.
- Relvastus vastavalt struktuurile.
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B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö
- Ohutuskontroll. Viige läbi relvade ohutuskontroll.
- Kontrollige, et igal sõduril oleks ettenähtud
varustus
vastavalt
allüksuse
varustuse
nimekirjale.
Kordamine
Teooria 45 min.
Jao rühmitumise põhimõtted hoonetes.
Jao või üksikmehe rühmitumine hoones sarnaneb sama
tegevusega maastikul. Määratakse
põhi-, varu-, vahetuspositsioonid, tulesektorid,
tulealustusjoon, siirdumis ja eemaldumus
teed, kuulipilduja ja TT asukohad, jaoülema asukoht,
koondtulealad. Maja enda kaitseks tuleb relvad paigutada
esimesele korrusele ja käsigranaate visata teiselt korruselt
või kõrgemalt. Ka alternatiivsed positsioonid tuleb ette
valmistada, et tuld vastavalt vajadusele ümber lülitada.
Kõiki relvi peaks kasutama akendest, laskeavadest ja
muudest avadest võimalikult kaugel, kuid nii, et nende
tulealadel oleks piisavalt laiust ja sügavust
Alternatiivseteks positsioonideks on vajalik piisav arv
aknaid ja laskeavasid, kuid samas peab laskeavasid
olema võimalikult vähe, sest nad nõrgestavad hoone
struktuuri ning nõuavad tööd ja materjale. Laskeavad,
eriti need, mida kasutatakse vaatlemiseks, tuleks teha
ebatõenäolistesse kohtadesse, näiteks aknalaua alla või
läbi katusekivide Iga maja peab olema ette valmistatud
sügavuti, et kaitset saaks läbi viia toast tuppa.
Meeles peab pidama alljärgnevat:
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a. Kui kasutatakse akent, peab laskjal olema
ettevalmistatud seismis- või
põlvitamispositsioon mõlemal pool akent, mis
on seina poolt kaitstud. Kuna ta peab tulistama
allapoole, peavad need positsioonid olema
aknalauast tublisti kõrgemal, näiteks laua või
muu sellise asja peal, ning aknast piisavalt
kaugel, et tema relv aknast välja ei ulatuks.
Lamades ei ole alati võimalik iga nurga all
tulistada.
b. Laia sektori saamiseks tehakse laskeavad tihti
ristkülikukujulised. Kuid veelgi efektiivsemad
laskeavad saab, kui teha nad V-kujulised, nii et
laiem osa jääb sissepoole. Kuna neid
kasutatakse tõenäoliselt ka üles- ja allapoole
tulistamiseks, peaksid nad olema
koonusekujulised, et väljaspool oleks ava
võimalikult väike.
c. Laskeava servad, eriti kui nad on tehtud
tellistest, kipuvad kuulitabamuse korral
killustuma. Võimaluse korral tuleks selle
vähendamiseks paigaldada riidest
kaitsevooderdis, mida hoiab paigas traatvõrk.
Samal põhjusel tuleb laskjale või vaatlejale
kõige lähemal olevad liivakotid täita mulla või
liiva, aga mitte kruusa või kividega.
d. Kui laskeava või akent ei kasutata, peab ta
olema millegagi kaetud, võimaluse korral
kuulikindlalt, et vaenlane ei saaks läbi selle
vaadata ega tulistada.
e. Varjumise ja petmise mooduste hulka kuuluvad
pettelaskeavade tegemine, mis on tõelistest
eristamatud; hästi tuntud ja tõenäoliste objektide
drapeerimine või joonistamine laskeavade ümber;
pitskardinate kasutamine; ja majjajäänud riietest
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tehtud nukkude panemine mittekasutatavate
laskeavade juurde.
f. Mõned laskeavad tuleks teha ka maja sisse
selleks puhuks, kui vaenlane sisse murrab.
Relvade paigutamise põhimõtted:
Kuulipilduja:
Kuulipilduja paigutatakse nii, et tal oleks
võimalikult suur laskesektor ning ta suudaks katta kogu
jao tuleala. Linnalahingus on soovitav paigutada
kuulipildujad nii, et nende tuleala ümbritseks vastavalt
siis kas rühma või jao positsioone.
Kuulipildujapositsioon rajatakse tavaliselt hoonete
nurkadesse või siis väljaspool hoonet
paiknevasse tugevalt kindlustatud punkrisse või
laskepessa võimalikult maadligi, laske-avaga 0,5-1 m.
Kaevik tehakse siis vastavalt kas ühele mehele või
kuulipildujapaarile.
TT- relvad:
Raskemad TT- relvad paigutatakse maapinnale, kangivõi väravaalustesse, kitsastess majavahedesse või
umbtänavatesse. Kergemad TT-relvad on mobiilsemad,
üldjuhul paiknevad ootepositsioonil maja alumisele
korrusele. Annavad tuld käsitulirelvadest.
Jooksukraaviga on ühendatud ajutised kaevised, mis
paiknevad väljaspool maja ja on TT-relvadele
põhipositsiooniks, kust sooritatakse tulelööke. Soomuki
ilmumisel liigutakse jooksukraavi pidi tulepositsioonile,
