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EESSÕNA
Nendes peatükkides käsitletakse jalaväerühma juhtimisvõtteid
ja lahingutegevust ning selleks valmistumist. Antud materjali
omandamise seisukohalt on tähtis aru saada jalaväerühma
lahingutegevuse põhimõtetest ja valdama jalaväerühma
lahingutegevuse aluseid.
Materjal on mõeldud kasutamiseks eelkõige ohvitseride
baasväljaõppes rühmaülema koolitusel. Samuti jalaväerühma
tegevust mõjutavad väljaanded on kaitsejõudude peastaabi
publikatsioonid ning muud väljaõppeprotsessi suunavad
normdokumendid. Jalaväerühma tegevuse kirjeldamine
operatiiv-taktikalises lahingutegevuses põhineb NATO “Ühtsel
taktikaväljaandel” (ATP 3.2).
Lahingutegevuse planeerimise ja rühmaülema juhtimisvõtete
alusteks on vastavasisulised NATO riikide lahingumäärustikud
ning ka Soome jalaväemäärustik. Samuti on arvesse võetud
kursusel läbiviidud kaadriharjutuste ja taktikaharjutuste
kogemusi.
Peatükkides esitletud tegevuspõhimõtete eesmärgiks on anda
rühmaülema juhtimistegevusele ühtne alus, samas mitte
piirata tema omaalgatust ja tegevusvabadust. Õpikus
käsitletud põhimõtete valdamine loob eeldused iseseisvale
praktilisele
tegevusele
erinevates
olukordades
ja
lahingutegevuse eritingimustes. Joonistel ja lisades esitletud
näiteid tuleb kohaldada vastavalt olukorrale, mitte pidada neid
ainuvõimalikeks lahendusteks.
Rühm tegutseb tavaliselt kompanii koosseisus, teeb koostööd
kompanii koosseisuliste ja tugevduseks antud üksustega.
Tugevdatuna võib rühm saada ülesandeks tegutseda ka
iseseisvalt. Rühm peab suutma tegutseda põhilahingu liikides
kaitses, viivituses, rünnakul.
Kommentaarid ja ettepanekud
õppeosakonna taktika õppetooli.
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1. ALUSED
1.1. ALUSED
Tänapäeva lahingupilt nõuab rühmalt
– alalist selgust olukorrast ning eesliinil olles pidevat
luuret ja kontakti vastasega. Alaline ülevaade olukorrast ning pidev
luure ja lahingukontakti hoidmine vastasega annab rühmaülemale
alused oma allüksuste ja tulejõu efektiivseks kasutamiseks ning
takistab vastase üllatuslikku tegevust rühma vastu;
– lahinguvõime ja -valmiduse säilitamist ning arendamist.
Rühma lahinguvõime säilitamiseks ja arendamiseks peab
rühmaülem jälgima, et:
a)
üksuse väljaõpe oleks järjepidev ja efektiivne;
b)
hooldus, varustamine ja puhkeaeg oleks õigelt
organiseeritud;
c)
alluvad oleksid pidevalt informeeritud olukorrast,
lahingute eesmärgist ning nende tulemustest;
–
pidevat kohest valmisolekut, et alustada lahingutegevust
pärast ülesande saamist. Selleks, et rühm suudaks kohe pärast
ülesande saamist alustada käsus määratud tegevusega, on vaja, et
säiliks olukorrale vastav lahinguvalmidus ja oleks organiseeritud
olukorrale vastav alluvussuhe. Ülesande täitmiseks vajalike
ettevalmistustega tuleb alustada võimalikult varakult ning neid peab
vajadusel jätkama ka ülesande täitmise ajal;
–
allüksuste üllatuslikku ja kiiret kasutamist. Selleks, et
rühm oleks oma tegevuses üllatuslik ja omaks initsiatiivi ning
säilitaks oma tegevusvabaduse, tuleb ära kasutada maastiku
pakutavaid võimalusi. Vastane hävitatakse koondtulega või
tõrjutakse koostöös kompanii teiste üksustega;
–
head kaitset vastase otselaske- ja kaudtulerelvade tule
eest. Tuleb ära kasutada maastiku poolt pakutavat kaitset ja rajatuid
kaitserajatisi. Varjatud tegevuseks peab rühm kasutama hajutatud
rühmitust ja maastiku poolt pakutavat kaitset. Rühmaülem peab
raadiosaatjate ja valgustuse kasutamise korra määramisel
arvestama pidevalt muutuva olukorraga ning andma juhiseid
moondamise kohta. Rännakuid tuleks sooritada pimedal ajal või
halva nähtavusega ilma korral;
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–
rühma relvastuse üllatuslikku, koondatud ja efektiivset
kasutamist. Tankitõrjerelvad tuleb paigutada sellistele aladele, kus
nende laskekaugus ja arv moodustab ühtse tõrjesüsteemi
pioneeritõketega ning võimaldab soomukeid efektiivselt hävitada.
Relvad tuleb asetada kitsastesse maastikukohtadesse ja
külgpositsioonidele;
–
oskust
kasutada
lahingutoetusvahendeid.
Lahingumoona jätkumine tagatakse õigeaegse varustamisega
vastavalt olukorrale ja lisamaterjali varumisega jagudesse. Juhul kui
tagalateed on suletud, peab lahingumoona jagama võrdselt
allüksuste vahel;
–
koostöövõimet toetavate üksustega. Kompaniiülem
annab alati käsu koostöö kohta toetavate üksustega. Rühmaülema
ülesandeks on pidada ühendust toetavate üksustega, teha kindlaks
nende ülesanded ja toetamise võimalused ning leppida kokku
toetuse ja sidepidamise organiseerimine.
Rühma vastutusalal võivad tegutseda tankitõrjeüksused, miinipildujapatarei, õhutõrjeüksus, pioneerirühm. Oma tegevust planeerides
peab rühmaülem tegutsema koostöös nende üksuste ülematega ja
arvestama, et pärast oma ülesande täitmist või muutumist võivad
need üksused liikuda rühma vastutusalalt minema.
Koostöö selliste üksustega algab kohe. Kohtumistel üksuste
ülematega lepitakse kokku ja selgitatakse näiteks:
a) oma ülesanded ja üldine tegevuse ajakava;
b) informatsioon olukorra, maastiku ja oma üksuste
lahinguvõime kohta;
c) üksuste kasutamine tegutsetaval maa-alal;
d) kaudtule kasutamine;
e) teede kasutamine;
f) informatsiooni edastamine;
g) koostöö jätkumine;
h) paroolide kasutamine;
i) üksuse lahinguteeninduse organiseerimine.
– oskust kasutada allutatuid allüksusi (vt rühma
tugevdamine-allutamine);
– koostöövõimet teenindavate üksustega (vt rühma
tugevdamine-toetamine);
– valmisolekut ja võimet võitlemiseks oma üksustest
eraldatuna;
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KVÜÕA

Taktika õppetool

–
oskust kasutada ABK-kaitsevahendeid;
– oskust säilitada lahinguvõimet vastase ABK-rünnaku
korral;
–
oskust tegutseda tsiviilisikutega vastavalt käsule;
–
oskust üksust ümber formeerida.
Rühma tegevust peab katma pideva vaatluse, valvepostide ja
luurepatrullide organiseerimisega. Peab olema organiseeritud pidev
õhuvaatlus ning rühm peab kogu aeg olema valmis iseseisvaks
õhutõrjeks.
RÜHMA TUGEVDAMINE
Rühma tugevdamiseks on:
• allutamine (rühma puhul esineb seda harva);
• toetamine.
Allutamine tähendab mingi üksuse viimist rühmaülema alluvusse.
Alluvussuhet võib piirata ajaliselt, piirkondlikult või vastavalt
ülesandele. Rühmaülem peab allutatud üksusele käske andes
jälgima kompaniiülema poolt allutatud üksuse kasutamist
puudutavaid juhiseid ja piiranguid.
Käsutamise ja juhtimise seosed üksuste juhtimisel on:
a) taktikaline käsuvõim
tactical command, TACOM);
b) operatiivkäsuvõim
(operational command, OPCOM);
c) täiskäsuvõim
(full command, FULLCOM);
d) taktikaline juhtimine
(tactical control, TACON);
e) operatiivjuhtimine
(operational control, OPCON);
f)
administratiivjuhtimine
g) koordineerimisõigus
(ATP 3.2)
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Toetamine tähendab sellise üksuse tegevust koostöös toetatava
rühmaga, kes ei allu otseselt rühmale. Rühma toetatakse kaudtule,
lisamaterjali ja vahenditega, andes talle näiteks:
–
laske- ja toidumoona;
–
tankitõrjemiine, käsigranaate ning valgustus- ja
suitsuvahendeid;
– eriotstarbelisi masinaid, ekskavaatoreid jne;
– muid ülesande täitmiseks vajalikke vahendeid, nagu tööriistu,
lõhkeainet ja sidevahendeid.
Pataljoni
tankitõrjerühmi
kasutatakse
tavaliselt
lahingute
raskuspunkti suunas, ühe või kahe eesliinil oleva kompanii
vastutusalal. Sellisel juhul määratakse tankitõrjerühmadele
konkreetne hävitusala ilma vastutusalata. Tankitõrjerühmasid
võidakse allutada ka jalaväe-kompaniidele.
Allutamisega kaasnevad piirangud määrab pataljoniülem. Tankitõrjerühmade ülemad planeerivad koos jalaväekompanii ülematega oma
rühmade paigutuse selliselt, et ülesannet täidetaks võimalikult
efektiivselt ning tankitõrjerelvade meeskonnad saaksid vajaliku
kaitse vastase jalaväe eest. Selleks planeerivad jalaväerühma
ülemad võimalikud tankitõrje meeskondade paiknemised oma rühma
vastutusalas
või
huvialas
ning
kooskõlastavad
need
kompaniiülemaga.
Rühmale võidakse anda toetuseks ka pioneeriallüksus. Selle
ülesandeks
on
tavaliselt
rünnakul
vastase
miiniväljade
väljaselgitamine, nende märgistamine ja võimaliku läbipääsutee
rajamine. Viimasel juhul saadetakse pioneerid välja juba koos
luureüksustega. Pioneerijaole võidakse anda ka mineerimisülesanne
rünnakusuunal.
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1.2. JVK KOOSSEIS
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Jalaväekompanii relvastus ja lahinguvarustus
JR

MPR

JVR
x3

TR

KOMPANIIS
KOKKU

Automaat

22

23

41

11

179

Püstol

3

1

5

-

19

Raketipüstol

2

1

1

1

7

Püstolkuulipilduja

-

-

-

4

4

VARUSTUS
1. RELVASTUS

Kuulipilduja

-

-

3

-

9

TTG M-69

-

-

6

-

18

TTG Carl Gustaf

2

-

2

-

8

Snaipripüss

3

-

-

-

3

MP 81 mm

-

3

-

-

3

2. LASKEMOON
Padrun 7,62×51 mm (LK
120)
Padrun 7,62×51 mm
kuulipildujale MG-3 (LK
1200)
Padrun 7,62×51 mm
snaipripüssile (LK 40)
Padrun 9×18 mm PM (LK
16)
Ründegranaat (LK 1)
Signaalmiin (LK 0,25)
Suitsugranaat (LK 0,5)
Suitsuküünal (LK 0,5)
81 mm miinipilduja (LK
120/14/6)
TT- granaat M-69 (LK
4/2)
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JR

MPR

JVR
x3

TR

KOMPANIIS
KOKKU

1

-

-

-

1

3. SIDE- JA
ELEKTRIVARUSTUS
Tööriistakomplekt
Kommutaator (10 NR)

1

-

-

-

1

Generaator

1

1

-

-

2

Näpitsad, isoleerpael

igal
raadiotelefonistil

RJ ULL 5-10W – 10km

1

1

6

-

8

RJ ULL 50W – 40km

1

-

-

-

1

2

-

4

-

14

-

-

9 km (18 rulli)

RJ ULL 1W – 3km
Sidekaabel

6 km 3 km

Välitelefon

2

2

4

-

16

Laserkaugusmõõdik

1

1

1

-

5

Binokkel

6

1

6

-

25

Kaarditasku (väike)

22

23

45

15

198

Kaarditasku (suur)

4

2

6

1

25

Koordinaadimääraja

2

1

3

-

13

2

2

4. ERIVAHENDID

Kütusevaat (200 l)
Kütusekanister (20 l)

10

10

10

20

70

Vile

1

-

6

-

19

Öövaatlusseade

2

-

-

-

2

Tulejuhi blanšett

1

-

1

-

4

Bussool ΠΑ-2

1

1

-

-

2

Käsibussool
(suurtükiväekompass)

-

7

-

-

7
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JR

MPR

JVR
x3

TR

KOMPANIIS
KOKKU

Kanderaam

-

-

-

4

4

Sanitari paun

4

3

5

4

26

Kompanii sidumispunkti
varustus

-

-

-

1

1

VARUSTUS
5. MEDITSIINIVARUSTUS

6. PIONEERI- JA ABKKAITSE VARUSTUS
Kirka

3

3

8

3

33

Raudkang

3

3

8

3

33

Kirves

3

3

8

3

33

Käsisaag

3

3

8

3

33

Labidas

3

3

8

3

33

Kobad

10

-

30

-

100

Lõhkaja kott

-

-

-

1

1

Lõhkamiskaabel

-

-

-

100 m

100 m

Lõhkamismasin

-

-

-

1

1

Lõhkeaine

-

-

-

30 kg

30 kg

Moondamisvõrk (suvine)

8

11

8

10

53

Moondamisvõrk (talvine)

8

11

8

10

53

Miinitraat

4 rulli

10 rulli

29 rulli

50

-

50

100

300

Miinivälja märgistamise
vahendite komplekt

-

-

3

-

9

Mootorsaag

-

1

1

1

5

Naelad

-

6 kg

10 kg

6 kg

42 kg

Nöör (500 m rull)

-

-

-

9

9

Okastraat (m)

3 rulli 4 rulli

Suund-kildmiin

10

-

10

20

60

Roomikumiinid

-

20

30

40

150

1-8

KVÜÕA

Taktika õppetool

Süütel

-

-

-

75

75

Tangid

1

TT miin (sõidukivastane)

-

2

3

2

14

-

10

-

30

ABK-varustuse komplekt

22

23

45

15

198

1.3. JVR KOOSSEIS
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Rühmaülem juhib rühma vastavalt saadud ülesandele ja olukorrale,
võttes arvesse kompaniiülema lahinguplaani ja naaberallüksuste
tegevust.
Rühmaülem vastutab:
a) rühmale antud ülesande täitmise,
b) rühma lahinguvõime ja -valmiduse,
c) rühma väljaõppe ja distsipliini eest.
Rühmaülemal on õigus anda käske kõikidele rühma koosseisu
kuuluvatele isikutele. Ta juhib nende tegevust jao ja
meeskonnaülemate abil. Rühmaülema otsealluvuses on jalaväejao
ja tankitõrjejao jaoülemad või rühmaülema otseseid ülesandeid
täitvate jagude/gruppide ülemad. Rühmaülem peab rühmavanemat
ja jaoülemaid hoidma kursis üldise olukorra, ülesande ning oma
lahinguplaanide ja tegevuskavadega.
Rühmavanem on rühmaülema abiline ja vajadusel tema asendaja.
On vastutav rühma teenindamise juhtimisel ja personaliküsimuste
lahendamisel. Ta vastutab rühmaülemalt ja kompanii tagalast
saadud käskude alusel rühma:
a) varustamise,
b) toitlustamise,
c) meditsiiniteenistuse,
d) relvastuse ja tehnika hooldamise,
e) laskemoonaja kütusevarude täiendamise eest,
f) personalialaste küsimuste,
g) kirjavahetuse,
h) päevarahade maksmise eest.
Peale selle vastutab rühmavanem ka välihügieeni eest, kontrollides
pidevalt toitlustamise ja iga võitleja isikliku hügieeni nõuete täitmist,
joogi- ja pesuvee säästlikku kasutamist, välikäimlate kasutamist ning
prügi hävitamist vastavalt nõuetele.
Rühmavanem tegutseb tavaliselt rühma juhtimispunkti läheduses.
Jalaväejagu. Jalaväejao koosseisu kuulub jaoülem, pooljaoülem,
kuulipildur ja tankitõrjujad, jaosanitar, laskurid. Jagu võitleb rühma
koosseisus ja täidab jaole määratud osa rühmale kästud kaitse-,
viivitus- või rünnakuülesandest. Jaoülem juhib jagu vastavalt
olukorrale ja rühmaülemalt saadud ülesandele.
1-10
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Tankitõrjejagu
on
rühmaülema
otseses
alluvuses
olev
tankitõrjereserv, mida rühmaülem oma äranägemise järgi rakendab
kriitilises lõigus. Jagu valmistab ette tulepositsioonid rühmaülema
määratud suundadel ja harjutab tegevust nendel vastutusaladel.
Tulejuhtimismeeskond. Tulejuht juhib kaudtule kasutamise
ettevalmistusi ja elluviimist rühma vastutusalal vastavalt rühmaülema
ja kompanii tuletoetusohvitseri käskudele.
Kogu tulejuhtimismeeskonna isikkoosseis osaleb põhiülesannetele
lisaks ka veel rühma vaatlus ja julgestamisülesannetes.
Tulejuhtimismeeskond peab suutma võidelda ka käsitulirelvadega.
Parameedik. Ülesandeks on esmaabi andmine haavatutele ja
haigetele ning nende ettevalmistamine evakuatsiooniks kompanii
sidumispunkti. Parameedik rajab rühma sidumispunkti, annab
esmaabi haavatutele ja haigetele, evakueerib nad, juhib
isikkoosseisu tervisekaitset ning hoolitseb rühma esmaabivahendite
eest.
Sidumispunkt rajatakse koos lahingumoonapunktiga rühma
juhtimispunkti
lähedusse.
Parameedik
teeb
ettekandeid
rühmaülemale rühma isikkoosseisu tervisliku seisundi kohta.
Erialaliselt allub ta kompanii meditsiinigrupi ülemale.
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1

Rühmavanem

1
1

Virgats
Parameedik

1
1

Autojuht
TULEJUHTIMISMEESKOND

1

Tulejuht

1

1

1

1

1

4

4

4

2

3

3

1

1

1

1

1

Raadio-telefonist

1

1

1

6

7

7

1

1

2

2

2

4

4

4

8

9

8

1

1

1

Tankitõrjejao ülem

1

TT-granaadiheitur
Laskur-laadur
JALAVÄEJAGU

1

Jaoülem

1

Kuulipildur

1

1

Laskur (KP-abi)

1

1

1

TT-granaadiheitur

2

2

2

Laskur (TT-abi)

2

2

2

Laskur-sanitar

1

1

1

Jaoülema-abi

1

1

1
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2

1

Mõõdistaja
TT-GRANAADIHEITJA JAGU

6

1

1
1

Carl Gustaf

Rühmaülem

40 3

M-69

37 45 2

MG-3

7

AK-4

Reakoosseis

1

PM

Allohvitser

1. JALAVÄERÜHM

NIMI

KOKKU

Ohvitser

JVR koosseis ja relvastus

2
2
1

1

1
2
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JVR lahinguvarustus
VARUSTUS

JVR
TJM JVJ
juhtkond

TTJ

RÜHMAS
KOKKU

1. SIDE- JA
ELEKTRIVARUSTUS
Raadiotelefonistil

Näpitsad, isoleerpael
RJ ULL 5-10W – 10km

1

1

RJ ULL 1W – 3km
Välitelefon

2
1

1

4

4
4

Laserkaugusmõõdik

1

1

2. ERIVAHENDID
Binokkel

1

Kaarditasku

1

Koordinaadimääraja

-

Kütusekanister (25 l)

8

Vile

2

Öövaatlusseade

2

1

1

1

6

1

1

5

1

1
8

1

1

1

7
2

Tulejuhi planšett

1

1

3. MASSIRELVAKAITSE
JA MEDITSIINIVARUSTUS
Kanderaam

1

Sanitari paun

1

1
1

1

1

6

Kirka

1

1

4

Kirves (suur)

1

1

4

Kirves (väike)

1

1

4

4. PIONEERIVARUSTUS

Käsisaag (väike)

1

1

4

Labidas

1

1

4

2

2

10

Moondamisvõrk (suvine)

2
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JVR
TJM JVJ
juhtkond
2

TTJ

RÜHMAS
KOKKU

2

10

Moondamisvõrk (talvine)

2

Miinitraat

4

4 rulli

Okastraat (m)

50

50

Miinivälja märgistamise
vahendite komplekt

3

3

Mootorsaag

1

1

Naelad

1

1 kg

Nöör (500 m rull)

1

1rull

Suund-kildmiin

10

10

Roomikumiinid

30

30

Tangid

1

TT-miin (sõidukivastane)

-

3
-
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2. LAHINGUTEGEVUSE
ETTEVALMISTAMISE PROTSESS
2.1. ALUSED
RÜ otsuse vastvõtmise ja lahingutegevuse planeerimise protsess
jaguneb üldjoontes järgmiselt.
RÜ võib käsu saada kirjalikult või suuliselt. Käsk antakse, kas eelkorraldusena, põhikäsu või osakäsuna. Peale käsu saamist peaks
RÜ koheselt alustama oma üksuse ettevalmistamist tulevaseks
ülesandeks.

2.2. LAHINGUTEGEVUSE
ETTEVALMISTAMINE
OLUKORRA HINNANG
Peale KÜ-lt saadud lahingukäsku alustab RÜ kiire olukorra
hinnanguga. Selleks analüüsib ta saadaoleva info põhjal ülesannet,
vastast, maastikku ja oma üksuse lahinguvalmidust.
Olukorra hinnang aitab RÜ-l kindlaks määrata oma ülesannet, aru
saada olukorrast ning valida võimalikest variantidest välja parim
tegevuskäik, et täide viia talle pandud kohustused. Olukorra hinnang
on protsess kogu lahingutegevuse planeerimise, ettevalmistamise ja
läbiviimise vältel. Alati kui olukord muutub, alustab RÜ uue olukorra
hinnanguga.
Olukorra hinnang koosneb 5 põhilisest tegevusvaldkonnast:
ülesande analüüs;
tingimuste analüüs ja erinevate tegevusvõimaluste loomine;
tegevusvõimaluste analüüs;
tegevusvõimaluste võrdlus;
otsuse tegemine.
ÜLESANDE ANALÜÜS
RÜ analüüsib talle antud ülesannet selleks, et määratleda:
kõrgema juhtimistasandi ülema eesmärki (KÜ ja PÜ kavatsused);
kõiki ülesandeid (spetsiifilised), mida tema üksus peab täitma;
kõiki neid piiranguid, mis võivad takistada omal üksuse vaba
tegutsemist;
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uuesti püstitatud ülesannet oma allüksusele.
Kõrgema juhtimistasandi
kontseptsioon.

ülemate

eesmärgid

ja

operatsiooni

RÜ peab teadma ja aru saama, mida KÜ ja PÜ kavatsevad
saavutada antud tegevusega. Samas peab ta ka mõistma oma rolli
nende lahinguplaanide sees. Vastava informatsiooni leiab pataljoni
kohta KÜ lahingukäsu punktis 1b ja kompanii kohta samast käsust
punktide 2 ja 3a alt.
Oma üksuse ülesanded
Siinkohal üritab RÜ määratleda kõiki neid ülesandeid, mis sisalduvad
terves lahingukäsus. Ülesannet, mis on käsus selgelt ja
ühemõtteliselt välja toodud, nimetatakse põhiülesandeks (käsupunkt
3b). See on allüksuse otsene ülesanne ja seda saab olla ainult üks.
Näiteks: “Hoida enda valduses ANTSU talu teerist, et tõkestada
vastase tiibhaaret.”
Lisaks otsesele ülesandele võib lahingukäsu analüüsimisel ilmneda
ka teisi ülesandeid – neid nimetatakse lisaülesanneteks.
Lisaülesannete all ei peeta silmas teatud rutiinset tegevust või
kindlaks määratud tegevuskäike, vaid need on eraldi määratud
ülesanded, mis soodustavad põhiülesande täitmist.
Näiteks: julgestuse määramine rännaku kolonni kaitseks,
vaatlusposti paigutamine KÜ ettenähtud piirkonda või ühenduse
pidamine naaberüksustega.
Veel on olemas kaasnevad ülesanded, mida ei ole käsus eraldi
märgitud. Need ülesanded tuleb leida n-ö ridade vahelt. Konkreetse
ülesande täitmise juurde kuuluvad standardsed tegevused.
Oluline ei ole lõppkokkuvõtteks määratleda ülesannete liik, vaid
nende arv selleks, et RÜ saaks neid kõiki arvestada oma
lahinguplaani ülesehitamisel.
Võimalikud piirangud oma üksusele
Järgnevaks määratleb RÜ erinevad piirangud ülesande täitmiseks.
Piiranguid on kolme liiki: ajalised, ruumilised ja vahendilised.
Sellised piirangud võivad olla näiteks: “lähtejoone ületamine hiljemalt
150830 MAR 03, lahtise tule kasutamine keelatud”. Kindlasti on
kooskõlastuste all määratletud kasutada olevate vahendite hulk,
näiteks laskemoona kogus 24 h tarbeks.
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Näiteks käsu juurde kuuluvale joonisele on märgitud igale üksusele
oma vastutusala, mis takistab üksust vabalt manööverdamast.
Kooskõlastuste punkti alt leiduvad omakorda erinevad piirangud.
Samuti on igas käsus määratud ka erinevad kellaajad ja tähtajad,
mida RÜ peab oma tegevuse planeerimisel jälgima ehk RÜ teeb
esialgse ajaplaneeringu.
–

Siinkohal, peab RÜ jälgima rusikareeglit – 1/3 aega omale, 2/3
ajast alluvatele. See tagab ka alluvatele piisavalt aega, et
planeerida oma tegevust, teostada vajalikke ettevalmistusi ning
omakorda käskida oma alluvaid.

RÜ kasutatav kolmandik jaguneb omakorda suurtes piirides kolmeks:
kolmandik otsuse koostamiseks;
kolmandik käsu vormistamiseks;
kolmandik käsu andmiseks.

181700MAI05

KÜ käsk

1800

Eelkorraldus

1900
2100

Maastikuluure

190600MAI05

Lahingukäsk

0840

Rühmitatud

221500MAI05

Kaitseks valmis
Joonis. Ajajoon
2-3

KVÜÕA

Taktika õppetool

Ülesande püstitamine oma üksusele
Tavaliselt on allüksustele püstitatud ülesanded selgelt määratletud
KÜ lahingukäsu punktis 3b. Juhul kui RÜ saab ülesande hinnangu
aluseks osakäsuosa või olukorra muutuse, siis sellisel juhul ei pruugi
rühma ülesanne olla alati selgelt välja toodud. Sellisel juhul peab RÜ
endale ise selgelt ülesande määratlema.
Näiteks on kompaniiülem määranud oma käsus (käsupunkt 3b,
ülesanded lahinguüksustele) rühmale alljärgnevad ülesanded:
Teostada varitsus vastase luureüksusele teelõigul ME5645 kuni
222000OKT05;
Pidada kaitselahingut oma tugikohas kompanii kaitsekeskuses;
Olla valmis teostama vasturünnakut kahe jao suuruse üksusega
eesmiste rühmade vastutusaladesse.
Põhiülesande määratlemisel lähtutakse kompanii ülesandest.
TINGIMUSTE ANALÜÜS
Keskkonna analüüs on osa faktorite analüüsist, mille hulgas on:
a) maastik;
b) ilm;
c) aeg;
d) elanikkond (ka kultuur, religioon, meedia).
Keskkonna analüüsi tulemused on aluseks oma ja vastase
tegevusvariantidele. Ülejäänud faktorid on vastane, omad jõud ja
muud faktorid.
a) Maastikuanalüüs
Käsitleb maastiku pakutavaid võimalusi käesolevaks ülesandeks ja
peab sisaldama vähemalt:
liikumisvõimalusi;
vesitõkkeid;
hoonestatud alasid.
Analüüsi punktid võivad olla:
vaatlus (millised on vaatluse teostamise võimalused, ka vastase
tulega mõjutamise võimalused);
varjatus (varjatus nii vaatluse, kui otsetule eest);
tõkked (looduslikud ja inimeste tehtud takistused, mis segavad
liikumist);
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võtmekohad (maastikupunktid, mille enda kontrolli all hoidmine
annab eelise kogu ümbruskonna kontrollimiseks);
lähenemissuunad (maa-alad, mis pakuvad vastasele ja omadele
soodsaid tingimusi eesmärgile liikumiseks).
Nii maastiku kui ka teiste faktorite analüüsi puhul tuleks kasutada
kirjeldust, hinnangut ja kokkuvõtet (järeldust). See tähendab, et
esmalt kirjeldatakse mingit objekti, seejärel antakse oma hinnang
(selline asi kõlbab selleks ja teiseks) ning viimaks tehakse kokkuvõte
ehk järeldus: “See ala on metsaga kaetud ja soine, seega siit me
vastase motoriseeritud allüksusi kartma ei peaks.”
b) Ilm
Rääkides ilmast, peab arvestama järgmiste punktidega:
Temperatuur, nii öösel kui ka päeval. Temperatuur mõjutab nii
inimeste tegevust kui ka pinnase omadusi;
Tuul on oluline kas või juba suitsukatte kasutamise seisukohalt.
Sademed mõjutavad muu hulgas nähtavust, maastiku pinnase
omadusi ja moondamist.
Alati tuleb teha järeldusi.
Näiteks: “Külma tõttu muutub tõenäoliseks talveteede kasutamine
üle soo ja jõe, mis eelnevalt oli meie arvates läbimatu ala.”
c) Aeg
Siin on olulisteks punktideks eelkõige päikese ja kuu valgus, kuid
see on seotud ka ilmaga.
d) Elanikkond
Elanikkonna kohta on vaja teada, kus nad paiknevad
(evakuatsiooniteed jne) ja milline on nende suhtumine meie ja
vastase vägedesse.
VASTASE ANALÜÜS
Selle analüüsi eesmärk on selgitada, millise vastase lahingutegevusega hakkab rühm vahetult kokku puutuma. Siin tuleb
analüüsida:
kui suurte jõududega on tegemist;
milline on vastase komplekteeritus(KÜ käsust);
milline on vastase lahingumoraal;
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milline on nende relvastus (KÜ käsust ja vastase struktuuridest);
milline on vastase võimekus antud maastikul:
mobiilsus;
relvastuse kasutamise võimalused (vastase doktriinist
määrustikest, võrreldes antud maastikku).

ja

Milline on vastase tegevus, kohates vastupanu:
kas vastane ründab käigult;
kas vastane seob meid lahingusse ja jääb hoidma positsiooni;
kas vastane eemaldub (vastase doktriini ja määrustike ning KÜ
vastase analüüsi põhjal, võrreldes antud maastikku).
Selle analüüsi põhjal kujuneb RÜ-l nägemus, milline võiks olla
vastase lahinguplaan ja tegevus antud maastikul, kus rühm peab
võitlema hakkama.
OMA ÜKSUSTE ANALÜÜS
Oma üksuste analüüsi eesmärk on saada aru oma võimalustest,
mida pakuvad oma allüksused. Esiteks aitab see selgitada kasutada
olevaid allüksusi. Teiseks aitab see mõista, milline on parasjagu
nende võimsus ning millist osa plaanis nad kõige paremini täitma
sobivad.
Oma üksuste analüüs sisaldab:
ülevaadet naabritest;
ülevaadet oma allüksustest, varustusest, paiknemisest, kasutamisvõimalustest, tugevustest ja nõrkustest;
ülevaadet lahinguteeninduse olukorrast;
allüksuste efektiivsuse hinnangut.
Ülevaade naabritest
Naabrid võivad olla:
ümber
sees
Nende kohta on vaja järgmist informatsiooni:
ülesanne: me peame teadma, mis on naabri eesmärk ja kas see
mõjutab meie tegevust;
jõud: millised allüksused on naabril: see ei ole mitte täpne allüksuste
loetelu, kuivõrd andmed naabri tugevusest. Erinevates olukordades
annab see meile võimaluse teha õigeid otsuseid.
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paiknemine: peaks olema ülevaade naabri allüksuste paiknemisest.
See võib muutuda eriti oluliseks näiteks viivituslahingute puhul.
koostöö: teatud koostööd kästakse ehk nõutakse kõrgemas
lahingukäsus. Seda saab käsitleda kui spetsiifilisi ülesandeid. Samas
võib planeerimise käigus ilmneda vajadus veel lisakoordineerimise
järele. Tihti jäetakse ka vastutusalade täpsed piirid allüksuste
omavaheliseks koostööks.Eesmärk on korraldada koostööd
naabritega.
Ülevaade oma allüksustest
Siin on vajalik tuua välja allüksuste struktuur ja varustus. Täpsemalt
lahingu- ja lahingutoetusüksuste loetelu.
Teatud puhkudel on vajalik eraldi paiknemise esile toomine, seda
muidugi juhul, kui see mõjutab ülesande täitmist või ettevalmistust.
Vaadeldes oma üksusi, peab nimetama ka kõrgemalt määratud
toetuse.
Näiteks: pioneeri, STV, vms.
Peab välja tooma piirangud. Need piirangud võivad olla antud
kõrgemalt või tulevad need piirangud üldisest olukorrast tulenevalt.
Ülevaade lahinguteenindusest
Lahinguteeninduse ülevaates tuleb eelkõige vaadata kahte küsimust.
Neist esimene on lahinguteeninduse üldine olukord. Selles
vaadatakse allüksuste komplekteeritust varustuse ja relvastusega,
varustuse, relvastuse, meditsiini, toitlustuse ja transpordivahendite
üldist olukorda.
Lahinguteeninduse plaan, mis on teiseks küsimuseks, tuleb siin teha
vaid üldiselt, kuna enne lõplikku lahinguplaani ei saa teha lõplikku
lahinguteeninduse plaani.
AJA ANALÜÜS
Kui eelneva põhjal on ülesande täitmiseks vajalikud tingimused
kindlaks määratud koostab RÜ järgmiseks ajagraafiku (lähtub KÜ
ajalisest piirangutest), et paremini organiseerida oma ja alluvate
aja kasutamist lahinguks ettevalmistumisel.
Selleks määratleb RÜ lõpliku aja, millal üksus peaks olema valmis
ülesande täitmiseks.
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Näiteks:
kaitses – millal peab olema saavutatud valmidus kaitselahingute
alustamiseks;
rünnakul – millal on H-hetk, ehk millal ületatakse lähtejoon
pealetungi alustamiseks;
rännakul – millal toimub lähtejoone ületamine.
Ning alustab ajagraafiku koostamist eest taha, ehk tulevikust oleviku
suunas.
RÜ uuendab oma esialgset ajaplaneeringut ning ajagraafikut. Ta
lähtub nendest aegadest, mis on täpsustatud kompanii käsus ning
teistest tähtsamatest ajamääratlustest, mis võivad olla saadud tema
olukorra hinnangu tulemusena. Siinkohal tehtud järeldused on abiks
allüksuste tegevuse koordineerimisel.
Ajaplaneering sisaldab planeerimise ja harjutamise, liikvele mineku,
rünnaku või kaitseettevalmistuste, luure läbiviimiseks antud aega.
RÜ peab tagama planeerimise ajaks õige ajakasutuse.
EELKORRALDUS
RÜ peab väljastama eelkorralduse (5. punkti käsk) oma üksusele nii
kiiresti kui võimalik. Juhul, kui peale eelkorralduse väljastamist oma
allüksustele saab RÜ uut informatsiooni, saab ta selle edastada
järgmises eelkorralduses oma allüksustele.
Selleks, et ettevalmistused saaksid alata, koostab RÜ oma
eelkorralduse. Samal ajal kui RÜ hindab olukorda ja võtab vastu
otsuse, saaks üksus alustada juba vajalike ettevalmistustöödega või
liikumisega uuele alale.
Näiteks:
Tegevuse alustamine tähendab allüksuse jaoks liikumise alustamist
tulevasele tegevusalale või rünnaku puhul liikumist lähtealalt
lähtepositsioonile. Rännaku planeerib üksikasjalikult ja viib läbi KÜA.
Käsu selle jaoks saab KÜA eelkorraldusest, kus KÜ annab selle
kohta vajalikud juhised. RÜ edastab KÜA käsust vajaliku
informatsiooni oma allüksusele ning käsib rännakuks valmistuda
selle põhjal.
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MAASTIKULUURE
Luure abil käivitab KÜ oma esialgse lahinguplaani kontrollimise ja
võrdlemise tegeliku olukorraga. Selleks saab KÜ koguda
informatsiooni kahel viisil:
vastase kohta – luurepatrullide abil, mis moodustatakse tavaliselt
jalaväejagude baasil;
maastiku kohta – maastikuluure abil, kuhu kuulub tavaliselt RÜ ise
koos talle vajaliku meeskonnaga (tavaliselt JÜ-d ja vajadusel ka
julgestus).
RÜ seisukohalt tähendab maastikuluure informatsiooni kogumist
maastikuiseärasuste kohta JVR-le määratud vastutusalal.
Vastase tegutsemisvõimaluste kohta JVR-le määratud vastutusalal:
roodule vajalik ruum (hargnemine lahingrühmitusse);
roodule sõidetavad teed;
arvatav rünnakujoon;
jalastumisjoon;
tõenäoline rünnakrühmituse ülesehitus;
otsetulerelvade tõenäolised toetuspositsioonid;
kriitiline vajadus, mille ta peab tingimata saavutama (teatud objekti
hõivamine).
Enda
tegutsemisvõimaluste
kohta
JVR-le
vastutusalal:
lahingutegevuseks soodsa maastiku väljaselgitamine;
liikumisteed;
positsioonide paigutus.

määratud

Pärast maastikuluuret arendab RÜ otsuse, olukorramuutuste ja
maastikuluure tulemuste põhjal lahinguplaani, mis ongi aluseks käsu
andmisel.
Maastikuluure võimaluse puudumisel (vastase hõivatud
ajanappus) koostab RÜ lahingukäsu oma otsuse põhjal.

ala,

RÜ OTSUS JA LAHINGUPLAAN
Peale seda, kui RÜ on saanud piisavalt värsket informatsiooni
vastase tegutsemisvõimaluste ja maastiku kohta, alustab ta oma
lahinguplaani tegemist. Tavaliselt lisanduvad sinna erinevate
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erialade plaanid (nt tõkestusplaan ja tuletoetuse plaan). Peale
lahinguplaani valmimist väljastatakse lahingukäsk.
Kui ülesanne ja tingimused on analüüsitud ja hinnatud, teeb
rühmaülem otsuse. Otsuses tuleb leida vastused küsimustele, kes,
millal, mida, koordineerimise vajadusel kuidas, kus ja miks teeb.
Sellest tulenevalt peab selguma:
luure ja julgestuse asukohad (kus peavad paiknema vaatluspostid
või rünnakul tiibade ja eesjulgestus);
tõkete ja miiniväljade paiknemine (kaitses);
tankitõrjerelvade positsioonid, tulealad (kaitses), paiknemine
rühmituses (rünnakul);
tugevduste kasutamine;
kaudtule kasutus;
liikumisteed ja rajad varustamise, haavatute evakuatsiooni tarbeks
(kaitses)
ja
rünnakukoridoris
varjatud
alad,
faasijooned,
rünnakupositsioon, kallaletungipositsioon (rünnakul);
jagude positsioonid tugikohas (kaitses), liikumisrühmitused
(rünnakul);
lahingujuhtimise kohad (paiknemine rühmituses rünnakul või
juhtimiskoht positsioonina kaitses);
käsuandmise koht (peab olema varjatud otsetule ja õhuvaatluse
eest, peab andma võimaluse siduda käsku ka maastikuga, piisavalt
ruumi käsusaajatele ning alati võimalus paigutada julgestust käsu
andmise ja selle ettevalmistamise ajaks).
Need vastused koos eelneva analüüsiga moodustavad lahinguplaani
alused. Otsus peab olema tehtud niivõrd aegsasti, et selle põhjal
antud korraldused jõuaksid alluvateni õigel ajal.
Ettenägemisvõimekus
lahingutegevuse
planeerimisel
on
rühmataseme juhi ülioluline omadus, sest rühmaülemal puudub
staap, kes töötaks välja mitu oma ja vastase tegevusvarianti ja
katsetaks neid sõjamängus. Madalama astme tasemel lahendab
ülem ise kõik juhtimisega seotud küsimused. Ülem otsustab
ainuisikuliselt. Rühmaülem analüüsib tegevuskäike peas, võttes
aluseks oma üksuste tegevuse vaenlase kõige tõenäolisema
tegevuskäigu vastu nii, nagu see peaks juhtuma lahingus.
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Pärast seda on rühmaülemal ülesande täitmiseks märgatavalt parem
ettekujutus. Rühmaülem võib kasutada otsuse langetamisel otsuse
maatriksit. See sisaldab olulisi lahingutegureid, nagu:
julgestus;
lihtsus;
üllatuslikkus;
rõhumine vastase nõrkusele;
risk;
paindlikkus;
vastase rünnaku lõhestamine;
jõudude kontsentratsioon;
piiratud nähtavuse kasutamine.
Maatriksi kasutamisel on järgnevad moodused. Kõige lihtsam on
märgistada mõnd konkreetset faktorit toetav tegevus plussiga (+),
teistele tegevustele lisada juurde miinusmärk (–).
Teine moodus on kasutada hindamissüsteemi ühest kolmeni. Parim
tegevus saab ühe, järgnev kaks punkti. See tegevuskäik, mis toetab
kõige vähem, saab kolm punkti. Vähima summaga tegevuskäigul on
ülesande täitmiseks parim võimalus. Siiski ei pruugi rühmaülem
langetada otsust maatriksis peegeldunud paremuse kasuks.
Määravad võivad olla tegurid, mis maatriksis ei kajastunud, kuid
millel on suur mõju ülesande täitmisel.
Rühmaülema otsus joonistatakse skeemile ning see sisaldab:
rühma ülesannet ja lahinguideed;
rühma vastutusala piire;
naaberüksuste piire;
luure ja vaatluse organiseerimist;
allüksuste tegevust ja asukohta;
julgestuse kasutamist;
kaudtule sihtmärke;
pioneeritõkete asukohta ja liiki;
transpordivahendite kasutamist;
TT-relvade kasutamist;
lahinguteeninduse punkte (laskemoon, meditsiin ja muud varud);
juhtimispunkti asukohta.
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Rühmaülema lahinguplaan sünnib kõige edukama tegevusvariandi
hinnangul. Ta vormistab valitud tegevuskäiku, paigutades ja
määrates rühma relvade asukohad ja ülesanded, kooskõlastab
tegevused, määrab eesmärgid ja ülesanded. Ta laiendab
lahinguplaani viiepunktiliseks lahingukäsuks. Viimane on aluseks
otsustamisel, millist informatsiooni lahinguplaani täideviimisel
vajatakse.
RÜHMAÜLEMA LAHINGUPLAANIS KAJASTUVAD PUNKTID
Rühma:
lahingukoosseis;
jagude tõrje põhisuunad ja tulealad;
TT-relvade tule koondamise alad;
jagude vastutusala piirid;
jagude vahetuspositsioonid;
vasturünnaku ülesanded;
reservi ja varureservi rakendamine;
koostöö naabritega;
koondnimetused;
koordineerimispunktid;
liikumisteed.
Tankitõrje:
TT-relvade kasutamine (koondatult põhilisele tõrjealale);
kerged TT-relvad jaotada selliselt, et vähemalt 3 relva oleks ühe
soomuki pihta suunatud;
tugevduseks antud TT-üksuste tuli seotud koos teistega;
TT-relvi peab katma jalavägi;
Liikumisteed.
Luure ja julgestuse osas:
vaatlus;
julgestusüksuse vaatlussuund (vastase tõenäolise tuleku suund);
rühmale antud vaatlusvahendite jaotus;
luurepatrullid (vaatlusalast väljas);
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moondamine ja eksitamine.
Naabritega kooskõlastus:
eest eemalduvate üksuste vastuvõtmine ja juhatamine;
julgestusüksuse eemaldumine;
iseseisvate tugipunktide või positsioonide kaitse.
Kaudtule plaan määratakse KÜ poolt, kuid siiski:
kuhu on vaja tõrje sihtmärke lisaks KÜ poolt määratule;
tuleliik;
tulejuht.
Pioneeritegevus:
jagude kindlustamise toetamine (tööriistade ja materjalide jagamine);
kust saab kindlustusmaterjali juurde;
kindlustamises välikindlustamise aste (kui võimalik);
tõkete asukoht ja iseloom;
osa miine reservi;
TT-reservile miine;
liikumisteed.
Teenindustoetus:
laskemoona kasutamine ja täiendamise kord, laskemoona jagamise
punkti asukoht, laskemoona täiendamise ajad;
haavatute evakueerimine;
meditsiinipunkti asukoht;
toidu jagamine, söögiajad ja toidu jagamise organiseerimine;
tagalateeninduse teede kasutamine (peab saama kasutada ka
lahingutegevuse ajal);
transpordivahendite paigutus ja kasutamine.
Juhtimine ja side:
kus on RÜ juhtimiskohad lahingute erinevates etappides;
kaabelsideliinide ehitamine;
raadiosaatjate kasutamine;
virgatsite kasutamine;
erinevate kokkulepitud signaalide kasutamine;
asendus.
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2.3. KÄSK
KOMPANIIÜLEM

RÜHMAÜLEM

KÄSK

OLUKORRAHINNANG
Ülesande analüüs
- eelkorraldus
- ajagraafik

Tingimuste analüüs
Maastikuluure
Tegevusvariandid
Otsus
LAHINGUKÄSK

OSAKÄSK

ALLÜKSUSTE TEGEVUSE
JUHTIMINE
Harjutamine
Ettekanded
Osakäsk
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Koopia nr…..; koopiate arv……
üldarv……..
2. JVR; n-ltn Trullak
EHA 13; TARTU
081200 JAN 05
Rühmaülema lahingukäsk
VIITED:
KAARDID, SKEEMID:
LAHINGKOOSSEIS:
1. OLUKORD
a. Vastane
b. Omad
c. Keskkond
2. ÜLESANNE (rühma põhiülesanne)
3. TEOSTUS
a. Lahinguidee
b. Ülesanded lahinguüksustele
c. Ülesanded lahingutoetusele
1)
luure
2)
pioneeritegevus
3)
tankitõrje
4)
kaudtule tegevus
5)
ohukaitse
6)
side
7)
ABK-kaitse
d.
Koordineerimine
4. TEENINDUSTOETUS
a.
Riietus
b.
Lahingumoon, varustus, tööriistad
c.
Sidevahendid
d.
Relvastus
e.
Laskemoon
f.
Toitlustus
g.
Meditsiin
h.
Sõjavangid
i.
Transport
5. JUHTIMINE JA SIDE
a.
Rühmaülema asukoht
b.
Rühmaülema asendus
c.
Sidepidamine
d.
Parool ja lahingutunnus
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ETTEVALMISTUSED, KONTROLL JA HARJUTAMINE
Peale lahingukäsu väljastamist jätkub olukorra jälgimine, ning
ettevalmistuste kontroll. RÜ peab läbi viima kontrolle oma
allüksuste juures, saama tagasisidet allüksuste ülematelt nende
plaanide kohta ning andma käske lahingutegevuse eelnevaks
läbiharjutamiseks.
Näiteks:
Kaitselahingu puhul harjutatakse häire peale põhipositsioonide
hõivamist, tuletegevuse juhtimist ning positsioonide vahetust
põhipositsioonidelt vahetus- või varupositsioonidele.
Rünnaku puhul harjutatakse erinevate manöövrite läbiviimist,
tuletoetusüksuse positsioonide hõivamist ja põhiüksuse rünnaku
toetamist oma tulega ning vastase tiibamist.
ETTEKANDED alt üles
RÜ teeb igast läbitud etapist ettekandeid KÜ-le vastavalt KÜ
määratud plaanile. Korraline ettekanne juhtimisprotsessi selles faasis
sisaldab:
RÜ otsust;
allüksuse tegevust;
probleeme.
OSAKÄSK KÜ-lt VÕI TÄIENDAV INFO
Kui RÜ saab KÜ-lt osakäsu või täiendavat informatsiooni kompanii
lahinguplaani osas siis RÜ teeb olukorra hinnangu, otsuse, koostab
omapoolse osakäsu ja edastab selle alla. Samuti teeb ta pärast
osakäsu edastamist ettekande KÜ-le, mis sisaldab punktis 2.1.7
loetletut.
Osakäsk koosneb 5 käsupunktist. Käsupunkt 2. kirjutatakse alati
välja.
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JVR LAHINGUTOETUS

3.1. LUURE JA JULGESTUS
SISSEJUHATUS
Et, lahinguruumist võimalikult rohkem teada saada, peab ülem luure
abil enne lahingut ja selle käigus oma lahinguplaani koostamiseks ja
täitmiseks koguma täpseid andmeid maastiku, ilmastiku ja vastase
kohta. Võimalus saada kiiresti informatsiooni vastase jõudude
koosseisu, paiknemise ja võimekuse ning maastiku ja ilmastiku kohta
on eduka lahingutegevuse hädavajalik tingimus.
Luure põhieesmärk ongi hankida oma ülesande täitmiseks vajalikku
informatsiooni. Laiemas mõistes on luure meie teadmiste ja
arusaamade kogum reaalse või arvatava vastase tegevuse,
võimekuse ja kavatsuste ning maastiku ja ilmastikunähtuste kohta.
Luure, see on pidev ja jätkuv protsess, mis koosneb info vajaduste
määratlemisest, kasutada olevate ressursside olemasolu ja
võimekuse kindlaksmääramisest, luureplaani tegemisest, käskude
andmisest allüksustele info kogumiseks ja edastamiseks, info
töötlemisest ja analüüsist, järelduste tegemisest ja luureandmete
edastamisest.
Luuretegevuse planeerimisel ja läbiviimisel on oluline teha vahet
luureinfol
ja
luureandmetel.
Luureinfo
on
luureandmete
väljatöötamise aluseks olev erinevat liiki teave. Luureandmed on info
läbitöötamise tulemus.
Kui luureinfo on sisuliselt faktiline teave, siis luureandmed on saadud
info analüüsi ning sellest tulenevate järelduste kogum. Seepärast
kasutatakse ka luureandmete edastamisel selliseid väljendeid nagu
“arvatavasti”,
“eeldatavasti”,
“tõenäoliselt”
ning
sellistesse
järeldustesse peab alati suhtuma kriitiliselt.
Alljärgnevalt vaatamegi, kuidas planeerida luureülesandeid ja
koostada luureplaani, millised võimalused on kompaniis nende
ülesannete täitmiseks, kuidas käskida oma allüksusi ja mida saadud
informatsiooniga peale hakata.
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ALUSED
Rühma luureplaani aluseks on kompaniiülema käsk:
–
rühma ülesanne – Kes? Mida? Millal? Kus? Miks?;
–
info vastasest – asukoht, koosseis, relvastus, arvatavad
eesmärgid, liikumiskoridorid jne.
Kompaniiülema käsust selgub olukord ja ülesanded, mida tuleb täita.
Olukorra hinnang aitab rühmaülemal visualiseerida lahinguruumi,
ülesande analüüs määratleb taktikalised probleemid ja algatab
protsessi lahenduste leidmiseks.
Luure seisukohast peab olukorra hinnangust selguma, millist infot on
vaja ülesande täitmiseks ja kas see info on olemas või seda tuleb
hankida.
Rühmaülema luureandmete ja luureinfo allikad on:
–
kompaniiülema käsk;
–
varasem olemasolev informatsioon;
–
informatsioon oma allüksustelt;
–
informatsioon teistelt samal alal tegutsevatelt
(erialaüksused, naaberüksused);
–
muu (nt sõjavangid, väejooksikud, kohalikud
sõjasaagiks saadud dokumendid).