sooritatakse lask ning liigutakse tagasi. Kergeid TT-relvi
on võimalik paigutada ka katusele või katusealustesse,
mis on avara vaateväljaga. TT- relvade paigutamisel
hoones jälgida kindlasti tagumist ohuala. Laskeava peab
olema vähemalt 1ruutmeeter kaugus seinast vähemalt 510m. Lae kõrgus min.2m, mida suurem põrandapind,
seda parem
Snaiper:
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Kui jao tugevduseks on antud snaiper, siis tema
paigutatakse võimalikult kõrgele – pööningule, katusele
või katusealustesse.
Üksikmees:
Tavaline laskur paigutatakse keldrikorrusele, esimesele
või teisele korrusele laskeavaga 30-60 cm.
Rühmitumise käsk:
a) Rühmaülema rühmitumiskäsk jaoülematele,
jao positsioonidel
Jaoülemale kästakse rühmaülema
rühmitumiskäsus:
- Olukord
- jao ülesanne
- jao positsioonide asukoht (KP, TT)
- vaenlase tõenaoline tuleku suund
- tuleala parem, vasak serv
- tulealustusjoon/tulealustuskord
- julgestusmiinivälja asukoht
- rühmaülema juhtimispaik
- naaberüksused
- rühma julgestuse asukoht
- jao ja rühma kogunemiskoht
- tunnussõna ja lahingtunnus
- asendusskeem
- tähtajad
Instruktori märkmed: RÜ rühmitumiskäsu punkte
ei ole tarvis õpetada, on abiks koolitajale.
b) Jaoülema rühmitumiskäsk meestele jao
positsioonidel
- olukord
- positsioon
- vaenlase tulekusuund
- pooljao ja / või jao laskesektor
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- vasak parem laskesektor
- tulealustus joon/kord
- naabrid/naabersõdurid
- jaoülema asukoht
- esmane kindlustatus( kui on kästud)
- asenduskeem
- tähtajad
- tunnused
- küsimusi
Ettekanne rühmitumisest rühmaülemale
Kui JÜ on oma jao rühmitanud peab ta tegema
sellekohase ettekande RÜ-le.
Praktiline tegevus 45min.
Rühmitumine ja käsu andmine:
Rühmitumise ajal lähtuge eelmistest punktidest. Hoones
olles võtke jagu hoone keskele ringkaitsesse. Selgitage
neile üldine olukord ja järgnev tegevus. Parema eesmärgi
saavutamiseks olge ise jaoülem ja rühmitage jagu
positsioonidele. Selleks, et kõik näeksid ja kuuleksid
kuidas rühmitumine käib laske kogu jaol endaga kaasa
liikuda. Rühmitumisel võite viia mehi ühekaupa või siis
lahingpaaride kaupa positsioonidele. Esimesena viige
kohale kuulipilduja (kuulipilduja paar). Näidake temale
positsioon, andke kiire käsk. Ärge unustage käsu andmist
ka kuulipilduri abile. Järgmisena viige positsioonile TTpaar. Näidake ära positsioon, andke kiire käsk. (Kui
maastik ja hoone võimaldab, siis viige nad hoonest väljas
oleva põhipositsioonile. Soovitavalt võiks neid olla kaks.
Samuti tuleb anda käsk ka hoones kui nad on lihtsad
laskurid). Viimasena viige positsioonidele laskurid.
Näidake neile positsioonid ja andke kiire käsk.
Harjutamine 2x45 min.
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Rühmitumine ja käsu andmine.
Määrake meeste seast jaoülem kes hakkab rühmitust
paika panema. Harjutuse käigus annate ise jaoülemale
RÜ rühmitumise käsu. Kindlasti jälgige ka seda, et ühed
ja samad mehed ei oleks raskerelvadega, vahetage ka
neid. Rühmitumise ajal liikuge ise jaoülemaga kaasa,
kontrollimaks tema tegevust. Kui tekib küsimusi saate
kohe vastata ja kui midagi valesti teeb, siis kohe
parandage. Harjutuse lõpuks peab iga sõdur olema
vähemalt korra jaoülem.
C.TUNNI LÕPETAMINE
Kiire tagasiside harjutamise kohta mis läks hästi mis
halvasti.
- Küsimused õppuritelt tunnis õpitu kohta.
- Kinnistage tunnis õpitut küsitlustega.
- Viige läbi relvade ohutuskontroll.
Kokkuvõte:
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2.11 JAO RÜHMITAMINE
MAASTIKUL
Tegevus jao rühmitumisel, rühmitumiskäsk
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Väljaõppe eesmärk:
- Teatakse tegevust rühmitumisel
- käsku julgestajatele
- rühmitumiskäsku
Osatakse jaoga maastikul rühmituda.
Kestvus:
3x45 min.
1/3 teooria, 2/3 praktika
Õppetunni vorm:
Õppetund harjutusväljal
Varustus:
1) Üksikvõitleja varustus
Rakmed
Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Nuga (tääk)
Kiiver
Moondamisvahendid
Põlvekaitsmed
Prillid
Gaasimask
2) Instruktori varustus
Rakmed
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1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
3 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 igale sõdurile
1 instruktorile

Automaat
Salved
Puhastusvahendite komplekt
Abimaterjal
Instruktori raamat
3) Õppematerjalid
Välitahvel
Tahvli vildikad
Abilised (Jaoinstruktorid)

1 instruktorile
3 instruktorile
1 instruktorile

Ettevalmistused:
- Maastikuluure
- näitlikustamisvahendite hankimine
- ettevalmistus
- abikoolitajate kasutamisel nende instrueerimine
Soovitused:
1. Lihtsustamiseks tehke jaoülemale spikker, kus on
äratoodudJaoülema tegevus peale rühmaülema rühmitumiskäsku,
käsk jao julgestajatele ning rühmitumiskäsu põhipunktid.
2. Üldpildi saamiseks ning esmaseks kinnistamiseks käia
kogu tegevus etapi haaval läbi. Teha vähendatud
vahedega, kasutades tunnis olevat jagu.
3. NABK antav õpe peaks enam olema orienteeritud JÜ
tegevusele.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltöö:
Enne tundi kindlasti teostada relvade ohutuskontroll.
Kordamine:
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Rännaku või mis tahes muu üksikvõitleja oskuste ja jao
drillide kordamine. Praktiline harjutus, mida saab
kasutada liikumisel õppekohta.
N: Jalgsirännaku puhul käemärgid, jao
liikumismoodused, tõkete ületamine jne.
Tehke kindlasti tagasiside, märkides ära head ja vead.
TEOREETILINE
Sissejuhatus:
Tugikoha kaitse ülesehitamise esimene faas on üksuse
rühmitumine. Enne kaevikute kaevamist on tarvis
meeskond õigetele positsioonidele paigutada.
Rühmitumine maastikul käib kindlate põhimõtete järgi, et
kõik üheselt tegevust mõistaksid. Iga sõdur peab teadma
rühmitumist maastikul, see on üks jao drillidest.
RÜHMITUMINE KAITSESSE MAASTIKUL
Selgitage tegevusjärjekorda rühmitumisel kasutades
näitlikustamisvahendeid(tahvel, sildid vms)., kus on
äratoodud ainult põhitegevused. Nimetage tegevused
õiges järjekorras. Käige põhitegevused läbi iga punkti
lühidalt selgitades.
1. Rühma ringkaitse
a) Jagu rühmitub maastikul rühma koosseisus.
Jagu rühma ja rühm kompanii, kompanii
pataljoni jne. koosseisus. (ANDKE ÜLDINE
PILT ASJAST)
b) Tõenäoliselt eelneb rühmitumisele liikumine
nõutud maa-alale e. rännak. Peale rännakut
võetakse saabumisalas rühma ringkaitse.
Rühmaülem ja rühmavanem asuvad ringkaitse
sees.
c) Rühmaülem võib olla saabumisalal enne
rühma, liikus välja luure-ettevalmistusgrupiga
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(LEG), rännakut juhtis rühmavanem. Kui
LEG-i välja ei saadetud ja rühmaülemal on
maastikuluure tegemata, teeb ta seda pärast
üksuse paigutamist saabumisalal.
d) Jaoülemad kutsutakse rühmaülema juurde,
kus neile antakse kiire tegevuskäsk. N:
Liigume käega näidatud suunas 500m, kus
saate rühmitumiskäsu, igast jaost 1 laskur
kaasa, küsimusi, tegutsege. Luuregrupi
väljudes jääb rühma vastutavaks RV ning jao
vastutavaks JÜA
2. RÜ rühmitumiskäsk, JÜ maastikuluure
b) Järgmiseks liigub välja luuregrupp, kuhu
kuuluvad- rühmaülem, jaoülemad, rühma