üksustelt
elanikud,

Tihti on nii, et saadud informatsioonist ei piisa eelseisva ülesande
edukaks planeerimiseks ja läbiviimiseks ning rühm on sunnitud
planeerima ja läbi viima luuretegevust endale vajaliku info
saamiseks.
Luureplaan on otseselt seotud rühmaülema infovajadustega ning
seetõttu ei ole võimalik luureplaani koostada enne, kui pole teada,
millist infot rühmaülem vajab. Ülesande täitmiseks on vaja reeglina
kahte liiki informatsiooni: infot maastikust ja infot vastasest.
Olenevalt eelseisva ülesande iseloomust ja täitmise ajahetkest võib
üks või teine info liik olla tähtsam, kuid enamasti on need omavahel
väga tihedasti seotud. Seepärast on ka väga oluline, et allüksustele
luureülesandeid püstidades oleks kõigile selgelt ja konkreetselt
arusaadav, mida teada tahetakse, sest sellest sõltub ülesande
täitmise kiirus ja täpsus.
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LUUREPLAANI KOOSTAMINE
Luureplaani koostamisel juhindutakse rühma ülesandest ja
lahinguvälja
luurealasest
ettevalmistusest,
mille
käigus
määratletakse lahinguruum, maastiku taktikalised omadused ja
nende mõju allüksuste tegevusele, analüüsitakse vastast, luuakse
vastase ja enda tõenäoline tegevusvariant. Käsu, olukorra ja
kaardianalüüsi põhjal valmib rühmaülemal otsus, millest selgub:
–
millist informatsiooni on vaja?
–
kust on seda infot vaja?
–
millal on seda infot vaja?
–
kes peaks seda infot koguma?
–
miks on seda infot vaja?
Infovajadused
sõnastatakse
tavaliselt
küsimuste
vormis.
Infovajadused tuleb sõnastada nii täpselt kui võimalik, sest mida
laialivalguvam on küsimus, seda raskem on sellele vastata. Näiteks:
kas rünnaku planeerimisel huvitab rühmaülemat vastase allüksuste
täpne asukoht ja suurus konkreetsel alal? Olgu toodud mõned näited
infovajaduste sõnastustest:
–
Kas pinnas planeeritavatel kaitsepositsioonidel võimaldab
kaevumist?
–
Milline on vastase rünnaku peasuund?
–
Kas rühma vastutusalas võib olla vastase luureüksusi?
–
Milline on vastase hulk, relvastus ja paiknemine rünnataval
objektil?
–
Kus paiknevad vastase juhtimispunktid?
Luureala

Infovajadus

A

Kas vastane kasutab
antud ala kaudtuleüksuste
positsioonideks?

B

Kas vastane teostab luuret
antud alal?

C

Kas vastane üritab
tiibhaaret paremalt tiivalt?

Teostab

Tegevus

Aeg

vaatlus

H+30 min

2. JVJ

vaatlus

H+1 h

kõrvalüksus

info
edastamine

H+3 h

1. JVJ

INFOVAJADUSTE TABEL
Kui on määratletud spetsiifilised infovajadused, maa-alad, kust infot
soovitakse, analüüsitud võimalusi info saamiseks ning kehtestatud
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ajalised piirangud info kogumisele, siis võib asuda luureülesannete
püstitamise juurde.
Luureüksustele püstitatavad luureülesanded peavad samuti vastama
viiele põhiküsimusele: Kes? Mida? Millal? Kus? Miks?
Näide luureüksusele püstitatavast luureülesandest:
“1. JVJ/ 1. JVR ülesanne on mehitada tulejuhtimisvõimeline
vaatluspost luureala B põhjaküljele kolmeks ööpäevaks hiljemalt
160600 JUN 04 eesmärgiga selgitada välja, millised vastase jõud
sisenevad kompanii vastusalasse. Kanda ette vastase üksuste tüüp,
hulk, rühmitus ja liikumissuund.”
Luureülesannete püstitamisel tuleb arvestada, et kompanii
allüksustel puudub spetsiaalne erialaväljaõpe luureülesannete
täitmiseks. Samuti tuleb arvestada, millist varustust, sidevahendeid
ja erivahendeid luureüksused vajavad luureülesannete täitmiseks, et
neil oleks vastav võimekus ülesannet täita, ja millised on rühma
allüksuste võimalused nende vajaduste rahuldamiseks. Seepärast
peab ka üksuste varustuse osas määratlema, millal ja kus seda
kõige rohkem vajatakse. Kas vajalik varustus on olemas rühmas või
tuleb teha taotlus kompanii tagalale? Näiteks sidevahendite osas
tuleb hinnata, kas infot vajatakse reaalajas või piisab, kui info
saadakse luureülesande täitmise järel. Kas tulejuhtimisvõimelisele
vaatluspostile piisab tulejuhtide kasutada olevast raadiojaamast või
tuleks sidepidamist dubleerida välitelefoniga?
Kui rühmaülema on analüüsinud kõiki luuretegevusega seotud
aspekte, siis võib asuda luureplaani koostamise juurde. Luureplaan
koosneb kahest osast:
–
luureplaani graafiline osa (maastikumudel), millel näidatakse
planeeritavad luureülesanded;
–
tekstiline osa, milles kajastatakse luureülesande täitmisega
seotud info (kes, mida, millal, kus, miks, milliste vahenditega).
Luureplaani graafiline osa on maastiku täiuslik kujutis, millel
kajastatakse
lisaks luurealadele: vaatluspostide asukohad, luure-patrullide
marsruudid või liikumiskoridorid, liikumispiirangud (varitsuste alad),
tulekeelualad, ettekannete punktid või kontrolljooned. Luureplaani
maastikumudeli osa valmistatakse vastavalt maastikumudeli
valmistamisele kehtestatud nõudmistele.
3-4

KVÜÕA

Taktika õppetool

Tekstiline osa peab sisaldama detailset infot luureülesannete ja
nende täitjate kohta ning juhiseid või instruktsioone, mis toetavad
ülesande täitmist.
Tekstiline osa peab kajastama vähemalt:
–
ülesandeid (igale allüksusele tuleb öelda täpselt, mida teada
tahetakse – nt vastase üksuse tüüp, varustus, tegevus);
–
ülesannete täitmiseks ettenähtud aeg (ülesande täitmise algus
ja lõpp);
–
koordineerivad juhised (alal tegutsevad muud üksused, üksuste
tunnused ja märguanded, tegevus vastase avastamise või
vastasega lahingukontakti sattumisel, sagedused ja kutsungid);
–
nõudmised luureinfo ettekannetele (igaüks peab teadma, millal,
kui tihti, millises formaadis ja mida ette tuleb kanda);
–
infovajaduste prioriteedid;
–
luuratavate alade koordinaadid
Esmajärjekorras tuleb hinnata info usaldusväärsust ja seda, kas see
vastab rühmaülema infovajadustele. Saadud info on vaja analüüsi
käigus ka filtreerida, st et ei ole mõtet kõigest rühmaülemale või
kompaniiülemale ette kanda ja ülemaid informatsiooniga üle
küllastada. Kõrgemale poole edastatakse ainult see info, mille kohta
on tulnud konkreetne nõudmine. Usaldusväärne ja lahingutegevuse
seisukohalt oluline info kantakse ka põhiolukorra kaardile või
skeemile.
RÜHMA JULGESTUS
Julgestamine on protsess, mis tagab sõjalise tegevuse või
ülesannete täitmise julgeoleku, oma jõudude paiknemise, võimekuse
ja kavatsuste varjamise aktiivsete ja passiivsete meetmete abil.
Aktiivsed julgestusmeetmed on näiteks vaatluspostid, patrullid,
positsioonide mehitamine ja varitsused.
Passiivsed julgestusmeetmed on näiteks paroolid, lahingutunnus,
liikumise ja tuletegevuse piirangud, raadioside eeskirjade õige
täitmine, miiniväljad, moondamine ja pettepositsioonid.
Julgestuse eesmärk on:
–
hoida oma allüksust vastase üllatuste eest (NB! See on
julgestuse peamine eesmärk);
–
anda vastasele vale ettekujutus oma rühmitusest ja
paiknemisest;
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takistada vastase taktikalist luuret;
võita aega oma ülesande ettevalmistuste jaoks.

Rühma enda tegevuse julgestamiseks täidetavad ülesanded
Lisaks allüksuste sisesele standardsele julgestustegevusele püstitab
rühmaülem allüksustele rühma tegevuse julgestamisega seotud
ülesandeid. Plaani koostamise aluseks on ülesande, vastase,
maastiku ja olukorra analüüs. Analüüsist peab selguma, kui suur on
vastasega kontakti sattumise oht, milliseid julgestusmeetmeid on
vaja rakendada, kui suuri üksusi on vaja ühe või teise ülesande
täitmiseks.
Rühmaülem võib jagudele käskida jao vastutusalas vaatlus- või
julgestuspostide asukohad, koosseisu ja postide arvu, positsioonide
mehitatuse jne. Rühm julgestab oma tegevust vaatluspostide ja
patrullidega. Reeglina saadetakse sellised üksused vastutusala
piiridele ja maastiku võtmealadele, kus eeldatakse vastase tegevust.
Rühma julgestusüksuste suurused rühma rühmituse julgestamisel
kaitses, ei ületa reeglina lahingupaari ning need tegutsevad tavaliselt
põhiüksusest 50–150 m kaugusel. Vaatluspostide koosseis (kuni jao
suurune üksus) tagab ülesande täitmise vähemalt kolmeks
ööpäevaks.
Näiteks kompanii rünnaku puhul võib julgestusüksuse suurus olla
kuni üks rühm, kelle ülesanne võib olla maa-ala puhastamine ja
vaenlase eeljulgestuspositsioonide hävitamine.
Lisaks konkreetsele julgestusülesandele võivad julgestusüksused
täita lahingutegevusega kaasnevaid ülesandeid. Nendeks võivad olla
ees olevate üksuste ja teiste üksuste juhatamine läbi oma üksuste
vastutusalade, ühenduse võtmine teiste üksustega, üksuste
väljavahetamine jms. Selliste ülesannete planeerimine nõuab
rohkem aega ning seda tuleb teha sama hoolikalt nagu kaitse- või
pealetungilahingu korral.

3.2. JVR TANKITÕRJE
ALUSED
Jalaväerühma tankitõrje on osa jalaväekompanii taktikalisest
tankitõrjeplaanist. Kasutatakse aktiivset ja passiivset tankitõrjet.
Aktiivse tankitõrje all mõeldakse tankitõrjerelvadega teostatavat
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soomukitevastast tegevust. Passiivne tankitõrje on soomukitevastane tegevus erinevate looduslike tõkete ning miiniväljade abil.
Tankitõrje eesmärk on suunata ja hävitada vastase soomukeid,
tõkestada nende läbimurre, häirida nende tegevust ning kaitsta oma
üksusi vastase soomukite eest. Tankitõrje peab olema korraldatud
nii, et see takistaks võimalikult palju vastase soomukite
manööverdamist ja mõjutaks nende tuletegevust.
Tankitõrje on jalaväekompanii
lahutamatu osa.

iga

rühma

lahingutegevuse

Tankitõrjes kasutatakse:
–
kompanii tankitõrjerelvi;
–
tankitõkkeid;
–
erinevaid suitsu- ja häirimisvahendeid;
–
looduslikest
ja
tehislikest
materjalidest
tankitõrjevahendeid;
–
tugevduseks antud tankitõrjeallüksusi.

valmistatud

Tankitõrje planeerimisel lähtutakse antud ülesandest ning
maastikuomadustest, mis mõjutavad selle täitmist.
Jalaväerühma ülem vastutab oma vastutusalas tankitõrje
organiseerimise eest.
Nõutavad punktid tankitõrje organiseerimisel:
–
jalaväejagude tankitõrjetegevus peab olema kooskõlas ja
toetama rühma ülesande täitmist;
–
rühma tankitõrjetegevus peab toetama kompanii ülesande
täitmist;
–
tankitõrjel peab olema kindel raskuspunkt;
–
tankitõrje peab olema organiseeritud sügavuti kogu vastutusalas;
–
alati peab olema tankitõrjereserv (nt rühmas tankitõrjejagu);
–
lahingukontaktist peab olema võimalik väljuda.
Jalaväerühma
relvadele.

aktiivne

tankitõrje

tugineb

tankitõrjekäsi-

Tankitõrjerelvade kasutamisel tuleb jälgida, et
–
nende positsioonid paigutataks külgedele või sellisesse kohta,
kus nad on maastiku ja jalaväerelvade kaitse all ega satu enne
tuletegevuse algust lahingusse vastase jalaväega;
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relvade laskesektorid ja allüksuste tulealad peavad ristuma või
osaliselt kattuma;
laskekaugused
määratakse
ja
mõõdetakse
lahinguks
valmistumise ajal;
tankitõrjegranaadiheitjate efektiivne laskekaugus oleks liikuva
sihtmärgi pihta 200 meetrit, tankitõrjelaskudel 100 meetrit,
seisva sihtmärgi pihta vastavalt 300 ja 150 meetrit;
valmistatakse ette varuja vahetuspositsioonid.

Olenevalt lahingülesandest antakse rühmadele võimaluse korral
lisaks tankitõrjelaske. Rühmaülem saab alati küsida kompanii
juhtimispunktist lahingüksustele või eriülesannete täitmiseks
määratud varutankitõrjerelvi ja laskemoona.
Jalaväekompanii ülem võib jalaväerühma tankitõrjet tugevdada:
–
tankitõrjeüksuste juurdeandmisega (allutamise/toetamisega);
–
tankitõrjelaskude lisamisega;
–
pioneerimaterjali lisamisega;
–
pioneeriallüksuse toetusega jalaväerühmale.
Jalaväekompanii ülem võib rühmitada
täitmiseks rühma vastutusalale:
–
tankitõrjekahurirühma või -meeskonnad;
–
tankitõrjeraketirühma.

tankitõrjeülesande

Raskete tankitõrjerelvade olemasolul tuleb planeerida nende
positsioonid selliselt, et need saavad toetada kompanii tankitõrjet
kaitsekeskuse sügavusest.
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Joonis 3.2.1. Näide TT-kahurirühma paigutusest JVK kaitse
ülesehituses.
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Koostöö tugevdatava ja tugevduseks antud allüksuse ülemate vahel
toimub vastavalt kompaniiülema juhistele, nii et:
– jalaväerühma ülem vastutab kogu tegevuse eest tema
vastutusala piires;
– jalaväerühma tuletoetusohvitser vastutab kaudtule eest kogu
jalaväerühma vastutusala piires;
– erinevate allüksuste koostöö on lahingutegevuse ajal tagatud;
– jalaväejaod ning tankitõrjeüksused saavad katta üksteise
tegevust lahingute ajal oma positsioonidelt;
– kohalikke teid ja radu saavad kasutada kõik vastutusalal
rühmitunud üksused;
– tagalateenistus tagaks kõigi haavatute evakueerimise;
– tankitõrjel oleks kindel raskuspunkt;
– tankitõrje oleks organiseeritud sügavuti kogu tegevuspiirkonna
osas ja oleks olemas tankitõrjereserv; rühmas oleks planeeritud
jalaväereserv toetusüksuste katmiseks.
Tõkked, miiniväljad ja petterajatised tuleb paigutada maastikul nii,
et need toetaksid otseselt rühma tankitõrjeplaani. Tõketesse
seiskunud vastase soomuk peab jääma tankitõrjerelvade efektiivse
laskekauguse ulatusse. Tõkestatud ala peab ulatuma teede ja
muude vastase soomukite võimalike kasutatavate koridoride suunast
oma rühmituse sisse. Suurematele teedele ja lagendikele rajatakse
osa tõketest nii, et vastase soomukid sunnitakse liikuma
tankitõrjerelvade efektiivse laskekauguse ulatusse. Soodsate olude
puhul võib tankitõrjeks kasutada ka külgmiine.
Kaudtulega lahutatakse tankid neid katvast ja nendega kaasa
liikuvast jalaväest. Selleks peab rühmaülem planeerima
kaudtulesihtmärgid ülalnimetatud ülesandest lähtuvalt kohtadesse,
kus see kõige efektiivsemalt jalaväge maha surub ning takistab
soomukeid toetamast, soovitavalt jalastumise hetkel. Kaudtulesihtmärkide planeerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et tuleks on
vajalik vaatlusvõimalus sihtmärgile.
Suitsukatte kasutamise eesmärkideks on:
–
tankide edasiliikumise aeglustamine neid pimestades;
–
tankide tuletegevuse raskendamine neid pimestades;
–
jalaväe toetuse raskendamine, tankide lahutamine jalaväest
ning lahingutoetusüksustest;
–
oma üksuste positsioonivahetuse julgestamine;
–
eksitamine.
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Tänapäeva soomustehnika on osaliselt varustatud passiivsete
infrapunavaatlusseadmetega, mida suitsukate efektiivselt ei sega.
Alternatiivseks võimaluseks on siinkohal põleva aine kasutamine
lahinguväljal, mis samal ajal taustafoonisegamisega eritab ka
vastase jalaväge segavat suitsu. Suitsukate ei tohi segada oma
üksuste tegevust.
Omavalmistatud tankitõrjevahendite kasutamiseks tuleb varakult
valmistuda, varudes neid laskemoonapunkti ning jaotades neid
vähemalt neile üksustele, kel ei ole tankitõrjerelvastust. Nimetatud
vahendite kasutamine on eesmärgipärane vaid liigendatud taustaga
lahinguvälja puhul (linnalahing, künklik reljeef, ettevalmistatud
positsioonid), mis lubab vastase tehnikale kaitstult läheneda.
Vastase jalavägi peab olema kindlalt maha surutud.
Jalaväerühma tankitõrjereservina kasutatakse:
–
tankitõrjejagu;
–
jalaväejagude baasil moodustatud tankitõrjegruppe.
Tankitõrjereservi ülesanneteks on:
–
määratud reservülesanneteks valmistumine ja harjutamine
(tegevusplaan, käsk üksusele, marsruudiluure), mis teostatakse
enne lahingutegevuse algust;
–
tagala ja külgsuundade julgestamine.
Tankitõrjereservi ülesandeks ei saa olla selle üksuse toetamine,
millest vastane sooritas läbimurde, vaid läbimurdnud vastase
peatamine ja hävitamine meie kaitse sügavuses.
Tankitõrjereservi ülesannetega seoses peab alati varuma
roomikumiine, tankitõrjelaske ja/või üksusele vastavat tankitõrjelaskemoona ning omavalmistatud tankitõrjevahendeid.

3.3. KAUDTULI
Rühma tugevdamine
Jalaväerühma (SA 2005) koosseisu kuulub tulejuhtimismeeskond.
Tulejuhtimismeeskonda kuuluvad tulejuht, mõõdistaja ja sidemees.
Tulejuhtimismeeskonna varustuse hulka kuuluvad vaatlusvahendid,
kauguse mõõtmise vahendid ning sidevahendid. Tulejuhtimismeeskonna varustust kasutatakse ka muuks otstarbeks, nagu
näiteks mõõdistusvahendeid laskekauguste mõõtmiseks.
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Tulejuht juhib kaudtule kasutamise ettevalmistusi ja rakendamist
rühma
vastutusalal
vastavalt
rühmaülema
ja
kompanii
tuletoetusohvitseri käskudele.
Kogu tulejuhtimismeeskonna isikkoosseis osaleb põhiülesannetele
lisaks ka veel rühma vaatlus- ja julgestamisülesannetes.
Tulejuhtimismeeskond peab suutma võidelda ka käsitulirelvadega.
JUHTIMINE
Olukorra hinnang ja otsus
Olukorra hinnangu aluseks rühmaülemal on kompaniiülemalt saadud
käsk. Käsu järel selgitab rühmaülem koos tulejuhiga või kompanii
tuletoetusohvitseriga kaudtule kasutamise võimalused. Rühmaülem
annab nõuded tulejuhile kaudtule kasutamiseks rühma vastutusala
piirides.
Rühma lahinguga seotud kaudtule tegevused
Jalaväerühma lahingut toetab jalaväekompanii oma kerge miinipildujarühm. Rühma lahingut võivad toetada miinipildujapatarei või
selle osa ja suurtükiväepataljon.
Tuleüksused
kasutades.

lasevad

järgnevaid

tuleliike

ja

tulemooduseid

Tulemoodused on löök, kate ja tõke
Löök kestab 60 sekundit ja selleks kasutatakse 0,1 lahingukomplekti.
Sihtmärgi suurus on 100×100 meetrit. Lööki kasutatakse põhiliselt
pealetungil ettevalmistustulena.
Kate kestab 60 sekundit ja selleks kasutatakse 0,1 lahingukomplekti.
Sihtmärgi suurus on üldiselt 100×300 meetrit ja sihtmärgi eesmise
serva suund määratakse 100tuhandikulise täpsusega vaatlussuunas
vasakult paremale. Kattetuld kasutatakse pealetungi ettevalmistustulena. Kerge miinipildujarühm ei lase kattetuld.
Tõke lastakse kiirtulena ja selleks kasutatakse 0,2 lahingukomplekti.
Sihtmärgi suurus ja eesmise serva suund sarnanevad kattetulega.
Kerge miinipildujarühma sihtmärgi suurus on 100×100 m ning
sihtmärgi eesmise serva suunda ei määrata. Tõket kasutatakse
kaitselahingus vastase tõrjumiseks.
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Kaudtule kasutamisega üritatakse vastast hävitada, maha suruda või
häirida. Soovitava tule mõju määrab toetatava üksuse ülem.
Hävitamine tähendab muuta vastane lõplikult või vähemalt
käimasoleva lahingu ajaks tegutsemisvõimetuks ja tekitada talle
vähemalt 30–50% suurune kaotus. Hävitamisülesandes kasutatakse
ühe või mitme tuleüksuse koondtuld, lastes tulemooduseid.
Mahasurumine on vastase tegevuse takistamine teatud ajaks või
üksuse muutmine mitmeks tunniks tegutsemisvõimetuks. Mahasurumisel tekitatakse vastase isikkoosseisule vähemalt 10–20%
suurune kaotus. Selleks kasutatakse 2–5korralisi tulemooduseid.
Mahasurumise käigus kasutatakse sageli ka suitsumiine või -mürske.
Häirimisega püütakse raskendada vastase tegevust ja tekitada talle
kahjustusi. Tuleüksus tulistab 2–5 korra seeriaid ja tulemooduseid.
Häirimisele võidakse liita ka suitsumiinide või -mürskude kasutamine.
Ohutuskauguse all mõeldakse oma tule seisukohalt ohutut kaugust
sihtmärgist. Ohutuskaugust mõjutab laskmise ettevalmistuste täpsus,
hajumine, laskesuund ja -kaugus ja miini- või mürsukildude mõju
kaugus. Ohutuskauguse määrab tulejuht.
Ohutuskaugused
Ohutuskaugused, kui sisselaskmist EI OLE sooritatud
Laskekaugus
Sihtmärgi täpsus
Ohutuskaugus (m)
(km)
alla 2 km
250 + kildude mõju kaugus
kergemiinipilduja

täpne või rahuldav

alla 6 km

300 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

6–12 km

500 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

12–18 km

700 +kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

üle 18 km

1000 + kildude mõju
kaugus

täpne või rahuldav

Kui sihtmärk on ebatäpne, siis lisatakse ohutuskaugustele vastavalt
tulejuhi äranägemisele veel 100–200 m.
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Ohutuskaugused kui sisselaskmist ON sooritatud
Laskekaugus
(km)

Ohutuskaugus (m)

Sihtmärgi täpsus

alla 2 km
100 + kildude mõju kaugus
kergemiinipilduja

täpne või rahuldav

alla 6 km

150 + kildude mõjukaugus

täpne või rahuldav

6–12 km

250 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

12–18 km

350 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

üle 18 km

500 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

Kui sihtmärk on ebatäpne, siis lisatakse ohutuskaugustele vastavalt
tulejuhi äranägemisele veel 100–200 m.
Kui lastakse suurtükiväeüksusega otse küljepealt (sihtmärginurk
umbes 1600 tuhandikku), siis on ohutuskaugused alljärgnevad:
Laskekaugus
Ohutuskaugus (m)
Sihtmärgi täpsus
(km)
alla 6 km

100 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

6–12 km

150 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

12–18 km

200 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

üle 18 km

300 + kildude mõju kaugus

täpne või rahuldav

Kui sihtmärk on ebatäpne, siis lisatakse ohutuskaugustele vastavalt
tulejuhi äranägemisele veel 100–200 m.
Juhul, kui omad üksused on kaevunud, arvestatakse kildude mõju
kauguseks 50 meetrit. Üldjuhul on need:
–
alla 105 mm relvadel 50 m,
–
105–122 mm relvadel 100 m,
–
130–155 mm relvadel 200 m.
Suurtükiväetule ohutu kaugus väheneb, kui lastakse otse küljelt ja
võib suureneda, kui tulistatakse otse tagant oma allüksustest
tunduvalt allpool olevaid sihtmärke.
Väljaarvutatud ohutuskaugused näitavad vaid üldjoontes tõelist
ohutuskaugust. Järjepidevas tulekasutamises selgub ohutuskaugus
laskmistest tehtud vaatluste põhjal. Seepärast peab tulejuht tegema
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vaatlusi erinevate tuleüksuste tule tabavusest ja hajumisest ning
arvestama neid ohutuskauguste määramisel.
Rühmaülem vastutab kaudtule kasutamise eest rühma vastutusalal
ja abiliseks on tal selles osas tulejuht. Sellepärast peab ta:
–
olema
teadlik
kasutatavate
kaudtule
üksuste
ja
lahingukomplektide hulgast ja tüübist,
–
selgitama tulejuhile tegevusplaani ja käskima sellest tulenevad
nõudmised kaudtule kasutamisele,
–
kontrollima ja kinnitama tulejuhi plaanid,
–
käskima tuleülesanded ning
–
hoidma tulejuhti olukorraga kursis.
Tulejuht teeb ettepanekuid ja korraldab kaudtule kasutamist. Ta
peab hoidma rühmaülemat kursis:
–
kasutada
oleva
tuleüksuse
asukohast,
tüübist
ja
tulistamisvalmidusest;
–
tulejuhi valmidusest kasutada kaudtuld;
–
tule kasutamise piirangutest;
–
ajateguritest;
–
rühma tegevusega seotud kaudtule sihtmärkidest;
–
ohutuskaugustest ja
–
sideühendustest.
Rühm saab kasutada kaudtuld kompanii tuletoetusohvitseri loal.
Rühmaülem peab andma nõuded tulejuhile kohe, kui ta on otsuse
teinud, et tulejuht jõuaks küsida kompanii tuletoetusohvitserilt
vajalike tuletoetusüksuste kasutamist.
Rühmaülem peab olema suuteline andma tulekäske ka ise.

3.4

PIONEERITEGEVUS

ALUSED

3.5

SIDE

JVR sidetegevust juhib rühmaülem, kes saab selleks
juhised kompaniiülema käsu 5. punktist.
Rühmaülemal on rühmajuhtimiseks kasutada:
–
raadioside;
–
traatside;
–
alternatiivside.
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RAADIOSIDE
Rühma raadiotega moodustatakse rühma juhtimisevõrk ja
osaletakse kompanii juhtimise- ja tulejuhivõrgus. Rühma raadiote arv
sõltub kasutuses olevast tehnikast (HARRIS, SINCGARS, PRC624,
PRC-730, Motorola).
Rühma juhtimisvõrk moodustatakse viiest käsiraadiojaamast.
Rühma juhtimisvõrgus on rühmaülem, kolme jalaväejao ülemad ja
tankitõrjegranaadiheitja jaoülem.
Rühmaülemal on raadiojaam, millega juhib jagude tegevust ning
kuulab kompanii juhtimisvõrku.
Tulejuhtimisvõrk
Tulejuhtimismeeskonnal on raadiojaam, millega osaleb kompanii
tulejuhtimisvõrgus ning kuulab rühma juhtimisvõrku.
TRAATSIDE
Rühma
tugikohta
rajatakse
kaabelsideühendus
kompanii
juhtimispunktiga. Vajadusel veetakse traatsideühendus ka lähima
rühma tugikohta. Materjali olemasolul võib rühm luua ka
rühmasiseseid traatside ühendusi.
ALTERNATIIVSIDE
Rühma edukale juhtimisele aitab kaasa käepäraste sidevahendite
loominguline kasutamine. Olgu need siis raketid, signaalid,
käemärgid, nöörid või midagi muud.
Igasuguste signaalide kasutamisel peab rühmaülem meeles pidama,
et need peavad:
–
olema lihtsad;
–
kergesti meelde jääma;
–
erinema üksteisest.
Signaalside plussiks on käepärasus. Vastane ei tea signaalide
tähendusi. Kuid pikemate kauguste taha tuleb signaalsidet kasutada
ketina, mis muudab selle aeglaseks.
Kui kasutatakse signaaliedastusvahendeid, mis võivad reeta enda
asukoha, siis ei tohi neid võimaluse korral edastada oma
positsioonidelt.
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Rühmaülemal on võimalik kasutada informatsiooni edastamisel
virgatsit. Kuid info saatmisel kulleriga tuleb arvestada info iseloomu,
kulleri läbitava distantsi pikkust ning taktikalist olukorda.
Kui RÜ otsustab kasutada virgatsit, siis tuleb:
–
virgatsile täpselt kindlaks määrata sihtpunkt, sinnamineku tee ja
vajadusel skeem või kaart;
–
virgatsile anda vastase olukorrast ülevaade;
–
määrata ära liikumisviis ja/või konkreetne liikumisvahend;
–
suulisi teateid peab virgats enne teele asumist kordama, et
veenduda, kas on teatest täpselt aru saanud;
–
virgatsit alati eelnevalt informeerida, kui ta teel sihtpunkti asub
teisigi ülemaid, kes peavad teatega tutvuma,
–
virgatsile anda tegevusjuhised tegevuseks pärast teate
edastamist või adressaadi mitte leidmist.
RÜHMA LIIKMETE SIDEÜLESANDED
Rühmavanema ülesanded:
–
hoolitseda rühma sidepidamisvahendite korrasoleku ja akude
vahetuse eest.
Virgatsi ülesanded:
–
vajadusel tegutseda kullerina rühmaülema info edastamisel,
–
hoolitseda rühmaülema sidepidamisvahendite korrasoleku ja
akude vahetuse eest,
–
osaleda rühma sidevahendite valves.
Tulejuhtimismeeskonna raadiotelefonistide ülesanded:
–
rajada tulejuhtide raadiote positsioonid;
–
ühendada vajaminevad sidepidamisvahendid tulejuhtimispunktides;
–
opereerida sidepidamisvahenditega tulejuhtimispunktides;
–
valvata oma meeskonna sidepidamisvahendeid ja edastada
vajalikud sõnumid;
–
hoolitseda oma meeskonna sidepidamisvahendite korrasoleku
ja akude vahetuse eest;
–
ehitada välikaabelliin kompanii juhtimispunktist rühma tugikohta
ning hiljem kõrvaldada ehitatud liinidel esinevad rikked.
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Jalaväejagude ja TT-jao sideülesanded:
–
hoolitseda oma meeskonna sidepidamisvahendite korrasoleku
ja akude vahetuse eest ja
–
vajadusel osaleda rühma sidevahendite valves.
Kompaniiülema käsu punktist 5 peab rühmaülem saama teada:
–
kutsungid;
–
sagedused;
–
varusagedused;
–
sidepidamiskorra (raadiorežiimid);
–
signaalid;
–
identifitseerimise kooditabelid;
–
kooditabelite võtmed;
–
lisaülesanded sideühenduste rajamiseks;
–
juhtimispunktide asukohad;
–
kompaniiülema asukoha lahingu ajal;
–
ülema asendusjärjekorra;
–
lahingu tunnuse;
–
parooli.
Enne lahingut peab rühmaülem endale ja alluvatele selgeks
tegema:
–
sidepidamise korra;
–
kutsungid;
–
sagedused;
–
sideplaani.
ULL 5-10 W
RÜ

ULL 1 W

1

4

JVj (3)

4

TTj
TJj

Välitelefon

1
1
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Joonis 3.5.1.Tulejuhtimisvõrk

Joonis 3.5.2. Juhtimisvõrk
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3.6. JVR ÕHUKAITSE
Jalaväerühma õhukaitse kuulub ühe osana jalaväekompanii
taktikalisse õhukaitseplaani. Jalaväerühma õhukaitse on passiivne.
Passiivne õhukaitse tähendab sellist kaitset vastase õhuluure ja
õhurünnakute eest, kus ei kasutata selleks ettenähtud õhutõrjerelvi.
Õhukaitse meetodid jalaväerühmas on:
– õhuvaatlus,
– halva lennuilma ja pimeda aja
– häire edastamine ja varjumine,
ärakasutamine,
– moondamine,
– hajutatud rühmitamine,
– kindlustamine,
– eksitamine,
– endakaitse õhutõrje.
ÕHUVAATLUS
Raadioside või kullerside kaudu tulev informatsioon vastase
õhutegevuse kohta edastatakse rühma juhtimispunktist (RJP).
Õhuvaatlus kuulub ka rühma, transpordivahendi, jao ning julgestusja vaatlusposti isikkoosseisu ülesannete hulka.
HÄIRE EDASTAMINE JA VARJUMINE
Õhuhäire antakse, kui nähakse lähenemas vastase lennukit või
kopterit. Rühmale edastatakse häire käsklusega “ÕHUHÄIRE!”,
leppemärgi või varem kokku lepitud signaaliga, näiteks
autosignaaliga. Õhuhäire korral:
–
rühma isikkoosseis varjub;
–
valmistutakse endakaitse õhutõrjeks;
–
lõpetatakse igasugune liikumine, välja arvatud tuletegevus.
Rühm tulistab kõikidest käsitulirelvadest ainult ründavate
lennukite/kopterite pihta. Õhuhäire lõpetatakse vastava käsklusega
“HÄIRE LÕPP!”.
MOONDAMINE
Avastamise vältimiseks õhust moondatakse:
–
lahingutehnika,
–
telgid,
–
sõidukid,
–
kindlustused, nii et nad värvuse ja kuju poolest sarnaneksid neid
ümbritseva maastikuga.
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Moondamiseks kasutatakse ära:
–
maastikuelemente ja looduslikke vahendeid,
–
moondamisvõrke ja -katteid,
–
moondevärve,
–
muid käepäraseid vahendeid.
KINDLUSTAMINE
Välikindlustused on tõhusaim kaitse õhurünnakute eest.
Kindlustustööde ajal paljastuvad üksuse positsioonid kõige paremini.
Selleks peab kindlustustööde ajal pidevalt jälgima, et kõikide
tööetappide ajal oleks kindlustused maksimaalselt moondatud.
HALVA LENNUILMA JA PIMEDA AJA ÄRAKASUTAMINE
Halva ilma ja pimeduse korral on vastase õhutegevus oluliselt
raskendatud. Kui nähtavus on alla 1 km ja pilvede kõrgus alla 100 m,
on hävitajate ja lahingukopterite tegevus tavaliselt takistatud.
Seetõttu on rännakuid ja muid liikumisi planeerida ning
välikindlustustöid teha üldjuhul kõige soodsam pimedal ajal ja halva
lennuilmaga.
HAJUTATUD RÜHMITUMINE
Hajutatud rühmituse puhul rühmitatakse sõidukid, telgid ja muud
võimalikud ründesihid üksteisest 50–100 m kaugusele. Kui satutakse
vastase õhuründe sihiks, peab vajadusel muutma oma rühmitust.
Rännakud viiakse läbi allüksuste kaupa. Maastikuluuregrupid peavad
olema võimalikult väikesed.
EKSITAMINE
Eksitamisega üritatakse anda vaenlasele vale ettekujutus oma
üksuse plaanidest, suurusest, paiknemisest ja tegevusest.
Kompaniiülem annab eksitamise kohta juhiseid tavaliselt oma käsus.
Rühma võimalused vastast eksitada on ehitada pettepositsioonid või
viia vastane segadusse oma lahingutegevusega. Pettepositsioonid
ehitatakse piisavalt kaugele oma õigetest positsioonidest, et vastase
tuli ei mõjutaks tegelikke positsioone.
Lahingutegevusel eksitatakse vastast kaudtule ja suitsuga.
Kaudtuleüksuste eellaskmised sooritatakse sellistesse sihtmärkidesse, mis ei paikne otseselt rühmituste ees.
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ENDAKAITSE ÕHUTÕRJE
Endakaitse õhutõrje ülesanne on takistada ja häirida vastase
madalalt lendavaid lennukeid või koptereid, kahjustada neid ning
sundida neid tõusma õhutõrjerelvade laskesektorisse.
Endakaitse õhutõrjet kasutatakse, kui:
–
rühm on vastasega kokkupuutes või tõrjub tema õhudessanti,
–
rühma rünnatakse otseselt lennukite või kopteritega.
Ründelennukeid või -koptereid saab tulistada kuulipildujatest,
automaatidest ja tankitõrjerelvadest rühma- ja jaoülema juhtimisel.
ÕHUKAITSE RÄNNAKUL
Õhuvaatlus
Allüksuste juhtimissõidukite raadiosaatjad peavad rännaku ajal
olema kindlasti sisse lülitatud ja kuuldel, raadiosaatjad peavad olema
kuuldel võimalikult paljudes sõidukites. Kui raadiosaatjaid on vähe,
jaotatakse need allüksuste vahel võrdselt, arvestades, et:
–
õhuvaatlus peab olema pidev 360° ulatuses,
–
õhuhäire edastamiseks peavad valmis olema taskulambid,
–
tegevust õhuhäire korral tuleb aegsasti harjutada.
Avastamise vältimine:
–
rännak või muu liikumine peaks võimaluse korral toimuma
pimedas või halva lennuilmaga;
–
sõidukite pikivahe peab olema 200 m;
–
pimedal ajal sõidetakse lahingutuledega;
–
sõidukid ja haagised tuleb hoolikalt moondada;
–
rännakupeatuste ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata hajutatud
rühmitumisele ja moondamisele;
–
rännakupeatuste ajal tehakse lahtist tuld ainult äärmisel
vajadusel;
–
rännak sooritatakse allüksuste kaupa või määratakse
rühmadele erinev marsruut.
Tegevus vastase õhurünnakute korral
Sõidukid paigutatakse varjatud kohta, sõidukite tuled kustutatakse,
valmistutakse õhutõrjeks.
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Endakaitse õhutõrje
Kuulipildujad ja rühma käsitulirelvad peavad olema pidevalt
laskevalmis. Rühmaülem peab andma täpsed juhised tule
avamiseks.
ÕHUKAITSE JALASTUMISALAL
Õhuvaatlus ja häire andmine
Allüksuste juhtimispunktides hoitakse raadiosaatjad kuuldel,
vaatluspostidel on õhuvaatlus 360° ulatuses, vaatluspostidel peab
olema silmside juhtimispunktiga.
–
Võimaluse korral peab looma sideühenduse lähima
õhutõrjeüksusega.
–
Õhuhäire edastamist sidevahendite kaudu tuleb kontrollida ja
harjutada.
Avastamise vältimine
–
Jalastumisalal tuleb vältida sõidukite ja jagude kogunemist.
–
Moondamist ja hajutatud rühmitamist tuleb alustada kohe pärast
jalastumist.
–
Suureneb luure ja ettevalmistuste osatähtsus.
–
Moondada tuleb ka soojustundlike kaamerate eest.

3.7. SNAIPRIJAGU
SNAIPRIPAAR
7,62×51 mm Galil snaiperpüssiga
Kompanii snaiprijaost, mis kuulub kompanii juhtimisrühma.
Laskemoonastandardeid pole välja antud, kuid lahingukomplektis
peaks olema:
–
lahingupadruneid 100 tk,
–
trasseerivaid 25 tk,
–
soomustläbistavaid 25 tk.
Efektiivne laskekaugus on 400–800 m.
Snaipripaar peab olema võimeline osutama sihtmärke ja peab olema
suuteline juhtima kaudtuld.
Antakse tavaliselt kindlaks ülesandeks RÜ käsutusse. Snaipritele
tuleks anda tegevusvabadus.
Näiteks:
–
anda tegutsemiseala ning kindel ülesanne vastavalt lahingu
liigile.
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Ülesanded rünnakul:
Tiibade julgestamine, meeskonnarelvade hävitamine, rünnakujoone
julgestus ja luure.
Ülesanded kaitses:
Tõkete ja miiniväljade katmine, eesjulgestus, vaatlus ja luure,
vastase juhtkonna kõrvaldamine lahingust.
Muud ülesanded:
Vastase snaiprite avastamine ja kahjutuks tegemine, vastase
vaatlusseadmete kahjutuks tegemine, kaudtule juhtimine.
Võimalusel kasutada vaatluspostides luureülesannete täitmisel, kuna
tegemist on luure ja vaatluse spetsialistidega, kellel on ka vajalikud
vahendid.
Kuna grupp on kaheliikmeline, siis ülesannetel, mis jäävad vastase
alale või omade positsioonide ette, tuleks lisada julgestuspatrull
ülesandega vajadusel toetada snaipripaari.
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JVR LAHINGUTEENINDUS

4.1. MEDITSIIN
Jalaväerühmas tegeleb meditsiinilise järelevalvega ja seda
koordineerib üks rühmaparameedik. Iga jalaväejao koosseisu kuulub
üks laskursanitar, kelle ülesandeks on oma jaole kohese
meditsiinilise esmaabi andmine.
Varustus
Kanderaam
Rühma parameediku kott
Laskursanitari paun
Lohistusmatt
Termotekk

-

4 tk,
1 tk,
4 tk,
4 tk,
4 tk

4.2. TRANSPORT
Jalaväerühmas kasutatav transport
Jalaväejao masin Unimog – jalaväerühmas 4 tk.
Võimekus
Diiselmootoriga – suvine võimekus 700 km paagitäiega (150 l),
talvine võimekus 600km paagitäiega.
Bensiinimootoriga – suvine võimekus 450 km paagitäiega (120 l),
talvine võimekus 400 km paagitäiega.

4.3. ABK-KAITSE
ALUSED
Rühmaülem peab olema kindel, et tema juhtimise all olev üksus on
suuteline ABK-relva rünnakute korral ellu jääma ja ABK-relva mõju
keskkonnas oma tegevust jätkama ning püstitatud lahinguülesandeid
täitma.

Rühmaülem peab:
–
–

tundma rühma ABK-kaitse organisatsioonilist külge ja teadma
olemasolevat materiaalset varustatust;
hindama oma käsutuses olevate ABK-kaitsega seotud
allüksuste võimeid;
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–

hindama ABK-lahingumoona toimet oma rühmale ja eraldi
allüksustele, seda eelkõige läbiviidavate operatsioonide käigus;
–
tegevuse planeerimisel võtma arvesse ABK-relvast tulenevat
ohtu ja üksuste sobivust ABK-ründeaine keskkonnas
tegutsemiseks
ning andma käske ja võtma tarvitusele
meetmeid olenevalt olukorrast ja täidetavast ülesandest;
–
hindama
individuaalsete
kaitsevahendite
pikaajalisest
kasutamisest tingitud mõjusid ja teadma, milliseid vahendeid
võib kasutada nende mõjude toime vähendamiseks, et säiliks
tema käsutuses olevate üksuste lahinguvõime;
–
tundma olemasolevaid meditsiinilis-profülaktilisi vastu-abinõusid
ja nende kasutamisega seotud operatiivseid, eetilisi ja
seaduslikke tagajärgi.
ABK-relva rünnaku korral ellujäämiseks peab rühm olema võimeline:
–
pärast tuuma-, bioloogilise või keemiarünnaku hoiatuse saamist
või pärast keemiliste ja bioloogiliste ründeainete või
radioaktiivsete sademete pilve kohalejõudmist kohe ja õigesti
tegutsema (võtma kasutusele individuaalsed kaitsevahendid,
varjuma);
–
määrama üksuse asukohas ABK-ründeaine ohtu põhjustavate
ainete olemasolu ja iseloomu ja võtma tarvitusele tõhusad
meetmed (et vähendada võimaluse piires ABK-relva rünnaku
tagajärgi);
–
kasutama otstarbekalt üksuse kollektiivseid kaitsevahendeid
(kuivõrd Eestis on ettenähtud kollektiivsed kaitsevahendid ainult
välismissiooniüksustele, siis tuleb rajada kättesaadavatest
vahenditest või kohaldada olemasolevad varjed, et vähendada
ABK-relvade rünnaku otsest mõju isikkoosseisule ja tehnikale)
ja tarvikuid ABK-relva rünnaku eest kaitsmiseks ning tagama
nende valmisoleku ja kasutuskõlblikkuse kõrge taseme;
–
kehtestama range tervishoiu-, hügieeni- ja sanitaarnõuete korra,
et vähendada haiguste leviku võimalust bioloogilise rünnaku
tagajärjel.
ABK-ründeainete kasutamisest saab rühm informatsiooni vastase
tegevust jälgides. Viiteid ABK-relvade kasutamise ohust võib anda
järgmine vastase tegevus:
– individuaalsete ABK-kaitsevahendite kasutamisvalmiduse
tõstmine;
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–
–
–

ootamatu passiivsus või lahingutegevuse peatamine;
eemaldumine lahingukontaktist ja taganemine;
ABK-relvade
kasutamiseks
tõenäoliste
relvasüsteemide
ilmumine.