sidemees, 1 laskur igast jaost(nende ülesannejagude teejuhid, luure julgestajad).
c) Rühmaülema rühmitumiskäsk jaoülematele,
jao positsioonidel
d)
Jaoülemale kästakse rühmaülema rühmitumiskäsus:
• olukord
• jao ülesanne
• jao positsioonide asukoht (KP, TT)
• vaenlase tõenaoline tuleku suund
• tuleala parem, vasak serv
• tulealustusjoon/tulealustuskord
• julgestusmiinivälja asukoht
• rühmaülema juhtimispaik
• naaberüksused
• rühma julgestuse asukoht
• jao ja rühma kogunemiskoht
• tunnussõna ja lahingtunnus
• asendusskeem
• tähtajad
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Instruktori märkmed: RÜ rühmitumiskäsu punkte
ei ole tarvis õpetada, on abiks koolitajale.
Jaoülema tegevus RÜ rühmitumiskäsu järel:
• Maastikuluure ja analüüs:
- vaenlase liikumis- ja edenemisevõimalused
(soomukid, jalavägi)
- positsioon ja tuleala KP-lahingpaarile
- positsioonid ja tulealad TT-lahingpaarile
- positsioonide kindlustamisvõimalused
- varjatud liikumisrajad tegevusalal
- positsioon masinale või soomukile (kui on)
- rühmitumise julgestamine – kes, asukoht
- miinivälja rajamise võimalused
- varjepositsiooni asukoht
- oma juhtimispaik
3. Jao juhtimine varje alale, jao julgestus
Otsuse
teinud
jaoülem
viib
iseseisvalt
jao
põhipositsioonide taha varjepositsioonile, kus võetakse
sisse lähikaitse.
JÜ viib välja jao julgestuse kellele kästakse:
• olukord
• ülesanne
• positsioon, vaatlussektor
• vastase võimalik tulekusuund
• liikmisteed, ühenduse pidamine
• tule avamise ja häire andmise kord (vaikselt ja
häireolukorras)
- luurepatrulli avastamisel
- luurepatrull avastas julgestaja
- vastase üksuse lähenedes
• naabertunnimehed, omad üksused ja patrullid alas
• valvekorra kestvus, tunnussõna muutmise aeg
• jaoülema asukoht
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4. Jao rühmitamine
Jaoülem viib lahingpaarid positsioonidele,
alustades KP- või TT-lahingpaarist.
Käsk jao rühmitamiseks:
• positsioon
• vastase võimalik tulekusuund
• julgestaja asukoht
• laskesektor
• pooljao ja / või jao laskesektor
• tulealustusjoon/kord
• naabersõdurid
• jaoülema asukoht
• esmane kindlustatus( kui on kästud)
• asendusskeem
• tähtajad
5. Ettekanne rühmitumisest rühmaülemale
Kui JÜ on oma jao rühmitanud peab ta tegema
sellekohase ettekande RÜ-le.
Peale JÜ-te ettekandeid kontrollib RÜ rühma
rühmitumise üle, vajadusel teeb parandused ning
esineb ettekandega rühma rühmitumisest KÜ-le.
PRAKTILINE
Instruktori märkmed:
a) Harjutuse käigus peab koolitaja või tema poolt
instrueeritud abikoolitaja etendama JÜ-le RÜ-t.
b) Kui koolitatavas üksuses JÜ-t ei ole, peate selle
määrama.
c) JÜ-le antav RÜ rühmitumiskäsk peab olema
korrektne, vastasel juhul tekivad väikesed tõrked.
N: jätate käskimata tunnussõna, seega ei saa seda
käskida ka JÜ.
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d) Enne iga etapi praktilist tegevust andke
koolitavatele võimalus esitada küsimusi.
HARJUTUS 1
Esimese harjutamise käigus tehke vähendatud
vahede ja –vahemaadega, et kõik saaksid asjast
tervikpildi. Käige kõik tegevused etapi haaval läbi
ning selgitage iga etapi juures tegevusi.
1. Rühma ringkaitse
Pange rühma ringkaitse paika. Kui tunnis on
ainult üks jagu, selgitage olukorda.
Tegevus:
a) Rääkige:
Teostasime rännaku, saabumisalal võtsime sisse
rühma ringkaitse.
b) Rääkige:
Järgmine tegevus, RÜ kutsub JÜ-d enda juurde, et
anda kiire tegevuskäsk.
Tehke:
RÜ kutsub JÜ-d enda juurde ning annab kiire
tegevuskäsu(antud harjutuses valjuhäälselt, et
kõik kuuleksid).
2. RÜ rühmitumiskäsk, JÜ maastikuluure
a) Rääkige:
Peale tegevuskäsu saamist võtavad JÜ-d kaasa
ühe laskuri ning on valmis
1. luuregrupiga välja liikuma. JÜ annab
vastutuse üle JÜA-le, kes korrigeerib jao
paigutust ringkaitses.
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Tehke: Käskige seletatut teha.
a) Rääkige:
Järgmiseks liigub välja luuregrupp, kuhu
kuuluvad RÜ, sidemees, JÜ-d
1.koos laskuritega. Rühma vastutavaks jääb RV,
kes vajadusel korrigeerib ringkaitset.
Tehke:
Liikuge luuregrupiga välja kuni 50m.(säilima
peab hääleulatus ja silmside).
b) Rääkige:
Järgmiseks annab RÜ rühmitumiskäsu igale JÜ
tema jao positsioonil.
Variant 1
Peale rühmitumiskäsku hakkab JÜ tegelema oma ala
maastikuluure ja analüüsiga.
Variant 2
Kõik JÜ-d saavad osa kõigi jagude rühmitumiskäskudest
ning seejärel alustavad oma maastikuluure ja analüüsiga.
(annab parema üldpildi üksuse paigutusest).
a) Rääkige:
RÜ rühmitumiskäsu ajal või koheselt peale seda peab JÜ
oma jao positsiooni piirid ära märkima, et hiljem oma
jagu õigesti paigutada.
Tehke:
Valige eespool olevatest üks variant ning tehke see
praktiliselt läbi(ärge laske siin veel reaalselt
maastikuluure ja analüüsiga tegeleda). Veenduge, et kõik
näevad/kuulevad. Vajadusel suunake JÜ-d
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b) Rääkige:
Järgmiseks teeb JÜ maastikuluure ja analüüsi. Korrake
üle selle tegevuse põhipunktid.
Tehke:
esimese harjutuse ajal ei pea laskma JÜ-l pikalt teostada
maastikuluuret ja analüüsi, piisab kui märgistatakse ära
jao positsiooni piirid ning luuratakse varje positsioon.
Laske JÜ-l need kaks asja ära teha, et siis koos
tegevusega edasi minna.
3. Jao juhtimine varje alale, jao julgestus
Rääkige:
Pärast maastikuluure ja analüüsi teostamist liiguvad JÜ-d
tagasi, võtavad oma jaod ning juhivad nad
varjepositsioonile.
Tehke:
Käskige see läbi teha.
Rääkige:
Varje positsioonilt viib JÜ oma jao põhipositsioonide ette
julgestuse (lahingpaar), kus JÜ annab julgestajatele käsu.
Käige üle käsu põhipunktid.
Tehke:
Käskige see läbi teha. (laske JÜ-l julgestus viia 10-15m
põhipositsioonist ettepoole).