Selline informatsioon tuleb viivitamatult edastada kõrgemale
ülemale.
Rühmaülem peab arvestama oma tegevuse planeerimisel ABKründerelva keskkonnas individuaalse kaitsevarustuse mõjusid.
Rühmaülem peab rakendama mitmeid meetmeid, et vähendada
pikaajalise ABK-keskkonda jäämise mõjusid. Ta peab:
–
vähendama kantava individuaalse kaitse taset, arvestades
tegelikku ohtu, temperatuuri ja töötempot. Vajadus ABK-kaitse
järele tuleks hoida tasakaalus operatiivse efektiivsuse
säilitamisega oma ülesannete täitmiseks;
–
võimaldama rotatsiooni isikkoosseisu selle osa hulgas, kes teeb
sellist tööd, mis nõuab suurt füüsilist pingutust või kiiret
töötempot;
–
nõudma pikemaid ja sagedasemaid puhkepause, et keha saaks
maha jahtuda, aktsepteerides aeglasemat ülesande täitmist, kui
täiendavat isikkoosseisu juurde ei saadeta;
–
alati, kui see on võimalik, kasutama sõidukeid, mehaanilisi
vahendeid ja kaevamist hõlbustavaid tööriistu;
–
tagama piisava veevaru, et rahuldada suurenenud veevajadust
ning korraldada vee tarbimine töökoormuse järgi;
–
laskma märgistada individuaalsed isiklikud kaitsevarustused, et
hõlbustada isikkoosseisu identifitseerimist.
Rühmaülem peab korraldama, et oleks tagatud individuaalse
kaitseriietuse väljavahetamine ja degaseerimine lähtuvalt alltoodud
kriteeriumidest:
–
ettenähtud kasutusaeg on lõppenud;
–
rõivaste kontroll tuvastab, et kasutusaja lõpuni on jäänud väga
vähe aega;
–
riietus on tugevalt saastatud;
–
riietus on nii kulunud, et on muutunud kasutuskõlbmatuks;
–
kaitseriietus on väga määrdunud (nt õlisaadustega nagu nafta,
õli, määrded või ka higi).
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KAITSE KEEMIARELVA EEST
Keemiarelva kasutamise mõjud osaliselt kaitstud ja kaitsevahenditeta isikkoosseisu hulgas võivad ulatuda ajutiselt rivist välja
langemisest kuni surmani (kas otsekohe või teatud aja möödudes).
Otsene keemiarelva kasutamise oht, keemiarünnakute esinemine või
nõue tegutseda saastatud keskkonnas eeldavad individuaalse
kaitsevarustuse kandmist. See toob paratamatult kaasa organismi
ülekuumenemise, psühholoogilise stressi, raskendatud liikumisvõime
ja piiratud võimaluse näha, kombata, kuulda ning kõnelda.
Paratamatult kannatab selle tagajärjel iga üksikvõitleja ning
lõppkokkuvõttes kogu üksuse operatiivne efektiivsus.
Keemilised ründeained on aurud, vedelikud või tahked ained.
Vastane võib kasutada neid eesmärgiga täiendada ja efektiivsemaks
muuta tavarelvade mõju. Keemilisi ründeaineid levitatakse
lennukitega pommitades, pihustades või aerosoolidena, rakettidega
ja suurtükiväerelvadega. Keemilised ründeained jaotuvad püsivuse
järgi püsivateks (mitmed päevad) ja mittepüsivateks ründeaineteks
(tunnid). Lisaks jaotatakse keemilised ründeained vastavalt nende
toimele: närvimürgid, üldmürgised (veremürgid), lämmatavad,
söövitavad ja teovõimetuks tegevad ründeained. Närvimürgid on
kõige ohtlikumad ründemürgid.
Juhul kui keemiliste ründeainete kasutamine on tõenäoline, antakse
allüksusele alljärgnevad korraldused:
–
gaasitorbikud seatakse kasutamiseks valmis;
–
häire andmise süsteemid kontrollitakse ja testitakse
sidepidamist naaberüksusega;
–
julgestus- ja vaatluspunktides paiknevaid ABK-luurevahendeid
jälgitakse tihedamalt;
–
kontrollitakse ABK-kaitse varustust ja võimaluse korral
jagatakse täiendavaid kaitsevahendeid;
–
kaetakse ülejäänud tegevusega kooskõlas tugipunktis paiknev
tehnika ja varustus kaitsekatetega;
–
toiduained ja joogivesi paigutatakse hoolikalt (võimalusel
hermeetiliselt) tihendatud nõudesse või kilekottidesse;
–
kindlustatud positsioonidel, ehitistes ja varjendites valmistutakse
sulgema või ülejäänud tegevusega kooskõlas suletakse
ukseaugud ja teised avad võimalikult tihedalt;
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–
–
–

puhkav isikkoosseis paigutatakse varjenditesse;
kontrollitakse isikkoosseisu ja tehnika puhastamise jaoks
varutud degaseerimisvahendeid ja -aineid;
harjutatakse varjumistegevust.

Lahinguvalmidus ei tohi kannatada varjumisettevalmistuste
pärast.
Juhul kui keemilised ründeained on juba levinud üksuse alale või kui
rühmaülem annab korralduse varjumiseks, antakse GAASIHÄIRE,
ning varjutakse koheselt, arvestades olukorda ja täidetavat
lahinguülesannet;
–
gaasitorbik tõmmatakse pähe;
–
kontrollitakse, kas häire andmine on edastatud;
–
jätkatakse ülesande täitmist ABK-kaitsevarustuses vastavalt
ülema antud käsule.
Indikaatorpaberit ja teisi ABK-luurevahendid ning meetodeid
kasutades kontrollitakse, kas tegutsemisalal on keemilist ründeainet
vedelal kujul. ABK-kaitsevarustust ei tohi seljast enne vastavat
korraldust ära võtta. Korralduse annab selleks rühmaülem, kes on
eelnevalt saanud kinnituse keemilise ründerelva mõju kadumisest.
Keemilisest ründeainest kannatada saanud isikkoosseisule antakse
esmaabi. Igal võitlejal on vastumürgisüstlad. Seda kasutatakse kohe,
kui on avastatud närvimürgist tingitud mürgistuse sümptomeid. Käsu
vastumürgi süstimiseks annab tavaliselt rühmaülem või jaoülem.
Isikkoosseisu ja tehnika esmast degaseerimist alustatakse kohe, kui
olukord seda lubab ning ei ole oodata kohest uut keemiarelva
rünnakut. ABK-kaitse varustus võetakse seljast alles peale
rühmaülema antud korraldust “GAASIHÄIRE LÕPP!”.
Degaseerimine toimub alljärgnevas järjekorras:
–
isikkoosseis;
–
isiklikud relvad;
–
isiklik varustus;
–
sõidukid ja ülejäänud tehnika.
Rühmaülem annab vastavalt saadud juhistele käsu täiendavaks
degaseerimistegevuseks,
meditsiinialaseks
tegevuseks
ning
võimalikuks asukoha vahetuseks (saastatud alalt väljumiseks või
eemaldumiseks).
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KAITSE BIOLOOGILISE RELVA EEST
Bioloogilised toimeained on patogeensed (haigusi tekitavad) elus
mikroorganismid, mis võivad nakatada inimesi, loomi või taimi.
Tegemist on erakordselt tugevatoimeliste ründeainetega ja paljudel
juhtudel piisab vaid mõnest mikroorganismist, et nakatada nendega
kokku puutunud inimesi. Biorelva mõju tagajärgede ilmnemine võtab
aega ja enamikul juhtudel möödub nakatumisest vähemalt mitu
päeva enne, kui ilmnevad selged haigestumise tunnused.
Toksiinid on mitteelavad mürgid, mida tavaliselt saadakse loomadelt,
taimedelt või mikroorganismidest, samas on mitmeid toksiine
võimalik sünteesida ka keemiliselt. Toksiinid on erineva mõju ja
tugevusega, kuid võivad olla mitmeid kordi mürgisemad keemilistest
toimeainetest. Keemiliste toimeainetega võrreldes on nende toime
siiski aeglasem, enamasti ilmnevad kahjustuse nähud alles mitme
tunni möödudes. Mitmeski suhtes on nad klassikaliste keemiliste
toimeainete ja traditsiooniliste bioloogiliste toimeainete vahepealne
variant.
Bioloogiliste ründeainete toimeaineid võib põhimõtteliselt kohale
toimetada igasuguse laskemoonaga, konteineris või nakkusekandja
abil, mis on piisavalt võimsad, et tagada selline kontsentratsioon, mis
nakataks valitud sihtgrupi liikmed.
Tegutsemine bioloogilise ründerelva kasutamise ohu korral on
sarnane keemilise ründeaine ohu korral käitumisele. Kompanii
tasemel puuduvad bioloogilise ründeaine avastamise seadmed,
põhiliseks kriteeriumiks on haigusnähtude ilmumine isikkoosseisul,
suuremal hulgal erinevate surnud ja/või haigestunud loomade
avastamine. Bioloogiliste ründerelvade vastane kaitse käib koostöös
meditsiini-teenistusega. Esmatähtis on tunda olemasolevaid
meditsiinilis-profülaktilisi vastuabinõusid ning neid järgida.

KAITSE TUUMARELVA EEST
Tuumarünnakud toovad kaasa hulgaliselt inimohvreid ja
laiaulatusliku materiaalse kahju. Tuumarelva kasutamisest tingitud
kiirituse esialgsed tagajärjed varieeruvad ajutisest kiiritustõvest kuni
otsekohese rivist väljalangemise ja surmani sõltuvalt saadud
kiiritusdoosist. Valgussähvatus kahjustab silmi ning põhjustab kas
ajutist või püsivat nägemise kaotust.
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Soojuskiirgus võib tekitada erineva raskusastmega põletushaavu
ning kahjustada seadmeid. Lööklaine kahjustab ja hävitab ehitisi,
sõidukeid ja seadmeid ning tapab või vigastab inimesi. Tugevdatud
kiirgusega lõhkepead (neutronirelv) suurendavad märkimisväärselt
kiiritusohvrite tekkimise ala raadiust, kuid mitte materiaalse kahju
tekitamise ala raadiust.
Madalatasemelisel ioniseerival kiirgusel ei pruugi olla viivitamatut
mõju isikkoosseisule ega operatsiooni kulgemisele. Kuid
pikemaajaline viibimine ioniseeriva kiirguse keskkonnas võib
isikkoosseisule
tekitada
pikaajalisi
tervisehäireid.
Saadud
kiiritusdoosi kontrolli põhimõtteks peab alati olema selle hoidmine nii
madalal, kui see on võimalik ja mõistlik. Elektromagnetilise impulsi ja
läbistava kiirguse mõju elektroonikaseadmetele häirib või kahjustab
mitmeti sidevahendeid ja elektroonilisi seadmeid. Radioaktiivse
tolmu ja neutronite tekitatud kiirituse mõõtmine ja uurimine, samuti
kiiritusdoosi
kontrollimine
ja
degaseerimisoperatsioonide
korraldamine nõuavad aega ja ressursse. Lööklaine jõudmine
maapinnale võib põhjustada maalihkeid, maa-aluste gaasitorude,
naftajuhtmete
ja
elektriliinide
purunemist
ning
hoonete
kokkuvarisemist.
Pärast käsku “TUUMAPLAHVATUSE OHT” valmistutakse rühmas
varjuma:
–
kontrollitakse, kas käsk jõudis edasi;
–
pannakse gaasitorbik kasutamisvalmis ja riietutakse ABKkaitsevarustusse;
–
täidetakse joogipudelid veega;
–
kaetakse relvad ja varustus üksuse positsioonidel;
–
varutakse esmase degaseerimise ja esmaabivahendeid ning
tehakse need hõlpsalt kättesaadavaks;
–
kontrollitakse ja korrastatakse varjendeid, nende sulgemist ning
varustust;
–
tugevdatakse vaatlusposte;
–
korratakse varjumis-, esmaabi- ja degaseerimisalast tegevust.
Tuumarünnakuhäire antakse tuumaplahvatuse korral või kui
märgatakse selle põhjustatud saastepilve või kui rühmaülem annab
käsu varjumiseks tuumaplahvatuse ohu korral. Sellisel juhul
kompanii varjub kästud ja harjutatud viisil. Ülemad vastutavad käsu
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edastamise eest allüksustesse ja allüksuse tegutsemise eest.
Julgestamist jätkatakse ilma katkestuseta. Valvekordi lühendatakse
saadavate kiiritusdooside vähendamiseks.
Saastepilve mõju lõppedes puhastatakse lahingupositsioon saastest,
eemaldades selleks pinnasekiht positsioonide ümber vähemalt
meetri raadiuses. Vajadusel puhastatakse varjendite siseruumid,
varustus, toiduainepakendid jmt, näiteks niiske lapiga. Saastunud
lapid ja varustus viiakse siseruumidest välja. Varjendi ümber
sooritatava degaseerimistegevusega vähendatakse kiiritusohtu
varjendis. Kaitsmata jäänud ja ilmselt saastunud toiduainete ja
vedeliku kasutamist tuleb vältida. Degaseerimistegevuse järjekord on
sarnane keemilise rünnaku järgse degaseerimisega.
Tegutsedes välitingimustes normaalsest kõrgema kiirgustaseme
korral, kasutatakse alati ABK-kaitse varustust. Tulles tagasi
sisetingimustesse, degaseeritakse ennast hoolikalt ja jäetakse
saastunud varustus välja. Rühmaülem peab korraldama üksuses
isikkoosseisu kiiritusdoosi-arvestuse.
Väliskeskkonna
kiirgustaset
jälgitakse
kiirgusmõõdikuga.
Kiirgusmõõdik paigaldatakse välja meetri kõrgusele maapinnast ja
sellega
mõõdetud
kiirgustaseme
näidud
edastatakse
kompaniiülemale, kes informeerib kõrgemat ülemat. Kompaniiülem
saab käsu alalt lahkumiseks, kiirgushäire lõpetamiseks ja täiendava
degaseerimise läbiviimiseks.

KAITSE SÜÜTERELVADE EEST
Süüterelva
kasutamine
on
osa
vastase
tavapärasest
tulekasutamisest. Üksuste vastu kasutatavatest süüterelvadest on
enimlevinud napalm ja fosfor. Napalmi levinuim kasutamismeetod on
madalpommitus.
Varjumisvalmidust tõstetakse rühmas käsklusega napalmihoiatus,
mille järel:
–
õhuvaatlus jätkub;
–
kontrollitakse, kas häire andmine õnnestus;
–
positsioonide ja kindlustatud punkrite sissepääse valmistutakse
katma märgadega kaitsekatetega või mõnest teisest tulekindlast
materjalist valmistatud katetega;
–
laskemoona punkrid kaetakse tulekindlate katetega;
–
sidevahendid kaetakse tulekindlalt;
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–

mootorsõidukid
hajutatakse
ja
paigutatakse
sõidukite
kaevikutesse või looduslikke varjetesse;
–
süttimisohtlik alustaimestik eemaldatakse laskemoona-punkrite
lähedusest
ning
vajadusel
puhastatakse
tulekindlaid
liikumisradu ja kaevatakse kustutusojasid tulekahjude
piiramiseks või lokaliseerimiseks;
–
varutakse meditsiinivarustust, kanderaame ja kustutusvahendeid
isikkoosseisu
päästmiseks
ja
tulekahjude
kustutamiseks;
–
harjutatakse tulekustutus- ja varumistegevust;
–
kontrollitakse individuaalseid varjumisettevalmistusi.
Tähtsaimad ettevalmistustegevused enne süüterelvahoiatust on
tavapärane kindlustamine, sellega seotud moondamine ning
positsioonidele katete ja tulekustutusvahendite varumine siis, kui
vastane on alustanud süüterelvade kasutamist enda lahingutegevuses.
Käskluse “SÜÜTERELVAHÄIRE” saabudes või süüterelvarünnaku
piirkonda sattudes:
–
kohapeal olles varjutakse rünnaku ajaks;
–
liikvel olles sõidetakse masinatega kiiresti teel ära ja
isikkoosseis varjub.
Pärast rünnakut kustutatakse põlev varustus, sõidukid ja ülejäänud
varustus, eemaldatakse põlevad kaitsekatted ja antakse
kannatanutele esmaabi. Laialdasemat tulekustutamistegevust enda
tegutsemisalast väljaspool alustatakse eraldi käsu korral. Paanika
tekkimist tuleb kõikide vahenditega vältida. Kaotustest ja kahjudest
kantakse ette rühmaülemale, kes edastab saadud informatsiooni
kompanii juhtimispunkti.
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JVR PAIKNEMINE, MOTORISEERITUD
JA JALGSIRÄNNAK, RIVISTUSED

ALUSED
Liikumine ehk rännak on peamine moodus eesmärgile jõudmiseks.
Liikumine ei ole iseenesest eesmärk, vaid vahend sihtpunkti
jõudmiseks, mistõttu tuleb liikumise planeerimisele ja täideviimisele
pöörata sama suurt tähelepanu kui lahingutegevuselegi.
Rühma rännaku planeerimisel peab RÜ tagama sellise rühmituse,
mis võimaldab kiire ülemineku manöövrile. Kontakti korral vastasega
käivitub allüksuste varasemalt harjutatud tegevus jao ja
rühmaülemate juhtimisel.
Üksus sooritab liikumisi jalgsi või masinatel ja kõigil juhtudel tuleb
jälgida sarnaseid põhimõtteid.
Planeerides taktikalist liikumist, peavad juhid silmas pidama:
–
luuret;
–
hajutatust;
–
julgestust;
–
varjet ja varjatust;
–
kiirust;
–
vaatlust ja tuleväljasid;
–
manööverdusruumi;
–
juhtimist ja kontrolli.
Marsruute planeerides tuleb põhimarsruutide kõrval planeerida ka
varumarsruudid, kogunemispunktid üksuse hajumise korral ja
kaudtule toetus olulistele maastikukohtadele vastase vastu.
Kõik liikumised peavad olema võimalikult varjatud, et säilitada
julgeolek oma üksustele ja üllatus vastasele järgneval ülesandel.
Jalgsi liikuv üksus ei kasuta kunagi teid, millel on võimalik liikuda
masinatel, vaid jääb alati maastiku varju. Kõiki sõidetavaid teid
käsitletakse potentsiaalsete ohualadena ja need ületatakse kiiresti
maksimaalse julgestuse katte all.
Rivistused on korraldused, kuidas üksused ja sõdurid on seotud
liikumisel teineteisega. Rühmad ja jaod kasutavad rivistusi üksuse
kontrolliks, julgeolekuks ja paindlikkuseks.
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Kontroll
Igal jaol ja sõduril on standardne positsioon. Ülemad kontrollivad
oma allüksusi käemärkidega või vaatluse kaudu.
Julgeolek
Rivistus tagab alati 360kraadise julgestuse ja võimaldab kohe
alustada tuletegevust vastase vastu igas suunas.
Paindlikkus
Rühm ja jagu peavad säilitama paindlikkuse, et vajadusel muuta
oma rivistust käigult olukorra muutudes. Harjutatud rivistused
lubavad sõduritel täita lahingdrille kiiremini ja annavad neile
arusaamise, kus asuvad ja mida teevad nende juhid ning kaaslased
samal ajal.

5.1. JVR PAIKNEMINE
ALUSED

1
2

Joonis 5.1.1. JVR paiknemine JVK koosseisus
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Jalaväerühma paiknemine koondumisalal kompanii koosseisus või
eraldiseisva üksusena lähtub põhilisest eesmärkidest:
1. Reservis olemine – ülesande ootamine.
2. Ettevalmistumine ülesandeks – kus toimub lahingu
planeerimine ja läbimängimine ja muud ettevalmistustega
seonduvad tegevused.
3. Lahinguvõime taastamine – lahingus osalenud üksuse
ressursside täiendamine ja puhkus.
Rühmale määratakse vastutusala, kus rühm organiseerib julgestuse
ja kooskõlastab oma ülesanded teiste kõrval paiknevate üksustega.
RÜ juhindub paiknemisalas kompaniiülema käskudest ja
piirangutest. (Vaata KVÜÕA materjalist “Kompanii õpik” JVK
paiknemise teemat.

ETTEVALMISTUSED
Paiknemise planeerimine toimub samade reeglite alusel nagu iga
teisegi tegevuse planeerimine. Paiknemine iseenesest ongi tavaliselt
millegi suurema osa – näiteks rännakul tegevuspiirkonda.
Tegevuse planeerimisel tuleb lähtuda eelkõige eesmärgist. Kui
vähegi võimalik, siis tuleb planeerimise käigus läbi viia ka
maastikuluure. Kuigi enamused planeerimisel tekkivad küsimused on
samad mis teiste ülesannete puhul, tuleb mõningaid neist rohkem
esile tuua.
Et osata planeerida rühma paiknemist võimalikult efektiivselt, peab
RÜ saama KÜ-lt võimalikult detailset informatsiooni eesseisva
paiknemise kohta.
Kompaniiülema käsust peavad selguma järgmised punktid:
• Paiknemise eesmärk ja rühma ülesanne. Teades kompanii
eesmärki ja oma ülesannet selles, oskab RÜ paremini
korraldada ning määrata kõiki tegevusi paiknemisel – nii
rutiinseid kui ka konkreetse olukorraga seonduvaid.
• Rühma vastutusala. Vastutusala kindlate piiride määratlemine
on eriti oluline julgestuse organiseerimise seisukohast. Näiteks
peavad kindlalt olema määratud mitmed maastikulised
joonorientiirid nagu ojad, kraavid, teed
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jms, kuna see lihtsustab veega varustamist, teedel liikuvate
inimeste kontrollimist ning väldib tarbetut tunglemist.
• Julgestuse või valvega kaetava perimeetri osa, lisaks muu
kompanii vahiteenistus. Selge peab olema ka võimalik oht, et
paiknev allüksus ei raiskaks liiast julgeolekule või ei alahindaks
ohtu.
• Teede kasutamise piirangud. Iga allüksus kasutab ainult talle
määratud teid ning ainult määratud suunal. Et vältida ummikuid,
võivad nii kompanii- kui ka rühmaülem piisava teedevõrgustiku
olemasolul määrata teed ja suunad selliselt, et liikumine toimuks
ringjooneliselt.
• Millised üksused peale rühma veel vastutusalal viibivad?
Reeglina määratakse vastutusalad üksnes lahinguüksustele,
muud kompanii allüksused määratakse paiknema jalaväerühmade vastutusaladele, mille juures nende tegevust
reguleerivad lisaks KÜ nõudmistele lahinguüksuste ülemate
antud käsud ja piirangud.
• Milline on teiste üksustega tehtav koostöö? Selle punkti alla
käib võimalik koostöö naaberüksustega, eriti valveteenistuse
jaotamine ning üksuste varustamine.
• Milline on eeldatav liikuma hakkamise suund ja aeg? See
punkt on tarvilik eelkõige juhtudel, kus valmistutakse mingi
ülesande täitmiseks ning liikuma hakkamise õigeaegsusest
sõltub eesmärgi saavutamine. Äärmiselt oluline kompanii reservi
ning pealetungiks valmistuva üksuse puhul.
• Milliseid
marsruute
selleks
kasutatakse
(sh
varumarsruute)? Õigete marsruutide kasutamisest ning nende
sobivast määramisest allüksustele sõltub suurel osal
liikumiskiirus ning allüksuste koordineeritavus, samuti lihtsustab
see reageerimist võimalikele vahejuhtumeile, mis takistavad
rühmadel ülesande täitmist.
• Millised on lisaülesanded? Lisaülesanneteks võivad
paiknemisel olla näiteks sõjavangide valve korraldamine, hiljem
saabuvatele üksustele kohtade ette valmistamine, kohalikele
elanikele või sõjapõgenikele abi osutamine, mingi tee, silla vms
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parandamine. See sõltub kompaniiülema
lisaülesande saava allüksuse võimekusest.

tahtest

ning

Rühmaülemal tuleb paiknemise planeerimisel (maastiku valik,
ettevalmistused, allüksuste jaotus, plaan, julgestus) pidada meeles
järgmist:
–
lähtuda eesmärgist;
–
planeerida tuleb otsuse vastuvõtmise protsessi põhimõtteid
järgides;
–
võimalusel teha maastikuluuret.

PAIKNEMISE PLANEERIMISEL
Allüksuste hargnemine
Hargnemine paiknemisalal:
–
toimub allüksuste kaupa;
–
peab tagama julgeolekunõuded;
–
soosib ülesande täitmise paiknemisel;
–
sisenemine ja väljumine paiknemisalasse toimub määratud
punktide kaudu.
Allüksuste paigutamisel ehk hargnemisel paiknemisalasse tuleb
jälgida järgmisi põhimõtteid:
–
kompanii paiknemisalas määratakse rühmade vastutusalad,
milles paiknevad nemad ning ka teenindus ja toetusüksused.
–
hargnemisel peab jälgima ka julgeolekunõudeid – allüksused ei
tohi olla koondunud nii, et neid oleks lihtne korraga õhust
rünnata.
–
TT-üksused peaksid paiknema vastavatel suundadel.
–
hargnemine peab soosima ülesande täitmist, esiteks
paiknemise ajal, kui toimub tagalaalane tegevus ja väljaõpe.
Näiteks peavad vastavad õppekohad olema allüksuste lähedal või
võimalikult selliselt, et liikumine sinna ei peaks toimuma läbi teise
allüksuse vastutusala. Hargnemine peab soosima ka järgmise
ülesande täitmist. Tuleb arvestada sellega, kuidas alalt lahkutakse ja
kuidas alale saabutakse. Liikumine nendel etappidel ei tohi olla
segadusttekitav.
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MOONDAMINE
Oluline punkt on moondamine, sest paiknemise puhul on tegemist
suure koondumise või kontsentreerumisega, siis on moondamine
väga tähtis ning tihti ka raskendatud.

MAJUTAMINE
Majutamine sõltub aga eelkõige valitsevatest oludest. Kui
paiknemispiirkond on sõbralikus piirkonnas, siis tuleks majutamiseks
kasutada kohalikke hooneid. Esiteks pakuvad need paremaid
võimalusi, teiseks on kohalike hoonete kasutamine kasulik aja
kokkuhoiu mõttes, kolmandaks pakuvad sellised hooned paremat
kaitset. Kui tegevus toimub külmade ilmadega ja kohalikku
infrastruktuuri ei ole võimalik kasutada (kasutatakse telke), tekib
küsimus küttega ja sealt edasi moondamisega. Suits ja kuumus
tavapärasest inimtegevusest eemal tõmbavad tähelepanu.

VAATLUS JA KAITSE
Vaatlus ja kaitse – vältida üllatusi, võita aeg reageerimiseks ohu
korral.

LAHINGUTEENINDUSE TEGEVUS
Lahinguteeninduse tegevuse planeerimine on üks olulisemaid
tegevusi, sest enamasti toimub paiknemisalal ka varustamine,
hooldus ja muu tagalaalane tegevus. Selleks peavad olema
määratud erinevad varustuse punktid ja ka marsruudid
(toitlustamine, vesi ja hügieen).

LÄBIVIIMINE
Paiknemise läbiviimine (ala hõivamine ja kasutamine, kontroll,
vaatlus, julgestus, lahkumine paiknemisalalt). Paiknemise eesmärk
on üldjuhul üksuse ettevalmistamine järgmiseks või järgmiseks
võimalikuks ülesandeks.
Paiknemisalale sisenemine. Selleks peaksid olema määratud
sisenemispunktid ja marsruudid. Sisenemispunktides võib toimuda
ka varustamine. Marsruudid on vajalikud segaduste ja liiklusummikute vältimiseks. Täpselt sama kehtib paiknemise teostamise
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enda kohta. Paiknemisalal asudes peaksid allüksused teatud
tegevusteks kasutama vaid selleks ettenähtud teid.
Enne põhijõudude saabumist paiknemisalale peab sinna liikuma
ettevalmistusgrupp. Selle eesmärk on teostada eelnev maa-ala luure
ja võtta vastu ning juhatada allüksusi.
Ettevalmistusgrupp liigub paiknemisalasse mööda teid, mida hiljem
kasutavad põhiüksused. Kui ülem ei ole saatnud eraldi
marsruudiluuret, siis majutusmeeskond teostab ka marsruudiluure
ning vajadusel aja või distantsi mõõtmise. Jõudes paiknemisalasse,
rühmitub ettevalmistusgrupp talle ettenähtud kohtadesse ja teostab
ala luure:
–
masinate paiknemine;
–
määrab allüksuste positsioonid ja tulealad;
–
määrab juhtimispunktide asukohad;
–
kontrollib teede seisukorda;
–
vajadusel korraldab teejuhtimissüsteemi;
–
edastab kogutud informatsiooni kompanii juhtkonnale.
Kui luure käigus selgub, et üksuseid ei saa paigutada nii, nagu
planeeritud, esitab ettevalmistusgrupp omad ettepanekud viivitamata
juhtkonnale.
Pärast allüksuste saabumist paiknemisalale tuleks teha järgmised
toimingud. Esmalt valitakse võimalikud positsioonid vastase rünnaku
puhuks. Esialgu ei valmistata positsioone pioneerialaselt ette, kuid
mida pikemalt peatutakse, seda põhjalikumad on ettevalmistused.
Positsioonide all peetakse ka silmas blokeerivaid positsioone ja
teesulge. Sellega seondub ka koha vaatlus. Kogu kompanii
vastutusala ei ole otstarbekas kaitsta või kontrollida oma füüsilise
kohalolekuga. Seevastu vaatlus on vajalik. Viimaks moondamine,
mis käib loomulikult positsioonide ettevalmistamise ja ka vaatluse
juurde. Sellega paralleelselt teostatakse varustamist ja vajadusel
hooldust.
Allüksuse tegevus pärast paiknemisalale saabumist:
–
kaitsepositsioonide, vaatluse, moondamise organiseerimine;
–
varustamine;
–
hooldus;
–
vastutusala kontroll;
–
allüksuste väljaõpe.
5-7

KVÜÕA

Taktika õppetool

Vastutusala kontroll sisaldab nii eelpool nimetatud vaatlust,
kontrollpunkte kui ka plaane vajadusel tegutseda ründava vastase
vastu.
Allüksuste jätkuv ettevalmistamine ja väljaõpe. Väljaõpe ei pruugi
tingimata olla praktiline, see võib toimuda ka ülemate tasemel,
kellega korratakse teatud protseduure.
Paiknemisalalt lahkumine. Üksused hõivavad paiknemisala
eemärgiga liikuda edasi järgmise ülesande täitmiseks. Seega peab
paiknemisalalt lahkumine peab jällegi olema planeeritud läbi
punktide ja mööda kindlaks määratud marsruute, et lahkudes ei
takistaks teineteise liikumist ja ei peaks liikuma läbi teise üksuse ala.

5.2

MOTORISEERITUD RÄNNAK

Jalaväerühma motoriseeritud rännaku eesmärgiks on saada
jalaväerühm lahinguvõimelisena ja lahinguvalmis, varjatult ning
õigeaegselt määratud alale või lahingukontakti vastasega.
Kui olukord ja ülesanne lubavad, siirdub rühm hämaral või pimedal
ajal või halba lennuilma ära kasutades. Rännaku ajal tuleb kasutada
varjatud
kõrvalteid.
Vajadusel
liiguvad
transpordivahendid
paarikaupa või üksikult. Kui transpordivahendeid ei ole mingil
põhjusel võimalik kasutada, liigub üksus maastikul edasi jalgsi ja
toob transpordivahendid tegevusalale järele alles siis, kui olukord
seda võimaldab.
Rühm siirdub tavaliselt kompanii osana, liikudes maastikul või teedel,
kasutades
kas
omi
või
kõrgemalt
juhtkonnalt
saadud
transpordivahendeid.
Vastane võib häirida siirduvat rühma õhurünnakute ja eriüksuste
varitsustega, seetõttu peab rühm olema alati valmis varjuma ja
alustama lahingut.
Rühm siirdub tavaliselt kompanii osana, ühe kompanii
rännakuüksusena. Saanud ülesande liikuda iseseisva üksusena
rännakul, tegutseb rühm vastavalt patrulli reeglitele (rännakumarsruudi, rännakupuhkuse alade ning saabumisalade luuramiseks
ja ettevalmistamiseks eelnevalt välja saata patrullüksuse, luure ja
ettevalmistusgrupp).
5-8

KVÜÕA

Taktika õppetool

Rühmaülema eelkorraldus rännakuks:
–
informatsioon olukorrast;
–
üksuse rännakülesanne ja tegevus sihtpunktis;
–
liikvele minekuks valmisolek ja orienteeruv liikvele mineku
kellaaeg;
–
luure ja ettevalmistusgrupi moodustamine;
–
hooldus ja muu tegevuse juhiseid (relvastuse ja lahingumaterjali
jaotus, sidevahendid, toitlustus);
–
rännakukäsu andmise aeg, koht ja käsu andmisel osalejate
nimekiri.
Käsk luure ja ettevalmistusgrupile:
–
luure ja ettevalmistusgrupi koosseis;
–
informatsioon vastasest;
–
ülesanne (marsruudiluure, teejuhatuspostid, saabumisala luure
ja julgestamine);
–
kästud relvastus ja lahingumaterjal, transport;
–
liikvele mineku kellaaeg;
–
tuleavamiskord.

Joonis 5.2.1. Meeskonna paigutus masinal
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Rühmas tehtavad ettevalmistused rännakuks on:
–
luure ja ettevalmistusgrupi väljasaatmine;
–
laskemoona ja muu materjali täiendamine, transpordi tehniline
kontroll ning tankimine ja arstlik kontroll;
–
varustuse kontroll ja varustuse ladustamine transpordile;
–
toitlustus;
–
isikkoosseisu kontroll.
Motoriseeritud rännakuks ettevalmistamisel on vajalik:
–
transpordiluure;
–
masinate kindlustamine, varustuse koormamine;
–
kohtade ja ülesannete jaotus (joonis 5.2.1.);
–
masinatelt jalastumise harjutamine;
–
tegevuse harjutamine, kohates vastast.

AUTODE KINDLUSTAMINE
Korrektselt seljakottide paigutamine kasti põhja, et tagada
mingisugunegi lööklainet leevendav jalgealune. Tendid maha ja
suitsuküünlad kasti nelja nurka.
Julgestamine transpordil
Jaoülem paikneb kabiinis või kasti keskel, autojuhi juhendamiseks
kasutatakse häält. Kuulipildur paigutada selliselt, et tal oleks võimalik
teostada õhuvaatlust ja samas vajadusel hävitada maapealset
vastast. Teised relvad ringkaitses. Pooljaod asetsevad auto kastis,
üks ühel ja teine teisel pool auto kastis.
Ülesannete jaotus
Masinaülemad (jaoülemad) jaotavad ülesanded: julgestamiseks,
vaatluseks, suitsu kasutamiseks, jalastumiseks ja tule avamise korra
ning omavahelise sidepidamise korra.
Ühenduse pidamiseks jälgitakse oma naaberautosid. Rühmaülem
vastutab selle eest, et kompaniiülema määratud ettevalmistused
oleksid tehtud ja rühm oleks määratud ajal rännakuks valmis.
Rühmavanem hoolitseb selle eest, et:
–
jagudel oleks määratud hulk laskemoona ja toiduaineid;
–
rühm oleks valmis varustust sõidukitele laadima;
–
jao varustus oleks paigutatud sõidukitele;
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rühma sõidukid oleksid töökorras ja õigesti koormatud,
vajadusel pandaks ratastele ketid;
allüksuste varustus pakitaks kokku kiirelt ja vaikselt vahetult
enne liikvele minekut;
majutuskohale ei jääks jälgi ega prahti.

Jaoülem kontrollib, kas:
–
sõdurite varustus on komplekteeritud ja korras;
–
varustus on õigesti pakitud;
–
relvad on puhtad ja töökorras (padrunid peavad olema salves);
–
riietus vastab ilmale.
Rännakukäsk:
–
olukord;
–
andmed vastasest;
–
ettevalmistatav üksus;
–
allüksuse ülesanne ja koht rühmituses;
–
rännakrühmitus, sõidukite järjestus ja vahed;
–
rännaku marsruut koos varumarsruudiga ja nende pikkus,
liikumiskiirus, peatused;
–
rännaku aeg;
–
rännaku peatused ja pausid;
–
saabumisaeg sihtpunkti;
–
ülesanded saabumisalal;
–
luure ja liikluse juhtimine (teejuhatuspostid);
–
relvaliikude tegevus;
–
tegevus transpordivahendi rikke korral;
–
vaatlus (õhuvaatlus, ümbruse jälgimine) ja tegevus kokkupuutel
vastasega;
–
meditsiiniabi rännaku ajal;
–
lähtejoone ületamise aeg;
–
juhtimine, sidepidamine, kutsungid, signaalid;
–
tunnused;
–
käsk saabumisalal (aeg).
Rännakukäsu järel märgivad jaoülemad kaardile:
–
rännakumarsruudi ja varumarsruudi;
–
rännaku peatuse ja puhkuse- ning saabumisalad;
–
liikluse suunamise ja reguleerimise punktid;
–
rännaku ajaplaani;
–
marsruudil olevad hoolduspunktid;
–
parooli ja lahingutunnuse.
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Käskluse või märguande “SÕIDUKITELE!” järel asutakse sõidukitele.
Rühm läheb rännakule kolonnina. Sõidukid hoiavad määratud
vahemaad kohe alates lähtejoone ületamisest.
Sõidukivanem vastutab rännakul orienteerumise, määratud
vahemaast ja sõidukiirusest kinnipidamise eest. Üldjuhul istub
sõidukivanem juhi kõrval.
Sõidukites ja sõidukite vahel
leppemärke või valgussignaale.

kasutatakse

sidepidamiseks

Kolonni peatudes peavad sõidukijuht ja -vanem peatama sõiduki
võimaluse korral teelt kõrval õhuvaatluse eest varjatud kohas.
Vajadusel võib muuta sõidukitevahelist vahemaad. Pööretel peab
sõidukijuht jälgima, et teised sõidukid talle järgneksid.
Peatuste ajal kontrollivad rühmaülemad isikkoosseisu ja
transpordivahendite olukorda ja kannavad tulemustest ette
kompaniiülemale. Peatuse ajal võib toimuda ka toitlustamine.
Külmadel aastaaegadel peetakse soojenduspause vastavalt
ilmastikule, kord 1 tunni jooksul või isegi rohkem. Soojenduspauside
ajal jätkatakse rännakut jalgsi.
PEATUSTE AJAL TEGUTSEVAD ÜLEMAD JÄRGMISELT:
Rühmaülem:
–
kontrollib, et rühm paikneks tee ääres, oleks õhuvaatluse eest
varjatud ja sõidukid asetseksid liikumissuunas;
–
kontrollib jagudele antud ülesannete täitmist ja rühma
seisukorda;
–
kannab kompaniiülemale olukorrast ette.
Rühmavanem:
–
kontrollib sõidukite moondatust ja korrasolekut;
–
kontrollib lähikaitset;
–
määrab sidepidaja ja õhuvaatleja;
–
kannab rühmaülemale olukorrast ette.
Jaoülem:
–
juhib jao määratud kohta;
–
organiseerib valve ja sõidukite moondamise;
–
kontrollib lähikaitset, määrab tee äärde
õhuvaatleja;
–
kannab rühmaülemale olukorrast ette.
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Enne liikvele mineku märguande andmist peab olema veendunud, et
kõik transpordivahendid on liikvele minekuks valmis.
Rännakupuhkusi võib pidada, kui on vaja peatuda hoolduse ja
puhkuse jaoks. Rännakupuhkus on tavaliselt mitme tunni pikkune.
Vihmasaju ja külma ilma korral käsib rühmaülem püstitada telgid. Kui
olukord nõuab, käsib rühmaülem kaevuda. Alati määratakse
üksusele lähikaitsepositsioonid.
Rännakupuhkuse alaks valitakse varjatud ala, mis paikneb
rännakumarsruudilt eemal oleva ümbersõidutee ääres. Alalt peab
olema võimalik jätkata rännakut paindlikult.
Rühma parameedik käib kõikides jagudes kontrollimas ja jagude
sanitarid annavad vajalikku abi.
Rännakupuhkuse ajal kontrollitakse
täiendatakse kütusevarusid.

transpordivahendeid

ja

Kõva pakasega peab transpordivahendeid aeg-ajalt käivitama
selleks, et need oleksid tegevusvalmis rännaku jätkudes.
Vastase ootamatu varitsuse alla sattunud rühm:
–
seiskab masinad;
–
annab vastutuld;
–
tekitab kattesuitsu;
–
jalastub;
–
seob vastase varitsuse alla sattunud osadega;
–
lööb vastast lahingust vabade jagudega (vasturünnak);
–
säilitab lahingukontakti vastasega ja julgestab ohtliku
maastikukoha;
–
juhatab taga tulevad rännakuüksused varitsuskohast mööda.
Õhurünnaku alla sattunud rühm peatub, varjub ja avab tule
õhutõrjerelvadest. Lagedale alale jäänud transpordivahendid peab
võimalikult kiiresti toimetama majade, metsatukkade või metsa varju.
Rännakut jätkatakse, kui olukord seda võimaldab.
Rännaku salastamiseks peab rühm:
vältima jälgede jätmist rännaku peatuste ja puhkuse aladele;
vältima valgustuse kasutamist nendel aladel;
järgima EKV raadioside eeskirja.
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Kolonni eest vastutav vastutab selle eest, et:
–
mahajäänud transpordivahendid püsivad õigel marsruudil ja
siirduvad peatuste ajal oma kohtadele rivistuses;
–
vigastest transpordivahenditest toimetatakse sõdurid ja tähtsam
varustus teistesse transpordivahenditesse või võetakse
kasutuskõlblik haagis kaasa, määratakse, kes tegeleb edasi
transpordivahendiga mis on rikkega;
–
sidepidamiseks kasutatakse kokkulepitud käemärke ja märguandeid ning eraldi määratud juhtudel ka raadioid;
–
raadiosaatjad on pidevalt vastuvõtul.
Eetrisse minnakse, kui:
–
satutakse kontakti vastasega;
–
avastatakse õhudessant;
–
kohatakse tõket, tõkkesõlme;
–
jäädakse õhurünnaku alla;
–
saadakse aru, et on kasutatud ABK-relva.

5.3

JALGSIRÄNNAK

Rühm sooritab jalgsirännaku kas kompanii koosseisus või iseseisva
üksusena. Rühm iseseisva üksusena planeerib jalgsirännakut rühma
patrulli läbiviimise reeglitest lähtuvalt. Patrulli planeerimine ja
ettevalmistused on toodud käsitlevas peatükis (vt 8-2, patrulli
läbiviimine).
Julgestuspeatused
Aeg-ajalt on vaja teha peatusi, et kontrollida kaarti, hõivata
kogunemispunkt, vaadelda ohualasid, lasta meestel kohenduda ja
juua vett, teha luuret objekti kogunemispunkti hõivamiseks jms.
Sellised peatused jagunevad lühikesteks (alla 5 min) ja pikkadeks
(üle 5 min) julgestuspeatusteks sõltuvalt ülema otsustatud
vajadusest.
Samuti nagu liikumisel, peab kõikide peatuste korral üksus säilitama
360° julgestust enda ümber. Selleks moodustatakse kohe pärast
peatuse märguande saamist ringkaitsekäigult (sigarikujuline),
võetakse põlvelt laskeasend ja teostatakse asukoha kontroll.
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Joonis 5.3.1. Jao julgestuspeatus

Joonis 5.3.2. Jao julgestuspeatus (sigarikujuline)
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Asukoha kontroll on oluline, et veenduda peatuspaiga ohutuses ja
sobivuses.
Kontroll hõlmab järgnevaid protseduure.
–
Kuula – kuulatakse ümbrust, et ei oleks hääli vastasest,
asustusest.
–
Vaata – vaadeldakse ümbrust, et otsida vastase jälgi või jälgi
hiljutisest inimtegevusest alal.
–
Haista – tunnetatakse lõhnu, mis viitavad inimtegevusele (nt
bensiin, suits, toidulõhn).
Sellist kontrolli tehakse kohe peale peatumist kestusega 2–3 minutit,
kui ülem ei otsusta teisiti.

Kui ülem on veendunud peatuspaiga ohutuses, viib ta
läbi tegevuse, milleks peatus oli planeeritud.
Lühikese peatuse korral jäävad mehed põlvelt laskeasendisse,
seljakotid seljas ja kõik varustus küljes nagu liikumiselgi. Määratud
võtmeisikud (tulemeeskondade ülemad, sidemees) kogunevad
vaikselt ringkaitsepositsiooni 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. Pimedal ajal tehakse seda, puudutades füüsiliselt iga
väljumispunkti läbivat meest käega. Kui kõik on välja loetud, annab
lugeja sellest käemärgiga teada üksuse ülemale.
Pika peatuse 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.
Pikast julgestuspeatusest väljaminek on sama nagu lühikesest
peatusestki, kuid oluline on, et varustuse kinnitamisel säiliks aktiivne
julgestus vähemalt 50% ulatuses. Seega üks lahingupaarilistest
kinnitab varustuse, teine teostab julgestust. Seejärel jäävad
varustusega mehed laskeasendisse põlvelt ja seni julgestust
varustuse. Edasine
teostanud lahingupaarilised kinnitavad
protseduur on sama nagu lühikese peatuse korralgi.
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OHUPIIRKONNAD
Ohupiirkond on mistahes koht üksuse marsruudil, mille puhul juht
hindamisprotsessi tulemusel eeldab, et tema üksus võib kokku
sattuda
vaenlase
vaatluse
või
tulega.
Mõned
näited
ohupiirkondadest oleksid avatud alad, teed ja rajad, külad, vaenlase
positsioonid, takistused, nagu miiniväljad, veekogud ja okastraat. Kui
aga võimalik, vältige ohupiirkondi. Hoiatage oma mehi eelnevalt, kui
neist on vaja mööduda või neid ületada.
Lineaarne ohuala (joonis 5.3.3.). Lineaarne ohuala on maantee,
metsatee või metsasiht, mis võimaldab vastasel teostada vaatlust ja
katta seda tulega. Sellise ohuala ületamine jao koosseisus peaks
toimuma järgmiselt.
–
Juhtiv tulemeeskond märkab ohuala ja annab vastava
käemärgi.
–
Jagu moodustab julgestuspeatuse, jaoülem liigub ette, et
hinnata ohuala ennast ja määrata kogunemispunkt (KP) teisel
pool ohuala.
–
Kui jaoülem on teinud arvestused ja otsustanud ala ületada,
kutsub ta käemärgiga ette kaks viimast meest jao lõpust ja
osutab neile julgestuskohad vaatlusaladega vasakule ja
paremale mööda ohuala. Need kohad ei peaks asuma
kavandatavast ületuskohast kaugemal kui 10–15 m. Tagumise
tulemeeskonna ülem kontrollib, et viimaste meeste ette liikudes
ei jääks vaatluseta seljatagune suund (joonis 5.3.4.).
–
Julgestajad lähevad vaikselt oma positsioonidele ja võtavad
põlvelt laskeasendi, jäädes ise varjatuks ohualalt vaatluse eest.
Nad säilitavad põlvelt laskeasendi seni, kuni ei märka mingit
ohtu ohualalt, kui nad näevad märke vastasest või muust
tundmatust liikumisest, laskuvad nad lamades laskeasendisse
ja säilitavad lahinguvalmiduse. Sellisel juhul ei vii jaoülem ülem
ala ületusprotseduuri läbi, vaid liigub vaikselt ohtu märganud
julgestaja juurde, saab selgust olukorrast ning otsustab edasise
tegevuse.
–
Kui julgestajad jäävad põlvele, jätkab jaoülem protseduuri,
andes ülejäänud meestele teisest tulemeeskonnast märguande
üle liikumiseks ja vastaspoolse ala kindlustamiseks.
–
Teise tulemeeskonna ülem koos järelejäänud meestega liiguvad
üle ohuala ja kontrollivad maastikku eespool umbes 50 m
ulatuses.
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Tulemeeskonna ülem jätab laskuri liikumissuunal kaugemasse
luuratud punkti ja tuleb ise tagasi ohualapiirini, kus annab
jaoülemale märguande ala kindlustamise kohta.
Jaoülem annab esimesele tulemeeskonnale märgi üle ohuala
liikumiseks, kutsub lõpuks ära julgestuse ja liigub koos nendega
üle.

Joonis 5.3.3. Lineaarne ohuala

Joonis 5.3.4. Lineaarse ohuala ületamine
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Esimene tulemeeskond, ületanud ohuala, liigub aeglaselt edasi,
taastades oma esialgse lahingurivistuse, võimaldades nii
jaoülemal lõpetada protseduur, teisel tulemeeskonnal koonduda
ja kindlustades julgestus liikumissuunas ning külgedel (joonis
5.3.5.).
Kui kõik mehed on üle, moodustatakse esialgne jao
lahingurivistus käigult.

Joonis 5.3.5. Lineaarse ohuala ületamine
Märkus: 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 taandumisdrilli, kus
üksus liitub ja reorganiseerub, jaoülem otsustab uue liikumissuuna ja
liikumine jätkub. Kui kontakt toimub ületamise ajal, siis võimalusel
võideldakse üksus kokku, kas siis ohuala ühel või teisel pool
sõltuvalt vastase suurusest ja asukohast. Kui vastane poolitab
üksuse, siis liigutakse järgmisse kaugemasse kokkulepitud KPsse
marsruudil ja ühinetakse seal. Kui kontakt toimub vahetult peale
ületamist, siis rakendab jaoülem sobivat lahingudrilli (eemaldumine
või rünnak).
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Rühm ületab lineaarset ohuala samadel põhimõtetel. Julgestus ja
vastasala luuregruppideks kasutatakse tervet tagumist jagu. Samuti
on ka kõik vahemaad suuremad.
Väikesed, avatud ohupiirkonnad. Nendeks on tavaliselt väiksemad
lagendikud või põllud, milledest saab üksus mööduda, ilma et see
kulutaks liigselt aega. Tegevus sellise ala ette sattudes oleks selline
(joonis 5.3.6.).