Instruktori märkmed:
Esimeses harjutuses ei ole tarvis JÜ reaalselt anda käsku
julgestajatele.
207

Tähtis on, et need tegevused koolitaja poolt ära mainitakse
ning liikumine läbi tehakse.

4. Jao rühmitamine
Rääkige:
Jaoülem viib lahingpaarid positsioonidele, alustades KPvõi TT-lahingpaarist ning annab seal rühmitumiskäsu.
Korrake üle rühmitumiskäsu põhipunktid. Jao julgestus
tuleb samuti välja vahetada, et neile anda
rühmitumiskäsk.
Tehke:
Käskige see läbi teha, ilma et JÜ reaalselt
rühmitumiskäsu annaks.
5. Ettekanne rühmitumisest rühmaülemale
Rääkige:
kui JÜ on oma jao ära rühmitanud teeb ta ettekande RÜle.
HARJUTUSE LÕPP!
Andke „OLUKORD SEIS” ning võimalus esitada
küsimusi kogu teema kohta.
HARJUTUS 2
Instruktori märkmed:
a) Andke JÜ-le spikrid(JÜ tegevus peale RÜ
rühmitumiskäsku, käsk julgestajatele, JÜ
rühmitumiskäsk)
b) Teise harjutamise käigus tehke reaalsete vahe ja –
vahemaadega.
c) Eesmärk on suunata ja juhendada koolitatavaid
esitades küsimusi, kontroll palju meelde on
jäänud, kinnistamine.
1. Rühma ringkaitse
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Rääkige:
Rühm on võtnud sisse ringkaitse, mis on järgmine
tegevus? (JÜ koguneda, tegevuskäsk).
Tehke:
saades vastuse tehke praktiliselt läbi.
2. RÜ rühmitumiskäsk, JÜ maastikuluure
Rääkige:
Mis on järgmine tegevus? (luuregrupp liigub välja)
Tehke:
Saades vastuse tehke praktiliselt läbi. Liikuge maastikul
jao positsioonidele.
Rääkige:
Mis on järgmine tegevus? ( RÜ rühmitumiskäsk)
Tehke:
Saades vastuse, andke JÜ-le rühmaülema
rühmitumiskäsk. Veenduge, et JÜ märgistaks oma jao
positsiooni piirid.
Rääkige:
Mis on järgmine tegevus? (maastikuluure ja analüüs).
Tehke seda ning peale mida tooge oma jagu varje alale.
Tehke:
Laske reaalselt teha, jälgides, vajadusel suunates nende
tegevust.
3. Jao julgestus välja
Rääkige:
Mis on järgmine tegevus? (jao julgestus välja)
Tehke:
Saades vastuse tehke praktiliselt läbi. Kontrollige JÜ
käsku julgestajatele, märkige ära puudused.
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4. Jao rühmitamine
Rääkige:
Mis on järgmine tegevus? (jao rühmitamine)
Tehke:
Tehke praktiliselt läbi. Kontrollige JÜ rühmitamiskäske
ja rühmitumist, märkige puudused.
5. Ettekanne rühmitumisest rühmaülemale
Nõudke JÜ-lt ettekannet rühmitumisest.
HARJUTUSE LÕPP!
Võtke üksus kokku, kiire tagasiside, küsimused
koolitatavatelt.
HARJUTUS 3
Instruktori märkmed:
Kolmanda harjutamise käigus etendage RÜ-t ning tehke
kogu tegevus uuesti läbi ilma vahele sekkumata.
Kontrollige tegevust ning tehke lõpus tagasiside.
C. TUNNI LÕPETAMINE
Küsimused õppuritelt kogu tunni kohta.
Küsimused koolitajalt, kinnistamiseks.
Tunni kokkuvõte, tagasiside.
Relvade ohutuskontroll.
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3.MEDITSIINIÕPE
3.1 KANNATANUTE
GRUPEERIMINE
A. INSTRUKTORI MÄRKMED
Õppetunni eesmärk:
Sõdur teab kannatanute sorteerimise põhimõtteid
Sõdur oskab vigastuste raskusastme järgi grupeerida
kannatanuid