Joonis 5.3.6. Väiksest, avatud ohualast möödumine
Juhtiv jagu või tulemeeskond peatab rühma ja annab ohupiirkonda
teatava signaali.
Rühma- või jaoülem liigub ette juhtiva jao või tulemeeskonna juurde,
et kinnitada ohupiirkond.
Rühma- või jaoülem kinnitab ohupiirkonna ja määrab lähema ning
kaugema külje kogunemispunktid
Rühma- või jaoülem määrab, et juhtiv jagu või tulemeeskond
möödub ohupiirkonnast kõrvalt, kasutades ringimineku või kõrvalt
möödumise meetodit.
Kuni liikumise signaali saamiseni võtab juhtiv jagu või tulemeeskond
kompassi järgi 90 kraadi liikumise suunast vasakule või paremale
(nagu on määratud) ning liigub selles suunas. Sammulugeja lõpetab
sammude lugemise ja alustab uut sammude üle arvestuse pidamist.
Peale teatava distantsi liikumist (vastavalt rühma- või jaoülema
instruktsioonidele), asub juhtiv jagu või tulemeeskond esialgsele
asimuudile ning sammulugeja esialgsele sammude lugemisele.
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Peale avatud piirkonnast möödumist peatub juhtiv jagu või
tulemeeskond veelkord ning pöörab kompassi uuesti 90 kraadi ning
võtab liikumise suunast vasakule või paremale ning sammulugeja
alustab veel üks kord sammude lugemist, lugedes sama distantsi kui
esimeselgi pöördel.
Nüüd taastab üksus endise liikumissuuna ja jätkab marsruuti, nagu
planeeritud.
Teine moodus on määrata selge orientiir teiselpool ohuala ja liikuda
ümber ohuala, säilitades visuaalne kontakt alaga, kuni selle
orientiirini jõudes. Seal taastab üksus oma esialgse liikumissuuna.
Suured, avatud ohupiirkonnad. Nendeks on suured lagendikud,
põllud, milledest ümberminek oleks märgatav ajakulu ja seaks ohtu
üksuse missiooni õnnestumise. Samas on sellise ala ületamine kõige
riskantsem ja sellist võimalust tuleks juba planeerimise käigus
vältida.
Tegutsemise protseduur oleks järgmine (joonis 5.3.7.).

Joonis 5.3.7. Suure avatud ohuala ületamine
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Juhtiv jagu või tulemeeskond peatab üksuse ja annab ohupiirkonda
tähistava signaali.
Rühma- või jaoülem liigub ette ning kinnitab ohupiirkonna.
Rühma- või jaoülem kinnitab ohupiirkonna ja määrab lähema ja
kaugema külje kogunemispunktid.
Rühma- või jaoülem määrab liikumise suuna ja rivistuse
(suurendatud vahedega topeltnoolepea või ahelik).
Ala ületatakse kiiresti ning põhimõttel “tuli ja liikumine”.
Kui ala ületatud, taastatakse endine lahingrivistus.
Märkus: Kui suurt, avatud ohuala läbib tee, siis ei käsitleta seda
eraldi lineaarse ohualana.

KOGUNEMISPUNKTID
Juht kaalub kogunemispunktide kasutamist ja asukohti. Kogunemispunkt on juhi määratud paik, kuhu üksus liigub, et hajutatuse korral
uuesti ümber rühmituda.
Kogunemispunktide valik. Kogunemispunktid valib juht ise kas
eelnevalt kaardilt või siis, kui ta liigub juba üksusega. Ülem kinnitab
need pärast tegelike kogunemispunktide leidmist ajal, mil ta üksus
need läbib.
Kogunemispunktid peavad olema:
–
omal käel kergelt leitavad;
–
kaetud ja varjatud;
–
eemal asustusest, teedest ja looduslikest kallakjoontest;
–
kaitstavad lühikese ajaperioodi jooksul.
Kogunemispunktide tüübid. Levinumad kogunemispunktide tüübid
on esialgsed kogunemispunktid, kogunemispunktid marsruudil
ja kogunemispunktid objektil. Sõdurid peavad teadma, millisesse
kogunemispunkti liikuda ning patrullmissiooni igas faasis peavad nad
paiknema üksusest eraldi. Sõdurid peavad teadma, millist tegevust
seal nõutakse ning kaua nad peavad igas kogunemispunktis ootama
enne järgmisesse liikumist.
Esialgne kogunemispunkt. Esialgne kogunemispunkt on koht,
kuhu üksus võib koguneda ja seal ümber rühmituda juhul, kui
vastasega kokkupuutesse astumine toimub liikumisel välja oma
peatuspaigast või enne jõudmist esimesse kogunemispunkti
marsruudil. Tavaliselt valitakse see oma üksuse ülema poolt.
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Kogunemispunkt (KP) marsruudil. Juht määrab kogunemispunktid
marsruudil iga 100–400 meetri järel (vastavalt maastikule ja
nähtavusele). Kui juht määrab marsruudil uue kogunemispunkti,
kaotab kehtivuse üle-eelnevalt määratu. See välistab teadmatuse,
millisesse peavad sõdurid liikuma juhul, kui üksus satub vastasega
kokkupuutesse viivitamata peale juhi poolt uue kogunemispunkti
määramist.
Kogunemispunkti määramiseks marsruudil on 2 viisi: esiteks,
lühikese aja jooksul nad füüsiliselt hõivata (see on eelistatuim
meetod), ja teiseks, liikuda läbi ja määrata viipesignaale kasutades.
Objekti kogunemispunkt (OKP) ehk lähtepunkt. Objekti
kogunemis-punkt on punkt objekti lähedal, mis paikneb objektilt
nägemis-, kuulde- ja käsitulirelvade laskekaugusest väljaspool.
Tavaliselt paikneb ta üksuse planeeritavas liikumissuunas enne ja
pärast operatsiooni läbiviimist objektil. OKP on kinnitamata kuni
objekti täpse ära määratlemiseni.
Tegevused OKPs on järgmised:
–
luure teostamine objektil;
–
korralduse väljastamine vajaduse korral;
–
lõplike ettevalmistuste läbiviimine enne operatsiooni jätkamist;
näiteks täiendav moondamine; lõhkamiskomplektide ettevalmistamine; seljakottide rivisse paigutamine, et need vajaduse
korral kiiresti üles võtta; vaenlase sõjavangide kinnisidumise ja
esmaabikomplektide ettevalmistamine ning relvade ja
laskemoona inspekteerimine;
–
sõdurite ja varustuse üle arve pidamine peale tegevuse
lõpetamist objektil;
–
käsuahela uus nimetamine pärast objektil tegevuse lõpetamist
(kui vaja).
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5.4. JALAVÄERÜHMA RIVISTUSED
Põhilised rühma lahingrivistused on:

Joonis 5.4.1. Rühma kolonn (jaod malelauas)

Joonis 5.4.2. Rühma ahelik (jaod ahelikus)
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Joonis 5.4.3. Rühma ahelik (jaod kolonnides malelauas)

Joonis 5.4.4. Rühm, üks ees noolepeas, teised jaod taga (hanereas,
metsamaastikul)

Joonis 5.4.5. Rühm, kaks jagu ees ja üks jagu taga (jaod noolepeas)
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Joonis 4.5.6. Rühma V ehk noolepea, jaod noolepeas (avamaastikul)

Joonis 5.4.7. Rühm järjestikus (jaod hanereas)
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Lahinguhargnemise valik. RÜ valib hargnemise, mis tagab
viivitamatu kontrolli, julgeoleku ja kiiruse. Alljärgnev tabel toob välja
eelnevalt kirjeldatud seitsme rühma lahinguhargnemise võrdluse.
Liikumisrühmitus

Millal
kasutatakse

Kontroll

Paindlikkus

Tulevõimekus Liikuvus
ja piirangud

Rühma
kolonn
(malelauas)

põhiline liikumisrühmitus

hea

maksimaalne
tulejõud ette,
kasutatakse, kui
vastase asukoht
ja situatsioon on
teada
Võiks kasutada,
kui ülem ei taha
paigutada kogu
koosseisu ettesuunda, aga
tahab olla valmis
kontaktiks. Kui
ületatakse lähtejoont ja kui joon
on objektile
lähedal
(murdepunkt)
kasutatakse
kiireks liikumiseks
rünnakul metsamaastikul

võimaldab head
hajutamist
külgedele ja
sügavuti
minimaalne

madal tuli ette
ja taha, kõrge
külgedele

Rühma
ahelik, jaod
ahelikus

hea
manööverdamiseks (tuli ja
liikumine)
keeruline

maksimaalne
tuli ette, vähe
tiibadele ja
taha

aeglane

lihtsam kui
rühma ahelik
(jaod
ahelikus),
kuid
keerulisem,
kui rühma
kolonn
malelauas

suurem kui
rühma kolonn
malelauas, kuid
vähem kui
rühma ahelik
(jaod ahelikus)

hea tuli ette ja
taha, mitte nii
hea kui rühma
kolonnil, kuid
parem kui
rühma ahelikul
(jaod ahelikus)

aeglasem
kui rühma
kolonn, kuid
kiirem kui
rühma ahelik
(jaod
ahelikus)

lihtsam

võimaldab
kohene tuli
lihtsam
kiiresti liikuda
ette külgedele,
metsamaastikul, nõrk külgedele
võimalus kiiresti
manööverdada

keeruline

võimaldab kahel
jaol anda kohe
tuld ette, üks
jagu taga
manööverdamiseks kontakti
korral tiivalt
võimalik hoida
kontakti väikese vastasega,
kaks jagu on
manöövriks
võimelised
kõige keerukam rühmitus,
kust teha
manööverdusi

Rühma
ahelik, jaod
on kolonnides
malelauas

Rühm üks
ees (noolepeas) teised
jaod taga
(hanereas)
Rühm kaks
ees, üks taga
(jaod noolepeas)

Rühma V
(noolepea)

Rühm
järjestikus

kasutatakse, kui
vastase asukoht
ja situatsioon ei
ole kindel, kuid
tõenäoline
kontakt on
tulemas eest
kasutatakse, kui
vastase asukoht
ja olukord pole
kindel ning
kontakti ei ole
oodata
Kasutatakse, kui
nähtavus on halb,
kas maastiku või
valgustatuse tõttu

keeruline,
kuid parem,
kui rühma V
ja rühma
ahelik (jaod
ahelikus)
lihtsaim
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aeglane
võimas tuli ette
või külgedele

võimas tuli ette aeglane,
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kohene
tulevõimekus
külgedele,
väga nõrk ette
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6.

JVR KAITSELAHING

6.1.

ALUSED

Kaitselahingu eesmärk võib olla:
–
–
–
–
–

vähendada vastase pealetungivõimet, nõrgestades tema
rünnaku-hoogu;
hoida teatud ala või maastikupunkti enda valduses, et tõkestada
vastase läbipääs sellest;
võita aega hilisemate operatsioonide läbiviimiseks;
hoida vastast endale soodsal alal, et alustada pealetungi muult
suunalt;
sundida vastast sellisesse kontsentreeritud rühmitusse, et teda
oleks pealetungilahingutega kergem lüüa.

Kaitselahing loob soodsad tingimused omapoolseks pealetungitegevuseks. Oluline on, et kaitses olev üksus kasutaks ära oma
lahingupositsioone ja hoiaks initsiatiivi lahingutegevuses. Iga
võimalust initsiatiivi haaramiseks tuleb ära kasutada ning sundida
ründajat reageerima kaitseplaanist lähtuvale tegevusele.
Rühma tegevus kompanii kaitselahingus põhineb sellise
maastikupunkti hoidmisel, mis võimaldab võimsa tule kasutamist
vastase ründekoridoris ja sunnib teda ründama jalgsi, soomukite
toetuseta. Rühm kompanii koosseisus võib saada ülesandeks pidada
kaitselahinguid kinnisel maastikul, avamaastikul, rannikul või
hoonestatud alal.
Edukas kaitselahing eeldab rühmalt:
–
hargnemise sügavust,
–
allüksuste vastastikust toetust,
–
välikindlustamist,
–
ringkaitset,
–
vastase eksitamist ja oma rühmituse julgestamist,
–
reservi olemasolu,
–
pidevat ning aktiivset tõrjet.
Rühma kaitselahing on tavaliselt osa kompanii lahingutegevusest ja
kompanii omakorda on osa pataljoni lahingutegevusest. Rühm
võitleb kompanii koosseisus põhi- või kõrvalsuunas või on kompanii
reservüksus. Rühm võib saada ülesandeks julgestada kompanii
kaitse-positsioonide ettevalmistusi kompanii luure- ja julgestusalal.
Kompanii vastutusala laius on tavaliselt põhisuunas 1–1,5 km ja
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kõrvalsuunas 2–3 km või enam. Vastutusala sügavus määratakse
vastavalt kompanii võimalustele, kuid harva üle 3 km. Rühma
vastutusala laius on tavaliselt põhisuunas 0,35 km ja kõrvalsuunas
umbes 0,6 km. Vastutusala sügavus määratakse vastavalt rühma
võimalustele, umbes 0,6 km.

Joonis 6.1.1. Vastutusala (rühmad kompanii koosseisus)
Rühm võitleb kompanii vastutusalal kompanii:
–
eesjulgestusena või vastuvõtugrupina;
–
tugipunkti koosseisu kuuluvas või eraldi paiknevas tugipunktis.
Tugipunkti võib loovutada ainult kompaniiülema käsul. Olenemata
sellest, kas rühm võitleb kompanii eesjulgestus-, kõrvalsuuna või
kaitsekeskuse alal, peab ta alati tagama üksusesisese tuletoetuse ja
võimaluse manööverdada oma kästud tugikoha alal.
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Rühm julgestab ise oma üksuse külgsuunad, kasutades selleks
tunnimehi, vaatlusposte, miinivälju.

Joonis 6.1.2. Jalaväerühma tugikoha skeem

KAITSELAHINGUS KASUTATAVAD MÕISTED
Ettevalmistatud kaitse. Kaitse, mis tavaliselt organiseeritakse, kui
vastasega kontaktis ei olda, või kui kontakt vastasega pole lähedal
ning on piisavalt aega organiseerimiseks. Tavaliselt hõlmab laialdast
kindlustatud tsooni, mis koosneb punkritest, kindlustustest ja
sidesüsteemidest – välikindlustatud positsioonid.
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Ettevalmistamata kaitse. Kaitse, mis tavaliselt organiseeritakse siis,
kui ollakse vastasega kontaktis või kui kontakt on kohe-kohe tulemas
ja organiseerimisaeg on piiratud. Seda iseloomustab maastiku
looduslike kaitseomaduste parandamine laskepesade, kuulipildujapesade ja tõkete abil.
Positsioonikaitse. See tugev ja peamiselt paigalpüsiv kaitsevorm
võetakse kasutusele, kui eesliini ja olulise tähtsusega maa-ala saab
enda käes hoida hästi ettevalmistatud ja vastastikku toetavate
kaitsepositsioonide abil, mida kaitsevad tõkked, kusjuures
sügavuses asuvad järgmised positsioonid ning liikumisvõimekad
reservid on kohe käepärast. Vastast lüüakse kaudse ja otsese
koondtulega, kui ta püüab piirkonda sisse tungida, ja kiire
vasturünnakuga, kui ta kohati ajutist edu saavutab.
Kaitset ei saa organiseerida üksnes liikumisvõimekate jõududega
ilma mingi paigalpüsiva elemendita. Vajadus kaitse liikuvuse järele
tuleneb sellest, et on raske katta eesliini vastastikku toetava tulega
ning samal ajal saavutada sügavus kaitsepiirkonnas. Tuleb leppida
sellega, et tühikud jäävad sisse, ning hoida sügavuses tugevat
mobiilset reservi, mis paratamatud sissetungid hävitab. Sellise kaitse
puhul lüüakse vastane tagasi siis, kui ta tungib põhikaitsealasse ja
sellest läbi. Sealjuures kasutatakse kombinatsiooni, kus vastast
kurnatakse hästi paigutatud positsioonide ja tõkete süsteemiga, ning
nende vahel tegutsevad liikumisvõimekad jõud. Vastase lõplik
hävitamine saavutatakse reservi pealetungiga.

Joonis 6.1.3. Võtmeala
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Võtmeala. Maa-ala, mis on taktikaliselt nii tähtis, et selle kaotamine
muudab kaitse võimatuks. Selle määrab tavaliselt kõrgem ülem ja
teeb teatavaks oma käskudes. Alluvad ülemad peavad koostama
oma hinnangud vastavalt sellele. Kui mingit ala nimetatakse kaitse
seisukohalt oluliseks, tähendab see tavaliselt seda, et tuleb koostada
ka vasturünnaku plaanid juhuks, kui vastane selle ala vallutab.
Oluline ala. Ükskõik milline koht või piirkond, mille hõivamine või
hoidmine on kummalegi sõdivale poolele suureks eeliseks. Seda on
pigem soovitav hoida kui oluline hoida.

Joonis 6.1.4. Oluline ala

Joonis 6.1.5. Põhipositsioon
6-5

KVÜÕA

Taktika õppetool

Põhipositsioon. Põhiline positsioon, millelt üksus kavatseb
võidelda. Ka jagude varupositsioon võib olla valmis vaadatud ja ka
ettevalmistatud. Sinna liigutakse siis, kui põhipositsioonilt enam
võidelda ei saa või on põhipositsioon lahingukäigu seisukohalt
ebatõhusaks muutunud.
Vahetuspositsioon. Positsioon lähimas ümbruskonnas, kuhu
allüksus, tank, üldotstarbeline kuulipilduja, tulemeeskond vms võib
liikuda siis, kui vastane on tema asukoha kindlaks teinud, et jätkata
seal lahingut.

Joonis 6.1.6. Vahetuspositsioon
Vasturünnak. Lahingutegevus, mille eesmärgiks on tagasi võita
kaotatud maa-ala või hävitada vastane. Vasturünnak on kas
planeeritud või planeerimata.

Joonis 6.1.7. Vasturünnak
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Sissetungivastane kaitse. Katse tõkestada sissetungi kaitstud
piirkonda või juhtida vastane ettevalmistatud tapmisalasse.
Sissetungi vastane kaitse planeeritakse enne lahingusse astumist,
selleks otsitakse välja sobivad positsioonid, mis võimaluse korral ka
lahinguteks ette valmistatakse.
Vastulöök. Üksuse tasandil korraldatav koondatud vasturünnak,
mille otseseks eesmärgiks on hävitada liikuvad või korraks peatunud
vastase üksused.
Põiktuli. Põiktuli on tuli, mis tabab vastast küljelt. See on aluseks
tankitõrjerelvade paigutamisele, kuid võimaluse korral tuleks ka
kuulipildujad paigutada nii, et saaks tulistada ühelt poolt piki
läheneva vastase eesliini. Põiktulepositsioon asub vastase suhtes
sellise nurga all, mis võimaldab vastase tiiva tulistamist.

Joonis 6.1.8 Põiktuleala
Hävitusala. Ala, kuhu ülema plaanide kohaselt vastane suunatakse,
et ta seal siis relvade koondtulega hävitada.

Joonis 6.1.9. Hävitusala
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Hävitamine. Vastase üksuse (objekti) täielikult lahinguvõimetuks
muutmine talle üle 75% kaotuste tekitamise teel. Hävitatud üksus
tuleb uuesti formeerida; hävitatud objekt ei kuulu taastamisele.

LAHINGUTEGURID
Maa-ala
Kaitsepositsiooni paigutamisel on kõigepealt tähtis kindlaks määrata
elutähtis ala ja oluline ala. Vastast tuleb sealt eemale tõrjuda ning
tavaliselt hoitakse seda füüsiliselt enda valduses, kuigi mõnikord
dikteerivad
teatud
tingimused,
näiteks
varjumisvõimaluste
puudumine, tõrjumise hoopis juurdepääsuteede hoidmise või
domineerimise teel.
Rühma põhiülesanne kaitse korral on muuta oma tulejõud võimalikult
tõhusaks hoolika positsioonidele asumise teel. Vastase tõrjumiseks
elutähtsalt alalt ja oluliselt alalt ning valitud tapmisalade katmiseks
pannakse paika lahingpositsioonid. Ükskõik, kas kaitseks
valmistutakse kiiresti vastasega kontaktis olles või kavatsetult ja
kontaktiväliselt, võitluse põhimõtted jäävad ikka samaks.

Joonis 6.1.10. Sügavus
Need on
– sügavus
– vastastikune toetus
– ringkaitse

–
–
–
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Sügavus on vajalik vastase pealetungihoo pidurdamiseks teda
hajutades ning üllatuse korraldamiseks. Oluline on silmas pidada, et
sügavust ei ohverdataks selle nimel, et püüda katta esikülge.
Tühikuid võib sisse jätta, kuid neid tuleb vaatluse ja kaudse tulega
katta.
Vastastikune toetus on olemas siis, kui positsioonid on võimelised
üksteist otsese tulega toetama, takistades niimoodi
vastase
rünnakut ühele positsioonile, ilma et teda ei tabaks otsene tuli ühelt
või teiselt positsioonilt. Vastastikust toetust peaksid andma
rühmasiseselt jaod ja kompaniisiseselt rühmad. Suuremate
allüksuste puhul võib olla vajalik leppida vähema kaitsega.
Jagudevaheline vastastikune toetus tähendab, et kuulipildujate ja
automaatide laskesektorid kattuvad osaliselt. Rühmade puhul
peaksid kuulipilduja laskesektorid kattuma ja automaadi
laskesektorid haarduma. Kui oht on soomustatud vastaselt, on
oluline tankitõrjerelvade vastastikune toetus. Tihti on nii, et allüksuste
vähesuse tõttu tekib konflikt sügavusvajaduse ja eesliini vastastikuse
toetuse nõuete vahel. Sügavus on tähtsam ning tihti tuleb
keskenduda rohkem sellele kui lahingugruppide ja allüksuste
vastastikusele toetusele.

Joonis 6.1.11. Vastastikune toetus
Ringkaitse. Kuigi kaitsepositsioon võidakse paika panna eelkõige
rünnaku vastu ühest kindlast suunast (põhitõrjesuund), peab kaitsja
suutma tagasi tõrjuda ükskõik millisest suunast tulevat rünnakut. Kui
vastasel on võimalus, valib ta rünnakuks positsiooni selle külje, mida
peab kõige nõrgemaks. Rühmad peavad olema alati valmis võitlema
vastasega vaatamata sellele, millisest suunast vastane ka ei ründaks
nende positsioone.
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Joonis 6.1.12. Ringkaitse
Eksitamine ja varjamine. Kaitse paigutus peab ründajat pidevalt
aeglustama ja segadusse viima. Selle võib saavutada vastase luure
varase hävitamisega, hea varjumise ja pettepositsioonidega.
Muudeks abinõudeks on raadio võimalikult vähene kasutamine,
soovitavalt eetrivaikuse kehtestamine ja sidepidamine vaid
eetriaegadel, luure ja liikumise hoolikas kontrollimine, kõikide
sõidukite, positsioonide ja varustuse moondamine. Automaatidele
piisab tulealast, mis on 200 meetrit, kuid kergetoetusrelvadele ja
kuulipildujatele on vaja laiemat ja sügavamat tuleala, kuid samas ei
tohi unustada varjumist.
Kui võideldakse sellise vastase vastu, kellel on kasutada
tänapäevased jälgimisvahendid, on varjamine öösel sama tähtis kui
päeval. Hoolikalt tuleks jälgida, et soojust eritataks võimalikult vähe,
sest see on soojuskiirgusradari ja infrapunaseadmete abil avastatav,
eriti õhust.
Reservid. Kõikidel tasanditel on reservid tähtsad kohesteks
vasturünnakuteks ja ootamatute olukordadega tegelemiseks.
Jalaväe lahingugrupis on reservid väikesed ning tulevad tavaliselt
kaitse sügavusest, sooritades vasturünnaku, enne kui vastane jõuab
oma edu kindlustada. Sellega suudetakse säilitada initsiatiiv.
Initsiatiiv. Parim kaitse on rünnak. Kaitse peab olema agressiivne,
ründav ja vastasele ohtlik. Kõik kaitseplaanid peavad sisaldama
aktiivset patrullimist, petmist, häirimismiinivälju, püünismiine jms.
Tuleb kasutada iga võimalust initsiatiiv enda kätte haarata ning
lõpptulemusena sundida ründajat kaitseplaaniga leppima.
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Muud tegurid, mida samuti silmas tuleb pidada:
– administreerimine;
– hea side.
Administreerimine. Kaitselahing võib kesta pikka aega ning nõuab
kaitsjatelt suurt pühendumist ja võitlustahet. Lisaks heale juhtimisele
on selleks vaja piisavat laskemoonavaru, toitu ja vett, und ja arstiabi.
Põhiline raskus rühma administratsioonis langeb rühmavanemale.
Rühmaülem peab administratiivasjad hoolega planeerima, et anda
oma meestele seda varustust ja puhkust, mida nad vajavad.
Side. Kõikidel tasanditel on oluline hea side, et ülemad saaksid
kiiresti informatsiooni vastase rünnakute suuna ja tugevuse kohta
ning et vastase hävitamiseks saaks oma üksuse relvi maksimaalse
võimsusega kasutada.
Positsioonide valikul erinevatele relvadele ja allüksustele peab
lähtuma:relvade efektiivsest tuleulatusest (alati võimalus anda
koondtuld soovitud alale erinevatelt positsioonidelt);
–
–
–
–
–

vaatluse võimalustest;
kindlustamise võimalustest (nt liiga madalal on märg);
varjatuse olemasolust (vaatluse ja otsetule eest);
manööverdamise võimalustest;
juhtimise ja side seisukohast.

TT-relvade positsioonilt peab saama:lasta võimalusel küljelt;
–
lasta mitmest relvast üht sihtmärki;
–
tagumise ohuala olemasolu.
Rühma TT-relvade efektiivne tuleulatus on 200 m.
TT positsioone peavad katma teised rühma relvad!KP
positsioon tuleb valida, nii et:kataks maksimaalselt jao tuleala;
–
–

paikneks võimalusel rühmituse sügavuses;
rühma KPd oleksid hajutatult.

KP efektiivne tuleulatus 300m.
KP positsiooni peavad katma teised rühma relvad!
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Jagude laskepositsioonid peab valima nii, et:kaetaks TT ja KP
tegevust;
–
moodustuks ühtne tulesüsteem;
–
jaoülemal oleks võimalik edastada infot suuliselt.
Sõltuvalt sellest, kas ollakse kaitses kinnisel, poolkinnisel või
avamaastikul, on rühma efektiivne tuleulatus 150–300 m.
KAITSETEHNIKADVASTASNÕLVA JA EESNÕLVA KAITSE
Vastasnõlva kaitse
Vastasnõlva kaitsel on positsioonid sellisel maastikul, mis ei ole
otsese tule ega vaatluse all. Kuigi valik ette ja taha kallaku vahel
tehakse nende omaduste põhjal, pakub vastasnõlv peaaegu alati
parimaid kaitsepositsioone.

Joonis 6.1.13. Vastasnõlva kaitse positsioonid
Vastasnõlva kaitse positsiooni eelised on:
–
peidetud vastase vaatluse eest, välja arvatud õhust;
–
vastane ei saa kasutada otsese tule relvi;
–
vastase kaudne tuli on vähem efektiivne vaatlusvõimaluste
puudumise tõttu;
–
liikumine on võimalik, mistõttu lihtsustub tagavarade
täiendamine jms.
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Puudusteks on:
–
lühemad tulealad;
–
vastane võib läheneda varjatult;
–
vastane ründab allamäge;
–
nägemispiirkonnas väljasoleva ala patrullimiseks, vaatluseks ja
katmiseks on vaja rohkem mehi.
Eesnõlva kaitse
Eesnõlva kaitsel on positsioonid, mis on avatud otsesele tulele ja
jälgitavale kaudsele tulele.

Joonis 6.1.14. Eesnõlva kaitse positsioonid
Selle eelisteks on:
–
head tulealad;
–
vähe nägemispiirkonnast väljasolevat ala;
–
vastase lähenemisteid domineeritakse.
Puudusteks on:
–
vähe varjumisvõimalusi vastase otsese tule ja jälgitava kaudse
tule eest;
–
positsiooni on kergem paljastada;
–
liikumine ja administratsioon saab toimuda ainult öösiti.
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JALAVÄERÜHMA VÕIMALIKUD HARGNEMISE TÜÜBID

Joonis 6.1.15. Jaod kahel joonel

Joonis 6.1.16. Jaod sügavusega taha
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Joonis 6.1.17. Jaod astanguga paremale või vasakule
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PLANEERIMINE JA
ETTEVALMISTAMINE

KAITSESSE HARGNEMINE
Kompaniiülema käsk tema esialgse lahinguplaani ehk otsuse põhjal
käivitab rühma kaitsesse rühmitamise.
Rühmaülem peab kompaniiülema käsust kohe informeerima rühma
tuletoetusmeeskonda, kui too ei olnud käsuandmise juures.
Rühmaülema tegevus rühma kaitsesse rühmitamisel on järgmine:
–
eelkorralduse andmine;
–
olukorra hinnang;
–
otsuse vastuvõtmine;
–
kaudtule kasutamise nõuete esitamine rühma
tuletoetusmeeskonna ülemale;
–
luure-ja ettevalmistuskäsu andmine luure- ja
ettevalmistusgrupile;
–
maastikuluure;
–
lahingukäsu ettevalmistamine;
–
lahingukäsu väljastamine kaitsesse rühmitamiseks:
–
rühma tuletoetusmeeskonna ülemale;
–
rühmavanemale;
–
julgestusüksusele;
–
jalaväejagusd ülematele;
–
tankitõrjejao ülemale;
–
rühma sidemehele;
–
allutatud allüksuse ülemale;
–
luure organiseerimine;
–
naaberüksustega ühenduse võtmine ja vastutusala külgede
kaitseks tugipunktide organiseerimine;
–
rühmituse kontroll;
–
ettekanne kompaniiülemale rühma rühmitumisest kaitsesse;
–
maastikuluure jätkamine;
–
lahinguplaani koostamise lõpetamine;
–
täpsustatud ülesande andmine rühma tuletoetusmeeskonna
ülemale, tankitõrjejao ülemale;
–
I kontrollkäik, lõpliku kaitsekäsu andmine (vajadusel
osakäsuna), tuleplaani kontrollimine;
–
ettekanne kompaniiülemale;
–
II kontrollkäik;
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ettekanne kompaniiülemale;
hilisemad kontrollkäigud.

Isegi planeeritud kaitse korral pole kunagi piiramatult aega luureks ja
ettevalmistusteks. Samaaegse tegevuse läbiviimisel on olulised
varajased eelkorraldused, põhjalikud analüüsid ja üksuse
lahinguplaani läbiharjutatud rakendamine.
Kaitsepositsiooni paigutus sõltub lahinguvälja luureettevalmistusest.
Selle eesmärk on aidata kõikide tasandite ülematel kindlaks teha
vastase võimalikke tegevuskäike, sobivaid hävitusalasid, käsupunkte
ja jälgimissihtmärke ja vaatluspostide asukohta.
Enne kaitsepositsioonile asumist peab rühmaülemal olema teada:
–
andmeid vastasest, tegevusest ja võimalikust lähenemise
suunast;
–
katvate ja eespool paiknevate üksuste positsioone,
eemaldumise aeg ja tõenäolised marsruudid läbi positsioonide;
–
naaberüksuste positsioonide asukoht;
–
teiste kompanii piirkonnas olevate rühmade ja kompanii
juhtimispunkti asukoht;
–
kompanii piirkonnas olevate toetusrelvade positsioone;
–
suurtükkide, miinipildujate ja kuulipildujate tuleülesanded,
niipalju kui nad tema rühma puudutavad, kuidas neid vajadusel
kasutada;
–
miiniväljad tema piirkonnas, nende olemus ja ohutute radade ja
tühikute asukohti;
–
tööde esmatähtsusjärjekord ja aeg, mis ajaks töö peab olema
lõpetatud;
–
tuleavamisekord,
sealhulgas
instruktsioonid
vastase
luuresõidukite ja lennukite tulistamiseks;
–
põhiradade plaan;
–
eksitusplaani ja eksituspositsioonide üksikasjad;
–
vasturünnakuplaanid;
–
tema rühma antavate tunnimeeste hulk, liik ja asukoht.
Luuregrupi koosseisu kuuluvad:
–
rühmaülem;
–
jaoülemad;
–
rühma sidemees;
–
jagude teejuhid (samuti kasutatakse neid luurel julgestuseks).
Kui jaoülemad peavad jääma rühma juurde, peab rühmaülem
märgistama kaevikute positsioonid ning jaoülemaid nende
saabumisel põhjalikult instrueerima.
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Luure
Luuret tehes peab rühmaülemal olema kaasas julgestus ja raadio.
Piirkonnast tuleks otsida vastase luuregruppe ja vaatluspunkte. Seda
peaks tegema isegi siis, kui positsioon on lahingupiirkonna
eesmisest äärest üsna kaugel, kuna vastase luure võib põhiüksusest
märksa eespool tegutseda.
Maastikuluure
Rühmaülem teostab luuret rühma tegevusalal ning kui aeg ja olukord
seda võimaldavad, vaatab ta maastikku ka vastase vaatevinklist,
jättes meelde võimalikud lähenemisteed ja mõeldes, kuidas kõige
paremini oma positsiooni maastiku ja õhuvaatluse eest varjata.
Rühmaülem ei tohi jätta asjatuid jälgi, mis võivad vastasele reeta,
millist piirkonda ta hoolega vaatlema peaks. Rühmaülem peab
koostama rajaplaani ja sellest ka kinni pidama ning sobitama sellega
kogu rühma liikumist.
Koordineerimine
Rühmaülem peab külastama ka külgnevate rühmade ülemaid, et nad
kõik teaksid üksteise positsioone ja tagaksid eesliini tulega katmise.
Sidepidamine käib vasakult paremale ja eest taha.
Rühma positsiooni määramine
See tähendab, et kompaniiülem planeerib rühmapositsioonide piirid
ning planeerib (võimalusel näitab kohapeal) kompanii tankitõrjeplaani
kohaselt rühma tankitõrje ja kuulipilduja asukoha. Rühmaülem
määrab jaopositsioonid ning kooskõlastab tankitõrjerelva laskesektorid kompanii tankitõrjeplaanis ja määrab laskesektorid igale
kaevikule ja kuulipildujale.
Laskekaevikud
Laskekaevikute paikapanemisel peab rühmaülem alustama tema
kontrolli all olevate relvade mõjupiirkonnast. Väljatöötatud laskesektorite plaanide põhjal, mis koonduvad valitud hävitusaladesse,
alustab rühmaülem kuulipildurite ja tankitõrjujate positsioonidele
rühmitamist. Tankitõrjegranaadiheitjad ja kuulipildujad annavad
raamistiku, mille kohaselt rajatakse rühma kaitsepositsioonid, seega
tuleb need relvad kõigepealt paika panna. See meetod dikteerib, kus
tema positsioonid peavad asuma. Ta peab iga kaeviku asukoha
määrama maas lamades, et veenduda, kas laskja suudab sealt oma
ülesannet täita. Ta otsustab tulemeeskonna koosseisu.
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Tähtis on see, et kuulipildujapositsioonid toetavad üksteist osaliselt
kattuvate laskesektoritega. Sama kehtib ka tankitõrjerelvade kohta.
Tankitõrjerelvad ja kuulipildujad annavad selle aluse, millele
ehitatakse rühma positsiooni kaitse. Need tuleb kõigepealt paika
panna. Kui rühma tegevusalal on kompaniiülema poolt antud muid
tugevdusi, võib osutuda vajalikuks paigutada rühma positsioonid nii,
et anda meeskondadele kohalikku kaitset.
Kaevikutel peab olema hea tuleala, mitte vähem kui 100 meetrit, kui
just maastik pole väga tihedalt kaetud. Kaevikud peaksid asuma
üksteisele piisavalt lähedal, et jaoülem saaks oma jagu lahingu ajal
häälega juhtida.
Rühmaülem peab kontrollima ning juhendama kõikide rühma
piirkonnas asuvate kaevikute kaevamist. Kui maastik seda
võimaldab, märgistama selgelt iga kaeviku asukoha ja selle
laskesektori.
Rühma juhtimispunkt
Juhtimispunkt peab asuma nii, et rühmaülemal on võimalus oma
jagusid juhtida. Ta peab olema omadele ligipääsetav ning
võimaldama head raadiosidet kompaniijuhtimispunkti ja külgnevate
toetusüksustega.
Kui rühmaülem on juhtimispunkti asukoha kätte näidanud, vastutab
rühmavanem juhtimispunkti ülesseadmise eest.
Rühma
juhtimispunkt koosneb tavaliselt kahest kaevikust, järgida tuleb
alljärgnevaid reegleid:
–
rühma sidevahend on alati rühmaülema kaevikus;
–
rühmaülem ja rühmavanem on alati eraldi kaevikutes.
Eelkäsud ja instrueerimine
Käsud antakse kahes osas. Eelkäsud sisaldavad olulist
informatsiooni, mille põhjal positsioon hõivatakse ning alustatakse
kaevamist.
Lisaks käskude andmisele jaoülematele võib rühmaülem instrueerida
tervet rühma, kui selleks aega on.
Sellise instruktsiooni hulka peaks kuuluma:
–
kompanii kaitseplaani üldine kirjeldus;
–
üksikasjalik rühma plaan.
Rõhutada tuleks agressiivse kaitse vajadust. Võitlejatele tuleb
käskida tuleavamisjoone kaugus ja tuleavamise kord päeval ja öösel.
6-19

KVÜÕA

Taktika õppetool

HÕIVAMINE
Ettevalmistus
Tegevusalale saabumisel võtavad võitlejaid vastu nende jaoülemad,
kes viivad nad rühma rajaplaani kasutades jagude varjepositsioonile
ja sealt edasi oma kaitsepositsioonidele. Jao kõik seljakotid jäetakse
jao varjepositsioonile.
Rühmaülem peab kontrollima kaugusi jagude ja kaevikute vahel.
Need paar minutit, mis selle peale kulub, väldib hilisemat vajadust
paigutada kaevikud ümber siis, kui kaevamine on juba alanud.
Kui varitseb ABK-oht, peab kaevamise ajal kaasas kandma
gaasimaski ning seljas ABK-ülikonda ja näokatet. Selline kindel
asetus kaevamise ajal aitab vältida segaduste tekkimist, kui
positsiooni peaks rünnatama, eriti peale pimeduse saabumist.
Kinnitavad käsud
Kinnitavad käsud positsiooni hõivamiseks antakse pärast seda, kui
kompaniiülem on rühma positsioonil käinud ja selle paigutuse heaks
kiitnud.
Valmisolek
Niipea kui võimalik, asub rühm valmisolekusse. Kontrollida tuleb
alljärgnevat:
–
julgestajad;
–
maa-, õhurünnaku häiresignaalid;
–
vastutussektorid;
–
naaberüksuste positsioonid;
–
tuleavamiskäsud peavad olema selgelt arusaadavad;
–
tulekaardid;
–
rajaplaan;
–
orientiirid;
–
tunnussõnad;
–
laskemoon;
–
vesi;
–
toiduratsioonid (kui meestel või jagudel on tagavara).
Rühma ülesanded
Erinevad ülesanded rühmas tuleb rühma juhtkonnal õiglaselt jagude
vahel ära jagada (nt julgestajad, sidevahendi valve).
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Nende ülesannete hulka kuuluvad:
–
julgestajate andmine;
–
tulealade puhastamine;
–
komistustraatide ülesseadmine;
–
muude signalisatsioonivahendite paigutamine;
–
tulekaartide koostamine (õigete kauguste määramisel aitab
suuresti kaasaskantav laserkaugusmõõtja, mida kasutab
miinipilduja tulejuht);
–
traatimine ja miinide panemine;
–
vaatluspostide ehitamine ja mehitamine;
–
liikumisradade plaan ja puhastamine;
–
käimlate ehitamine päevaseks ja öiseks kasutamiseks ning jao
prügiaugud;
–
rühma alal asuvate toetusrelvameeskondade abistamine;
–
patrullide andmine.
Jaoülema ülesanded
Kui aeg seda lubab, määrab rühmaülem iga üksiku positsiooni, kuid
jaoülem peab neid veel omakorda kontrollima ning laskma igal mehel
enne kaevamise alustamist pikali heita ja oma positsiooni kontrollida.
Jaoülem vastutab selle eest, et:
–
jao
relvad
tulistavad
efektiivselt
nendele
määratud
laskesektorites;
–
võetakse tarvitusele vajalikud abinõud, et vastane ei saaks tema
jagu ootamatult üllatada;
–
igaüks tunneb häireandmise korda ja tunnussõnu;
–
tema jagu asub korralikult kaevikutes;
–
tema jagu on varjatud vaatluste eest õhust ja maalt;
–
jagu peab rangelt kinni rajadistsipliinist;
–
järgitakse tavalist rutiini ning koostatakse tunnimeeste
valvegraafik;
–
koostatakse tulekaardid ning märgitakse ära kõik tõenäolised
sihtmärgid.
Lisaks peab jaoülem teadma alljärgnevat:
–
tema jao ülesanne;
–
millal ja millisest suunast on vastase rünnakut oodata;
–
kas põhipositsioonist eespool on mingeid kattevägesid;
–
rühma positsiooni ja naaberpositsioonide ala;
–
kompanii juhtimispunkti ja rühma juhtimispunkti asukoht, kõikide
tema jao meeste täpne asukoht;
–
millal tuli avatakse ehk tuleavamise kord;
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kuidas tuleb kaevuda ja mis ajaks peab jagu olema kaevunud;
millised patrullid tuleb välja saata, nende ajakava, teekond välja
ja sisse;
tema jaole antavad tööriistad;
igasugused lisaülesanded, näiteks traatimine (komistustõkete
rajamine);
rajaplaan;
vasturünnakuplaanid, milleks tuleb teha luuret ja proove.

TÖÖDE JÄRJEKORD RÜHMAS
Tööde järjekord sõltub olukorrast (ettevalmistusteks jäänud ajast).
Alljärgnevat kava tuleks võtta ainult üldise juhisena (planeerimine
maastikuluure käigus).
1. etapp
–
Otsustada laskepositsiooni tüüp.
–
Vastavalt relvade ülesannetele määrata ja märgista iga
laskekaeviku asukoht.
–
Jaotada kirkad, labidad ja moondamisvõrgud.
–
Panna paika kaitsevallid kaitseks otsese tule eest.
–
Planeerida varjendkaevikute ja sidekaevikute asukoht.
–
Panna paika varjumine ja rajaplaan, säilitades rohukamar ja
pindmine mullakiht ning muld.
–
Määrata käimlate asukoht ja kaevata käimlad.
–
Puhastada otsesed tulealad.
–
Kaevata laskekaevikud.
–
Moondamine (võrk).
–
Puhastada tulealad täielikult.
–
Lõpetada laskekaevikud ja kaitsevallid.
–
Katta kaevikud.
2. etapp
–
Lõpetada kaevamistööd, sealhulgas varjendiosa kaevamine
koos kõvakstambitud pinnasest ülalt kaitsega.
–
Individuaalne kaitsekomplekt.
–
Moondada varjendid.
–
Kui on vihma oodata, kaevata positsioonist ülespoole vee
ärajuhtimiskraavid.
–
Kaevata kallakpõrandad.
–
Teha laskekaevikutesse laskemoonanišid.
–
Kastid, kuhu panna toiduratsioonid, laskemoon jne.
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3. etapp
–
Kaevata sidekaevikud ja moondada positsioon.
–
Viimistleda kaevikud, sealhulgas laskekaevikute pealt katmine
ja ülalt kaitse.
–
Vajaduse korral parandada äravoolu ja põrandaid.

KAITSE ETTEVALMISTUSED
ALUSED
Hargnemise järel jätkab rühmaülem maastikuluuret ning olukorra
hinnangut. Maastikuluure ja olukorrahinnangu tulemusena arendab
välja lahinguplaani. Lahinguplaani arendamise käigus käsib
rühmaülem selle põhjal rühmale kaitse ettevalmistustega seotud
käske kontrollkäikude ajal. Kontrollkäikudel on üldjuhul kaasas
tulejuht, rühmavanem ja virgats.
Peale maastikuluure täiendamist alustab rühmaülem 1. kontrollkäiku.
ESIMENE KONTROLLKÄIK
Tulejuht käsib:
–
rühma lahingut toetavad tuleüksused;
–
kaudtule sihtmärgid;
–
sihtmärgiviitade tegemise;
–
ettekanded vastasest tulejuhtimispunkti.
Rühmaülem kontrollib tulejuhtimismeeskonna positsioonid koos
tulejuhiga ja veendub, et:
–
vaatlus- ja tulejuhtimisülesandeid oleks võimalik teostada;
–
tulejuhtimeeskond
suudaks
tulejuhtimispunktist
osaleda
käsitulirelvadega tugikoha kaitsel ja seejärel annab rühmaülem
meeskonnale esimese kontrollkäigu käsu.
Tulejuht paigaldab tõrjesihtmärgi vastavalt rühmaülema ja kompanii
tuletoetusohvitseri käskudele ohutuskaugust silmas pidades tugikoha
ette. Vajadusel teevad tulejuhid ka ettepanekuid sihtmärkide
paigaldamiseks muudele tulekasutusaladele.
Tulejuht näitab rühmaülemale tõrjesihtmärgi täpse asukoha
maastikul ja märgib sihtmärgid rühmaülema lahinguplaanile. Peale
seda, kui rühmaülem on kinnitanud tõrjetule tulekasutamisplaani,
toimetatakse see tuleüksustele ja kompanii tuletoetusohvitserile
vastavalt kompanii tuletoetusohvitseri juhtnööridele.
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Enne 2. kontrollkäiku on:
–
sooritatud maastikuluure tugikoha maa-alal;
–
organiseeritud tugikoha julgestus, vaatlus ja kompaniiülema
kästud luure;
–
kästud rühmade ülesanded ja vahetuspositsioonid;
–
kästud tulealustamine, koondamine ja laskesektorid;
–
organiseeritud tankitõrje;
–
organiseeritud kaudtule kasutamine;
–
alustatud kindlustamist;
–
sooritatud ettekanne rühmitumisest kompaniiülemale;
–
võetud ühendust naabritega.
TEINE KONTROLLKÄIK
Rühmaülem sooritab 2. kontrollkäigu üldjuhul pärast kompaniiülema
esimest kontrollkäiku. Rühmaülem võib alustada 2. kontrollkäiku
hoolimata sellest, kas kompaniiülem on jõudnud sooritada
kontrollkäiku rühmas või mitte. Sellisel juhul käsib rühmaülem
kompaniiülema kaitsekäsus esiletulnud asjad hiljem.
Tulejuht kontrollib jao positsioonidel:
–
kas isikkoosseis teab tõrjesihtmärkide nimesid, numbreid ja
paiknemist maastikul;
–
sihtmärgiviitade olemasolu ja et neile oleks märgitud sihtmärgi
nimi, number, kaugus ja suund ning kas need on õigesti
suunatud.
Sellele lisaks käsib tulejuht:
–
kuidas tegutseda, kui tõrjesihtmärgi maa-alale ilmub vastane;
–

võimalikud muutused ja täiendused, mis on seotud tõrjesihtmärgiga või sihtmärkidega; ning

–

muud paigaldatud sihtmärgid ja vaatluspunktid tugikoha maaalal.

Rühmaülem kontrollib tulejuhtimispunktis tõrjesihtmärkide vaatlusliinid. Rühmaülem käsib tulejuhtimismeeskonnale samad asjad mis
teistelegi jagudele.
Tulejuhtimispunktiks on üldjuhul rühmaülema juhtimispunkt.
KAITSELAHING
Vastase lähenedes tõstetakse rühmas lahinguvalmidust:
–
suurendades lahingut alustavate gruppide lahinguvalmidust;
–
julgestusmehi ja julgestusposte lisades;
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mehitades kuulipildujad, tankitõrjerelvad ja tulejuhtimispunkt;
mehitades positsioone osaliselt või täiel määral;
andes häiret kogu tugikohale.