Kestvus
2x 45 minutit
Õppetunni vorm
Klassitund
Varustus
1) Allüksuse varustus
Kirjutusvahend
Kaustik
2) Instruktori varustus
Abimaterjal
Instruktori käsiraamat
Videomaterjal
3) Õppematerjalid
Arvuti
Projektor
Mälupulk
Abimaterjal
Kaardikepp

1 igale sõdurile
1 igale sõdurile

vajadusel
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Lüümikud
Side
Kaelaside
Lahased
Ettevalmistused
Valmistada ette infotehnoloogiavahendid
Powerpointi ettevalmistamine
Soovitused
Joonised ja plakatid teevad teema arusaadavamaks.
Praktiliseks harjutuseks valmistada ette vigastuste kohta
sildid
Kui kasutate erinevat värvi viltpliiatseid või muid
kirjutusvahendeid et nahale tiraaži numbrit märkida,
vältige veekindlaid pliiatseid.
B. TUNNI LÄBIVIIMINE
Eeltööd
Puuduvad
Kordamine
Puudub
Sissejuhatus
Kannatanute grupeerimine ehk siis meditsiinis käibelolev
väljend TRIAAZ.
Triaaž pärineb prantsusekeelsest sõnast trier ning
tähendab sorteerima. Tria ladinakeeles on kolm , st
sorteerima kolme rühma. Praktiseeriti esmakordselt 19.
saj. alguses ning kontseptsiooni areng on toimunud
”tänu” sõdadele ja katastroofidele. Triaaž arenes välja
vajadusest määrata prioriteedid vigastatud sõdurite
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abistamisel lahinguväljal ning esmakordselt praktiseeriti
seda Prantsusmaal 19.saj. algaastatel. Haavatud sõdurite
sorteerimise tulemusena said paljud neist märksa varem
kirurgilist abi, mis muidu võis nendeni jõuda tunduvalt
hiljem. I Maailmasõja ajal paranesid lahinguvigastuste
tagajärjed just tänu õigeaegsele triaažile ning see
tähendab, et pärast esmaabi peab triaaž olema üks
esimesi samme meditsiiniabis.
Rakendatakse, kui abivajajate hulk ühel ajamomendil
ületab abiandmise ressursi (lahinguväljal, katastroofid),
mida võib läbi viia sündmuskohal, ravitsoonis, transpordi
ajal. Seda tuleb aga teha nii, et abiandjad ise ohtu ei
satuks – parameditsiini esimene reegel. Edasi tuleb
tegeleda ohutus kohas nendega, kes rohkem kannatada
saanud, Tagada, et nad verest tühjaks ei jookseks ja
hapnikku peale saaksid. Kui olukord on enam-vähem
kontrolli all, siis vaadata, et see uuesti sealt ei väljuks ja
kannatanute seisund ei halveneks.
Triaaži tegemata jätmisel (valesti hindamisel) võivad olla
fataalsed tagajärjed. Lühike kliiniline hinnang
määratlemaks edasise tegevuse. Abivajajaid aidatakse
lähtudes kliinilisest situatsioonist, mitte saabumise
järjekorrast.
Kanadas, Austraalias (ja mitte ainult) on arendatud oma
triaažikategooriad. Eestis kasutatakse 3 astme triaazi
• Punane – äärmine vajadus - emergent esimene
prioriteet, patsient viletsas seisus, ravi on
edasilükkamatu
• Kollane – edasilükkamatu - urgent teine
prioriteet, patsient tõsiste vigastustega, raviga
kannatab oodata (mõne tunni)
• Roheline – mitteerakorraline - nonurgent stabiilne
seisund, kergelt vigastatud, raviga võib ohutult
oodata (mõni tund kuni mõni päev)
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•

Must – surnud patsient

Kontrollige küsimuste
eelnevast punktist.
•

•

•

kaudu

sõdurite

arusaamist

Punane (1)- näited vigastustest, mis antud
alagrupi alla kuuluvad:
• kooma
• eluohtlik verejooks
• südametegevuse või hingamise lakkamine
• šokk
• eluohtlikud südame rütmihäired
• liittrauma (ebastabiilne traumahaige)
• krambistaatus
• raske hingamispuudulikkus
Kollane (2) - näited vigastustest, mis antud
alagrupi alla kuuluvad:
• äge kõhuvalu
• äkki tekkinud jäsemevalu
• äge seedetrakti verejooks
• äge günekoloogiline verejooks
• sepsis
• äge psühhoos
• äge valu (valuskaala 9-10)
Roheline (3)- näited vigastustest, mis antud
alagrupi alla kuuluvad:
• Külmumised ja külmetused
• Nihestused, kerged muljumised
• I astme põletused, mis ei haara
hingamisteid ega silmi
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•
•
•

Pehmete kudede vigastus
Luumurd
Kuulihaavad jäsemetes ilma arteriaalse
verejooksuta

Tegevus lahinguväljal haavatute grupeerimisel:
Jao tasandil otsest grupeerimist ei toimu, jao ülesanne on
organiseerida haavatud rühma kogumispunkti, kus rühma
meedik teeb grupeerimise ning saadab haavatud
prioriteetide järgi edasi. Meedik kirjutab vastava värviga
haavatule otsaette (laubale) numbri; 1, 2 või 3 ehk siis
punane, kollane ja roheline. Kui kannatanul on
peavigastus ja numbrit pole võimalik kirjutada, siis on
olemas ka vastavate värvidega sildid, mida on võimalik
kaela või käe külge panna.
Kinnistage küsimustega!
Praktiline harjutamine
Andke võimalus sõduritele olla grupeerija seisuses, et
nad saaksid grupeerida erinevate vigastustega, haigustega
kaasvõitlejaid. Eelnevalt jagage kannatanutele kätte
sildid haigustega või improviseerige käepäraste
vahenditega vigastus nagu lahased, side jms.
C. TUNNI LÕPETAMINE
-

Andke võimalus esitada sõduritel küsimusi!
Korrake üle tunni teem
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