Vastase kulutamist rühma vastutusalal võidakse alustada tugikoha
eesotsast tulejuhtimis- ja tankitõrjevõimelise lahingugrupi lahinguga.
Katva vaatlusvõrgustiku või liikuva grupiga peab suutma kasutada
kaudtuld rühma vastutusalal nii kaugele tugikohast kui võimalik.
Rühmaülem, tulejuht ja jaoülemad ning kästud vaatlejad peavad
üritama jätkata vaatlust ka vastase ettevalmistustule ajal.
Kui vastane jõuab tõrjesihtmärgi joonele, laseb tulejuht vastavalt
rühmaülema
käsule
kaudtule
üksustega
tõrjesihtmärki.
Miinipildujaüksuste või rühma oma suitsumoonaga eraldatakse ja
raskendatakse kaugemal tuletoetuses olevate soomukite ja tankide
ning teiste tuletoetusrelvade tegevust.
Tugikoha tiivalt ründav vastane tõrjutakse vaatluspunktidest juhitud
kaudtulega, jagude tulega vahetuspositsioonidelt ja suundmiine
kasutades.
Kui kaotatakse jaopositsioon, siis peab rühmaülem selle tagasi
vallutama vasturünnakuga, teostades seda lahinguga mitte seotud
osadega. Läbimurde laienemist piiratakse, kasutades lahinguga
mitte seotud rühma osasid ja kuulipildujate tuletoetust ning
tõkestatakse
vastase
lisajõudude
juurdetulekut
kaudtule
kasutamisega.
Pimedas võidakse alustada tugikoha lahingut ilma valgustuseta
öösihikuid ning öövaatlusseadmeid kasutades. Öövaatlusseadmete
abil kasutatakse kaudtuld, hävitatakse vastase tankid ja võideldakse
käsitulirelvadega nii kaua kui võimalik. Kui vastane jõuab
käsitulirelvade tulealustusjoonele, siis alustatakse lahinguvälja
valgustusega.
ERIPÄRASUSED
Kaitsekeskuse tagumise tugikoha kaitse ja vasturünnaku
ettevalmistused
Kaitsekeskuse tahapoole rühmitunud rühmale kästakse üldiselt
tõrjeülesanne ja valmistumine vasturünnakuks. Rühmast võetakse
tihti kompaniiülema juhtimise alla kohe vastutusalale saabumise järel
tulejuhtimis- ja tankitõrjesuutlik komplekteeritud üksus.
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Üksusesse kuuluvad üldjuhul jagu ja tulejuhtimismeeskond. Üksust
juhib tavaliselt rühmavanem. Üksus varustatakse tankimiinide,
suundmiinide ja ühekordsete tankitõrjerelvadega. Üksuse ülesanne
võib olla luure, eest eemalduvate oma üksuste vastuvõtmine ja
teejuhatus, kompanii hargnemise ja kaitse ettevalmistuste
julgestamine ning lahingu alustamine. Üksuse ülesanne võib olla ka
lahingukontakti hoidmine vastasega ja selle kulutamine kaudtulega
eemaldumise järel.
Üksus alustab lahingut, peatades vastase eelosad miinivälja,
suundmiinide ning kaudtule, tankitõrjerelvade ja käsitulirelvade
tulega. Üksus eemaldub peale ülesande sooritamist vastavalt
tegutsemise juhtnööridele või kompaniiülema käsule. Üksus
eemaldub oma tugikohta mööda teekonda, mis ei takista
kaitsekeskuse tugikohtade tulekasutamist. Rühmaülem vastutab
üksuse positsioonide kindlustamise eest tugikohas.
Kaitsekeskuse tahapoole rühmitunud rühm valmistub vasturünnakuteks vastavalt kompanii lahinguplaanile. Kompaniiülem võib
vasturünnakuülesande käskida ka teistele rühmadele.
Kompaniiülem käsib tähtsamad vasturünnakuülesanded kaitsekäsus
vasturünnakute planeerimise, ettevalmistuse ja harjutamise jaoks.
Vasturünnaku peaeesmärk võib olla läbimurdnud vastase löömine,
kaotatud kaitsekeskuse või selle osa tagasi vallutamine või näiteks
tiivale tunginud vastase löömine.
Kompaniiülem ja kompanii tuletoetusohvitser annavad rühmaülemale
ja tulejuhile alused vasturünnakute planeerimiseks ja ettevalmistuseks. Vasturünnakuülesande saanud rühmaülem ja tulejuht
võtavad ühendust vasturünnaku suunal oleva rühmaülema ja
tulejuhiga, et selgitada tugikoha ülesehitus, miiniväljad ja lahinguplaan. Ülemad planeerivad üheskoos vasturünnaku suunamisvõimalused ja tuletoetuse organiseerimise võimalused. Rühmaülemad leppivad kokku kokkusaamispunktid ja varupunktid, kus
ründav rühm saab viimased andmed olukorra kohta rünnakusuunal.
Vasturünnakuülesande saanud rühmaülem ja tulejuht luuravad koos
jaoülematega vasturünnaku maastiku. Maastikuluure põhjal koostab
rühmaülem koos tulejuhiga vasturünnaku plaani. Plaanis peab
üksikasjalikult selgitama vähemalt:
–
vasturünnakuks kasutatav üksus;
–
vasturünnaku suund, liikumismoodused eri etappidel, liikumise
planeering ning ajaplaneering etappide kaupa kuni koondumispunktini;
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tuletoetuse organiseerimine;
vasturünnakusuunal olevate omade üksuste võimalus toetada
vasturünnakut;
koondumiskohad ja varukohad;
haavatute evakueerimine;
juhtimine.

Vasturünnakuülesande saanud rühmaülem ja tulejuht esitavad plaani
kompaniiülemale kinnitamiseks.
Rühmaülem luurab ja märgistab vasturünnakusuuna koos
jaoülematega kuni kokkusaamispunktini. Rühmaülem annab samas
ka vasturünnaku ettevalmistusega seonduvad käsud.
Vasturünnaku ajal jätab rühmaülem tugikohta näiteks rühmavanema,
autojuhid ja lahingupaari igast jaost, kui kompaniiülem ei ole
käskinud teisiti.
Rühmaülem saab andmed vasturünnakusuuna olukorrast kompaniiülemalt üldjuhul tugikoha läheduses rünnakukäsu ajal. Andmed
täpsustuvad liikumise ajal ja kokkulepitud kokkusaamiskohas kus
kompaniiülem võib anda täpsustatud rünnakukäsu.
Vastast lüüakse tule ja liikumisega. Eesmärgil rühmitub rühm
kaitsesse.
KAITSE ISESEISVAS TUGIKOHAS
Eriline tugikoht on kompanii kaitsekeskuse piiridest väljaspool.
Näiteks kõrvalsuunale rühmitunud tugikoht, mille lahingut teised
tugikohad ei suuda toetada oma tulega.
Iseseisva tugikoha kaitselahingu eripärasused on:
–
tugikoht peab suutma jätkata lahingut ka ümberpiiratuna ilma
naabertugikohtade abita;
–
kõrvalsuunal paikneva rühma vastutusala on laiem kui
kaitsekeskuses;
–
tugikohta antakse täiendavalt laskemoona, esmaabivahendeid
ja toidumoon vastavalt kompaniiülema lahinguplaanile;
–
rühmale võidakse anda transpordiabi haavatute evakueerimise
jaoks.
Erilise tugikoha lahingus on märksõnaks aktiivsus. Rühmaülem võib
moodustada tulejuhtimis- ja tankitõrjevõimekusega lahingugrupi,
mille ülesanne on alustada lahingut. Lahinguüksus põhjustab
vastasele kahjustusi ja hoiab lahingukontakti. Vastutusala valvatakse
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tulejuhtimis-ja
tankitõrjevõimekusega
lahinguüksusega
ning
luuregrupiga ja vaatluse teel. Rühm võib rajada vastutusalale
kompaniiülema lahinguplaaniga seonduva pettemiinivälja. Lahingu
ajal peetakse kompaniiülemaga ühendust välitelefoniga, virgatsiga ja
raadiojaamaga.

6.3. LÄBIVIIMINE
Võitlusvaim
Pikka aega kaitseolukorras olemine on raskeks katsumuseks
vaimsele vastupidavusele ja võitlusvaimule. Sellistes tingimustes
omandavad suure tähtsuse alljärgnevad tegurid.
–
Usaldatav plaan. Igal mehel peab olema kõhklematu usk plaani
usaldatavusse.
–
Distsipliin. Distsipliini tuleb
säilitada
ning igasugust
lõdvakslaskmist valvsuse, agressiivsuse, varjumise ja hügieeni
vallas tuleb karmilt kohelda.
–
Lahinguteenindus. Hea lahinguteenindus on oluline kõikides
sõja staadiumides. Maitsvad toidud, õigesti organiseeritud ja
piisav puhkus ning posti jaotamise ja kokkukorjamise
korraldamine on abinõud, mis aitavad võitlusvaimu kõrgel hoida.
–
Isiklik eeskuju. Kõikide tasandite ülemad peavad ise väga heaks
eeskujuks olema ning igapäevategevust juhendama.
Käitumine rünnaku korral
Ettevalmistatud positsioonidel asuvad üksused peavad selgelt
mõistma, et nad peavad visalt vastu pidama ja võitlema oma
kaevikutest.
Niipea kui nähakse, et vastane rivistub või liigub rünnakule, tuleb
info telefoni või raadio teel kompaniiülemale edastada, kes tellib
toetava suurtükiväe ja miinipildujate kaitsetule.
Rühma sees peab tuletegevus olema juhitud, et ta oleks tõhus.
Seetõttu peavad rühmaülemad ja jaoülemad tagama, et nende
käsud tule avamiseks on selged ning et hoitakse head
laskedistsipliini.
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KAITSERUTIIN
Informatsioon
Vajadus koguda informatsiooni vastase kohta ning samal ajal hoida
informatsiooni enda kohta tema eest saladuses on pidev ja alatine.
Informatsiooni kogutakse alljärgnevatel moodustel:
–
Julgestuse ja luure plaan. See on plaan lahingugrupi
vastutuspiirkonna pidevaks ööpäevaringseks järelevalveks kõiki
olemasolevaid ressursse kasutades. Osana sellest plaanist
peavad rühmad välja panema vaatluspostid ja patrullid.
–
Muud allikad, nagu õhuluure ja elektrooniline sõjapidamine.
Informatsiooni hoitakse saladuses alljärgnevate mooduste abil:
–
Range laskedistsipliin.
–
Pidev tähelepanu moondamisele ja varjumisele (ilma asjatu
liikumise ja kärata).
–
Varajane hoiatamine vastase lähenemisest tunnimeeste,
vaatluspatrullide, sissetungialarmide ja komistustraatide abil.
–
Aktiivne patrullimine ja varitsus.
–
Range raadiodistsipliin.
Side
Sidet, eriti telefoniliine, tuleb regulaarselt kontrollida, et tagada nende
töökord.
Relvad, varustus ja inspekteerimine
Rümaülem peab andma selged käsud kantava riietuse, varustuse ja
relvade kohta.
Käsud peavad sisaldama alljärgnevat.
–
Kogu isiklik varustus peab olema pakitud, kui seda parajasti ei
kasutata. Seljakottide jaoks tuleb varjenditesse nišid kaevata.
–
Varustust ei tohi jätta vedelema laskeavadele, kaitsevallile ega
kaevikust välja.
–
Rätikute, riietuse ja magamiskottide kuivatamine. Tahapoole
kaldu positsioonidel on see lihtsam, kuid olukord õhus on see,
mis dikteerib, kas neid võib positsioonil välja kuivama panna või
mitte.
–
Relvi inspekteeritakse järgemööda jagude kaupa. Korraga ei
tohi lahtivõetult olla rohkem kui üks kuulipilduja rühma kohta.
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Jalgade kontroll, eriti kuumades või väga märgades ilmastikuoludes.
Lisatagavarade ja lisavarustuse väljaandmine, sealhulgas
kaeva-misvahendid, vasarad, traadilõikajad, lambid, raadiopatareid, telefonid ja kaitsevarustus.
Optiliste detailide kontroll, eriti kuumades ja niisketes
tingimustes.
Laskemoona,
laskemoonavarude,
toiduratsioonide,
vee,
riietuse,
isikliku
puhtuse,
käimlate
ja
prügiaukude
inspekteerimine.

Puhkus
Rühmaülem peab tagama, et tema mehed saavad korralikul puhata.
Ainus viis seda saavutada on korraldada puhkus samamoodi nagu
iga teine ülesanne. Sõjas on see üks väärtuslikumaid varandusi.
Puhatakse põhiliselt päeval.
Valmisolek
Valmisolekukäsk antakse tavaliselt hämarusest kuni pimedani ning
veidi enne koitu kuni esimese valguskiireni. Selle alla kuuluvad rutiini
muutused päevasest öiseks ja vastupidi. Valmisolekukäsu võib
kohalik ülem anda oma äranägemise järgi igal ajal, näiteks kui on
rünnakut oodata või kui tuleb mehelt mehele tähtsaid käske edasi
anda. Tavaliselt kestab valmisolek umbes 30 minutit.
Pärast valmisolekukäsu andmist peavad kõik ülemad kontrollima:
–
kas kõik mehed on kohal, valvsad ja korraliku varustusega;
–
kas kõik relvad on mehitatud ja õiges suunas sihitud;
–
kas laskemoona on piisavalt ja kättesaadavas kohas;
–
laskesektoreid;
–
kuulipildujate positsioone ja ülesanded;
–
tunnimehi;
–
tulekaarte;
–
sidet;
–
vaatlejaid;
–
moondamist;
–
riietust ja varustust, sealhulgas ABK-varustust.
Rühm peab alati olema valmisolekus kompaniiülema määratud
ajaks. Seepärast peab rühmaülem oma jagusid vaatamas käima ja
oma kontrolli selleks ajaks lõpetama. Valmisoleku ajal ei tohi rühma
piirkonnas olla mingit maapealset asjatut liikumist.
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6.4. LAHINGUTOETUS
KAUDTULETEGEVUS
Rühmaülem teeb endale maastikuluure käigus selgeks vastase ja
oma rühma tegevusvõimalused tugikoha maa-alal.
Oma tegevuse seisukohalt selgitab ta vähemalt:
–
kuhu paigaldatakse esimene tõrjesihtmärk;
–
kuhu rajatakse julgestusmiiniväli;
–
maa-alad, kuhu peab suutma tulistada tankitõrjerelvadega;
–
kuhu saab koondada käsitulirelvade tuld;
–
kus on soodsamad õhutõrjekuulipilduja tulepositsioonid;
–
kas tugikoha ette jääb maastikukatteid, mille tõttu ei saa
kasutada otselaskerelvade tuld;
–
milline on maastiku varjeomadus;
–
milline on maastik kindlustustööde seisukohalt.
Otsuse põhjal annab rühmaülem kaitsesse hargnemise käsu.
Tulejuhile kästakse tulejuhtimismeeskonna positsiooni asukoht,
laskesektor, tulealustusjoon, tugikoha peamine suund ja nõue
esimese tõrjesihtmärgi asukoha kohta ning kaevikute eesliini joon.
Hargnemise järel jätkab rühmaülem maastikuluuret koos tulejuhi ja
rühmavanemaga. Maastikuluure tulemusena kontrollib vajaduse
korral hargnemise üksikasju. Võimalikust tugikoha eesliini
nihutamisest peab rühmaülem viivitamata teavitama tulejuhti, kuna
see mõjutab tulekasutamisplaani koostamist.
Tulejuht:
–
käsib
sideühenduste
rajamise
ja
tulejuhtimispunkti
mõõdistamise;
–
paigutab tulejuhtimismeeskonna positsioonile;
–
paigaldab tõrjesihtmärgi ning edastab nende andmed kompanii
tuletoetusohvitserile;
–
siirdub koos rühmaülemaga maastikuluurele ja 1. kontrollkäigule.
Suurtükid ja miinipildujad
Kaitses on suurtükkidel ja miinipildujatel alljärgnevad ülesanded.
–
Alustada kurnamist väljaspool otsese tule relvade laskeulatust.
–
Eelnevalt planeeritud kaitsetule ülesanded, mida rakendatakse
esimesel nõudmisel. Sihtmärgid planeeritakse ja koordineeritakse lahingüksuse tasandil.
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Tuleplaanid vasturünnakute toetuseks.
Juhuslike sihtmärkide tulistamine.
Valgustuse ja suitsu tekitamine.

Miinipildujarühm on lahingugrupi oma kaudse lähitoetuse relv.
Suurtükid jaotatakse alljärgnevalt.
–
Esmanõudmisel. Tuletoetus, mis on lahingugrupi kasutada
eesõigusega kõigi teiste üksuste ees (tavaliselt lahingüksusele
antud otsese toetuse patareist).
–
Otseses toetuses. Tagatud tuletoetus, välja arvatud siis, kui on
antud mingile teisele üksusele esmanõudmiseks.
–
Toetuses. Abi on toetatavale lahingugrupile kättesaadav
sõltuvalt esmatähtsatest kohustustest.
Mõnikord antakse rühmaülemale volitus kaitsetuld tellida, seega
peab ta alati teadma, kus sihtmärk asub nii kaardil kui ka maastikul.
Kui ta soovib kaitsetuld, peab ta saatma kompanii juhtimispunkti
ettekande vormis kiire ja täpse informatsiooni. Vastase asukoha võib
anda koordinaatide asemel hoopis toetustule suhtes. Tuli tellitakse
läbi eesliini vaatlusohvitseri või miinipilduja tulejuhi, kui need on
olemas. Kui rühmaülem või jaoülem peab tuld juhtima, kasutab ta
kaudtule sihtmärgi tulejuhtimise protseduure.
PIONEERITEGEVUSEST
Mõisted
Lahingukaevik. Lahingukaevik on taktikaline kaitsekaevik, mis
pakub kaitset ning ühtlasi võimaldab vaatlust ja relvade tõhusat
kasutamist. See võib koosneda laskeosast ja varjumisosast.
Laskeosa. Laskeosa on see osa lahingukaevikust, kust saab vastast
vaadelda ja tulistada. Võib olla ka pealt kaetud, killukaitse.
Varjumisosa. Varjumisosa on see osa lahingukaevikust, mis pakub
sõdurile kaitset, killuvarjega.
Killukaitse. Killukaitse on tugev mullast katus paksusega vähemalt
0,45 m, mis peab pakkuma ballistilist kaitset ja vähendama
tuumakiirguse mõju.
Ülakate. Ülakate on läbipaistmatust materjalist katus, mis pannakse
kaeviku peale, peamiselt kaitseks tuumakuumuse ja -välgu eest. Ta
võib olla abiks varjumisel, kuid ei paku ballistilist kaitset.
Killukaitse. Killukaitse on kaitse mürsukildude eest.
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Kaeviku kavandamine
Kaevik peab olema olukorrale vastav. Selle kavandamisel peab
arvesse võtma maastikku, ohtu, materjale, varustust ja aega ning
meeste oskusi. Siiski, kui maa-ala tuleb kaitsta vastase vastu, kes on
varustatud suurtükkide ja õhutoetusega, peavad kaevikud olema
alati hästi ehitatud ning vajavad killukaitset nii varjumis- kui ka
laskeosadele. Tähtsuselt esimeste hulgas on laskeosa killukaitse
juhtimis- ja kuulipildujakaevikutele.
Kui kindlustustöödeks on vähe aega, võidakse moodustada eraldi
töögrupid näiteks puumaterjali hankimiseks, tõkete ehitamiseks ja
lõhketöödeks. Kindlustustööd peavad olema moondatud igal
tööetapil.
Kaeviku suurus
Sama kehtib meeste arvu kohta ühes kaevikus. Tulemeeskonna
põhimõttel tehakse neljamehekaevikud, st üks igale tulemeeskonnale. See aitab hoida korda ja võitlusvaimu ning lihtsustab
tunnimehe teenistust. Rühma ülesande täitmiseks vajalik kaevikute
arv sõltub siiski olukorrast. Vastavalt sellele tuleb kaevikud paika
panna ning mehed ja relvad nende vahel ära jagada. Kui vähegi
võimalik peaks rühma juhtkonnal olema kaks kaevikut, et rühmaülem
ja rühmavanem oleksid eraldi kaevikutes.
Abivahendid kaevamiseks
Ekskavaator. Selliste masinate suureks eeliseks on nende kiirus,
kuid neil on ka palju puudusi, nagu jälgede jätmine maapinnale ning
piiratud töövõime märja ilmaga ja pimedas. Kui kasutatakse
masinaid, tuleb masinaoperaatorit juhendada. Tõenäoliselt ei tea ta
täpselt neid kaeviku mõõtmeid, mida kaevama peab.
Lõhkeaine. Pinnase lõhkumiseks lahingukaevikute kaevamisel võib
kasutada lõhkeaineid. Üldiselt on nii, et 0,5 kg lõhkeainest, mis on
maetud 0,6 m sügavusele, piisab pinnase lõhkumiseks 0,6 m
raadiuses 0,9 m sügavuses.
Ehitamise aeg. Lahingukaevikute kaevamisele kuluv aeg sõltub
alljärgnevatest teguritest:
–
meeste füüsiline vorm: kas nad on väsinud, kui kaua on
lahingutegevuses olnud;
–
väljaõppe tase;
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maastikutüüp;
ilm;
kasutada olevad abivahendid ja varustus.

Alljärgnevalt anname planeeritud aja, mis kulub väljaõppinud
sõduritel
killukaitse
ja
kattega
varjendiga
neljamehelise
lahingukaeviku kaevamiseks alates masinatega kaevamisest kuni
käsitsi kaevamiseni:
–
esimene etapp (lahingukaevik) – 30 minutit kuni 6 tundi;
–
teine etapp (lahingukaevik varjendiosa killukaitsega) – 2 kuni 24
tundi;
–
kolmas etapp (lahingukaevik killukaitsega varjendiosale ja
laskeosale, kui vaja) – 8 kuni 36 tundi.
Tõkete rajamine
Rühma vastutusalale rajatavate pioneeritõkete ehituse määrab
kompaniiülem. Tõkete rajamisel tuleb arvestada kaudtule-, tankitõrjeja käsitulirelvade koondtulealadega. Tõkete ehitamisel peab
arvestama ka kompanii enda liikumisvajadusi vasturünnakute
tegemisel.
Häirivad tõkkesõlmed rajatakse rühma vastutusala eesossa ja
külgedele selliselt, et kogu vastutusala ulatuses moodustub tõkete
kett.
Julgestusmiiniväljadega
julgestatakse
alguses
rühma
hargnemist ning hiljem kasutatakse neid vastavalt olukorrale
lahingus.
Eesliinil oleva kompanii vastutusalale ehitatud tõkkesõlmed rajatakse
alati esimesse astmesse.
Traattõkked
Traatimine on kiire moodus seada tõkkeid vastase jalaväe teele.
Traatimise eesmärk on aeglustada vastase edasiliikumist ja
suurendada võimalust teda tulistades tabada. Traat peab paiknema
nii, et vastane ei ulataks rühma positsioonile granaate viskama.
Traat peab olema võimaluse korral paigutatud nii, et ta tekitaks
üllatuse. Seepärast peaks ta olema hästi peidetud sellistes kohtades
nagu sissevajunud rajad, hekid ja kõrge rohi.
Traattõketesse ei tohi püünismiine panna, kui just pataljoniülem
vastavat käsku pole andnud. Siis peavad nad olema selgelt
kaardistatud, koostatud olgu miinivälja pass.
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Miinid
Hea paigutusega ja tulega kaetavad hästi varjatud miiniväljad on
tõhusaks takistuseks nii elavjõule kui ka sõidukitele. Miiniväli võib
koosneda tankitõrjemiinidest, jalaväemiinidest või mõlemast,
olenevalt miinivälja eesmärgist.
Miiniväljade tüübid
Blokeeriv miiniväli. Max suurus on 50×100 m. Olenevalt
mineeritava ala suurusest võidakse blokeeriva miinivälja mõõtmeid
vähendada, kuid juhul, kui tõke säilitab tõrjeväärtuse.
Roomikumiinidest miinivälja puhul on miinide paigutamise tihedus
0,5–1 miini rindemeetri kohta.
Häiriv miiniväli. Max suurus 50×50 m ühes häirivas miiniväljas peab
kasutama mitmeid miinitüüpe, milles on max 50 miini. TT-miine võib
olla max 10, millest max 4 võivad olla põhjamiinid; JV kildmiine max
5. Häiriva miinivälja eesmärk on peamiselt vaenlast häirida ja
tekitada temas ebakindlust.
Suunav miiniväli. On max 300 m pikkune ja koosneb 1–3 miinirivist,
mille vahe on 10–20 m. Kasutatakse ainult tankimiine.
Pettemiiniväli. Piirkond, kus tegelikult lahingmiine polegi, kuid mis
üritab jätta muljet miiniväljast või selle osast eesmärgiga vaenlast
petta. Märgistatakse täpselt samamoodi nagu miinivälju.
Julgestusmiiniväli. Ehitatakse rühma rühmitusalale oma tegevuse
kaitseks seoses lähikaitsega. Julgestusmiiniväljas kasutatakse max
30 roomikumiini. Miinivälja võib kaasa võtta juhul, kui allüksus siirdub
uue ülesande täitmisele, kui nii teha ei saa, siis koostatakse
miinivälja pass ja kantakse ette kõrgemale ülemale.
Tankitõrjerelvad
Lahingugrupi
tankitõrjerelvade
ühiseks
ülesandeks
on
kaitsepositsioonile sissetungiva vastase soomusüksuse hävitamine.
Rühmaülemale antakse käskudes rühma tankitõrjerelvade
ülesanded ja laskesektorid.
Kui rühmale antakse tankitõrjerelvi lisaks, paigutatakse nad nii, et
katta need tankide lähenemisteed, mis pole veel kaetud.
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Juhtimine ja side
Põhilised sidevahendid on:
–
raadio
–
telefon
–
virgats

–
–
–

käemärgid
vile
hääl

Enamikus
olukordades
kehtestatakse
eetrivaikus
kuni
põhikaitselahingu
alguseni.
Suurem
osa
informatsioonist
edastatakse telefoniliine pidi.
Raadiosidel on kaitse läbiviimiseks eluline tähtsus. Raadioid tuleb
kaitsta ning side parandamiseks peaks kasutama suundantenne.
Virgatsid peavad teadma marsruute jaopositsioonide ja rühma
juhtimispunkti ning kompanii vahel. Kõikidest võitlejatest peavad just
nemad kõige rangemalt rajadistsipliinist kinni pidama.
Rühmaülemad ja jaoülemad peavad tagama, et nende mehi saab
häire korral vaikselt valmisolekusse viia ning et tunnimehed on
võimelised oma jaoülemaid kiiresti ja vaikselt alarmeerima.
Traat või nöör tuleb paigutada häirenööriks kaevikust kaevikuni
jaopiirkonnas ning jaoülema kaevikust rühmaülema kaevikuni. Häire
edasiandmiseks võib kasutada tõmmete süsteemi.
Vilet kuuldakse tavaliselt ka üle lahingukära, seega on see väga hea
sidevahend.
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JVR RÜNNAK

7.1. ALUSED
Jalaväekompanii ründab reeglina kõrgema üksuse koosseisus,
vastavalt maastikule 500–700 m, läbimurdelõigus kuni 300 m
laiuselt, JVR ründab kompanii koosseisus 200–300 m laiuselt,
murdepunktis 50–100m laiuselt.
JVR võib tegutseda kompanii koosseisus:
–
pealöögisuunal ründava üksusena;
–
pealöögisuunal toetava üksusena;
–
abilöögisuunal toetava üksusena.

EESMÄRGID
Pealetungilahingu eesmärkideks võib olla:
–
vastase jõudude löömine;
–
tähtsa või võtmeala hõivamine või kaitsmine;
–
vastase ressursside hõivamine;
–
informatsiooni hankimine;
–
vastase petmine ja eksitamine;
–
vastase hoidmine (fikseerimine) positsioonidel;
–
vastase rünnaku nurjamine (ennetamine);
–
pealetungilahingu tegurid.
Pealetungilahingu edu sõltub järgnevatest faktoritest:
– üllatus;
– koordineerimine;
– kiirus;
– paindlikkus;
– kontsentratsioon;
– julgus.
Üllatus. Vastast saab üllatada ajas, kohas ja tegutsemisviisiga.
Näiteks saab vastast üllatada rünnates teda halva nähtavusega
tingimustes, kasutades ebastandardseid taktikalisi lahendusi,
tegutsedes väikeste üksustena või kasutades sisseimbumist.
Kergejalaväe prioriteet rünnakul on üllatus.
Kiirus. Tegutsemise kiirus (hoog) soodustab vastase üllatamist, lööb
vastase tasakaalust välja, aitab kaasa ründava üksuse julgeolekule
ja takistab kaitselahingut pidaval üksusel rakendada vastumeetmeid.
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Tegutsemise kiirust tuleb planeerida. JVR saavutab oma
tegutsemise kiiruse eelkõige kasutades lihtsaid lahinguplaane ja
kergesti arusaadavaid käske ning ka langenud võitlusvõimega
allüksuste
kiiret
asendamist.
Tegutsemise
kiirus
sõltub
luureandmetest, samuti võib kiirust lisada, vähendades sõdurite
varustuse koormat, kasutades olukorrale vastavat liikumismoodust ja
valides selleks kergelt läbitavaid teid.
Kontsentratsioon. Rünnaku olulisel hetkel tuleb üksuse kogu
lahingujõud
koondada
kõige
tähtsamasse
punkti
(k.a
teenindustoetus). Tuleb saavutada hetkeline lahingujõu ülekaal.
Ründav üksus liigub tihti üle aladest, mille vastane on
kaitsetegevuseks ette valmistanud ja seepärast on ta avatud vastase
tulele. Lahingujõu koondamine võib vähendada vastase tule
efektiivsust.
Koordineerimine. Tegutsemise koordineerimise all mõeldakse
pealetungi elementide (ründavate, katvate, toetavate, reserv- ja
muude üksused) kooskõlastatud tegutsemist. Pealetungi elementide
omavaheline koostöö on eduka pealetungi üks olulisemaid tegureid.
Selle eelduseks on lihtne, kuid samas ka paindlik lahinguplaan.
Võimalusel harjutatakse see eelnevalt läbi (maastikul, maketil,
kaardil).
Paindlikkus. Lahingus muudetakse paljud plaanid vastavalt tekkinud
olukorrale. Nende muutmist lihtsustavad läbimõeldud lahingukäsud
ja pädevad ülemad. Ülem peab arvestama võimalike muutustega ja
kasutama vastuabinõusid. Paindlikkust tuleb arvestada juba
lahingukava koostamisel. Võimalikud muutused tulevad ilmsiks
sõjamängus. Paindlikkust suurendab üksuse reserv.
Julgus. See on valmisolek riskeerida edu nimel. Lahingu võitmiseks
peavad julged olema kõik. Paljud lahingud on võidetud, kasutades
ebareeglipäraseid tegutsemisviise. Nende kasutamise julgus sõltub
kogemustest ja kujutlusvõimest. Pealetungilahingute eelduseks on
alati olnud julgus ja kaalutletud risk. Kuid need peavad kokku sobima
kõrgema ülema ülesandega ja kavatsusega.
JVR RÜNNAKUTE ERINEVAD TÜÜBID
JVR kasutab järgnevaid rünnaku tüüpe:
–
ettevalmistamata rünnak;
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ettevalmistatud rünnak;
reid;
varitsus;
nurjamisrünnak;
vasturünnak.

Ettevalmistamata rünnak viiakse läbi, kui JVR satub vastasega
kokku ootamatult (kohtamislahing) ja teda on võimalik rünnata.
Ettevalmistamata rünnaku edu sõltub tegutsemise kiirusest ja plaani
lihtsusest. Oluline on ka vastase avastamine enne teda ning
tegutsemise agressiivsus.
Sattudes sellisesse kontakti, tuleb reageerida väga kiiresti:
hargneda, vastane maha suruda, teda rünnata (küljelt, nõrgast
kohast, muust läbipääsust) ja kanda sellest ette kõrgemale ülemale.
Ettevalmistamata rünnaku läbiviimisel tuleb võimalusel läbida samad
etapid nagu ettevalmistatud rünnaku puhulgi, keskendudes ainult
olulisele. Rünnaku läbiviimist toetab jagude ja rühma drill.
Rühmaülem peab andma lühima käsu, mis käivitab hetkega
tegevuse.
Ettevalmistatud rünnaku puhul on kogu tegevus eelnevalt
planeeritud ja ettevalmistuseks on aega rohkem. JVR võib rünnata
vastast iseseisvalt või kompanii koosseisus.
Reid on üllatav rünnak vastase territooriumil asuvale objektile, mis
sisaldab
ka
varjatud
liikumist
(näiteks
sisseimbumist)
rünnakupositsioonidele ja tagasi. Reidi eesmärgiks võib olla
vastasele oluliste positsioonide või objektide purustamine,
varustuspunktide hävitamine ja vangide võtmine või nende
vabastamine. Edukas reid sõltub üllatusest, tulejõust ja
agressiivsusest. Oluline on luureinformatsiooni maksimaalne
ärakasutamine, plaani ettevalmistamine, koordineerimine ja
harjutamine (läbimängimine).
Varitsus on üllatusrünnak liikuva või paigaloleva vastase vastu.
Varitsust kasutatakse nii pealetugi kui ka kaitselahingutes. Varitsust
saab teha kas ainult tulega (tulevaritsus) või tulega ja vastase
ründamisega. Edukas varitsus sõltub täpsusest, agressiivsusest,
kiirusest ja julgusest. Oluline on üllatusmoment, koordineeritud
tulejõud ja šokiefekt, olukorra kontrollimine ülema poolt, julgeoleku
tagamine, plaani lihtsus, väljaõpe ning distsipliin.
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Nurjamisrünnak on rünnak vastase üksuse vastu, kes planeerib
rünnakut. Sellise rünnaku eesmärk on viivitada või ennetada vastase
rünnakut enne tema rünnaku algust (ehk rünnata vastast
esimesena). Nurjamisrünnak on suunatud sinna, kus vastane on
kõige haavatavam (näiteks koondumispiirkonnas, rünnakrivistuses
jne).
Vasturünnak on kaitselahingut pidava üksuse (või selle üksuse
mingi osa) rünnak vastase ründava üksuse vastu. Vasturünnaku
eesmärk võib olla vastase poolt hõivatud maa-ala tagasivõtmine,
edasitunginud vastase üksuse äralõikamine (isoleerimine) või
hävitamine. Vasturünnaku peamine eesmärk on takistada vastasel
saavutamast tema rünnaku eesmärki. Pikaajalistes kaitselahingutes
tehakse vasturünnakuid ka kaitsepositsioonide taastamiseks.
Vasturünnakut teostab reeglina reservis olev või kaitselahinguga
vähem seotud üksus.
JALAVÄERÜHMADE OSALEMINE JVK PEALETUNGI
ETAPPIDEL
Pealetungilahingu etappide
ülesandest ning olukorrast.

hulk

ja

sisu

sõltub

konkreetsest

Pealetungilahingu etappe (vt joonis 7.1.1.) võib jaotada järgmiselt:
–
planeerimine ja ettevalmistamine;
–
liikumine kontakti (või hargnemine lahingukorda);
–
rünnak vastase rühmitusse ja võitlus rühmituses;
–
tegutsemine peale eesmärgi hõivamist.

7.2

LÄBIVIIMINE

Planeerimine ja ettevalmistamine
Planeerimine ja ettevalmistamine koosneb ülesande saamisest KÜlt, isikkooseisu ja varustuse ettevalmistamisest ja tegevuste
harjutamisest. See etapp võib sisaldada ka liikumist kompanii
kogunemisalale (juhul kui ei ole tegemist ettevalmistamata
rünnakuga) ja ettevalmistusi seal. Kogunemisalal jalastutakse.
Jäetakse rünnakul mittevajalikud transpordivahendid kogunemisalale
ja nad moondatakse. Vasturünnaku puhul on kompanii
kogunemisalaks reeglina tema kaitse või reservpositsioonid
(ootepositsioonid).
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Joonis 7.1.1. JVK pealetungi etapid
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Rünnaku tingimused
Jalaväerühm ründab tavaliselt kompanii osana. Kompanii
rünnakuplaanis võib rühmi rakendada kas kõrvuti või astmeliselt eri
tasanditele jaotatuna. Jalaväerühm võib olla kas avangardis või
reservis. Tagumist rühma võib rakendada eelnevalt planeeritud
kõrvalsuunal või reservina eesmärgiga paisata ta suunale, kus
kompanii avangard on edu saavutanud. Avangardrühm tungib
esimesena vastase rühmitusse.

Liikumine kontakti
Selles etapis liigutakse rünnakupositsioonile. Lähtepositsioonil
täpsustatakse allüksuste ülesandeid (TT ja KP), tehakse muid
vajalikke ettevalmistusi ja hargnetakse lahingukorda (kui seda pole
eelnevalt juba tehtud). Lähtepositsioon on võimalusel lähim varjatud
koht vastase positsioonidele, kuhu rühm saab varjatult liikuda ja kus
on piisavalt ruumi lahingukorda hargnemiseks. Sõltuvalt manöövrist
võib lähtepositsioone olla mitu. Lähtepositsioonile jääb rühm
võimalikult lühikeseks ajaks. Etapp lõppeb, kui ründav üksus ületab
lähtejoone.
Liikumise ajal hoiab rühmaülem ühendust kompaniiülemaga, kes
koordineerib rühma liikumist tulenevalt ettevalmistustulest. Tulejuht
peab suutma vajaduse korral koordineerida ettevalmistustuld rühma
liikumise ajal.
Ettevalmistustule ajal peab liikuma vastasele võimalikult lähedale.
Kaudtule lõppedes üritab rühm võimalikult kiiresti rünnata eesmärgi
suunas, enne kui vastane jõuab toibuda ettevalmistustulest. Üldjuhul
on vastase täpne rühmitus ebaselge. Kui vastase tankide asukohad
on teada, siis käsib rühmaülem tankitõrjegrupil need hävitada või
tulejuhil need suitsuga eraldada.

Rünnak vastase rühmitusse ja võitlus rühmituses
Etapp algab lähtejoone ületamisega (H-hetkel). Lähtejoon võib
ühtida lähtepositsiooni eesmise piiriga. Sellele järgneb liikumine
kallaletungijooneni, kallaletung vastase positsioonidele, võitlus
vastase positsioonidel.
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Rühma rünnaku toetuseks võib moodustada tuletoetusgrupi. Rühma
tuletoetusgrupi võib moodustada rühma kuulipilduritest ja tankitõrjegranaadiheituritest, kelle ülesanne on katta rühma liikumist käsus
ettenähtud ajakava või kokkulepitud märkide järgi.
Seda etappi võib pidada kõige raskemaks (olulisemaks), sest
rühmaülem (ja allüksuste ülemad) peavad muutuvas olukorras
reageerima ning tegema kiireid otsuseid (mis võivad muuta kogu
lahingu käiku).
Peale lahingukontakti saavutamist rühm ründab, kasutades tuld ja
liikumist.
Rühmaülem esitab nõuded kaudtule kasutamise osas tulejuhile.
Kaudtule kasutamine vastase rühmituses lahingut pidades on
raskendatud seoses lühikese distantsiga vastaseni. Rühmaülem võib
käskida vastase häirimise, mahasurumise või hävitamise ja sellega
seotud suitsulaskemoona kasutamise, selgitades samas, kuidas ta
kavatseb rünnata.
Rühm jätkab rünnakut eesmärgi suunas tuld ja liikumist kasutades.
Kompaniiülem võib toetada rühma rünnakut andes näiteks kasutada
kaudtuld, tuletoetusüksust ja naaberrühmade tegevusega.
Jalaväekompanii miinipildujarühm võimaldab jalaväe mahasurumist
ja pimedal ajal ka valgustust. Löögiüksus saab liikuda kerge
miinipildujarühma tule toetusel vastasele küllaltki lähedale tulenevalt
väikesest
ohutuskaugusest.
Vastase
tanke
võib
häirida
miinipildujatulega. Suitsumiinidega võidakse tõkestada vastase
tegevust oma rühma vastu.
Rühma jagunemisel juhib rühmaülem rühma tähtsamat osa. Tulejuht
ja sidemees järgnevad üldjuhul rühmaülemale. Juhtimises
kasutatakse muuhulgas hääleketti, erikäske, valgustusraketi püstolit,
käemärke ning raadiojaamasid.

Vastase vasturünnak võib alata juba enne seda, kui rühm
on jõudnud eesmärgile. Rühmaülem tõrjub vasturünnaku,
rühmitades rühma kiiresti positsioonidele, kasutades
kaudtuld ja hävitades vastase tankid.
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Tegevus eesmärgil
Peale rünnaku lõppu (peale vastase hävitamist või löömist või
eesmärgi hõivamist) rühm rühmitub ümber ja valmistub vastase
vasturünnakuteks (asub kaitsele). Vastasega ei tohi kaotada
kontakti. Ümberrühmitumine sisaldab isikkoosseisu andmete
täpsustamist, haavatutele abi andmist, langenute kogumist,
laskemoonaga täiendamist (vajadusel ümberjagamist) ja sõjavangide
kogumist.
Rühm võib kaitsele asuda eesmärgile või sellest väljapoole.
Eesmärgil kaitsele asudes tuleb arvestada sellega, et seda ala
tunneb vastane kõige paremini. Eesmärgilt väljapoole kaitsele
asumisega tuleb arvestada ka sinna liikumisega (ründamisega).
Kaitsele asutakse kaitselahingu põhimõtteid kasutades.
Peale edukat rünnakut võib rühm jätkata rünnakut (kasutades selleks
taktikalist edu). Selleks saab rühmaülem juhiseid kompaniiülemalt.
Eesmärgil rühmitab rühmaülem rühma kiiresti kaitsesse ja annab
tulejuhile nõuded kaudtule kasutamise kohta. Rühmaülem teeb
olukorraettekande kompaniiülemale virgatsi või raadiojaama teel.
Rühmaülem peab veel:
–
säilitama lahingukontakti vastasega vaatluse teel või kui
kompaniiülem käsib;
–
siis lahingugrupiga (oma üksuse edasimineku piirini);
–
kontrollima rühmitust ja jagude lahinguvõimet;
–
võtma ühendust naabritega tulekasutamise kokkuleppimiseks ja
olukorra selgitamiseks;
–
võtma ühendust naabritega informatsiooni vahetamiseks.
Tulejuht paigaldab sihtmärgid nii, et tuld saaks kasutada nii
vasturünnaku tõrjumiseks kui ka rünnaku jätkamiseks kästud
suunda.
RÜHMA LAHINGUDRILLID ETTEVALMISTAMATA RÜNNAKUKS
Lahingudrillid on standardsed meetodid teatud taktikaliste
ülesannete läbiviimiseks kompanii tasandil ja allpool seda. Nende
eesmärgiks on viia taktikalised operatsioonid läbi võimalikult väheste
käskudega, järgides lihtsat ja arusaadavat formaati ja hoides
niimoodi aega kokku.
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Alltoodud rühma lahingudrillide raames on endiselt rakendatavad jao
lahingudrillid.
RÜHMA LAHINGUDRILL 1
Ettevalmistus lahinguks
Planeerimise ja ettevalmistuse käigus läbib RÜ planeerimise ja
otsuse vastuvõtmise protsessi. (vt 2.1.)
Lisaks viib läbi järgmised protseduurid:
–
Märguanded – RÜ käsib märguanded, mida rühmasisesel
suhtlemisel kasutatakse. Igas jaos (tulemeeskonnas) tuleks üks
mees määrata jälgijaks, kes kogu aeg rühmaülemat jälgib.
–
Lahingurivistuse – RÜ otsustab, millist lahingurivistust
kasutada, kui KÜ ei ole seda käskinud. Rühmast moodustatud
lahingpatrulli puhul on normaalseks rivistuseks ‘Rühma V’ ning
lahingudrillid pannakse paika vastavalt sellele rivistusele. RÜ
määrab liikumistee telje.
–
Juhtimine – Rühmaülem peab olema võimeline igal ajal oma
rühma juhtima, kasutades selleks raadiot, vilet, oma häält,
valgustusrakette või käemärke. Juhtimine ei tohi takistada
rühmasisest lahingtehnikalist initsiatiivi. Võimalused otsustavaks
tegevuseks võivad olla üürikesed ning jaoülemad ja laskurid
peavad neid kasutama ilma ülaltpoolt käske ootamata.
–
Rühma igal elemendil peab olema vastastikune toetus. RÜ ja TJ
peab olema piisavalt lähedal, et lahingut jälgida, kuid ta ei peaks
ennast võitlusesse segama. Rühma juhtkond võib kas koos
püsida või olla osadeks jagatud, kusjuures rühmaülem, tulejuht,
sidemees või käskjalg on ühes grupis ning rühmavanem liigub
koos rühma ühe jaoga.
–
Lahinguks ettevalmistamine. Varustuse ja isikkoosseisu
ettevalmistamine jagude kaupa RV juhendamisel.
Rühmaülemad peaksid juhtimist teostama hääle ja käemärkide abil,
mitte liigselt raadiot usaldama. Tulemeeskonna raadioid kasutatakse
info edastamiseks, eriti kui maastiku iseärasused ei võimalda
silmsidet.
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RÜHMA LAHINGUDRILL 2
Reageerimine juhtjao sattumisele vastase efektiivse tule alla
See drill viiakse läbi kolmes etapis. Põhjuseks on juhtjao sattumine
efektiivse tule alla ja liikumine tapmisalast välja varjumispaika.
Rühmaülem peaks leidma juhtjao jaoks kõige parema positsiooni
ning olema valmis seda suitsu või tulekatte varjus varjumiskohast
ümber paigutama. Seejärel valmistub kogu rühm rünnakuks, nagu
allpool näidatud.
Esimene etapp.
–
Rühmaülem ja tulejuht liigub vaatluspositsioonile ja saadab
kompaniiülemale kontaktiettekande.
–
Rühmavanem viib ülejäänud rühma nii kaugele ette kui võimalik,
kuid hoiab neid tulevõitlusest eemal.
–
Niipea kui rühmavanem on tagumised jaod korralikult
varjumiskohtadesse paigutanud, kutsub ta enda juurde
jaoülemad, kes ei ole tulekontaktis ning on valmis neid
käsugrupi kohtumisele saatma.
Teine etapp.
–
Kui rühmaülem otsustab, et vastase positsioon on juhtjao
rünnaku jaoks liiga tugev, teeb ta lahinguhinnangu:
–
kas rühm peab ründama neid vastase positsioone, et täita
oma ülesannet;
–
kas on võimalik rünnata edukalt rühma oma vahenditega;
–
kus ja mis on vastase olulised tugevused ja nõrkused;
–
kui rühm vajab täiendust, siis kui palju ja mida;
–
kuidas rühma rünnakuks ümber formeerida;
–
kui vastase tugevused (põhijõud) asuvad väljaspool rühma
tegevusala, siis kuidas saab toetada kompanii rünnakut.
Eriti peaks ta püüdma kindlaks määrata sügavust ja toetavaid
positsioone. Kui hinnang on tehtud, saadab ta käskjala
rühmavanema juurde eelkäsuga, mis sisaldab alljärgnevat:
–
plaan;
–
ülesannete üldine kirjeldus;
–
käsugrupi koosoleku aeg ja koht;
–
ei mingit liikumist enne / rühma kogunemiskoht;
–
algusaeg;
–
administratiivsed või grupeerimismuudatused.
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Seejärel annab ta juhtjaole käsu tegutseda tulejaona ning näitab
kätte rünnaku suuna.
Lõpuks kannab oma kavatsustest ette kompaniiülemale.

Kolmas etapp.
Kohe, kui käskjalg jõuab kahe tagumise jaoni, rühmavanem:
–
Saadab tagumiste jagude ülemad koos käskjalaga käsugrupi
koosolekule.
–
Tagab julgestuse ja vaatluskontakti rühmaülemaga.
–
Viib ülejäänud rühma kogunemispaika, kasutades selleks kõige
sobivamat taktikalist rivistust.
–
Viib läbi eelkäsus märgitud administratiivsed või grupeerimismuudatused.
–
Samal ajal liigub rühmaülem käsugrupi koosolekule, kus ta
annab lahingukäsud.
RÜHMA LAHINGUDRILL 3
Rünnak vastase rühmitusse
Rühmaülem annab oma käsugrupile lahingukäsud alljärgnevate
alajaotuste kaupa:
–
maastik;
–
olukord: vastane, oma jõud, juurdeantud või äraantud ressursid
ja nende kasutamine;
–
ülesanne;
–
vasak või parem külg;
–
teekond rivistuspaika;
–
liikumiskord;
–
pealetungiülesanded;
–
tule ja liikumise üksikasjad;
–
tankitõrjerelvade ülesanded;
–
edasimineku piir;
–
tuleplaan;
–
algusaeg.
Kui käsud on antud, ühinevad rühmaülem ja tema käsugrupp
ülejäänud rühmaga selle kogunemispaigas, kus rühmaülem
instrueerib rühmavanemat samal ajal, kui jaoülemad annavad käske
oma jagudele.
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Lähenemine
Lähenemiseks on hulk erinevaid võimalusi olenevalt maastikust ja
olukorrast. Läbiviidav tegevus antakse teada eelkäsus.
Rühmavanem võib viia pealetungijaod kogunemispaika; rühmaülema
käsugrupp ühineb rühmaga kogunemispaigas.
Rühmavanem võib juhatada tuletoetusgruppi, mis koosneb
eesmisest jaost. Sellisel juhul juhib rühma selle kogunemispaigas
ühe jaoülema abi, kuni käsugrupp nendega ühineb.
Tavaliselt kasutatakse pudenemise süsteemi (joonis 7.2.1.). See
tähendab, et jagu, mis liigub pealetungi vastasküljel, juhib ja võtab
esimesena sisse laskepositsioonid rivistumispaigas, samal ajal kui
teine pealetungijagu liigub sellest mööda. Sel viisil muutuvad vasak
ja parem tagumine jagu vastavalt vasakuks ja paremaks
pealetungijaoks.
Teine võimalus on, et jagu, mis juhtis liikumist rivistuspaika, võib olla
sama jagu, mis liikus pealetungiküljel; seega juhib vasak tagumine
jagu, kui rühm ründab vasakult.
Rühmaülem võib liikumist isiklikult juhtida; teine võimalus on, et
lähedase kontakti korral vastasega võib liikumist rivistuspaika juhtida
üks jagu, mida rühmaülem on eelnevalt põhjalikult instrueerinud.
Tegevus rivistuspaigas
Sõltub taktikalisest liikumisest, mida lähenemiseks kasutatakse.
Liikumisel kogunemispaigast rivistuspaika juhib rühma tavaliselt
rühmaülem. Rivistuspaiga piirile jõudes saadab ta oma juhtimisgrupi
keskele ja näitab siis esimese jao ülemale kätte tema jao esimese
mehe positsiooni. Esimene jagu paigutub selle esimese mehe ja
rühmaülema grupi vahele. Rühmaülem ühineb oma grupiga
rivistuspaiga keskel ja sellest möödudes näitab teise jao ülemale
kätte tema jao esimese mehe positsiooni. Teine jagu paigutub
esimese mehe ja rivistuspaiga kaugema otsa vahele. Rühmavanema
grupp rivistub rühmaülema grupi taga.
Teine võimalus on, et ta peatub rivistuspaiga keskel. Juhtiv jagu
liigub siis kas temast mööda või asub kohe positsioonidele, nii et
tagumine jagu möödub neist (joonis 7.2.2).
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Kui üks jagu juhib, võib kogu rühm saabuda rännakukorras ja asuda
koheselt lahingurivistusse.
Rivistuspaika minekul liigub rühma juhtkond juhtjao taga. Pealetungi
ajal saadavad rühmaülemat tema käskjalg või sidemees.
Rühmavanemale võib anda ülesande juhtida ühe jao
tuletoetusgruppi.
Kui rühm peaks rivistuspaika liikumisel sattuma mingile vastase
positsioonile, peaks edasine tegevus olema selline, et juhtjaost
eraldub tulemeeskond, kes neutraliseerib vastase. Kui rühm satub
lähenemise ajal vastasega otse vastamisi, tuleb enne rünnaku
jätkamist vastane hävitada. Tegevuskäik on selline, et juhtiv jagu
tegutseb nagu juhtjagu edasiliikumise korral. Kui see jagu pole
suuteline vastast hävitama, annab rühmaülem neile käsu tegutseda
tulejaona, samal ajal kui ta tungib vastasele peale oma kolmanda
jaoga.

Joonis 7.2.1. Juhtjao sattumine vastase tule alla (pudenemine
pealetungiks)
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Joonis 7.2.2. Juhtjao sattumine vastase tule alla
Sööst vastase positsioonidesse
Kui pealetungijaod jõuavad rivistuspaika, kontrollib rühmaülem:
–
kas kõik võitlejad teavad, milline on nende sihtmärk, näidates
kätte liikumissuuna;
–
annab pealetungikäsu ning juhib oma rühma vastase
positsioonile.
Kui pealetungijad lähenevad vastasele, satuvad jaod taas kord
efektiivse tule alla. Siis tuleb kõik vastase positsioonid tulega maha
suruda, et üks tulemeeskond saaks kaevikut rünnata. Ülemad
peavad vastase eesliinipositsioonide üle kontrolli saavutama,
olukorda hindama ja andma edasised käsud võitluse jaoks. Kui
pealetungijad vastasele lähenevad, suurendab tulejagu oma
tulekiirust kindlaksmääratud positsioonidele; üksikute positsioonide
hõivamisel suunatakse tuli ümber sügavuti paiknevate positsioonide
mahasurumiseks.
Kui pealetungijaod on sihtmärgini jõudnud, peavad nad maha
suruma allesjäänud vastase vastupanu ja võitlema sihtmärgist läbi.
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Positsioonidest läbivõitlemine tähendab tulemeeskondade poolt
teostatavat kaevikute puhastamist (rullimine). Tuleb meeles pidada,
et positsioon on tõenäoliselt vastastikuse toetusega. See on lahingu
otsustav etapp, mis nõuab nii rühma- kui ka jaoülematelt vaprust,
otsustusvõimet ja juhtimist, et säilitada pealetungi hoogu ja
positsioon täielikult vastasest puhastada. Rünnaku edukuse
tagamiseks peavad kõik vastase positsioonid olema efektiivselt
tulega maha surutud.

Näide rühma rünnakust tiivalt.

Joonis 7.2.3. Pealetung
Erinevad võimalused
Erinevad võimalused on:
–
Kiire külgrünnak ühe jao poolt, kusjuures kolmas jagu on
reservis.
–
Juhtjao tuletugevuse suurendamine, lisades sellele ühe
tulemeeskonna või koguni terve jao; viimasel puhul antakse
rühmavanemale tavaliselt käsk võtta enda juhtida toetustuli.
–
Juhtjao kasutamine pealetungijaona ja ühe teise jao kasutamine
tulejaona. See sõltub maastikust.

7-15

KVÜÕA

Taktika õppetool

Edasimineku piir
Edasimineku piir tuleb käskudes selgelt teatavaks teha. Positsioon
tuleb
sügavuti
täielikult
puhastada,
et
ükski
vaenlase
toetuspositsioon ei jääks vahele. Siiski, liiga kaugele minnes tekib
oht, et rühm hajub liiga laiali ja vaenlasel on võimalus see ükshaaval
hävitada. Käskudes on harva võimalik väga üksikasjalikuks minna,
välja arvatud ehk vastase positsiooni suhtes, näiteks “Edasimineku
piir on 200 meetrit vastase punkrist”. Maastikul otsustab edasimineku
piiri tavaliselt sobiv varjumiskoht, mis annab hea tulepositsiooni
vasturünnaku või sügavuses asuva vastase vastu.
RÜHMA LAHINGUDRILL 4
Ümberrühmitumine
Ümberrühmitumise eesmärk on asuda kaitsepositsioonidele, et vastu
seista võimalikele vasturünnakutele. On olemas palju tegureid, mis
otsustavad, kus rühm peaks ümber rühmituma vastase positsioonist
lähtudes. Põhiteguriks on maastik, kuid ümberrühmitumispositsiooni
paika pannes tuleks rakendada nii palju kaitsepositsiooni
paikapaneku printsiipe, kui antud olukorras võimalik. Niipea kui
positsioon on määratud, tuleb võimalikult kiiresti kaevata killuvarjega
kaevikud, kui just kohe edasiliikumist ei jätkata.
Jaod asuvad positsioonidele.

Joonis 7.2.4. Ümberrühmitumine pealetungi järel
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Ümberhargnemine pärast vastase positsioone. Ümberhargnemine
peab olema teostatud kiiresti.
Ümberhargnemisel rühmaülem:
–
tagab tulejao (ja rühmale tugevduseks või toetuseks antud
üksuste) ühinemise ülejäänud rühmaga;
–
seab oma asukoha üles positsiooni keskel;
–
saadab
lühikese
olukorraettekande
kompaniiülemale
“Positsioon vallutatud – ümberrühmitumine”;
–
kinnitab jagude positsioonid, sealhulgas kuulipilduja ja
tankitõrjerelva laskesektorid;
–
rühmavanema ettekande saamisel saadab täieliku olukorra
ettekande vastase, kannatanute, laskemoona ja varustuse
kohta.
Rühmavanem:
–
organiseerib jagudest grupi võitlejaid, kes kannavad talle ette
jao laskemoona, kannatanute ja varustuse olukorrast;
–
kasutades töögruppi:
–
evakueerib kannatanud;
–
jaotab ja täiendab laskemoonavarusid;
–
otsib üles vastase surnud;
–
eskordib sõjavangid kompanii juhtimispunkti;
–
teeb rühmaülemale olukorraettekande laskemoona ja
kannatanute kohta niipea kui võimalik.
Ümberhargnemisdrillid ei tohiks olla automaatsed, vaid peavad
olema rakendusvalmis sellest hetkest, kui rühmaülem on kindlaks
teinud, et positsioon on põhjalikult ja täielikult vastasest puhastatud.
Kannatanutele võib anda viivitamatut esmaabi. Kui lahingus tekib
vaheaegu, evakueeritakse nad alles siis, kui lahing on kindlalt
võidetud. Ümberhargnemine toimub kahes osas. Rühmaülem ja
jaoülemad
keskenduvad
taktikalisele
ümberhargnemisele.
Rühmavanem, jaoülemate abid ja töögrupp täidavad kõik
administratiivsed ülesanded, kui taktikaline ümberhargnemine on
lõpetatud.
ETTEVALMISTATUD RÜNNAK
Ettevalmistatud rünnak on suunatud hästiorganiseeritud ja tugeva
vastase kaitse vastu, mis on ründajale tavaliselt teada.
Pealetungivatel üksustel on tihti üsna vähe manööverdusruumi, kuid
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selle puuduse kompenseerib pikem aeg luure tegemiseks ja pataljoni
toetusrelvade
ja
suurtükkide
toetustule
ettevalmistus
ja
koordineerimine. Enamik ettevalmistatud rünnakuid planeeritakse
pataljoni või kompanii tasandil ja rühm tegutseb ainult osana
suuremast üksusest. Siiski võib aset leida ka iseseisev
ettevalmistatud rühma rünnak, näiteks reid väikesele, kuid hästi
kaitstud ja tugevale vastase eelpostile.
Ettevalmistatud rünnaku etappideks on:
–
planeerimine ja ettevalmistus;
–
liikumine rivistuspaika ja lähtejoonele;
–
pealetung;
–
võitlus vastase rühmituses;
–
ümberrühmitumine.
Ettevalmistus
Planeerimise ja ettevalmistuse käigus läbib RÜ planeerimise ja
otsuse vastuvõtmise protsessi (vt 2.1.).
Lisaks sellele teostatakse:
–
lõplik relvade, varustuse ja laskemoona kontroll;
–
moondamine;
–
toitlustamine või toiduratsioonide väljajagamine;
–
sidekontroll;
–
liitumine toetus üksustega;
–
proov (kui selleks aega on).
Käsud
Ettevalmistatud rünnaku korral antakse käsud üksikasjalikult,
kasutades jooniseid ja mudeleid seletamaks maastikku ja plaani.
Rühma- ja jaoülemad võivad maastikku vaadelda vaatluspunktist või
patrulli käigus.
Liikumine rivistuspaika ja lähtejoonele
Kindlaksmääratud ajal liiguvad pealetungiüksused kogunemispiirkonnast rivistuspaika.
Rivistus, mida kasutatakse liikumisel, sõltub alljärgnevast:
–
nõutav liikumiskiirus;
–
maastik;
–
juhtimine;
–
kui tõenäoline on vastase vahelesegamine.
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Kompaniirünnaku korral võib olla vajalik, et üks rühm liigub ülejäänud
pealetungiüksusest eespool ja julgestab jalastumisala ning
lähtejoont. Rühmarünnaku korral võib sama ülesannet täita üks jagu.
Rühm peaks jääma rivistuspaika võimalikult lühikeseks ajaks, sest
piirkond võib olla vastase kaitsetule all. Lõplikud käsud ja
instruktsioonid võib anda rivistuspaigas, kuid tavaliselt piirdutakse
ainult viimase kiire orientatsiooniga.
Rivistuspaik asub tavaliselt sihtmärgile võimalikult lähedal, kuid ei
tohi olla vastase otsese tule ega maastikuvaatluse piirkonnas.
Lähtejoon
Lähtejoon on see joon, mille pealetungivad üksused ületavad
rünnaku algusaja saabumisel. See peab olema selgelt äratuntav. Ta
võib olla kunstlikult märgistatud või mingi looduslik objekt, näiteks tee
või kraav. Tavaliselt on selleks rivistuspaiga eesmine äär; kui
vastase oht on suur, võib ühele rühmale anda ülesande lähtejoont
julgestada. Üksused ületavad lähtejoone rivistuses, mis sobib kõige
paremini juhtimise, liikumise kiiruse, maastiku ja taktikalise
olukorraga.
Pealetung
Ettevalmistatud rünnaku korral tuleb kasutada maksimaalset
võimalikku otsest ja kaudset tuletoetust; pealetungivad üksused
liiguvad oma toetustulega võimalikult lähedal. Suurtüki ja miinipilduja
tuleplaanid peaksid olema paindlikud ning vajaduse korral
muudetakse ajastamise plaane.
Toetustuli katab edasiliikumist. Kui sellel ei õnnestu vastase tuld
maha suruda ja rühm või jagu satub vastase efektiivse ja sihitud
käsirelvade tule alla, on rühmaülemal valida, kas:
–
rühm või jagu jätkab võitlust rünnakudrille kasutades;
–
tekitatakse suitsu, et takistada vastase nähtavust ja/või tuld;
–
tellida suurtüki- või miinipildujatuld, et need vastase tuletegevust
piiraks ja et oleks võimalik jätkata rünnakut.
Suurtükid ja miinipildujad peaksid sihtmärgi neutraliseerimist jätkama
viimase hetkeni, kuid kui nad lõpetavad oma tuletegevuse, võivad
ründavad üksused olla ikka veel sihtmärgist kuni 250 meetri
kaugusel. Kui kaudne tuletoetus on lõppenud, peavad allüksused
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vastase juurde jõudma nii ruttu kui võimalik, kasutades selleks
omatule toetusel liikumisele tuginevaid rünnakudrille.
Võitlus vastase positsioonidel ja hõivamine
Ettevalmistatud rünnaku korral viiakse läbi samad drillid, mis
ettevalmistamata rünnaku puhulgi, kuid rünnaku etapid on
tõenäoliselt pikemad. Kui satutakse vastase efektiivse tule alla, tuleb
koordineerida mahasuruv tuli kõikide vastase positsioonidele
edasiliikumise võimaldamiseks.
Vastase eesliinipositsioonide piirkonnas tekib tavaliselt segadus,
mille vältel ülemad taastavad kontrolli, hindavad olukorda,
koordineerivad edasist mahasuruvat tuld ja annavad käske võitluse
järgmiseks etapiks. Kogu liikumine toimub tavaliselt maksimaalse
vastast mahasuruva tule katte all.
Toetustuli on väga väärtuslik, kui tegu on hästi kaitstud vastase
kuulipildujate ja punkritega.
ÖINE RÜNNAK
Öist rünnakut võib sooritada vaikselt, kuid isegi vaikse rünnaku puhul
on rakendusvalmis varem planeeritud tuleplaan, mis algab
operatsiooni algushetkest. Vaikne rünnak võib kogenematu vastase
valvsuse kergesti uinutada ning tema reageerimine on liiga aeglane,
et oma toetusrelvi ja suurtükke efektiivselt kasutada. Teisest küljest,
öövaatlusseadmete abiga võib ta meid juba varakult avastada ning
siis on vaja maksimaalset tuletoetust, et tema positsioonile liikuda.
Otsus, kas korraldada vaikne või kärarikas rünnak, põhineb
maastikul, vastase reageerimisel patrullidele ja meie oma vägede
väljaõppe tasemel.
Erinevate öise võitluse vahendite, nagu lahinguvälja valgustuse,
vaatlusseadmete, sõidukijuhtimise abivahendite ja relvade sihikute,
tarvitamine teeb ootamatu rünnaku raskeks.
Eeldusel, et ilmastikutingimused on soodsad, võib kaitsja:
–
saada varakult teada tema vastu suunatud rünnakust;
–
leida vastase aktiivsed seadmed;
–
suunata ründaja pihta sihitud või vaadeldav tuli;
–
kasutada oma patrulle tõhusamalt;
–
kindlaks määrata ründaja asukoht, kui see liigub üle lageda
maa-ala.
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Ründaja on siiski võimeline kiiremini liikuma ning kergemini
orienteeruma. Ta suudab avastada ja jälgida vastase liikumist,
kasutada sihitud tuld ja vaadelda kaudset tuld. Rühma öise rünnaku
etapid ja läbiviimine on põhimõtteliselt samad, mis päevalgi.
Kolm asja nõuavad siiski erilist tähelepanu:
–
plaani lihtsus, et aidata juhtimist, mis öösel on raskem;
–
põhjalik luure, võimaluse korral nii päeval kui öösel;
–
üksikasjalik ettevalmistus, sealhulgas proovid.
Öise võitlusvahendite ja vaatlusseadmete kasutuselevõtt ei lahenda
kõiki juhtimisprobleeme, kuid annab ründajale suuremad võimalused
manööverdada lähenemise ja pealetungi käigus.
Olemasolevad juhtimismeetodid on ikka rakendatavad ning
muudatused üldises öise rünnaku kavas sõltuvad üksuste
väljaõppest ning ründajal ja kaitsjal kasutada olevatest öise võitluse
vahenditest.
Kuna öine rünnak on planeeritud aegsasti, kirjeldatakse selle etappe
alljärgnevalt:
–
liikumine jalastumisalale ja lähtejoonele;
–
pealetung;
–
võitlus vastase rühmituses;
–
ümberrühmitumine.
Liikumine rivistuspaika ja lähtejoonele
Kompaniirünnaku korral võib lähtejoone, rivistuspaiga ja marsruudid
märgistada:
–
lintidega;
–
rajamärkidega ja/või lampidega.
Rühmadele antakse teejuhid, et neid õigetele rivistuspositsioonidele
juhatada. Rühmarünnaku korral viivad jao teejuhid, kellega on
eelnevalt võimaluse korral nii öösel kui päeval proovi tehtud, jaod
kogunemispaigast õigetele positsioonidele rivistuspaigal. Need
peaksid olema lihtsalt tähistatud, et öösel ära tunda.

Pealetung
Suunda aitab hoida:
–
kompass;
–
sammulugejad;
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trasseeriva laskemoona kasutamine;
silmatorkavate orientiiride või horisondi (kuu) kasutamine.

Juhid võivad oma seljal kanda midagi valget või helendavat. Vältida
tuleks suuna muutmist pärast lähtejoone ületamist. Jaod peavad
hoidma kontakti nende sisemisel küljel olevate jagudega. Olenevalt
maastikust ja varjumisvõimalustest on juhtimise seisukohalt parem,
kui rivistuspaik on vaenlase positsioonile võimalikult lähedal. See
võimaldab üksustel vastasele võimalikult varjatult läheneda,
kusjuures risk enneaegselt vaatlusseadmete poolt avastatud saada
on väiksem. Seda kasutatakse ka keerulise maastiku ületamisel, kus
on võib-olla kergem liikuda enne pealetungirivistusse asumist
üksikkolonnis liikumine pealetungirivistusse nõuab harjutamist.
Liikumise kiirus sõltub:
–
valguseoludest;
–
vaikusevajadusest;
–
tuleplaanist;
–
tõketest;
–
taimestikust ja maastiku seisukorrast.
Tavaliselt on see ligikaudu poole aeglasem päevasest liikumisest.
Võitlejad peavad liikuma ühtlase kiirusega ja teadma, mida teha siis,
kui vastane kasutab valgustusrakette või muid valgustusvahendeid.
Isegi kui üllatusmoment kaob, on parem, kui juhtimist teostatakse
võimalikult vähese hääle kasutamisega. Hoolikalt kuulatades võivad
pealetungijad saada väärtuslikku informatsiooni vastase asukohast.
Üks öise rünnaku eeliseid on selle psühholoogiline efekt vastasele,
kelle kahtlusi ja hirme teadmatus veelgi võimendab. Sihtmärgile
liikumine nõuab, et ründajad lähenevad vastasele nii, et neid ei
avastata.
Kui vastane avastab rünnaku enne seda, tuleb toimida nii:
–
Kompaniiülem tellib varem kokkulepitud toetustule sihtmärgi
pihta, et vastase tuli neutraliseerida. Kasutatakse valgustust, et
võimaldada paremat juhtimist ja kiiremat liikumist.
–
Rühmad peaksid püüdma jätkata liikumist endises rivistuses.
Kui see on võimatu, peavad nad edasi liikuma T&Li kasutades. Kui
nad on sihtmärgi lähedal, võib lõplik pealetung alata niipea, kui
üksus on avastatud.
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Vastase väikeste elementide hajutatud tuli ei tähenda veel, et
üllatusmoment on kadunud, ega anna märku pealetungi
alustamiseks.
Võitlus vastase rühmituses. Võitlus on öise rünnaku kõige raskem
osa. See nõuab üksikasjalikku väljaõpet ja harjutamist ning peab
toimuma süstemaatiliselt, et vältida segadust ning säilitada kontrolli.
Planeerides tuleb vältida seda, et üks jagu või rühm teisest läbi
läheb.
Ümberhargnemine
Sihtmärgis ümberhargnemise üksikasjad on sarnased päevasele
ümberhargnemisele. Alguses võib koordineeritud kaitse raske olla.
Pimeduses kipuvad jaod oma positsioone liiga üksteise lähedale
paigutama, seda välditakse:
–
selgete ümberhargnemiskäskude andmisega;
–
põhjaliku sidepidamisega jaoülemate vahel;
–
rühmaülema põhjaliku ja varajase koordineerimisega.
Ülemad peaksid kaevikute vahelise ala sammudega ära mõõtma.
Nad peavad teadma toetustule ülesandeid ja seda, kellel on õigus
neid nõuda. Kõik rühma liikmed peavad teadma varem kokkulepitud
märguannetest. Kõik toetusrelvad ning üksused, mis pimeduses
rühmaga ühinevad, peavad olema kaitstud ja teejuhtidega
varustatud.

7.3. LAHINGUTOETUS
KAUDTULETEGEVUS
ALUSED
Rühma rünnakut toetatakse kaudtule ettevalmistustule ja saatetulega
mida juhib üldjuhul kompanii tuletoetusohvitser. Ettevalmistustuli on
üksuse liikumisega ajatabelisse seotud vaadeldav kaudtule
kasutamine millega hävitatakse või surutakse maha murdekohas ja
selle läheduses olev vastane. Ettevalmistustuli on üldjuhul ajaliselt
lühike aga võimas.
Kui rühmadel kompaniis on kasutada ainult üks tuleüksus, siis
tulekasutamist üldjuhul ei seota ajatabeliga. JVR kaudtule tegevust
juhib rühma tulejuht.
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Saatetule hulka kuuluvad rünnakusuunas ning eesmärgi, vaheeesmärgi ja ohtlikumates külgsuundades paigaldatud sihtmärgid.
Saatetule eesmärk on kiirendada tule alustamist ja koondamist
üritades hävitada või maha suruda vastase üksuseid rünnaku käigus
ning tõrjuda vastase vasturünnakuid. Saatetuld ei seota ajatabeliga.
Jalaväekompanii miinipildujarühm
mahasurumist lühidistantsidel.

võimaldab

vastase

jalaväe

Ohutuskaugus on oma tule seisukohalt turvaline kaugus sihtmärgist.
Miinimum ohutuskaugused on:
–
kergetele miinipildujatele 100–150 meetrit;
–
rasketele miinipildujatele ja suurtükkidele 250–500 meetrit.
Lõplikud ohutuskaugused selginevad tule tabavusest murdekohta ja
selle tulemusel tehtud vaatlustulemuste põhjal.
Initsiatiivi enda kätte haaramiseks või üllatusefekti saavutamiseks
võib rünnakut alustada ka ilma kaudtuleta. Sellele vaatamata peab
ettevalmistamata kaudtule kasutamist andes selleks enne lahingu
algust vajalikud käsud tulejuhile.
Ettevalmistused. Tegevus lähtealal
Rühma tulejuht valmistub kasutama kaudtuld rünnaku ajal vastavalt
kompanii tuletoetusohvitseri poolt antud käskudele. Kompanii
tuletoetusohvitser
paigaldab
rünnaku
teekonnale
selgesti
nähtavatesse maastikupunktidesse sobivate vahedega (umbes 500
meetrit) sihtmärke ja edastab need toetavatele tuleüksustele.
Kompanii tuletoetusohvitser käsib esimesena liikuva rühma tulejuhil
suunata kasutada olevad tuleüksused liikumissuunal olevatesse
sihtmärkidesse selleks, et saaks vajaduse korral kiiresti alustada
kaudtule kasutamist.
Liikumine lahingukontaktini
Rühmaülem annab lähtepositsioonil rünnakukäsu, mis sisaldab
üldjuhul:
–
andmeid vastase kohta;
–
kompanii ülesannet;
–
rühma ja jagude ülesandeid;
–
kaudtule kasutamist;
–
tuletoetusüksuse ülesandeid;
–
meditsiini- ja lahingumoonaalase tagalateenistuse ülesandeid;
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liikvele mineku aega lähtepositsioonilt;
H-hetke.

H-hetk kästakse siis, kui ettevalmistustules osaleb rohkem kui üks
tuleüksus. Käsku võib hiljem täiendada vastavalt olukorrale.
Rühmaülem annab tulejuhile edasi kompanii tuletoetusohvitseri
käsu. Käsk on üldjuhul kirjalik.
SIDE
Sidet peetakse rühmas rünnakul liikumisel
vastasega:
kohtumistega;
käskjalgadega;
leppemärkidega.
Lahingutegevuse ajal peetakse sidet raadioga.

kokkupuutesse

Eesmärgile jõudes luuakse kompaniis standardne kaitsekeskuse
kaabelsidevõrk või kaabelsideühendus põhitõrjesuunas võitleva
rühmaga. Rünnaku jätkamisel keritakse sidekaabel või loovutatakse
kõrgemalolevale üksusele, saades vastav sidematerjal asemele.
Lähtealal hoitakse raadiod kuuldel. Lähtealalt rünnakupositsioonile
liikumisel on kehtestatud eetrivaikus. Rünnakupositsioonile mineku
ajal toimub sidepidamine virgatsi kaudu. Kokkupuutel vastasega
peetakse sidet raadiotega.
PIONEERITOETUS
Pioneeritegevuse raskuspunkt on rünnaku erinevatel etappidel:
–
liikumisel paiknemisalalt koondumisalale – marsruudi,
varumarsruutide valik
ja ümbersõitude luure, läbipääsude
rajamine vaenlase tõketest;
–
koondumisalal või jalastumisalal – tõkestamine;
–
rünnaku ajal – läbipääsude rajamine vaenlase tõketesse;
–
rünnaku eesmärgi – tõkestamine ja välikindlustamine.
Planeeritud rünnaku korral on teada vastase tõkete asukohad, mis
paiknevad nende positsioonide läheduses efektiivse tule ulatuses. Et
ründav jagu saaks siseneda vastase positsioonile, peab kasutama
pioneeride abi tõkete kõrvaldamisel. Kui ollakse jõutud vastase poolt
tõkestatud piirkonda, käsib RÜ ühe jao või tulemeeskonna juba
varem määratud positsioonile ülesandega katta pioneeride tegevust.
7-25

KVÜÕA

Taktika õppetool

Pioneerid loovad läbipääsu ja teine ründav jagu tungib vastase
positsioonile ning alustab selle puhastamist, kuniks neil jätkub
vahendeid. Peale selle siseneb juba puhastatud positsioonide kaudu
pioneere katnud jagu ning lõpetab puhastamise.
Kui võitlus on läbi ja positsioon hõivatud, algab ümberrühmitumine.

Joonis 7.3.1. Põhimõtteline skeem koostööst pioneeridega võitlusest
vastase positsioonidel
7-26

KVÜÕA

Ümberhargnemine toimub
valmistamata rünnakul.

Taktika õppetool

samade

drillide

alusel

kui

ette-

Ümberrühmitumine võib olla ettevalmistus positsiooni hoidmisele
mitu päeva või kauemgi. Ümberrühmitumiseks on juba varem antud
selged käsud ja toetusrelvad tuuakse ettepoole, samal ajal kui
üksused kaevuvad ja valmistavad ette tervikliku kaitsepositsiooni.
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TEISED TAKTIKALISED TEGEVUSED

8.1. VIIVITUSLAHING
ALUSED
Viivitus on operatsioon, millega võidetakse aega vastase liikumist
aeglustades ja talle kaotusi tekitades, kusjuures ennast vastasega
lõplikult sidumata, eesmärgiga lasta omadel üksustel ette valmistada
operatsioone vastase hävitamiseks või rünnakute tõrjumiseks.
Viivitus lõppeb tavaliselt ettevalmistatud operatsiooniga nagu kaitse,
rünnak või eemaldumine.
Viivituskeskuse ülesehituses, tugipunktide ja positsioonide
paigutuses järgitakse üldisi kaitselahingu põhimõtteid arvesse võttes
eemaldumist. Rühm osaleb viivituses kompanii koosseisus vastavalt
kõrgema ülema plaanile.
Manöövervabaduse säilitamine ja aja võitmine
Viivituslahingu
kontseptsioon
näeb
ette
oma
üksuste
manöövervabaduse säilitamist, sundides vastast samal ajal
suunama oma jõude korduvalt mitmete, üksteisele järgnevate
lahingupositsioonide vastu. Vaenlasele varitsuse korraldamisega ja
vastupanu avaldamisega lahingupositsioonilt sunnitakse vastane
ümber rühmituma. Sel ajal kui vastane ümber grupeerub ning
alustab manöövrit viivitust pidava üksuse vastu, liigub viivitav üksus
järgnevale lahingupositsioonile. Viivituspositsioonidel ollakse seni
kuni vastane on sunnitud ümber grupeeruma ja manööverdama.
Viivitav üksus liigub ühelt viivituspositsioonilt teisele end vastasega
otsustavalt sidumata. Vastasega säilitatakse lahingukontakt vaid
erinõude korral. Sellisel viisil tegutsedes säilitatakse vabadus
manööverdamiseks. Vastane on sunnitud kasutama ka kaudtuld teda
tulega mõjutanud positsiooni mahasurumiseks, kulutades niiviisi
kaudtule vahendeid. Liikudes edasi ja kohates vastupanu järgmiselt
positsioonilt, on vastane taas sunnitud eelnevalt kirjeldatud aega
nõudvat tegevust kordama. Viivituslahingut pidades võidetakse aega
territooriumi loovutades. Aja võitmine on vajalik kõrgema tasandi
üksuse plaani õnnestumiseks. Selleks plaaniks võib olla kaitsesse
rühmitumine, vasturünnak või taandumiseks sobivate tingimuste
loomine.
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Initsiatiiv
Viivitust ei ole võimalik läbi viia, kui vastasel lastakse haarata
initsiatiiv. Viivitusse määratud üksustelt oodatakse initsiatiivi
võitluses vastasega kõrgema ülema lahingukontseptsiooni raames.
See tähendab pidevalt võimaluse otsimist, et vastast lüüa.
Initsiatiivi aitab saavutada üllatusmoment. Üllatuse aitab tekitada
erinevate positsiooni tüüpide valik erineva ajavahemike tagant.
Samuti on võimalik kasutada lisaks vasturünnakutele mitmeid
tõkkeid, varitsusi ning koondada tuld ja suitsu.
Vastast aeglustatakse ja nõrgestatakse koondtulega, lahingutega
kompanii viivituskeskuses, rühmade viivituspunktide ja jagude
viivituspositsioonide lahingutega ning varitsuste ja vasturünnakutega
kompanii viivitusalal.
Rühm osaleb viivituslahingus vaid kompanii koosseisus. Rühma
viivitusülesanded kompanii koosseisus on:
Viivitus erisuunas

Joonis 8.1.1. Viivitus erisuunas
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Joonis 8.1.2. Rühma varitsus kompanii kooseisus
Viivitus kompanii viivituskeskuses

Joonis 8.1.3.Rühma viivitus kompanii viivituskeskuses
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Vasturünnak vastavalt kompaniiülema käsule

Joonis 8.1.4. Vasturünnak vastavalt kompanii ülema käsule
Viivituskekus moodustub üksteist toetavatest tugipunktidest. Viivituskeskuses tõrjutakse vastast määratud ajahetkeni.
Viivitades kompanii osana, peab rühm lahinguid rühma viivituspositsioonidelt viivituskeskuses, varitsuspositsioonidelt, erisuunal
paiknevalt viivituspositsioonilt või sooritab rünnakuid vastavalt
kompanii ülema käsule.
PLANEERIMINE JA ETTEVALMISTUSED
Viivituslahinguks valmistutakse ette nagu kaitselahinguks (vt 6.2.,
kaitse planeerimine ja ettevalmistamine). Lisaks sellele käsib
kompanii ülem rühmaülemale:
–
hoitava maastikupunkti ajaliselt määratuna;
–
eestpoolt eemalduvate üksuste vastuvõtmise ( vastuvõtujoon,
lahingutegevuse alustamine);
–
rühmade eemaldumise järjekorra;
–
kompanii kogunemiskoha;
–
rühma kogunemiskoha;
–
tulevase ülesande ja sellega seotud ettevalmistused;
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transpordivahendite kasutuse ja paiknemise kohad;
oma asukoha viivituslahingute eri etappidel.

Saanud ülesande, analüüsib rühmaülem olukorda, nagu kaitselahing
seda nõuab, ja planeerib positsioonid vastavalt sellele.
Lisaks sellele:
–
Planeerib
–
rühmasisese eemaldumise järjekorra;
–
eestpoolt eemalduvate üksuste vastvõtmise;
–
jagude kogunemiskohad;
–
eesseisva ülesande maastikuluure ja ettevalmistamise;
–
transpordi kasutuse;
–
haavatute evakueerimise;
–
hooldusega seonduva.
–
–
–
–
–

Teostab
maastikuluure vähemalt rühma kogunemiskohta;
liikumismarsruudi luure;
maastikuluure tulevase ülesande alal;
lepib
kokku
eestpoolt
eemalduva
rühma
ülemaga
vastuvõtujoone, miinitõkete asukoha; kuidas edastatakse info
viimaste eemaldujate kohta; tuletegevuse alustamise;
–
lepib kokku teda vastuvõtva rühma ülemaga vastuvõtujoone,
miinitõkete asukoha; kuidas edastatakse info viimaste
eemaldujate kohta, tuletegevuse alustamise.
Peale seda käsib rühmaülem jaoülematele või kogu jao kuuldes:
–
olukorra;
–
kompanii ülesande ja tegevuse plaani ajaliselt;
–
eestpoolt eemalduvate üksuste vastuvõtmise korra;
–
rühma ülesande ajaliselt;
–
jagude ülesanded, eemaldumisrajad, kogunemiskohad;
–
rühma eemaldumise ja märguande;
–
rühma kogunemiskoha;
–
kaudtule kasutuse;
–
sidepidamise;
–
rühma juhtimiskoha;
–
haavatute evakueerimise;
–
tunnused.
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Ettevalmistuste hulka kuulub ka:
–
erinevate lahingutegevuse situatsioonide harjutamine;
–
eemaldumise harjutamine, kuni rühma kogunemiskohani, kui
aeg ja olukord seda lubavad.
LÄBIVIIMINE
Viivituslahingu läbiviimisel võetakse arvesse kaitselahingu läbiviimise
reegleid.
Läheneva vastase mõjutamist alustatakse tulega kaugelt.
Kasutatakse kõiki võimalusi, et tekitada vastasele kaotusi, ajades
segi tema lahingurivistust, ning sellega sundida teda peatuma
ümber-rühmitumiseks. Juhul kui vastane koondub, on ta avatud
kaudtulele.
Otsustavat lahingukontakti välditakse seni, kuni see ei osutu
vajalikuks ülesande täitmise seisukohast. Iga positsiooni kaitstakse
seni, kuni vastane ähvardab kaitsva üksuse lõplikult siduda või
ümber haarata.
Kompanii kinnitab rühma lahingukontaktist väljumise. Sellest
lähtuvalt määrab rühmaülem jagude taandumise tingimused. Need
tingimused võimaldavad rühma jagudel alustada taandumist
vastavalt varasematele plaanidele – näiteks kui vastane jõuab
etapijooneni või rühmaülema otsese käsu peale. Arvestada tuleb, et
üksus on liikumise ajal märgatavalt haavatavam.
Kui rühm on saanud viivitusülesandeks teostada varitsus, valmistab
ette ja viib selle läbivastavalt varitsuse pidamise reeglitele. Lisaks
sellele peab rühmaülem arvestama, et tema rühm on eestpoolt
eemalduja rollis.
Järgnevale positsioonile liigutakse, juhul kui nõutud tingimused
vastase viivitamiseks on saavutatud. Tule kooskõlastamine taanduva
ja toetava, vastuvõtva, naaber- ja tulekatet tegeva üksuse vahel on
väga oluline. Tuleb eelnevalt mõelda sellele, kuidas anda märku
enda asukohast halva nähtavuse korral.
Rünnaku ülesande võib rühm saada kompanii ülemalt juhul, kui on
tekkinud olukord, kus vastase nõrkusi saab enda huvides ära
kasutada, andes talle kiire ja purustava löögi. Rühma kiirrünnaku
läbiviimise reeglid on toodud rünnakut käsitlevas peatükis (vt 7.2.,
pealetungi läbiviimine).
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LAHINGUTOETUS
Rühmale tagab tuletoetuse kompanii MP-rühm. Tuletoetuse
prioriteedid on paindlikud. Allüksusel, millel on vaatlusülesanne ning
mis näeb kaugele, võib olla kaudtule prioriteet. Hiljem võib see olla
antud allüksusele, kellel on esimesena oht lahingukontaktiks.
Tuletoetus viivituslahingus tuleb planeerida kogu vastutusala
ulatuses. Kaudtuli tuleb koondada piki tõenäolist rünnakukoridori
eesmärgiga maha suruda jalastunud jalavägi ja eraldada see
soomukitest ning suunata seda hävitusaladesse. Samuti tuleb
planeerida suitsu ja tõkketule kasutamine, eesmärgiga hõlbustada
jagude lahingukontaktist väljumist.

Suitsu saab kasutada eemaldumise hõlbustamiseks.
Pioneeritegevus
Pataljoniülem võib anda pioneerirühma kompanii toetuseks
eesmärgiga abistada pataljoni poolt määratud ülesannete täitmisel
vastutusalal või töötab pioneeriüksus määratud tunnid konkreetse
rühma, lahingupositsiooni või hävitusala juures. Esmatähtis peaks
olema tõkestamine ja kaitsepositsioonide rajamine. Rajatavad tõkked
tuleb siduda maastikuga, et pikendada viivitusaega ning julgestada
viivitavat üksust.
Teenindustoetus
Varustuse transport peab olema õigeaegne. Varustuse transport
peab suutma reageerida lahinguvajadustele, kuid see ei tohi
takistada lahinguüksuste liikumist. Varustus ja seadmed, mida ei saa
enam kasutada ega evakueerida, tuleb hävitada. Siiski tuleb
arvestada, et meditsiinivarustuse hävitamine on Genfi konventsiooni
rikkumine.
Laskemoona, iseäranis miinipildujatele, kuulipildujatele ja TTvahenditele kulub suures koguses. Viivituslahingu plaan peab
sisaldama juhiseid varude täiendamiseks, näiteks nagu laskemoona
lahingueelne paigutus järgnevatele positsioonidele.
Meditsiiniabi planeerides tuleb arvestada kõrgenenud tõenäosusega
haavata saamisele. Juhul kui haavatute evakueerimine ei ole
võimalik, tuleb nad koguda kokku ja jätta nende juurde võimalusel
meedik ning tähistada vastavalt Genfi konventsioonile.
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Juhtimine ja side
Juhtimine ja side peab olema korrastatud ja lihtsustatud. Sellele
aitavad kaasa kontrollmeetmed, side mitmekülgsus (dubleerimine),
juhtimispunkti hästi valitud asukoht, mis tagab ülevaate
lahingutegevusest. Raadioside peab olema vähendatud, et vältida
positsioonide avastamist. Tuleb kaaluda teiste sidepidamisviiside,
nagu käskjalgade ja mitmesuguste signaalide kasutamist.

8.2. PATRULLID, PATRULL-LAAGER JA
VAATLUSPOST
PATRULL
Patrullimise eesmärgid on:
–
koguda informatsiooni;
–
hävitada või häirida vastase üksusi;
–
domineerida piirkonda kaitsepositsioonide ees ja üksustevahelistes tühimikes.
Sõjas on raske ülemal planeerida edukat operatsiooni ilma täpse ja
ajakohase informatsioonita. Patrullimine on üks paremaid mooduseid
info hankimiseks.
Patrullimisega tegelevad mõlemad vastaspooled nii päeval kui ka
öösel sõja kõikidel etappidel. Edukas patrullimine nõuab head
planeerimist, individuaalsete oskuste kõrget taset, head meeskonnatööd, tõhusat läbiviimist ja algatusvõimet ning otsusekindlust
patrulliülema poolt. Patrullimine võimaldab agressiivset kaitsetegevust. Eduka patrullimise aluseks on põhjalik ettevalmistus
üksikasjaliku plaani ja käskude näol ning põhjalik proovitegemine.
PATRULLI LIIGID
Käsitletakse kahte liiki patrulle:
–
luurepatrull;
–
lahingupatrull.
Luurepatrull
Luurepatrull on väike patrull, mida kasutatakse info hankimiseks
vastase kohta, soovitavalt ilma tema enese teadmata.
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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.
Luurepatrulli ülesannete hulka kuuluvad:
–
topograafilise informatsiooni kogumine looduslike iseärasuste,
radade ja maapinna seisundi kohta;
–
vastase positsioonide kindlakstegemine;
–
üksikasjade selgitamine vastase positsioonide, miiniväljade ja
tõkete kohta;
–
info hankimine vastase varustuse, harjumuste ja liikumise kohta;
–
oma miiniväljade ja tõkete kontrollimine.
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 varjevõi
lahingupositsioonidele.
Julgestuspatrullid liiguvad oma positsioonile vargsi ja püüavad jääda
varjatuks, kuni nad peavad võitlema või eemalduma. Nende
varustuse hulka peaks kuuluma ka kuulipildujad ja tankitõrjerelv.
Lahingupatrullid
Lahingupatrulli ülesanneteks on segada, varitseda, rünnata vastast
ja viia läbi petteoperatsioone. Patrull on valmis võitlema ning sellele
vastavalt ka varustatud.
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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 luure- ja töögruppide kaitsmine.
Lahingupatrullid on harva väiksemad kui kaks jagu ja juhtimispunkt.
Rühm on ideaalne üksus lahingpatrulliks, seda eelkõige juhtimise,
tulejõu ja elavjõu koha pealt.
Toetuspatrull on lahingpatrulli alaliik ja on tavaliselt jaosuurune.
Toetuspatrullidele antakse tavaliselt alljärgnevaid ülesandeid:
–
teiste patrullide abistamine peale kontakti vastasega
(kannatanud, sõjavangid jne);
–
ülesannete ülevõtmine kontakti tagajärjel tegevusvõimetuks
muutunud patrullilt;
–
kontaktide järeltöö;
–
edasiste ülesannete täitmine väljasolevatelt patrullidelt saadud
“kuuma” info alusel.
Kõikidel väljasolevatel patrullidel peaks olema toetuspatrull; üks
toetuspatrull võib olla valmis toetama mitut patrulli oma piirkonnas.
Olukorrast sõltuvalt võib toetuspatrull jääda oma baasi või minna
välja vaatluspatrullina, et oleks võimalik pakkuda kohest toetust.
Kuna nad tegutsevad peale kontakti vastasega, peavad nad kaasas
kandma raadiosaatjat, kuulipildujaid ja tankitõrjerelvi ning olema
valmis vajaduse korral lahingusse astuma.
Toetuspatrulli ülem peab sidet toetatava patrulli ülemaga ning võtab
osa tema käsugrupist, et saada teada üksikasjad plaani ning nõutava
abi kohta. Seejärel annab ta oma käsud ning viib läbi eraldi proovid
ja patrulli ettevalmistuse.
KOORDINEERIMINE JA PLANEERIMINE
Kohustused
Patrullide üksikasjalik organiseerimine ja koordineerimine võiks olla
pandud ülesandeks kompaniiülema abile.
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Ta oleks vastutav alljärgneva eest.
–
Kõikide patrulliettekannete säilitamine.
–
Patrulli olukorrakaardi pidamine, kus on täpselt näidatud oma
üksuste , miiniväljade ja kaitsetulekohad, eelmistelt patrullidelt
saadud info, eelmised ja soovitatavad patrullimarsruudid.
–
Eelnevas punktis toodud informatsiooni ja lisaks õhufotode ning
kaartide edastamine patrulli instrueerivatele ohvitseridele.
–
Iga patrulliülesande täpne koostamine, et vältida ülesannete
dubleerimist.
–
Patrullide ajakava ja marsruutide paikapanek, et vältida
kordamist ja omavahelisi kokkupõrkeid.
Patrulle võib ka instrueerida kompaniiülema abi, kompaniiülem,
üksuse ülem või staabiülem, kui patrullile antakse eriti tähtis
ülesanne.
Planeerimise aeg
Patrullid tuleks planeerida varakult ette, et jääks aega patrulliülema
täielikuks instrueerimiseks. Samuti tuleb jätta patrulliülemale piisavalt
aega patrulli läbiviimise planeerimiseks, kaartide, õhufotode ja luureettekannete uurimiseks ning luure tegemiseks. Selleks vajaminev
aeg sõltub ülesandest ja sellest, kas patrullis osalejad maa-ala
tunnevad. Kuigi tuleb ette ka selliseid juhtumeid, kus patrullid tuleb
välja saata väga lühikese ettevalmistuse ajaga. Põhjalik
ettevalmistus, planeerimine ja proovitegemine on väga olulised, kui
tahetakse, et patrull oma missiooni täidaks.
Ettevalmistuste järjekord
Tegevusjärjekord võiks olla näiteks selline.
–
Lahingugrupi juhtimispunkt annab eelkorralduse. Patrulliülem
annab esialgse eelkorralduse.
–
Patrulli instrueeriv ohvitser instrueerib patrulliülemat ja
toetuspatrulliülemat (selle olemasolul).
–
Patrulliülem teeb ajahinnangu.
–
Patrulliülem annab eelkorralduse, mis määrab asjassepuutuvad
allüksused ning isikud, kogunemispunkti või käsugrupi aja ja
koha ning aja enne mida liikumist ei toimu ja administratiivsed
instruktsioonid.
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Vaatluskohtade valik kaartide või õhufotode järgi. Luure
planeerimine.
Patrulliülema luure vaatluskohtadest, kui olukord seda
võimaldab.
Ülesande hinnang ja plaan.
Käskude ettevalmistamine ja harjutamine patrulliülema poolt.
Maastikumudeli ettevalmistus patrulliülema asetäitja poolt.
Relvade, varustuse ja sidevahendite kontrollimine ja
ettevalmistus, sealhulgas relvade kontrolllaskmine (kui olukord
võimaldab).
Patrulliülem kohtub patrulli või käsugrupiga vaatluskohas ja
osutab ning kirjeldab maastiku. Kui vaatluskoht puudub võib
seda teha maastikumudelil või kaardil.
Käskude andmine maastikumudeli, kaardi või õhufotode järgi.
Proovitegemine.
Puhkus ja söömine, ettevalmistused jätkuvad.
Varjatud proovitegemine.
Relvade ja varustuse lõplik kontroll patrulliülema poolt.
Patrulltegevus.
Patrulliülem teeb patrullile kokkuvõtte.
Patrulliülema kokkuvõte patrulli grupilt ja patrulliettekande
koostamine.
Kuum jook või söök.

Patrulliülem peab eelnevalt organiseerima ja kontrollima tagasituleva
patrulli vastuvõtuks tehtud administratiivkorraldusi. Peavari, kuivad
riided, toit ja kuum jook peaksid igal ajal saada olema. Enne
patrulltegevust peaks patrulli koosseisule andma võimaluse puhata.
Patrulliülema kokkuvõte patrullile ja patrulliettekande koostamine
peaks toimuma niipea kui patrull tagasi tuleb ja enne kui alustatakse
administratiivtegevusega. Tagasisidest võtab osa terve patrull või siis
ainult patrulliülem. Viimasel juhul peab patrulliülem enne oma
tagasisidet oma patrullile põhjaliku kokkuvõtte tegema.
LUURE
Instruktaaž ja luure
Enne seda, kui patrulliülem oma luure läbi viib, peab instrueeriv ülem
tagama, et tal on üksikasjalik informatsioon.
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Sinna hulka kuulub:
–
patrulli missioon;
–
kogu teadaolev informatsioon vastase kohta;
–
info omade üksuste kohta, nagu eesliini üksuste paigutus, rajad
miiniväljas ja tõketes, kaitsetuli ja komistusraketid, üksikasjad
teiste väljaminevate patrullide kohta, tegevusvalmidus ja selle
lõpp;
–
väljamineku- ja tagasitulekuaeg;
–
igasugused piirangud, mis mõjutavad marsruudi valikut, eriti läbi
omaenda miiniväljade, traattõkete, kaitsetulepiirkondade ja
vastase järelvalve all olevate piirkondade;
–
tuletoetus (kõikidel patrullidel peaks olema tuletoetus);
–
mida teha vastasega kontakti sattumise korral (väljaminekul,
sihtmärgi piirkonnas, tagasiteel) ning kas missiooni jätkata või
katkestada;
–
teemad, mille kohta üksikasjalikku informatsiooni vajatakse;
–
toetuspatrulli tegevus kannatanute abistamisel;
–
igasugused administratiivkorraldused;
–
tunnussõna ja spetsiaalsed äratundmise märguanded ja muud
signaalid.
Patrulliülem peab:
–
veenduma, et talle on antud kogu informatsioon, mida ta vajab,
s.o kaardid, õhufotod, luureettekanded ja eelmiste patrullide
ettekanded;
–
planeerima ja läbi viima üksikasjaliku luure. Kui aega jätkub,
võib see tähendada luurepatrulli väljaskäimist üks öö enne
lahingpatrulli väljaminekut;
–
uurima ülesandega seotud maa-ala, pidades silmas
alljärgnevat:
–
marsruut;
–
tõkked ja takistused;
–
orientiirid.
–
vastase vaatluspostid, kuulamispostid ja järelevalveseadmed;
–
surnud maa-ala ja varjatud lähenemisteed;
–
kohad, kus võib kohata või ise üles seada varitsust;
–
vastase positsioonid, kaitsetulepiirkonnad ja kinnitatud
jooned;
–
kuu ja valgustusvahendite mõju.
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kontrollima väga hoolikalt väljamineku- ja sissetulekumarsruute, etappide pikkust, aegu ja kompassinäitu;
hoidma oma plaani võimalikult lihtsana, eriti kui patrull peab
välja minema öösel;
kandma oma marsruudi, ettekande ja etapijooned (kui on),
kogunemispunktid ja nende hüüdvõi koodnimed kompaniigrupi
(lahingugrupi) staabi operatsioonikaardile, et korrapidajaohvitserid saaksid nendele viidata, kui nad koordineerivad
patrullikava ja tuletoetust. Hüüdnimed ja koodsõnad peavad
olema ka operatsiooni üldkaartidel, eriti aga alljärgnevad teated:
–
tuletoetuse tellimine;
–
informatsiooni edastamine tõkete või vastase asukoha
kohta;
–
korraldused toetuspatrullile kannatanute, sõjavangide jt
kohta.

PATRULLIKÄSUD JA HARJUTAMINE
Käsud
Patrullikäskude ettevalmistamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata
alljärgnevale.
–
Käskude sisu ja nende edasiandmise viis annab panuse patrulli
edukusse. Nad peavad sisaldama patrulli kõiki üksikasju.
Vältima peaks mainida ainult üldiselt tegevust käskudes.
–
Patrullikäsk tuleb alati anda kogu patrullile. Nad tuleb anda
rahulikult, kiirustamata ja järk-järgult ning üksikasjad tuleb
teatavaks teha selles järjekorras, millises nad patrulli ajal
esinevad.
–
Patrulli liikmetele peab andma võimaluse esitada küsimusi iga
järgu lõpus.
–
Kui käsud on antud, peab ülem kontrollima, kas patrulli iga liige
teab oma ülesannet põhjalikult.
Harjutamine
–
–

Harjutamiseks tuleb jätta piisavalt aega.
Patrullid peavad kogu tegevuse korralikult harjutama. Ette võib
tulla olukordi, kus täielikuks harjutamiseks ei ole piisavalt aega.
Sellisel juhul tuleb alati läbiproovida tegevus sihtmärgil.
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Harjutada tuleks avalikult. Selle ajal juhendab ja kritiseerib
patrulli ülem patrulli tegevust, tagades õige tegutsemise sel teel,
et peatab proovi ja parandab vigu. Harjutamine peaks
sisaldama alljärgnevat:
–
liikumisjärjekord ja individuaalsed positsioonid kõikides
kasutatavates rivistustes;
–
rivistuste ja suundade muutmise moodus;
–
tõkete ületamine;
–
tegevus, kui kohatakse vastast marsruudil (vastane
avastab meid esimesena, vastase varitsusse sattumine
jne);
–
tegevus sihtpunktis;
–
märguanded ja signaalid;
–
tegevus peatustel, kogunemispunktides, hädakogunemispunktides ja viimases kogunemispunktis;
–
tegevus valguse kätte või miiniväljale sattumise korral;
–
kannatanute evakueerimine ja sõjavangide eskortimine.
Samuti tuleks korraldada varjatud harjutamine. See peab olema
patrulli peaproov ning seda ei tohi pidada samasuguseks
harjutamiseks, nagu seda on avalik. Varjatud harjutamise korral
võtab patrulliülem sisse oma koha patrullis ja juhib selle
tegevust, kasutades ainult neid märguandeid, mida ka patrullitegevuse ajal kasutatakse. Varjatud harjutamine keskendub
tegevusele viimases kogunemispunktis ja sihtpunktis.

RELVAD JA VARUSTUS
Relvad
Patrullid peavad suutma kiiresti ja maksimaalset reageerida
kontaktile vastasega. Olenevalt olukorrast võib vaja minna
tankitõrjerelvi. Relvad peavad olema laetud ja laskevalmis; kõik
peale teejuhi (esimese sõduri) hoiavad relva kaitseriivis. Patrulliülem
määrab laskurid, kes peavad olema valmis oma relvadest
automaattuld andma (tavaliselt on need ainult teejuhid). Täägid tuleb
kaasa võtta, aga relvadele mitte kinnitada enne, kui selleks vajadus
tekib, näiteks viimases kogunemispunktis enne rünnakut. Kontrollida
tuleb granaadi kaitsesplinte, et nad oleksid eemaldamiseks valmis,
kuid siiski ohutult paigas. Kontrollida tuleks trasseeriva laskemoona
hulka salvedes vajadusel hulka suurendada.
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Varustus
Kõik patrulliliigid kannavad tavaliselt lahingvarustust, sinna hulka
võivad kuuluda ABK-ülikond ja gaasimask. Lähiluure korral võib selle
viimases kogunemispunktis maha jätta nii nagu kogu liigne varustus.
Riietus
Riietus sõltub kliimast ja ilmastikust, kuid peab olema mugav, kandjat
kaitsma ja võimaldama tal liikuda vaikselt ilma teda väsitamata.
Püksid ja avarad varrukad võib sahisemise vältimiseks kleeplindiga
kinnitada.
Üldiselt tuleb vältida alljärgnevat:
–
siledaid pindu, mis kuuvalgel või valgustusrakettide all läikida
võivad;
–
kontrastseid värve;
–
kanget riietust, mis liikumise ajal sahiseb;
–
veekindlat kuube ja pükse, mis kärarikkalt sahisevad (vajaduse
korral võib neid kanda välivormi all);
Jalanõud
Kummikuid tuleks vältida, kuna nad raskendavad liikumist.
Lisavarustus
Patrulliülem peab kaasas kandma alljärgnevat:
–
paks kirjutuspaber ja pehme harilik või must pliiats;
–
märkmeteta kaart või õhufotod;
–
kompass;
–
pimedas loetav kell, soovitavalt võiks kellal olla kate;
–
taskulamp;
–
vastavalt olukorrale meditsiinipaun.
Patrulliülem peaks kaaluma alljärgneva varustuse kandmist patrullis:
–
kanderaam; telkmantel või alusmatt, mis on mõeldud
kasutamiseks ka kanderaamina;
–
toiduratsioonid; Individuaalsed ellujäämispakid või, kui neid ei
ole, peaks tavalisest toidupakist kaasa võtma šokolaadi ja
maiustused; ratsioonidest peaks hädaolukorras jätkuma ka
mõneks päevaks;
–
meditsiinitarbed; patrull peab kaasas kandma väikest, kuid
sisukat meditsiinipauna; igal patrulliliikmel peab olema kaasas
vähemalt kaks individuaalset esmaabipakki.
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PATRULLI LÄBIVIIMINE
Lõplik kontroll
Enne patrulli väljaminekut peab ülem läbi viima viimase kontrolli,
veendumaks, et patrulli liikmed on korralikult varustatud ja
ettevalmistatud. Kellelgi ei tohi kaasas olla asju, mis võivad vastase
kätte sattumisel viimasele väärtuslikku informatsiooni anda. Patrulli
liikmed peavad olema korralikult moondatud. Peakate ei tohi katta
kõrvu.
Välioskused
Liikumine peab olema vaikne ja vaatlemine hea. Oluline on teha
sagedasi kuulatamispeatusi. Peatuste ajal peaks patrull pikali heitma
ja teostama hoolikat vaatlust kõikides suundades. Ülem võiks
kasutada binoklit maa-ala läbiotsimiseks. Patrull peab olema täiesti
hääletu ja pingsalt kuulama. Öösel on kõrvadest rohkem kasu kui
silmadest. Patrull ei tohi enne liikuda, kui on kindlaks tehtud, et
kedagi ei ole läheduses. Sellised peatused võtavad palju aega, kuid
on olulised patrulli edukuse seisukohalt. Peatuste vahel peaks patrull
liikuma suurima võimaliku kiirusega, kuid väga valvsalt ja nii vaikselt
kui võimalik.
Rivistused
Kasutatav rivistus sõltub alljärgnevatest teguritest:
– juhtimine
– suurus
– maastik
– varjumine
– kaitse
Rivistus peab olema võimalikult lihtne. “Malelaud” ja “noolepea” on
kasulikud rivistused. Üksikkolonni tuleks võimaluse korral vältida,
kuid selle määrab maastik. Sõduritevaheline kaugus sõltub nähtavusest ja maastikust. Patrulli võtmeisikute asukoht rivistuses sõltub
paljudest teguritest, kuid tavaliselt kehtivad alljärgnevad reeglid:
–
Patrulliülem peaks olema esiotsale lähedal, kuid mitte esimene.
Tema positsioon peab võimaldama patrulli orienteerumise ja
tegevuse juhtimist.
–
Patrulliülema abi peaks olema tagumise otsa lähedal, aga mitte
viimane. Ta peab juhtima patrulli tagaosa, et patrulli
juhtimiselement oleks jagatud.
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Kuulipildujad peavad pakkuma ringkaitset, kattes eest, tagant ja
külgedelt.
Kui sidevahendit kannab sidemees, peab ta asuma patrulliülema lähedal, et ta saaks informatsiooni kohe patrulliülemale
edastada ning ühtlasi oleks viimasel võimalus raadiosaatjat
kasutada. Kui patrulliülemal on oma sidevahend, asub
sidemees patrullis tagapool, kuna ta on rünnaku korral üheks
esimeseks sihtmärgiks.

Raadiosaatjad
Kõikidel patrullidel peab kaasas olema sidevahend, et anda ning
saada informatsiooni ja tellida tuletoetust. Patrulli sidemees peab
asuma patrulliülema läheduses. Kui raadiosaatja on sisselülitatud,
peab ta võimalusel kasutama kõrvaklappe, kuid üks kõrv peab
vabaks jääma, välja arvatud juhul, kui tingimused ja vastuvõtt on
halvad. Patrull asub kuuldele varem kokkulepitud aegadel, et kanda
ette asjade käigust. Kontakti astumise hetkel peab sidevahend alati
sisselülitatud
olema.
Võimalusel
tuleks
alati
kasutada
sosistamisfunktsiooni ning sidemehe kaitsetuse ja tähtsuse tõttu
peab panema ühe mehe spetsiaalselt teda julgestama.
Marsruudid ja kogunemispunktid (edaspidi KPd)
Marsruudid ja KP-drillid nõuavad palju tähelepanu:
–
Väljamineku ja tagasituleku marsruudid peavad olema erinevad.
Nad peaksid olema jagatud etappideks, millest igaühel on oma
magnetiline suund ja mõõdetud pikkus. Etapp peaks lõppema
mingi öösel kergesti äratuntava objekti juures, mis ei tohi siiski
liialt silmatorkav olla. Kogu patrulli koosseis peab etappe
teadma. Liiga palju etappe teeb plaani keeruliseks. Nad ei
tohiks olla pikemad kui 500 meetrit. See sõltub ka sellest, kui
lihtne või keeruline on maastik.
–
Iga etapi lõpus peaks olema varem kokkulepitud KP. Sihtmärgi
lähedal peaks olema ka viimane kogunemispunkt (edaspidi
VKP). Patrulliülem peab paika panema hädakogunemispunktid
(edaspidi HKP) nii väljamineku kui tagasitulekuteedel. Need
peaksid olema võrdlemisi silmapaistvad objektid, mida võib
hädaolukorras
kasutada
kokkusaamiskohtadena.
Oma
käskudes peab patrulliülem andma üksikasjalikud juhtnöörid
selleks puhuks, kui patrull peaks üksteisest eralduma.
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Oma käskudes peab patrullülem ütlema, kui kaua ta igas KPs
või HKPs ootab, enne kui jälle edasi liigub.
Öösel peaks marsruut vältima silmapaistvaid varjumiskohti,
nagu metsanurgad või -servad, ja ilmselgeid lähenemisteid
nagu rajad, hekid ja sügavad mäekurud, kuna need on kohad,
kuhu vastane tõenäoliselt oma varitsused, vaatluspatrullid või
järelevalveseadmed paigutab. Kui liigutakse mööda langevat
maapinda, peaks patrull liikuma ümber nõlva üsna ülalpool, kuid
mäeharjast eemale hoides. Kõrgemas kohas liikumine
suurendab riski muutuda vastu taevast nähtavaks. Üle
mäeseljaku liikudes peaks patrull roomama ja püüdma kasutada
iga olemasolevat varjumisvõimalust.
Päevasel ajal on varjumine äärmiselt tähtis. Tuleks valida
sellised marsruudid, mis pakuvad võimalikult palju varju.

Öine orienteerumine
On väga oluline, et patrull suudaks leida õige tee. See võib väga
pimedal ööl või paksus udus päris raske olla. Parim abivahend
suuna hoidmiseks öösel on prismaatiline kompass. Abiks on kaartide
ja õhufotode põhjalik uurimine, kuid kõige kindlam viis sihtpunkti
jõuda on liikuda valitud suundade järgi, lugedes iga etapi samme.
Positsioonide kontrollimisel on abiks objektid ja orientiirid. Kompassi
kasutamine öösel nõuab palju harjutamist. Muud orientatsiooni
abivahendid, mida mõnikord võimalik kasutada, on tähed,
suurtükituli, miinipildujatuli, trasseeriv laskemoon ja igasugu muud
valgustusvahendid. Kui nähtavus on hea, peaks üldise liikumissuuna
määramiseks kasutama kompassi, kuigi patrull ise valib oma
teekonna kasutades kõiki maastiku ja varjumise võimalusi.
TÕKKED
Tõkked takistavad patrulli liikumist ja muudavad ta vastase ees
kaitsetuks. Ka maanteid ja aedu tuleks võtta tõketena. Patrulliülem
peab kõigepealt kõiki tõkkeid kontrollima, olgu nad siis looduslikud
või tehislikud. Tõkete ületamine peab toimuma varem harjutatud
võtetega. Segaduste vältimiseks tuleb kõikide tõkete ületamisel
kasutada sama järjekorda. Kogu liikumine läbi või üle tõkke peab
olema hoolikalt läbiviidud ja mitte tormakas, sest patrull on
paratamatult hargnenud ja kaitsetu. Patrull ei tohi kunagi sattuda
olukorda, kus ta ei suuda vastu tulistada, kui vastane teda üllatab.
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Vesitõkked. Mõnikord peavad patrullid ületama vesitõkke või selle
kohta luuret tegema. Sageli on võimalik veest läbi kõndida või ujuda,
kuid võib vaja minna ka paati või mõnda muud käepärast
ületamisvahendit. Ükskõik, kuidas see ka ei toimuks, tuleb seda
põhjalikult harjutada. Sellist sorti operatsioon nõuab erilist hoolikust.
Traattõkked. Kui osutub vajalikuks traat katki lõigata, peaks seda
tegema kaks või isegi kolm sõdurit. Kaks sõdurit, kellel on käes
kindad või mõni riidetükk, hoiavad lõigatavat traati kahelt poolt kinni
ja kolmas lõikab keskelt. See võimaldab pinge all olevat traati
aeglaselt lahti lasta, nii on müraoht väiksem. Lõdval traadil on
tavaliselt vaja poolemeetrine kuni meetrine tükk päris välja lõigata, et
vältida läbiroomamisel traati kinnijäämist. Väikeses patrullis hoiab
üks sõdur traati ja teine lõikab. Kui patrull on traattõkke läbinud,
peaks püüdma selle läbipääsukoha jäljed maskeerida.
Tegevus valguse kätte sattumisel
Kui tulistatakse valgusrakett, on tavaliselt aega pikali visata, enne kui
päris valgeks läheb. Kuna tark vastane ei kipu niisama juhuslikult
valgustusrakette pilduma, vaid teeb seda sihtmärkide leidmise
eesmärgil, peaks patrull siiski valguse kätte sattudes varjuma. Sel
ajal kui piirkond on valgustatud, peaks ühte silma kinni hoidma, et
mitte pimedas nägemise võimet kaotada, ja teist vaatlemiseks
kasutama. Peale valgustusraketi kustumist peab patrull mõneks
minutiks paigale jääma, et pimedas nägemise võime taastuks, ja
selleks, et vastase edasist tegevust kuulatada.
Tegevus komistusraketi otsa sattumisel
Komistustraate on kerge varjata. Raketid süttivad kohe ja põlevad
mõnda aega. Rakett tekitab ka suitsu, mille taustal patrull hästi silma
paistab. Komistusraketid paigutatakse nii, et nad annavad vastasele
varakult teada, kui keegi tema positsioonile läheneb, samuti on nad
tavaliselt vastase aktiivse kontrolli all. Et sellest ohust üle saada, on
patrulli esimesel sõduril soovitav kanda mõnda peenikest oksa või
traati, millega eestpoolt komistustraate otsida ja leida nad ilma
komistusrakette süütamata. Kui komistustraat on leitud, on kõige
targem teguviis proovida tast mööda minna. Kui püütakse sellest üle
minna või see kahjutuks teha, võib rakett kogemata lahti minna.
Patrullid peavad olema valvsad järgmiste komistustraatide suhtes,
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mis on paigaldatud selleks, et püüda ettevaatamatuid, kes peale
esimese komistustraadi ületamist end lõdvaks lasevad. Kui patrull
juhtub mõne raketi otsa komistama, peab ta kohe valguse käest
varju minema ja seejärel liikuma varemvalitud KPsse. Mitte mingil
juhul ei tohi patrull pikali visata kohas, mida rakett valgustab, ega
raisata aega selle peale, et püüda komistusraketti demonteerida. Kui
patrull on vastase tule all, on nad võib-olla sunnitud taanduma
eelnevalt kokkulepitud gruppidega T&Li kasutades.
Tegevus miiniväljale sattumise korral
Nii meie enda kui vastase miiniväljad on tavaliselt märgistatud, mis
hoiatab patrulle juba enne seda, kui keegi jõuab miini peale astuda.
Siiski võib juhtuda, et aed on maha kistud, või on positsioonile
lähenemise teedele üksikuid miine pandud. Sellisel juhul on
esimeseks märgiks miiniväljale sattumisest see, kui mõni patrulli
võitleja miini plahvatama paneb. Kui on kahtlus, et patrull on
sattunud miiniväljale, peavad patrulli liikmed ettevaatlikult pikali
heitma järgmisi miine otsides. Selleks määratud inimesed
puhastavad tee kannatanuteni (kui neid on) ja annavad esmaabi.
Seejärel tagurdab patrull miiniväljalt ära, soovitatavalt üksikkolonnis
mööda sedasama rada, kustkaudu sisse tuldi, otsides miine täägi või
miinioraga. Miiniväljad on ainult siis kasulikud, kui neid kaetakse
tulega, seega on üsna tõenäoline, et patrull satub ka vastase tule
alla. Kui vastane tulistab täpselt, on üsna tõenäoline, et patrull
kannatab vähem kaotusi miiniväljalt ära joostes ja võib-olla mõne
miini plahvatama pannes, kui püüdes tule all rada puhastada.
Tegevus vastasega kohtumisel
Tegevus vastasega kohtumisel või varitsusele sattumisel peab
olema planeeritud ja läbiproovitud enne, kui patrull teele läheb.
Tegevus sõltub patrulli liigist, vastase elavjõust ja olukorrast, kus
kontakti astutakse. Patrullile ei tohiks anda rohkem kui kaks
valikuvõimalust. Patrulliülem peab selgelt märku andma, kumb
tegevus valitakse. Reageering ei tohi olla rajatud ainult patrulliülema
juhtimisele, sest tema ise võib esimesena langeda. Kui vastast
nähakse enne ja missioon on väga tähtis või kui vastane on liiga
suur, et nendega lahingut pidada, peaks patrull lihtsalt varjuma ja
laskma vastasel mööda minna. Siiski peavad olema antud käsud ka
selleks puhuks, kui patrullil pole võimalik vastast vältida. Kui
patrulliülem otsustab vastasega lahingusse astuda, peab patrullil
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teada olema märguanne tule avamiseks, ja mida nad peavad
seejuures peale hakkama. Kui patrulli varitsetakse, peavad nad
viivitamatult pikali viskama ja tagasi tulistama. Põhieesmärk peaks
olema tuua patrull välja tapmispiirkonnast T&Li abiga. Viivitamatu
vasturünnak võib kõne alla tulla suurte lahingpatrullide korral.
Olukorrast olenevalt võib tegevuskäik olla üks alljärgnevatest:
–
viivitamatu vasturünnak;
–
kindlaksmääratud patrulliliikmed viskavad suitsugranaate ja
patrull taandub T&Li kasutades kokkulepitud KPsse;
–
tapmispiirkonnas olijad tulistavad tagasi, samal ajal kui need,
kes vastase tule all ei ole, korraldavad viivitamatu vasturünnaku.
Varitsuse vastu võitlemiseks on juhtimine ja kontroll väga olulised,
seega peab valitud tegevus olema põhjalikult läbiproovitud. Patrullid
ei tohi mitte mingil juhul püüda varitsuse eest ära joosta, sest siis on
nad vastasele kergeks märklauaks.
Tegevus haavatutega
Kõik kannatanud tuleb tagasi tuua. Kui kannatada saamine on
kontakti (varitsuse või miinivälja) tulemus, siis peab patrulliülem
kõigepealt tagama patrulli ohutuse, liikudes T&Li kasutades
kontaktist välja. Kui ta on oma patrulli reorganiseerinud, peab ta
üritama tagasi minna ja mahajäänud kannatanud ära tuua; selleks
võib ta tellida miinipildujate või suurtükkide tule, mis vastase
niikauaks maha surub. Haavatutele tuleb anda esmaabi ja nad
mugavalt seada nii pea kui võimalik.
Tegevus teel sihtmärgile ja tagasiteel on tihti erinev.
–
Teel sihtmärgile tuleb haavatu võib-olla maha jätta, et ta hiljem
tagasiteel üles korjata. Võib-olla saab anda toetuspatrullile
sidevahendi teel ülesande haavatu üles korjata, sel juhul tuleb
ta jätta mingisse kergesti äratuntavasse kohta. Igal juhul tuleb
jätta üks-kaks sõdurit haavatu juurde, et teda kaitsta ja esmaabi
andma. Elavjõu kaotus võib sundida patrulli oma tegevust
katkestama; selleks puhuks tuleb patrulliülemale tema
instrueerimise ajal selged käsud anda. Kontaktis vastasega
haavata saanud sõdurid tuleb tegevuspaigast ära viia, sest
tavaliselt kontrollib vastane pärast kontakti maa-ala läbi.
–
Kui sõdur saab haavata tagasiteel ja kui ta pole just väga raskelt
haavatud, on tavaliselt võimalik teda kahe teise sõduri
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vahel kanda. Kui ta on raskesti haavatud, tuleb relvarihmadest,
puidust, telkmantlitest ja muudest käepärastest vahenditest
kanderaam ehitada. Patrullikäskudes tuleb need sõdurid ära
määrata, kes haavatutega tegelevad ja ka need, kes haavatu
kandjaid kaitsevad.
Patrullisiseselt tuleb paika panna käsuahel patrulli võtmeisikute
(patrulliülem ja sidemees) asendamiseks, juhul kui nad
kannatada saavad.

Sõjavangid
Kui patrull võtab kellegi vangi, olgu see siis tema ülesanne või mitte,
tuleb vang üle anda vastavale struktuuriüksusele. Ka vangidega
tegelemiseks peavad olema kindlaks määratud patrulliliikmed.
Tegevus teel sihtpunkti ja tagasiteel võib olla erinev.
–
Teel sihtmärki ei ole tõenäoliselt eriti mõistlik vangi patrulliga
koos hoida, sest ta võib takistada selle liikumist või teha lärmi,
mis patrulli reedab. Vangi võib valve all maha jätta, et ta siis
tagasiteel kaasa võtta. Teine võimalus on, et toetuspatrull toob
ära nii vangi kui ka tema saatja.
–
Sihtpunktis või tagasiteel võetud vangid tuleb vaigistada, läbi
otsida, et poleks varjatud relvi, ja siduda nii, et takistada nende
põgenemist, kuid mitte liikumist.
Tegevus eraldumise või äraeksimise korral
KP kohta tuleb anda selged käsud juhuks, kui üks patrulliliige või osa
patrullist ülejäänutest lahutatakse. Kontakti tulemusena võivad
mehed täielikult segadusse sattuda ja eksida. Kui nad oma üksusi
otsides ringi ekslevad, võivad nad langeda vangi, saada haavata või
patrulli reeta. Eksinutele tuleb anda käsk kuni päevavalgeni peidus
olla, et seda ohtu vältida; võib anda ka üldiseid instruktsioone, mis
aitaksid neil oma asukoht kindlaks teha ja tagasiteed leida.
Lähenemine sihtpunktile
Sihtpunktile lähemale jõudmisel peab liikumine muutuma
aeglasemaks ja peatused sagedasemateks. Igasugune asjatu lärm
selles faasis reedab patrulli. Eriti tähelepanelik tuleks olla
komistustraatide suhtes.
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Viimane KP ja lähiluure
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
lähiluuregruppi, peab patrulli koosseisus olema eraldi kattegrupp,
mis asub väljaspool VKPd. VKPst ei saa sellist kattetuld anda, sest
see kahjustaks seda positsiooni ja muudaks ta kindlustatud kohana
kasutuks.
VKPsse jõudes heidab patrulliülem maha näoga sihtmärgi poole,
ülejäänud moodustavad tema järgi ringkaitse. Seejärel annab
patrulliülem vaikselt märku, et on jõutud VKPsse. Kogunemispunkt
on valitud kas kaardilt või õhufotolt, ning kui on tegemist suure
patrulliga, peab patrulliülem enne selle hõivamist võib-olla kiire
eelluure läbi viima, et veenduda selle sobivuses. Peale hõivamist
tuleb veeta vähemalt kümme minutit kuulates ja vaadeldes, enne kui
midagi jälle ette võetakse. Seejärel tehakse kõik vajalikud lõplikud
ettevalmistused (seljakottide paigutus, julgestajad pannakse
positsioonidele), enne kui lähiluuregrupp liigub edasi sihtmärgi poole.
Lähiluuregrupi koosseis sõltub patrulli liigist ja ülesandest.
Luurepatrulli puhul koosneb grupp tavaliselt ülemast ja ühest
laskurist. Lahingpatrulli puhul koosneb luuregrupp tavaliselt
patrulliülemast, tuletoetusgrupi ülemast ja ühest laskurist. Varitsuse
jaoks moodustavad luuregrupi ülem, sidemees, jaoülemad ja üks
kuulipildur igast jaost. Kui kasutatakse äralõikamisgruppe, tuleb
kaasa võtta ka nende ülemad.
Tegevus sihtpunktis
Tegevus sihtpunktis sõltub patrulli liigist ja selle ülesandest.
Tavaliselt peab luurepatrull sihtmärgiala hoolikalt jälgima, kuna
lahingpatrulli ülesanne võib olla oma eesmärgi saavutamiseks
võidelda. Tihti on võimalik ette valmistada ja proovida ainult üldist
plaani, millesse tehakse muudatusi VKPs peale esialgset lähiluuret.
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Ülesande lõpuleviimisel taandub patrull VKPsse, reorganiseerub,
jagab kogutud informatsiooni ja lahkub mööda varem valitud
marsruuti.
Tuletoetus
Tuletoetus peab alati olema eelnevalt kokkulepitud ja vajaduse korral
võimalik tellida raadioside teel.
Võimalikud tuleülesanded patrulli toetuseks on:
–
vastase või tema järelevalveseadmete kahjutuks tegemine, kui
need üles leitakse;
–
vastase tähelepanu kõrvale juhtimine ajal, mil patrull ületab
tõket või liigub sihtmärgi lähedal;
–
toetus sihtmärgis;
–
valgustus.
Kokkuvõte. Kõik patrullid peavad tegema kokkuvõtte kohe peale
tagasitulekut. Tavaliselt teeb patrulli kokkuvõtte patrulliülem, kellele
seejärel teeb tagasiside ohvitser, kes tema patrullile käsu andis.
PATRULLILAAGER
ALUSED
Patrullilaager on positsioon, mis peab patrulli pikema peatuse ajal
kaitset pakkuma. Mõned võimalikud põhjused laagri ülesseadmiseks:
– vältida avastamist vastase poolt;
– varjuda, kuni tehakse üksikasjalikku sihtmärgi luuret enne
lõpliku plaani koostamist ja käskude andmist;
– baas, operatsiooni alustamiseks, näiteks rünnaku, varitsuse,
luure või vaatluspostide sisseseadmiseks;
– KPks, peale jõudmist vastase alale väikeste gruppidena või
peale
taandumist
sellest
alast,
et
julgestada
administratiivsetel põhjustel tehtud peatust peale rännakut
või lahingkontakti.
KOLMNURKSE LAAGRI DRILLID
Kõige levinum laagritüüp on rühma kolmnurkne laager. Seda võib
kasutada ka väiksem patrull; kompaniigrupil on tõenäoliselt kolm
eraldi rühmalaagrit, kusjuures kompaniigrupi juhtimispunkt ja juurde
lisatud üksused asuvad erinevate rühmade juures. Mõnedes
piirkondades võib seda drilli kasutada kompanii juhtimispunkti
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ülesseadmiseks, mispuhul rühmad moodustavad kolmnurga küljed ja
jaod asuvad sügavuti rühma alal.
Kolmnurkne rühmalaager tagab
–
ringkaitse kuulipildujaga kolmnurga igas nurgas;
–
vastastikuse toetuse, kus rünnakut ükskõik millisest küljest
saavad katta kaks kuulipildujat kahest erinevast nurgast;
–
juhtimise ja kontrolli lihtsuse, kus rühma juhtkond asub keskel;
–
administratsiooni
lihtsuse
tänu
lihtsale
kompaktsele
ülesehitusele.
LIIKUMINE KOLMNURKSESSE LAAGRISSE ON JAGATUD VIIDE
ETAPPI
Etapp 1 – valik
Võimaliku laagripaiga võib valida kaardilt, aerofotolt, õhuluurel või
otse maastikul. Täpne asukoht tuleb kinnitada luurega ja enne
hõivamist tuleb ala julgestada. Kohavalikul tuleb silmas pidada
alljärgnevat.
–
Ülesanne. Laagri asukoht peab võimaldama patrullil oma
ülesannet võimalikult hästi täita.
–
Asukoht. Valige ala:
–
mida on kerge kaitsta;
–
kus on tihe taimestik, mis pakuks varju vaatluse eest nii
maalt kui õhust;
–
mis on eemal asustatud punktidest ja tsiviilisikute poolt tihti
kasutatavatest kohtadest;
–
kus on juurdepääs veele;
–
mis pakub häid võimalusi varjatud liikumiseks laagrisse ja
laagrist välja;
–
kus on head võimalused sidepidamiseks;
–
Kus on võimalik ligipääs helikopterite maandumispaigale.
–
Vältige:
–
ilmselget positsiooni;
–
teadaolevat või kahtlustatavat vastase positsiooni või
endist vastase positsiooni;
–
mäeseljakuid ja -harju, mida võidakse kasutada
marsruutidel;
–
metsasihte, radu jms;
–
märgi kohti, järske kallakuid ja väikseid orge.
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Joonis 8.2.1. Rühm kiirvaritsuses oma tuldud teele
Etapp 2 – hõivamine
Patrullilaagri kiirel ja tõhusal hõivamisel on oluline roll hästi
arusaadaval drillil. See peaks kuuluma rühma ÜTEsse, et hõivamine
oleks võimalik läbi viia käemärkide abil võimalikult vähese lärmiga.
Variante on päris palju, aga üks soovitatavatest drillidest on
alljärgnev.
–
Rühm peatub valitud laagripaigast eemal. Rühm seab üles kiirvaritsuse (joonis 8.2.1.) oma tuldud teele, et kinni võtta või
hävitada vastase patrullid, mis rühma võib-olla jälitanud on.
–
Rühmaülem ja tema luuregrupp (mille koosseisus on sidemees,
et sidet kontrollida; jaoülemad ja vähemalt üks teejuht) lähevad
edasi, et laagripaik täpselt kindlaks määrata. Ülejäänud
üksusele jääb ülemaks rühmavanem.
Laagripaika jõudmisel on ülesanded sellised:
–
Rühmaülem näitab kätte rühma juhtimispunkti positsiooni ja
kella 6 ning kella 10, 2 positsioonid (kuulipilduja planeeritav
asukoht).
–
Rühmaülem ja jaoülemad määravad kindlaks jao ja
kuulipildujapositsioonid.
–
Sidemees läheb kohta, kus saab olema rühmastaap ja teeb
sidekontrolli.
–
Laagripaiga ümber veetakse nöör, et tagada kolmnurga külgede
sümmeetria laagri hõivamisel rühma poolt.
–
Luure lõpetamisel saadetakse käskjalg ja vähemalt üks
julgestaja rühma juurde tagasi, et nad edestaksid informatsiooni
rühma patrullilaagri asukoha kohta. Rühmavanem juhib rühma
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laagripaika. Jaoülemad võtavad oma jao vastu kella 6-s (mis
on laagri ainukeseks sissekäiguks), ja viivad oma jao määratud
positsioonidele. Igale sõdurile näidatakse kätte tema positsioon
ja laskesektor (joonis 8.2.2.).

Joonis 8.2.2. Laagri hõivamine
Selline hõivamismoodus tagab, et kolmnurga igas nurgas on
kuulipilduja, et lärmi tehakse võimalikult vähe ja järgitakse rajaplaani.
Olles jaoülema poolt oma positsioonile saadetud, võtab iga mees
oma seljakoti seljast ja võtab sisse laskepositsiooni oma laskesektori
katmiseks. Jaoülemad ise peaksid positsioonile asuma keskel, et
nad näeksid rühmaülemat ja enda asetäitjat.
Rühmaülem peab kontrollima laagri suurust, et tagada jagude
siduvus. Jaoülemad kohtuvad temaga oma kuulipildujanurgas; selles
etapis võib veel teha väiksemaid muudatusi laagri asetuses.
Etapp 3 – kontrollpatrull
Rühmaülema märguande peale saadavad kõik jaod välja
kontrollpatrulli oma jao sektori katmiseks. Ülejäänud jagu on
tegevusvalmis.
Jaoülem või tema abi koos ühe-kahe sõduriga lähevad välja läbi
naaberjao kuulipildujapositsiooni. Nad lähevad kuni nähtavusja
kuuldavuspiirini, siis pööravad ja liiguvad paralleelselt oma jao
positsiooniga (koguvad infot oma jao ees olevast maastikust).
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Seejärel
tuleb
kontrollpatrull
tagasi
läbi
oma
jao
kuulipildujapositsiooni. Sel viisil katab kuulipildujapositsioon kõiki
positsioonile viivaid radu.

Kontrollpatrullid peaksid järgi uurima ja rühmaülemale
ette kandma:
–
–
–
–
–
–
–

märgid vastase hiljutise tegevuse kohta;
võimalikud vastase lähenemisteed;
ootamatud tõkked (miinid ja orud);
ojad ja domineeriv maastik;
võimalikud hädakogunemiskohad; .
kui on läbi viidud põhjalik luure, pole mõnikord vajagi kohe peale
hõivamist kontrollpatrulle välja saata, eriti veel öösiti;
kui hõivamise ja pimeduse saabumise vahele ei jää eriti palju
aega, võivad rühmaülemad kaaluda kontrollpatrullide ärajätmist;
kui aga patrull peab ka järgmisel päeval samasse laagrisse
jääma, tuleb kontrollpatrullid kindlasti koos koiduga välja saata.

Etapp 4 – tunnimehed
Kui kontrollpatrull on läbi viidud, mehitatakse valvepostid. Sealjuures
tuleb silmas pidada alljärgnevat.
–
Tunnimehed tuleb paigutada väljapoole laagri kuuldeulatust (et
vältida tähelepanu kõrvalejuhtimist ja hoiatada rühma enne, kui
vastane laagrit kuuleb).
–
Tavaliselt piisab, kui iga jagu paneb välja ühe tunnimehe.
–
Tunnimeeste ülesanne on hoiatada varakult vastase
lähenemisest. Neil peavad olema oma käsitulirelv, kuid
tulistavad nad ainult enesekaitseks. Tagasitee laagrisse läheb
läbi kuulipilduja-positsiooni ja peab olema selgesti arusaadav.
–
Tunnimeestel peab olema side kuulipildujapositsioonidega.
Sinna hulka kuulub sidepidamisnöör ja võib-olla ka raadiosaatja.
–
Tunnimehed asuvad väljaspool laagrit ainult päevasel ajal
(päikese tõusust päikese loojanguni).
–
Öösel mehitavad iga kuulipildujapositsiooni kaks tunnimeest.
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Etapp 5 – tööaeg
Kui tunnimehed on välja pandud, algab laagrikindlustamise töö.
Ülesanneteks on:
–
Positsioonide ja tulealade ettevalmistus, varjete kaevamine,
häireseadmete (näiteks komistustraadid) ja lõhkeseadmete
(näiteks suundmiinid) paigaldamine.
–
Raja ettevalmistamine, mis võimaldaks vaikset liikumist ümber
positsiooni. Positsioonid peaksid olema raja välisküljel. Sõdurid
paiknevad ja võitlevad oma positsioonil. Nöör peab olema
positsioonidest ainult natuke seespool, et märgistada rada ja
takistada öösel kogemata laagrist väljasattumist. Päevasel ajal
lastakse nöör alla maapinnale.
–
Sidepidamisnööri tõmbamine tunnimeestest kuulipildujapositsioonideni
ja/või
jaoülemateni
ja
jaoülematest
rühmaülemani.
–
Rühmaülema kinnitavad käsud, mis panevad paika operatsiooni
ja administratiivrutiini. See on sarnane kaitserutiinile ja hõlmab
alljärgnevat:
–
eelseisvad operatsioonid (s.t. patrullid);
–
häire ja tegevusvalmiduse süsteem (ja selle proovimine);
–
tuleavamiskäsud ja laagri kaitse; rühma hädakogunemispunkti asukoht;
–
tunnimeeste graafik;
–
varude täiendamine;
–
magamine ja söömine;
–
rajadistsipliin;
–
relvade puhastamine kordamööda;
–
käimlad – need peaksid olema laagri piires või sellest
väljas tunnimeeste vaatlussektoris.
Julgeolek
Rühmaülem peab tagama, et:
–
tunnimehed on korralikult postidel ja instrueeritud;
–
tunnimeestega on hea side, et saadaks varakult teada vastase
lähenemisest;
–
säiliks ringkaitse;
–
säilitatakse lahingudistsipliini. Sinna hulka kuulub:
–
õige moondamine;
–
ei tohi olla liigset valgust, lõhnu ega mittevajalikku lärmi;
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rakmed ja relvad on kogu aeg kaasas. Kasutuses mitteolev
varustus on ära pandud;
laager on võimalikult kompaktne;
kontrollpatrullid saadetakse välja esimese ja viimase valgusega;
kogu liikumine laagrisse toimub läbi kella 6 või mööda rada,
mida kasutati hõivamiseks. Ettevaatusabinõud tuleb tarvitusele
võtta võimalike vastase jälitajate suhtes.
–

–
–
–

Sageli esinevad muudatused standardses laagridrillis
Mitte ükski drill ei suuda kõiki asjaolusid ette näha. Sageli esinevad
muudatused standardsetes drillides on alljärgnevad.
–
Jaoülemad ei osale luures, vaid jäävad põhiüksuse juurde ning
juhatatakse kohale koos oma jagudega teejuhtide poolt.
–
Jaoülemad lähevad tagasi, et tuua kohale põhivägi. See on
kasulik siis, kui olukord tingib muudatusi ÜTE hõivamisdrillis.
–
Jaod võivad hõivamise läbi viia erinevas järjekorras või liikuda
kella 6st rühma juhtimispunkti ja sealt edasi oma jaopiirkonda.
Sel juhul jääb ära vajadus eelnevalt paikapandud
liikumisjärjekorra järele, mida kirjeldatav drill nõuab.
–
Jaoülem võib oma tunnimehe välja panna kontrollpatrullilt tagasi
tulles.
TAKTIKALISED MUUDATUSED LAAGRIDRILLIDES
Kiirlaager on laager, kus peatutakse ainult lühikest aega,
söömiseks, käskudeks, laagrisse jäämise või varitsuseelse luure ajal,
või lõplikus kogunemispunktis patrulli ajal. Igal võimalikul juhul tuleb
ringkaitse saavutada kolmnurkse laagri kasutuselevõtuga. Täielikud
laagridrillid on aeganõudvad ning seepärast tuleb kiirlaagri drille ja
rivistust kohandada vastavalt kasutada olevale ajale, taimestikule ja
maastikule. Istutatud metsades, kus puude asetus ei sobi
kolmnurkseks laagriks ja mõjutab tegevusvalmiduse positsioonidel
olevate meeste laske-positsioone, tuleb kasutusele võtta teistsugune
rivistus.
Jao liikumiskord on sama nagu ennegi, kuid nüüd on kuulipilduja kas
ees või taga. Jagude positsioonid ei muutu, mis tähendab, et jaod
võivad kohale tulla iseseisvalt. Rühmaülem peaks luure läbi viima,
kuid see ei pea olema nii üksikasjalik.
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Kiirlaagri kohta tuleks meeles pidada alljärgnevat.
–
Kui aega on, viib ülem enne hõivamist läbi kiire luure.
–
Kontrollpatrulle välja ei saadeta, kui just patrulliülem ei otsusta
laiendada kiirlaagrit pärislaagriks.
–
Tunnimehi ei paigutata väljapoole laagrit, välja arvatud juhul, kui
peatumisaeg pikeneb või kui on oht ennast reeta
toidutegemisvõi käskude müraga.
–
Laagrit ei ümbritseta nööriga, radasid ei puhastata, peavarje ei
kasutata, kui just peatumisaeg ei pikene.
–
Miinimumina on mehitatud kuulipildujad. Maksimumvariandis on
lahinguvalmiduses kogu allüksus.
–
Kiirlaagri kaitse parandamiseks võib kasutada suundmiine.
Vaikset laagrit kasutatakse lühiajalisteks puhkepausideks öösiti
ohtlikus piirkonnas, väga tähtsal kohal on salajasus ja varjumine.
Meeles tuleb pidada alljärgnevat.
–
Kasutada tuleb kõige tihedamat võimalikku katet.
–
Moodustatakse kas ring või kolmnurk, mehed lamavad õlg õla
kõrval näoga väljapoole.
–
Hõivamine toimub tavaliselt hetk enne pimeduse saabumist.
Positsioonilt lahkutakse kohe, kui valgeks läheb.
–
Kaevamine ja telkide püstitamine on keelatud.
–
Tunnimehed paigutatakse:
–
paar tunnimeest laagri keskel;
–
paar tunnimeest iga jao kohta; liikumise vähendamiseks
täidavad tunnimehed oma ülesandeid oma positsioonidelt.
–
Toiduvalmistamine on tavaliselt keelatud, kuid seda võib teha
enne hõivamist ja peale lahkumist.
–
Suundmiinid
paigaldatakse
nii,
et
lõhkemasin
jääb
patrulliülemale.
–
Iga sõdur peab teadma, kus patrulliülem asub.
Patrullilaagris toimub kontakt vastasega tõenäoliselt väikese
vahemaa tagant, kus relv peab olema automaattule režiimil.
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VAATLUSPOSTID
ÜLDINE
Kõikide tasandite ülemad nõuavad maksimaalset võimalikku
informatsiooni vastase tugevuse, liikumise, positsioonide ja
kavatsuste kohta. Kaitse korral ja ka muudes olukordades on
vaatluspostid väga tõhusaks mooduseks informatsiooni hankida.
Valik
Vaatlusposti asukohta valides tuleb silmas pidada alljärgnevat.
–
Vaatlus. See peab võimaldama käskudes toodud piirkonna
vaatlust.
–
Vaatlussektor ja -ala. Vaatluspost peaks katma võimalikult laia
sektori ja sisaldama võimalikult vähe varjatud maad.
–
Lähenemine ja lahkumine. Mõlemad peaksid aset leidma
varjatult. See on eriti tähtis juhul, kui vaatluspost opereerib
püsivast baasist.
–
Varje. Tule ja vaatluse eest peab varjuma. Peaaegu alati on
vajalik kaevumine. Valitud positsioon ei tohi olla ilmselge
vaatlusposti asukoht.
–
Side. Raadiosaatja peab valitud positsioonil töötama. Vajaduse
korral tuleb positsioonile vedada telefoniliinid. Raadiot peaks
võimalikult vähe kasutama, et vältida avastamist vastase poolt.
–
Varupositsioonid. Need peavad olema kindlaks määratud
selleks puhuks, kui osutub vajalikuks mujale liikuda.
–
Vajalik elavjõud. Peab olema tasakaalus varjumisvajadusega ja
võimalustega.

Koosseis
Kui jaole antakse pikema kestusega vaatluspostiülesanne, jagatakse
jagu kaheks grupiks; üks grupp on vaatluspostil, teine puhkab
tagalas (joonis 8.2.3.). Grupeering võib olla näiteks selline:
–
Grupp A
–
jaoülem
–
KP abi (tunnimees)
–
TT-granaadiheitur
–
KP
–
laskur/Ttabi
–
Grupp B
–
jaoülema abi
–
laskur/TTabi (tunnimees)
–
TT-granaadiheitur
–
laskur
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Need kaks gruppi vahetavad teineteist välja iga 12 tunni tagant (või
sagedamini).

Joonis 8.2.3. Vaatlusposti ülesehitus
LÄBIVIIMINE
VP läbiviimisel on kuus etappi:
–
planeerimine ja ettevalmistus;
–
liikumine VKPsse;
–
luure; .
–
vaatlusposti positsiooni hõivamine;
–
vaatlusposti töörutiin;
–
taandumine.
Planeerimine ja ettevalmistus. Ettevalmistuste järjekord on sama,
nagu patrulli puhulgi ning on organiseeritud alljärgnevalt.
–
Antakse eelkorraldus. Valitakse koosseis, varustus kogutakse
kokku ja pakitakse.
–
Vaatlusposti ülem saab käsud.
–
Vaatlusposti ülem teeb oma hinnangu ja plaani. Päris tihti
valitakse vaatluspost kaardi järgi.
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Vaatlusposti ülem valmistab ette oma käsud. Need järgivad
patrullikäske, kuid seal tuleb määrata ka alljärgnevat:
–
Ülesande piirkond, vaatlussektor, abisektorid.
–
Piirkond vaatlusposti positsiooniks.
–
Aeg, millal peab olema leitud täpne asukoht, millal alustada
vaatlust ja taanduda.
–
Erivarustus, näiteks öövaatlusseadmed, laserkaugusmõõtjad
jne.
–
Administratsioon.
–
Vaatlusposti rutiin.
–
Side.
–
Vaatlusposti ülem annab käsud.
–
Proovid ja ettevalmistus.
Teatud tingimustes võib olla vajalik saata julgestamiseks välja
lahingpatrullid, et oleks võimalik vaatluspost ohutult paika panna.
Peatüki ülejäänud osas kirjeldatava tegevuse puhul oletatakse, et
selline patrull on olemas.
–

Liikumine VKPsse. Vaatlusposti meeskond peab liikuma nagu
patrullüksus. Saabumisel peab ta olema organiseeritud kaitseks.
Luure. Vaatlusposti ülem, jaoülema abi ja kaks laskurit lähevad
valitud vaatlusposti asukohta, kus nad tegutsevad järgmiselt:
–
Kontrollivad lähima ümbruskonna, veendumaks, et piirkonnas ei
asu vastast.
–
Saadavad laskurid positsioonidele.
–
Valivad vaatlusposti täpse asukoha (pimedas võib see
võimatuks osutuda).
–
Teevad sidekontrolli vaatlusposti asukohalt.
–
Ülem ja jaoülema abi lähevad ülejäänud patrulli juurde tagasi,
kus
–
vaatlusposti ülem viib läbi viimase instruktaaži.
–
Patrull liigub vaatluspostile.
Hõivamine. Saabumisel pannakse välja tunnimehed ja kontrollitakse
maa-ala.
–
Grupp A liigub vaatluspostile ja grupp B tagalasse (umbes 50–
150
meetri
kaugusele
vaatluspostist
olenevalt
varjumisvõimalustest).
Tähtis
on,
et
baas
suudaks
hädaolukorras vaatluspostile tuletoetust anda.
–
Kaitsegrupp asub positsioonidele.
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Rühma juhtimispunkti teatatakse täpsed koordinaadid
(vajadusel kinnitatakse päeva saabudes täpne asukoht).
Algab kaevamine. Alustatakse tulekaartide ja jälgitava ala
kaardistamist.
Vaatluspost lõpetatakse ja ülem kontrollib selle üle.
Vaatluspost mehitatakse ning see kannab ette oma
tegutsemisvalmidusest. Panoraamid ja tulekaardid lõpetatakse,
vastase positsioonid määratakse kindlaks ja registreeritakse.

Vaatluse läbiviimine. Rutiinne tegevus algab niipea, kui hõivamine
on lõpule viidud. Vaatlemise tehnika:
–
Jagage vaatlussektor esi-, kesk-ja tagumiseks osaks.
–
Vaadake kõik osad hoolikalt läbi binokli abil ühest otsast teise,
sealjuures aeg-ajalt silmi puhates.
–
Süstemaatilise läbivaatuse ajal tuleb rakendada vaatluse
põhireegleid.
–
Vaatlusega mittekattuvaid piirkondi tuleb kontrollida erilise
hoolikusega.
–
Otsige vigu vastase maskeeringus.
–
Korrapärasus, liikumine ja muutused looduslikus maastikus
osutavad vastase kohalolekule.
Ülesanded vaatluspostis. Tähelepanelik vaatlus on väsitav töö,
seepärast ei tohiks see kesta korraga kauem kui 20 minutit. Korraga
peaks valves olema kaks meest, vahetus toimub iga 20 minuti järel.
Vaatlusposti meeskondade väljavahetamine peaks toimuma
hajutatud graafiku alusel. Tunnimees peab jälgima vaatlusposti
kohalikku piirkonda. Eetrivaikusest tuleb kinni pidada ja olla kuuldel.
Korralisi ettekandeid saadetakse varem kokkulepitud aegadel (iga
nelja tunni tagant või harvemini, sõltuvalt olukorrast).
Eriettekandeid võib saata igal ajal.
Administratiivkorraldus. Kogu administratiivtegevus peab toimuma
tagalas. Kui vaatluspostile jäädakse pikemaks ajaks, kuulub
administratiivkorralduse alla alljärgnev:
–
Toit ja vesi Võidakse pakkuda varemsoojendatud toitu; kui
toidulõhnad
ei
ole
probleemiks,
võib
kasutada
soojendusseadmeid, mis suitsu ei tekita.
Vaatlusposti
julgeolekut ei tohi ohtu seada sooja söögi ja joogi nimel.
–
Hügieeniga tuleks tegeleda kasvõi peidukohas endas.
Suletavad kilekotid on antud olukorras täiesti sobivad.
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Riietus ja magamisvarustus Joped võib kaasa võtta.
Magamiskotte on vaja ainult nii palju, et toimiks “kuuma
magamisaseme” süsteem (poolele patrullile).
Tagavarad. Kaasa tuleb võtta tagavarapatareid (raadiosaatjate,
erivarustuse jms. jaoks) ja sidevahendite abiseadmed.
Varustus. Varustus viiakse vaatluspostile selleks ettenähtud
isikliku varustuse pakkides. Kõik, mida parajasti ei kasutata,
tuleb korralikult pakkida ja kõrvale panna, vaatlusposti grupp
peab olema alati valmis viivitamatult lahkuma. Lahtised esemed,
mida vaatleja/tunnimees kasutab, tuleb panna telkmantlile, mille
võib kohe kompsuks siduda ja ära viia.
ABK riietus ja varustus tuleb kaasa võtta, kui seda võib vaja
minna.
Kaevamisvahendid on vajalikud.

Väljavahetamine. Vaatluspostis peab kogu aeg ärkvel olema kaks
meest. Nende väljavahetamine toimub kordamööda, nii et üks
vaatleja on alati olukorraga tuttav, kui vahetus aset leiab. Väsimuse
leevendamiseks peaksid grupid (vaatluspostil ja tagalas) vahetuma
vähemalt iga 12 tunni tagant.
Eemaldumine. Seda teostatakse alljärgnevalt:
–
Valitakse kogunemispunkt, kus kohtutakse eskortgrupiga.
–
Eskort julgestab kogunemispunkti pimeduse saabumisel.
–
Vaatluspostigrupp lahkub koos pimeduse saabumisega.
–
Vaatluspostigrupp ühineb tagalagrupiga hädakogunemispunktis.
–
Vaatluspatrull kohtub eskortgrupiga.
Eemaldumine võib toimuda järgnevatel põhjusel:
–
Kästud või planeeritud eemaldumine.
–
Ülesande täitmise aeg saab täis või tuleb ülemalt spetsiaalne
käsk eemaldumiseks. Kogu varustus korjatakse kokku,
kontrollitakse ja pakitakse. Äärmiselt tähelepanelikult üritatakse
kaotada kõik jäljed, mis võivad viidata vaatluspostile.
–
Olukorra muutustest tingitud eemaldumine. Näiteks:
– Vastase tegevus liigub vaatluspostile ohtlikult lähedale.
– Saadetakse kiire olukorra ettekanne.
– Pakitakse varustus.
– Kaotatakse jäljed positsioonist.
– Kui võimalik jätkatakse ülesande täitmist varu-positsioonilt.
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Kontaktist tingitud eemaldumine.
Kiire ettekanne kontaktist. Kindlasti tuleb kaasa võtta
logiraamat, side- ja vaatlusvahendid. Patrull kasutab eemaldumiseks ja kontaktist välja murdmiseks omatuletoetust, suundmiine jne.

Vaatluspostil vajaminev varustus:
–
isiklikud käsitulirelvad (k.a kuulipildujad);
–
optilised seadmed ja muud vaatlusvahendid;
–
prismaatiline kompass (kui võimalik);
–
logiraamat;
–
kaart ja õhufotod;
–
toit ja vesi;
–
sidevahendid (tagavararaadiosaatja);
–
esmaabivarustus;
–
positsiooni rajamiseks vajaminevad tööriistad;
–
soojad riided;
–
moondamisvõrgud (võimalusel);
–
prügikotid ja suletavad kilekotid;
–
magamiskotid poolele patrullile.

8.3. VARITSUSED
ALUSED
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
lähedalt, vähem kui 100 meetri kauguselt. Varitsusi võib kasutada nii
ees kui tagapool lahingupiirkonna eesmist äärt. Rida edukaid
varitsusi aeglustab vastase liikumist ja teeb ta ettevaatlikuks.
Varitsemine nõuab kõrgeimat välioskuste ja väljaõppe taset; kuna
enamustest varitsustest ei jõua kunagi lahinguni. Seega on kõikidel
tasanditel vaja otsusekindlat juhtimist, et võitlusvõimet hoida
pikkadeks ajavahemikeks. Et sõdurid oleksid alati valmis ära
kasutama võimalusi, mis sageli võivad kesta vaid sekundeid.
Varitsuse asukoht
Sobivad kohad varitsuseks.
–
Teadaolevad
vastase
tagalapiirkonnas.

marsruudid
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Administratiivpiirkonnad, varustus-ja veevõtupunktid. Eriti
sobilikud on lähenemisteed külale või ülesharitud piirkondadele
ning teadaolevad või kahtlustatavad toidu-ja relvalaod.
Kohad, kus toimub märgatav üleminek ühelt taimeliigilt teisele,
näiteks metsa ja rohumaa kohtumispaigal.
Tõenäolised vastase taandumisteed peale meie üksuste edukat
rünnakut.
Lähenemisteed meie enda laagritele ja kaitsepositsioonidele.
Varitsuspaigast taandumise marsruut, et tabada vastastest
jälitajaid.

Varitsuse liigid
Varitsust on kahte liiki:
–
ettevalmistatud varitsus;
–
ettevalmistamata varitsus.
Ettevalmistatud varitsus planeeritakse ja viiakse täide eraldi
operatsioonina. Planeerimiseks peab olema piisavalt aega.
Planeerimiseks antud aeg paeks sisaldama ka aega muudeks
ettevalmistusteks ja üksikasjalikuks läbimängimiseks. Suuruselt võib
varitsus ulatuda väikesest jaovaritsusest kuni suure operatsioonini,
milles osaleb terve pataljon. Väikesed, kuni rühma suurused
varitsused suudavad palju ära teha. Tulejõud on küll nõrgem, aga
lihtsamaks muutub varjatud liikumine varitsuspiirkonda, juhtimise
organiseerimine ning eemaldumine.
Ettevalmistamata
varitsus
korraldatakse
väga
vähese
planeerimisega selleks, et ära kasutada äsjasaadud ‘kuuma’
informatsiooni. Luureks jääb väga vähe aega või ei jää üldse aega
ning edukus sõltub ülema initsiatiivist, läbiproovitud ja selgeks õpitud
drillist ning üksuse üldisest suutlikkusest ja distsipliinist.
Varitsuse liigid võib omakorda jagada põhi-ja piirkonnavaritsusteks
ning lühi- ja pikaajalisteks varitsusteks.
Eduka varitsuse tagab
Informatsioon. Varitsusi ei tohiks maha panna “hea õnne” peale
lootes või lihtsalt sõdurite tegevuses hoidmiseks vaid konkreetsele
informatsioonile tuginedes. Informatsiooni võib saada:
–
patrulliettekannetest ja vaatluspostide päevikutest;
–
keskkonnaanalüüsist;
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järelevalveseadmete registreeritud andmetest.

Planeerimine, luure ja proovid. Tehke vastase analüüs, et saaksite
tema taktikat ja varitsusvastaseid meetodeid enda kasuks ära
kasutada. Planeerige luuret ning tehke seda üksikasjalikult ja
põhjalikult. Veenduge, et kõik varitsusgrupi liikmed teavad täpselt,
mida teha. Ärge planeerige mitmeid variante. Harjutage kõiki
võimalikke tegevusi päeva ajal ja kui vaja, siis ka öösel.
Eemaldumine, eesmärgiga vältida vastase varitsusvastast tegevust,
võib täielikult läbi kukkuda, kui seda pole eelnevalt harjutatud.
Julgeolek. Liiga palju liikumist varitsuspiirkonnas võib positsiooni
reeta. Kui vastasel tekib kahtlus ettevalmistustest varitsuseks võib ta:
– piirkonda vältida;
– paigaldada piirkonda püünismiine;
– korraldada ise varitsuse;
Laagrist või positsioonidelt tuleks välja liikuda pimedas ja
päikesetõusuks tuleks olla eemal asustatud kohtadest. Peale
varitsust võib vastane teile järgneda. Organiseerige, et tagasitee
laagrisse või põhipositsioonile oleks kaitstud. Ärge kasutage vanu
varitsuspaiku.
Varjumine. Vältige radade jätmist varitsuspiirkonda, eriti
tõenäolistele vastase lähenemisteedele ja tapmispiirkonda. Liigne
okste mahalõikamine parema tuleala saavutamiseks võib aidata
vastasel varitsust märgata.
Kontrollige, et individuaalne maskeering oleks väga heal tasemel.
Suitsetamine ja toiduvalmistamine varitsuspiirkonnas on keelatud.
Hea juhtimine. Kõik varitsuse liikmed peavad teadma plaani
üksikasju ning kõigi gruppide täpset asukohta. Leppige kokku täpsed
märguanded tulealustuseks ning eemaldumiseks. Ärge üritage luua
keerulist nöörisidesüsteemi. Nöör on kasulik gruppidele ja üksikutele
meestele häire andmiseks. Aga see süsteem olgu lihtne, muidu tekib
segadus ning kahisev ja liikuv taimestik muudab vastase valvsaks.
Kontrolli on kerge kaotada, kui vastane osutub varitsuse jaoks liiga
tugevaks. Veenduge, et kõik varitsuse liikmed teavad alljärgnevat:
–
VKP asukoht.
–
Eemaldumisteed positsioonidelt VKPsse.
–
Liikumise järjekord VKPsse.
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Tegevus VKPs.

Tulejõu maksimaalne kasutamine. Võimaluse korral paigutage
kuulipildujad nii, et na d kataksid võimalikult suure osa tapmisalast.
Automaatrelv on väga hea relv varitsuse jaoks just oma automaattule
funktsiooni poolest, kuid laskemoona kokkuhoidmiseks peab
säilitama head tuledistsipliini.
Varitsuse rünnakumoment peab olema äkiline, et šokiefekt vastasele
oleks võimalikult suur. Tuletegevus peab algama üheaegselt kogu
varitsuse ulatuses.
Kasutage ära aktiivselt lõhatavaid lõhkeseadeldisi, s.o. suundmiine
ja käepäraseid lõhkeseadeldisi.
Lahingudistsipliin. Varitsuses olles tuleks hääljuhtimine viia
miinimumini ja liikumist peaks olema nii vähe kui võimalik. Varitsuse
ajal on keelatud suitsetamine ja sooja söögi valmistamine.
Varitsusse valitud sõdurid ei tohiks olla haiged, sest üksiku sõduri
köhatus võib maksta elu kogu allüksusele.
Valvsust ei tohi kaotada, see on raske ülesanne, eriti kui varitsuses
ollakse pikemat aega. Puhata võivad ainult need sõdurid, kellele
varitsuse ülem on selleks loa andnud.
Reageerimine märguannetele ja signaalidele peab olema kiire. Kõik
varitsejad peavad selgesti mõistma ja täitma oma ülesannet. Relvad
peavad olema valmis esimese märguande peale tulistamiseks.
Edukuse saladus peitub kiires koordineeritud tegevuses üllatunud
vastase vastu ettevalmistatud tapmisalal
Kaudtule kasutamine. Kasutage suurtükke ja miinipildujaid selleks,
et:
–
Tabada vastast väljaspool hävitamisala.
–
Takistada vastase vasturünnakut.
–
Häirida vastase taandumist .
–
Aidata varitsusgrupil taanduda.
–
Enne kaudtule kasutamise planeerimist tuleb kaaluda
alljärgnevaid tegureid:
–
Täpset tuld ei saa tagada ilma mõningate paranduste
tegemiseta see aga võib kahjustada varitsuse julgeolekut.
Mõnedes olukordades võib ka tellida “häirivat tuld”
varitsuspiirkonnale peale taandumist või varitsuskohta viivatele
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marsruutidele, kui varitsus on juba läbiviidud ja allüksus
piirkonnast lahkunud.
Alati tuleks selle kohapealt konsulteerida tulejuhtidega või
eesliini vaatlusohvitseriga.

PLANEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Varitsusülemale antakse käsk korraldada planeeritud varitsus. Talle
antakse informatsioon varitsuse tugevuse, üldise asukoha ja kestuse
kohta.
Varitsuses osalejate arv peab olema minimaalne, mis antud
eesmärgi saavutamiseks vaja läheb. Pikaajalise varitsuse korral on
vajalik varitsusgrupi väljavahetamine, mis tõstab varitsust korraldava
allüksuse suurust, kuid mitte varitsusgrupi osalejate arvu.
Planeerimise üksikasjalikkus, sõltub informatsiooni kättesaadavusest, võimalustest keskkonna analüüsiks ja eelluure võimalikkusest.
Planeerimine lõplik alles siis , kui on läbiviidud põhjalik viimane luure.
Viimane luure on luure mida varitsuse ülem teeb VKP-st vahetult
enne varitsusgruppide positsioonidele saatmist On üsna tõenäoline,
et viimane luure ongi ainuke luure, mida varitsusülem saab teostada
ja seda eelkõige julgeoleku huvides.
Planeerimistegurid
Planeerimistegurid on otseselt seotud varitsuse põhimõtetega.
Varitsuse planeerimise ajal tuleb silmas pidada järgmisi tegureid:
– vastane
– tõkked
– omad üksused
– juhtimine ja side
– tuletoetus
– varustus
– maastik
– grupeering
Vastane
Varitsuse läbiviimiseks tuleks kasuks alljärgnev informatsioon:
–
vastase harjumused, struktuur, väljaõppe tase, vormid ja relvad;
–
patrullide suurus, sõidukite arv, inimeste ja gruppide vahemaad,
nende marsruudid;
–
taktika ja varitsusvastane tegevus;
–
suurtüki- või miinipildujatoetus, sealhulgas reageerimisaeg ja
kasutegur.
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Oma üksused
–
vaba liikumisruum (piirkond, kuhu teised patrullid ei tule);
–
teiste patrullide asukohad;
–
toetusüksuste asukoht, mis peavad kindlustama või toetama
taandumist; siia hulka kuulub vajaduse korral ka transport;
–
oma üksuste baaslaagrid;
–
oma suurtükkide ja miinipildujate asukoht ja nende poolt antav
tuletoetus.
Tuletoetus
Kaaluge järgmiste võimalike relvade kasutamist varitsuses:
–
tankitõrjerelvad;
–
kuulipildujad;
–
miinipildujad;
–
miinid (suundmiinid).
Maastik
Varitsuse asukohta võib valida keskkonna analüüsi järgi. Üksikasjalik
luure on siiski vajalik selleks, et valida:
–
VKP;
–
varjatud marsruut varitsuspaika;
–
vastase lähenemisteed;
–
hävitusala;
–
valve-ja vaatluspostide positsioonid;
–
varje vaatluse eest varitsusalal ja tulealad;
–
kõikide gruppide ja tankitõrjerelvade asukoht;
–
suundmiinide asukoht ja nende toime suund;
–
kõikide komistustraatide ja muude valgustusvahendite
paiknemine;
–
pikaajalisema varitsuse puhul sobiv maa-ala patrull-laagriks;
–
eemaldumismarsruudid, kontrollpunktid, hädakogunemiskohad
(edaspidi HKP);
–
vastase põgenemis-ja vasturünnakumarsruudid.
Tõkked
Nii looduslikke kui tehistõkkeid tuleb maksimaalselt ära kasutada
vastase suunamiseks, tema vasturünnaku takistamiseks ja
taandumise aeglustamiseks. Nende tõkete hulka võivad kuuluda
looduslikud objektid, suund-ja jalaväemiinid, okastraat ja muud
vahendid.
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Sobivad kohad tõkete ja suundmiinide paigutamiseks on:
–
tõenäolised vastase eemaldumisteed;
–
surnud maa-ala väljaspool hävitusala ja varitsuspaiga küljed;
–
piirkondades väljaspool tapmispiirkonda, kus vastase põhiüksus
tõenäoliselt peatub ja vasturünnakuks rivistub;
–
tõenäolistel vastase vasturünnakumarsruutidel.
JUHTIMINE JA SIDE
Mida suurem on varitsus, seda raskem on säilitada kontrolli. Kõik
varitsusgrupi liikmed peavad olema põhjalikult instrueeritud,
kusjuures ei tohi unustada, et üksikasjade hulk, mida inimene
suudab meeles pidada, on piiratud. Märguanded ja nende
edastamise moodused peaksid olema samad kogu kompaniis:
–
asumine varitsuspositsioonile;
–
“Varitsus valmis!”;
–
varitsusgruppide ja jagude väljavahetamine;
–
varitsusgruppi hoiatamine vastase lähenemisest;
–
märguanne tule avamiseks;
–
tule lõpetamise märguanne;
–
märguanne läbiotsimiseks (kui olukord seda võimaldab);
–
eemaldumismärguanne;
–
VKPsse eemaldumise moodused;
–
vastase rünnaku alt;
–
kui vastane on eemaldunud, jättes maha surnud ja haavatud;
–
kui varitsus polegi rünnanud;
–
plaan selleks puhuks, kui varitsus avastatakse.
Side
Sidepidamise organiseerimine varitsuspiirkonnas selliselt, et teateid
ja käske saaks kergelt edastada, kuid reetmata oma positsioone, on
raske probleem.
Sidepidamist on vaja:
–
varitsusülema ja kõigi tema gruppide vahel;
–
varitsusülema ja tema varitsusbaasi vahel;
–
suurtüki või miinipilduja tulejuhi vahel;
–
varitsusülema ja põhibaasi vahel;
–
gruppide siseselt.
Suurel varitsusel on vaja head raadiosaatjasidet ja võimaluse korral
ka traatsidet. Väike varitsus sõltub kogu varitsussiseses sidepidamises rohkem käemärkidest, käekoputustest ja signaalnöörist.
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Varustus
Vajaminev varustus sõltub ülesandest ja varitsuse kestusest.
Erivahendid, mida võib vaja minna, on alljärgnevad:
–
miinid, püünismiinid ja lõhkeained;
–
traat;
–
valgustusraketid;
–
nailonnöör sidepidamiseks ja vangide sidumiseks.
Grupeering
Varitsus koosneb mitmest grupist. Gruppide suurus võib olla erinev,
kuid iga grupp peab olema iseseisvalt tegutsev ja grupil peab olema
oma ülem. Kui eelluureks pole võimalust olnud, võib eelkäskudes
grupid umbkaudu paika panna. Lõplik grupeering kinnitatakse peale
lõplikku luuret, kui varitsusüksus jõuab oma tegevuspiirkonda.
Varitsuse paigutus
Varitsuse paigutamisel tuleb meeles pidada kolme põhilist printsiipi:
–
Kõik võimalikud lähenemisteed peavad olema kaetud. Sageli
teatakse vastase liikumise sihtpunkti, kuhu vastane jõuda tahab,
kuid harva on teada ka see täpne marsruut, mida ta sinna
minekuks kasutab. Hoolimata heast informatsioonist, võib
vastane ühel hetkel lihtsalt mingist ootamatust suunast välja
ilmuda.
–
Varitsusel peab olema sügavust. Sügavuse tüüp sõltub vastase
taktikast:
–
Kui vastasel on kombeks juba esimese valangu peale laiali
joosta ja põgeneda, on võimalus talle veel samalt
positsioonilt pihta saada üsna väike. Sellisel juhul peab
sügavus olema väljapoole, et katta põgenemisteed ja
vastast veelkord tulistada.
–
Kui vastane korraldab vasturünnaku, muudab selline
sügavus
juhtimise
raskeks
ning
võib
lõppeda
julgestusgruppide kaotamisega. Sellisel juhul peab
sügavus olema tapmisgrupist tahapoole ja külgedele, et
katta tapmisgrupi taandumist ja tõkestada vastase
vasturünnakut.
–
Varitsusel peab olema ringkaitse. Ükskõik millise vastase või
varitsusega on tegu, kõik varitsused ja võimaluse korral ka kõik
varitsuse grupid peavad olema ringkaitses. Põhiline tulejõud on
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vajalik vastase hävitamiseks hävitamispiirkonnas ja vastase
varitsusvastaste manöövrite valvamiseks.

Tavaliselt seatakse varitsus üles ainult hävitamispiirkonna ühele
küljele, nii on juhtimine kergem. Siiski võib juhtuda, et vastane
põgeneb vastasküljele. Selle takistamiseks võib surnud maa-alale
paigutada miine, traati, püünismiine ja panji-teibaid hävitamispiirkonna vastasküljele.
Tegevus peale varitsuse rünnakut
Tegevus peale varitsuse rünnakut peab olema väga üksikasjalikult
planeeritud.
Eemaldumine
Eemaldumise marsruut ja meetod mängivad olulist rolli varitsuspaiga
valikul ja sageli ka üksikasjalikul paigutusel. Eemaldumiseks tuleb
koostada põhjalikud plaanid. See hõlmab kõikide gruppide liikumise
täpsustamist. Kui varitsus ründab ja peatselt saab selgeks, et
varitsuse eesmärgi terviklik saavutamine on võimatu, peab varitsuse
ülem ära kasutama üllatust ja vastase ridades valitsevat segadust
ning tekitama vastasele võimalikult palju kahju, püüdes ise samal
ajal end vastasest lahti rebida. Väiksemaid gruppe võib maha jätta,
et nad kataksid eemaldumist ja varitseksid vastase jälitajaid või
väljavahetajaid.
Eemaldumisplaanid peavad ette nägema alljärgneva tegevuse:
–
Surnute läbiotsimine peale edukat varitsust (kui antakse
läbiotsimiskäsk).
–
Kui varitsuspiirkonda ei satu ühtegi vastast ja varitsus ei
ründagi.
–
Kui ülekaalukas vastase vägi läheneb varitsusele või kui
varitsus seda ründab ja vastane korraldab vasturünnaku.
–
Eemaldumine olukorras, kus suur hulk kannatanuid kaasas
kandes mõjub kahjustavalt liikumise kiirusele ja vaikusele.
Administreerimine
Mõned varitsused ründavad juba mõne tunni jooksul peale nende
ülesseadmist ega vaja mingit erilist administreerimist peale puhkuse
korraldamise
gruppides.
Selliseid
kutsutakse
lühiajalisteks
varitsusteks. Kui varitsus seatakse üles kauemaks kui 12-ks tunniks,
on see pikaajaline varitsus ning nõuab gruppide väljavahetamise,
8-46

KVÜÕA

Taktika õppetool

toitmise ja magamise korraldamist. Selline varitsus võidakse
paigutada teadaolevale vastase varustus-ja toetusmarsruudile või
vastase toidulao lähenemisteedele. Pikaajaline varitsus nõuab head
distsipliini ja väljaõpet olla vaikselt peidus väga pikka aega.
Pikaajalise varitsuse puhul tuleb üles seada varitsuslaager. See on
täpselt samasugune, nagu üks patrullilaager ning järgib samu
põhimõtteid. Ta peaks asuma varitsuspositsioonist piisavalt kaugel,
et lärm ja lõhnad ei reedaks vägede kohalolu. See vahemaa võib
ulatuda 200 meetrist metsas kuni 500 meetrini lagedal maal.
Varitsuslaagrit
võib
kasutada
ka
kogunemispaigana
või
sügavuspositsioonina, kuhu üksus võib taanduda vastase
vasturünnaku korral. Seetõttu peab laagril olema alaline ülem ning
võiks olla ka ettevalmistatud laskekaevikud ja suundmiinid, mis
peavad tõkestama vastase tõenäolisi rünnakuteid.
Marsruudid laagrist varitsuspaika tuleb puhastada, et vältida
gruppide äraeksimist ja võimaldada väljavahetamiste vaikset
korraldamist. Kuigi lõpuks vahetatakse välja kogu tapmisgrupp,
vahetub korraga ainult üks laskepositsioon, juhuks, kui vastane
peaks just sellel ajal lähenema. Väljavahetamine peaks toimuma
ajal, kui vastaselt pole mingit tegevust oodata. Väljavahetamise
korda tuleb harjutada ning kõik grupid peavad teadma omaenda ja
naabergruppide väljavahetamise aega. Iga grupp peaks vedama
nööri oma grupiülemast mööda marsruuti 10 kuni 15 meetrit
tahapoole, et väljavahetajad saaksid oma tulekust märku anda.
Öösel ei tohiks tavalist väljavahetamist läbi viia, sest siis võidakse
igasugust liikumist vaenulikuks pidada.
Ideaalvariandis on pikaajaline varitsus jaotatud kolme grupi vahel;
üks varitsuspositsioonil, üks reservis või kattegrupiks ja üks laagris
puhkamas. Väljavahetamise korral võtab laagris puhkav grupp üle
varitsuspositsiooni, positsioonil olnud grupp läheb reservi ja endine
reserv suundub laagrisse puhkama.
Selline süsteem tagab, et:
–
Varitsuspaigal on alati hästi puhanud mehed.
–
Kõige väsinumad on kattegrupis või reservis. See on
vastuvõetav, kuna reserv tõenäoliselt ei sekku varitsuse
rünnakusse ja korraga võib pool neist puhata.
–
Laagrigrupp võib puhata, välja arvatud tunnimehed, ning kaitsta
eemaldumise korral kogunemispaika.
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Kui rühm on alakomplekteeritud ning tuleb jagada kolmeks grupiks,
võib iga üksik grupp osutuda liiga nõrgaks, et oma ülesannet
korralikult täita. Sellisel juhul peaks gruppe olema kaks, üks neist
jaguneb tapmis- ja julgestusgruppideks, teine aga puhkab laagris ja
mõned neist on reservina tegevusvalmis. Äsjakirjeldatud süsteemil
on see eelis, et teda on lihtsam planeerida ja läbi viia, kui kolme
grupiga väljavahetamissüsteemi.
Julgeoleku huvides võib varitsuslaagris toiduvalmistamine ja
suitsetamine võimatuks osutuda. Varitsusülemad peavad oma
toiduratsioonid hoolikalt planeerima, et operatsiooni ajal söödav toit
oleks ka külmalt kosutav ja maitsev.
Varitsusülemal peab olema plaan kannatanute evakueerimiseks.
See võib põhjustada probleeme ning tegevus sõltub alljärgnevast:
–
Üksuse allesjäänute tugevus.
–
Vigastuste iseloom.
–
Vahemaa lähimasse sõbralikku punkti.
–
Vastase reaktsioon.
–
Päevaaeg.
–
Ilm.
Korraldada tuleb käepäraste kanderaamide ja hästivarustatud
meditsiinipaunade kaasaskandmine, vajaduse korral peab kaasa
võtma sanitari.
Alternatiivsed plaanid
Varitsuse ülem peab välja mõtlema kindla meetodi, kuidas kõigile
teatada, plaanide muutusest.
Kui vastane üllatab varitsust sellega, et ilmub välja mingist täiesti
ootamatust suunast või ootamatult suurearvulisena, peab
varitsusülem otsustama, kas jääda peitu ja eemalduda salaja, või
avada tuli ja jääda lootma üllatusele ja segadusele vastase ridades,
ning siis taanduda. Mõlemal juhul on kasulik seada
eemaldumismarsruudil üles teine varitsus, mis vastase jälitamist
aeglustab.
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Öised või päevased varitsused
Otsus korraldada öine või päevane varitsus sõltub alljärgnevast:
–
Maastik, varjumine vaatluse eest ja tulealad.
–
Vastase liikumine.
Suur osa öistest varitsustes seatakse üles lagedal pinnasel, kus
varjumisvõimalused on piiratud ja vastase liikumine toimub öösiti.
Päevased varitsused korraldatakse tiheda kattega aladel, mis pakub
head varju vastase päevasele liikumisele ja ka varitsusüksusele.
Öistel varitsustel on päevaste varitsustega samad omadused.
Erijooned, mis iseloomustavad ainult öiseid varitsusi, on
alljärgnevad:
–
Varjumine on kerge, kuid tulistada ei saa sugugi nii täpselt.
–
Kõikidel relvadel, eriti kuulipildujatel, mis tulistavad mööda radu,
peab olema laskesektorite vasak ja parem äär maasse torgatud
vaiadega märgitud, vältimaks omade tulistamist.
–
Kui antakse signaal ‘varitsus valmis’, ei tohi varitsuses olev
üksus enam ringi liikuda. Kõik, mis liigub, on vastane.
–
Olulisel kohal on selged käsud, täpsed tulejuhtimisinstruktsioonid ja head märguanded.
–
Mehed ja grupid asuvad teineteisele lähemal, kui päeva ajal.
Juhtimine on öösel väga tähtis.
–
Öösel on raskem varitsuspositsioonile asuda. Võimaluse korral
tuleks seda teha enne pimeduse saabumist. On siiski olukordi,
kus positsioonile liikumine päeval võib varitsuse reeta:
–
Kui varitsus asub küla või ülesharitud piirkonna lähedal.
–
Seepärast tuleb rühmadele osana varitsusväljaõppest õpetada
varitsuspositsiooni hõivamist öösel.
–
Võib-olla läheb vaja valgustamist.
Kui varitsus on pikaajaline, võidakse seal viibida nii öösel kui päeval.
See võib kaasa tuua lisaprobleeme, kuna öine positsioon võib olla
päevaseks kasutamiseks liiga avalik. Seega on päeval vaja
alternatiivset positsiooni, millega kaasneb risk, et vastane leiab
tapmispiirkonda sisenemisel üles öise positsiooni jäljed.
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VÄIKESED PLANEERITUD VARITSUSED
Grupeering
Kõik varitsus üksus jaotatakse väiksemateks gruppideks, kus igal
grupil on oma juht. Millist tüüpi gruppi on vaja ja kui palju selles mehi
peab olema, sõltub vastase üksusest ja maastikust, kus varitsus üles
seatakse.
Hävitamisgrupp
–

–

–

Ülesanne.
–
Katta valitud tapmispiirkonda ja varitsuse rünnakut
alustada.
Suurus.
–
Jaovaritsuse puhul neli meest.
–
Rühmavaritsuse puhul kuni üks jagu. Võib ka rohkem
kasutada, kuid see sõltub sellest, kui palju teisi gruppe vaja
on ja kas on olemas varitsuslaager.
Koosseis.
–
Hävitamisgruppi peaksid kuuluma varitsusülem ja kõige
sobivamaks peetav relvade kombinatsioon, pidades silmas,
et varitsuse võtmeprintsiibiks on tulejõu maksimaalne
kasutamine.

Julgestusgrupid
–

–

–

Ülesanded
–
Hoiatada vastase lähenemisest külgedelt.
–
Takistada vastase põgenemist.
–
Anda hävitamisgrupile külje- ja tagalakaitset.
–
Lüüa tagasi vastase küljelt tulev vasturünnak.
–
Kaitsta ülejäänud varitsusgruppi kiire eemaldumise ajal.
Suurus
–
Jaovaritsuse korral kokku neli meest (kaks meest kummalgi
küljel).
–
Rühmavaritsuse korral üks või kaks jagu.
Koosseis ja paigutus
–
Rühmavaritsuse korral (vt. Joonis 8.3.1. lineaarne varitsus).
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Gruppide paigutus
Gruppe võib kasutada kahel viisil, pidades meeles paigutuse
põhimõtteid.
Põhivaritsus. Kui maastiku iseärasuste tõttu on olemas ainult üks
lähenemistee, võib ringkaitsega grupp asuda sügavuses sellisel
teelõigul, mis pakub head varjumisvõimalust. See ongi põhivaritsus.
Seda kasutatakse siis, kui piirkonnavaritsus on võimatu, või ka
osana piirkonnavaritsusest väga tõenäolisel teelõigul.

Joonis 8.3.1. Põhivaritsus e lineaarne varitsus
Kui lähenemisteid on rohkem kui üks, peavad nad kõik ka kaetud
olema. Lähenemisteed peaksid olema kaetud sügavuti, et püüda
kinni varitsuspositsioonilt laialijooksev vastane. Sellist varitsust
nimetatakse piirkonnavaritsuseks (joonis 8.3.2.). See koosneb reast
põhivaritsustest, millest igal on oma ülem, ning mis osana üldisest
plaanist on paigutatud nii, et lõksu püüda teatud vastase grupp.
Varitsusgrupp liigub hargnemispunkti, milleks on tavaliselt lõplik
kogunemispaik, sealt liiguvad grupid mööda valitud marsruute oma
positsioonidele.
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Joonis 8.3.2. Piirkonnavaritsus
Varitsusülem peab tagama:
–
Et iga grupp asub positsioonile õiges kohas.
–
Et iga grupp teab kõigi teiste gruppide asukohta.
–
Et poleks mingit ohtu, et grupid võivad sattuda teineteise
laskesektoritesse.
Otsus kas põhivõi piirkonnavaritsuse kasuks sõltub põhiliselt vastase
harjumustest ja taktikast.
Üldiselt on kolmnurkne varitsus kõige kasulikum ja ka kõige kindlam
varitsusviis teede hargnemise korral (joonis 8.3.3). Tegutsedes kahe
poolrühmana, millest kumbki koosneb kolmest tulemeeskonnast,
võib jalaväerühm üles seada piiratud lühiajalise piirkonnavaritsuse,
mis katab kuni neli tapmispiirkonda.
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Joonis 8.3.3. Kolmnurkne varitsus

LÄBIVIIMINE
Varitsusoperatsioon oma olemuselt on nagu lahingpatrull ja seetõttu
on ka operatsiooni järjekord sama nagu patrullil. Varitsuspositsiooni
hõivamiseks ettevalmistamise järjekord on:
–
Luure.
–
Esialgsete käskude andmine ohutus piirkonnas.
–
Ettevalmistused ja proovid ohutus piirkonnas.
–
Liikumine varitsuspiirkonda.
–
Varitsusülema ja grupiülemate lõplik luure.
–
Varitsusülema poolne kinnitus.
–
Positsiooni hõivamine.
Luure
Võimaluse korral peaks varitsusülem varitsuspaigas luuret tegema
juba enne esialgsete käskude andmist. Sageli võib see
julgeolekulistel põhjustel siiski võimatuks osutuda ning luure piirdub
õhufotode, kaartide ja patrulliettekannete uurimisega.
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Oma luure ajal peab varitsusülem püüdma mitte kõndida
tapmispiirkonnas, sest jalajäljed või muud märgid võivad valvsat
vastast hoiatada. Seepärast tuleb luure tavaliselt läbi viia valitud
varitsuspaiga tagalast. Maa-ala vaatlemine vastase vaatepunktist,
kui ihaldatav see ka poleks, võib julgeolekut kahjustada.
Ülem valib või kinnitab alljärgneva:
–
Hävitamispiirkond ja varitsuspositsioon. Jaovaritsuse jaoks on
soovitatav 30 kuni 50 meetrine ja rühmavaritsuse jaoks 60 kuni
100 meetrine hävitamispiirkond. Muidugi võib see muutuda ka
maastikust sõltuvalt.
–
Iga grupi positsioon. Need peavad pakkuma alljärgnevat:
–
Varjumisvõimalus (sealhulgas sissepääs).
–
Hea
vaade
hävitamispiirkonnale
või
vastase
lähenemisteedele, olenevalt grupi ülesandest.
–
Ringkaitse.
–
Lõplik kogunemispaik ning marsruudid sinna ja tagasi.
–
Varitsuslaagri asukoht (kui vaja).
–
Eemaldumismarsruut.
Valitud asukoht peab:
–
Olema kergesti varjatav, nii et vastase vaatepunktist vaadates
tunduks ta asustamata.
–
Mitte võimaldama varast ja kerget põgenemist nendele vastase
sõduritele, kes on hävitamispiirkonnas ega pole tehtud
kahjutuks varitsuse esimese rünnaku ajal.
–
Võimaldama varajast märguandmist juba enne, kui esimesed
vastase sõdurid varitsuspiirkonda sisenevad.
–
Olema kaetud kõikide relvade poolt.
–
Omama head kaetud lähenemisteed, mis väldib kontakte
teadaolevate vastase positsioonide ja kohalike elanikega.
Peale varitsuse üldise paigutuse otsustamist peab varitsusülem
hoolega kaaluma alljärgnevat:
–
Automaatrelvade
positsioonid.
Need
peavad
katma
hävitamispiirkonda koos lisaülesandega katta varitsuse
mõlemaid külgi ja vastase eemaldumismarsruute. Kummalgi
küljel on vaja kuulipildujat, et tõkestada vastase vasturünnakut.
Automaatrelvad on üksiklaske tulistades täpsemad, kuid
alguses kasutatakse tõenäoliselt automaattuld.
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Kui on oodata vastase sõidukeid või tanke:
–
Milliseid tõkkeid on vaja – puid või kraatrid.
–
Miinide asukoht.
–
Tankitõrjerelvade positsioon.
Vastase lähenemisteid katvate positsioonide hoolikas valik, et
hoiatada varitsust enne, kui vastane hävitamispiirkonda jõuab.
Tõenäolised vastane põgenemisteed, millel peaksid olema
suundmiinid jms. Kaaluda tuleb ka suurtükkide ja miinipildujate
kaitsetuld.
Varitsuspositsiooni külgede ja tagala kaitseks vastase kiire
vasturünnaku eest ja eemaldumismarsruudi katmiseks võib
paigaldada
ka
suundmiine
ja
granaadikeesid.
Kõik
lõhkeseadeldised peavad paiknema nii, et nad võivad
plahvatada ilma varitsusgruppi ohtu saatmata, olgu see siis
parajasti varitsuspositsioonil tulistamas või hoopis eemaldumas.

Käsud
Kui on olnud võimalik teha luuret, võib käsud anda täielikena ja neid
enne lõplikku hõivamist lihtsalt kiirelt kinnitada. Kui luuret pole
tehtud, antakse esialgsed käsud ja maa-alale jõudes kinnitavad
käsud.
Ettevalmistus
Edukuse tagamiseks on vajalik põhjalik ettevalmistus:
–
Kõik relvad peavad olema puhastatud, kontrollitud ja rihitud.
–
Erivarustus, köied jms, peab olema kontrollitud.
–
Kõik raadiosaatjad ja varitsussisesed sidepidamisvahendid
peavad olema kontrollitud. Raadiosaatjatel peavad olema uued
patareid ja varitsusülem peab hindama, kui palju
tagavarapatareisid neil tõenäoliselt vaja läheb, et vältida liigse
koorma kaasaskandmist.
–
Öövalgustusseadmed ja valgustusraketid, võib juba varem
kokku panna, kui teekond varitsuspaika on lühike. Enne laagrist
lahkumist tuleb kontrollida elektriahelaid ja patareisid.
–
Lõpule võib viia meeste, riietuse ja relvade maskeerimise.
Relvad ja varustuse võib rohelise ja pruuni värviga laiguliseks
teha.
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Proovid
Proovid peavad olema väga põhjalikud ja hõlmama öise tegevuse
öist harjutamist. Proovid peavad:
–
Näitama igale mehele kätte tema positsiooni grupis ja siis
gruppidele nende positsioonid teiste gruppide suhtes.
–
Näitama, kuidas toimub väljavahetamine.
–
Kontrollima sidet ja leppemärke.
–
Katma häireandmist varitsusele ja rünnaku moodust.
–
Katma vangide ja haavatute läbiotsimist ja evakueerimist.
–
Harjutama põhjalikult eemaldumist. See on oluline segaduse ja
haavatasaamise vältimiseks.
Sinna hulka peaks kuuluma
vangide eskortimine, sealhulgas ka haavatud vangide, ja
vastase relvade kandmine.
–
Harjutama suundmiinide, komistustraatide jms. paigaldamist.
Liikumine varitsuspiirkonda
Varitsusgrupp ei tohiks liikuda otse varitsus-positsioonidele; see
peaks peatuma enne positsiooni, lõplikus kogunemispaigas, ja
moodustama tiheda kaitsekolmnurga. Kui pole tehtud esialgset
luuret, lähevad luurele varitsusülem ja tema grupiülemad. Ning kui
on tegemist rühmasuuruse varitsusega, liitub veel lõpliku luurega
kolm tunnimeest ja sidemees.
Lõplik luure
Millises ulatuses luuret lõplikust kogunemispaigast ette võetakse,
sõltub esialgse luure põhjalikkusest, kasutada olevast ajast ja
taktikalisest olukorrast. Kui on tehtud esialgset luuret, on kõik
grupiülemad maastikku ja oma positsioone juba näinud. Nüüd on
ainult vajalik kindlaks teha, et vastane pole vahepeal piirkonda sisse
pugenud. Kui esialgseks luureks pole võimalust olnud, peab lõplik
luure katma kõik küsimused. Rühmavaritsuse korral jäävad kaks
tunnimeest peale luure lõppu positsioonidele.
Käskude kinnitamine
See ei peaks olema rohkem kui lihtsalt juba antud käskude
kinnitamine. Kui peale lõplikku luuret tuleb teha mõned muudatused,
peab patrulliülem instrueerima kõiki asjassepuutuvaid lõplikus
kogunemispunktis enne varitsuspositsioonide hõivamist.
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Kui üksus saabub varitsuskohta öösel, tuleb lõplikku luuret kinnitada
ja vajaduse korral muudatusi teha kohe, kui valgeks läheb.
Hõivamine (positsioonide sissevõtmine)
Enne positsiooni hõivamist tuleb kontrollida meeste maskeeringut ja
kuulipilduritele välja jagada täiendav laskemoona. Kuna vastane võib
liikuda tapmispiirkonda juba siis, kui varitsust alles üles seatakse,
peab hõivamine toimuma vargsi tagantpoolt, ja grupid liiguvad
ühekaupa. On oluline, et varitsusülem annab ‘varitsus valmis’
signaali. Peale seda signaali ei tohi keegi mitte mingil põhjusel
varitsuspaigas ringi liikuda, kuni varitsus pole rünnanud ja
läbiotsimiskäsku pole antud.
Rühma kolmnurkse varitsuse hõivamine sarnaneb rühma
kolmnurkse laagri hõivamisele. Ning tegevus on alljärgnev:
–
Kuulipildurid jäävad positsioonile, samal ajal kui rühmaülem ja
jaoülemad naasevad lõplikku kogunemispaika kinnitavateks
käskudeks.
–
Rühmaülem juhib rühma kella kuue (hävitamisgrupi asukoht)
positsioonile.
–
Seejärel viivad jaoülemad oma jaod positsioonidele ja näitavad
kätte sektorid.
–
Rühmavanem ja ülejäänud rühma juhtimispunkt ühinevad
rühmaülemaga oma positsioonidel tapmisgrupi juhtimiseks.
–
Rühmaülem liigub jaoaladel ringi ja kontrollib, kas kõik sektorid
on kaetud.
–
Kui on väljavahetajaid, näidatakse neile varitsuspaika ja viiakse
siis tagasi varitsuslaagrisse mööda marsruuti, mida nad ka
väljavahetamise ajal kasutavad.
–
Saadetakse välja grupid, kes paigutavad suundmiine,
komistustraate jms.
–
Kui need grupid oma positsioonidele tagasi tulevad, kontrollib
ülem, kas kõik mehed on kohal ja annab siis ‘varitsus valmis’
signaali.
–
Peale seda signaali ei lahku mitte üks mees oma positsioonilt.
Hoolega tuleb jälgida, et varitsust vastasele ei reedetaks.
Tähelepanu tuleb pöörata alljärgnevale:
–
Paberitükid, jalajäljed, murtud taimed, nöör, traadid,
peegeldavad pinnad. Muljutud taimi raja kõrval märgatakse
8-57

KVÜÕA

–

–
–

–
–
–
–

Taktika õppetool

tõenäoliselt paremini, kui jalajälgi rajal.
Tugevalõhnalised esemed tuleb maha jätta. Meeste juustest
tuleb välja pesta juukseõli ja kreem; habemeajamisvedelikku ei
tohi kasutada; pesemine ja habemeajamine tuleb võib olla üldse
ära keelata; sigaretid tuleb laagrisse maha jätta; varitsuspaigas
ei tohi süüa kompvekke, šokolaadi ja muud toitu;
toiduvalmistamisel ei tohi kasutada tugevaid maitseaineid.
Varitsusse ei tohi lubada ühtegi külmetushaigust põdevat
meest.
Sõdurid ei tohi istuda ega toetuda väikestele puuvõsudele, kuna
väikseimgi liikumine puu alumises osas võimendub
mitmekordselt puu ladvas, mille edasi-tagasi kiikumist vastane
märgata võib.
Varitsuspaiga lähedal võivad grupid olla sunnitud teid ületama.
Aga jalajäljed rajal teevad vastase valvsaks. Seepärast:
Kui maapind on võrdlemisi kõva, ületage teed paljajalu või
sokkides. See jätab vähem jälgi kui saabas.
Mässige saabaste ümber liivakotid.
Kõndige üle telkmantli.

Varitsuspiirkonnas vastutab iga mees alljärgneva eest:
–
Individuaalne moondamine.
–
Parima laskepositsiooni sissevõtmine.
–
Liikumatult ja vaikselt püsimise pikkade ajavahemike jooksul.
–
Väikse varitsuse korral võib üksus tavaliselt kohe varitsuspaigale asuda. Kui aga on teada, et vastane saadab oma
luurajaid ettepoole ja külgedele luuret teostama, peaks
varitsusüksus jääma peitu valitud varitsuspiirkonnast eemal ja
liikuma edasi ainult vaatlusposti märguande peale.
Varitsuses viibimine
Sõduritele peab õpetama, kuidas asuda mugavasse asendisse ja
jääda sellesse kogu varitsuspositsioonil viibimise ajaks ilma
suitsetamata, asjatute liigutuste ja mürata. See võib kesta mõned
tunnid. Lamamisasend pole sugugi ainus, mida varitsuses olles
kasutatakse; võib ka olla võimalik istuda või seista. Kuigi niimoodi on
mees kergemini märgatav, on tal aga palju suurem tuleala.
Laskepositsiooni määrab sageli taimestiku tihedus. Söömise ja
joomise kohta tuleb anda erikäsud. Tuleb kasutada veekotte või
plastmassist veepudeleid; metallist veepudelit teevad liiga palju
lärmi.
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Relvad tuleb valmis seada enne positsioonile liikumist ja kaitseriivid
vabastada enne, kui varitsuse ülem annab signaali ‘varitsus valmis’.
Kui läheb vaja granaate, tuleb nad taskutest välja võtta ja panna
käepärasesse kohta, et kohe visata saaks. Granaadid antakse ainult
vähestele valitud meestele, et vältida vigastuste tekitamist omaenda
sõduritele. Ülem määrab, millised laskurid tulistavad automaattuld ja
millised üksiklaske.
Kui kõik varitsuse liikmed peavad pidevalt valvet, ei ole puhkus
võimalik ja valvsus käib alla. Teisest küljest peab tapmispiirkond
kogu aeg vaatluse all olema. See on võimalik, kui vaatlejad
grupisiseselt vahelduvad ning grupiülemad töötavad kordamööda
oma asetäitjatega. Varitsusülem ja tema asetäitja vahetavad
teineteist välja. Varitsuslaagril on oma ülem, kes varitsuspaiga
asjadesse ei tohiks üldse segatud olla. See võimaldab grupiülemate
puhata, kui nad varitsuslaagris viibivad. Mehed, kes parajasti ei
vaatle, võivad pisut lõdvestuda, kuid peavad jääma sellisesse
asendisse, et saaksid oma sektorisse tulistada kohe, kui häire
antakse.
Kas varitsusgrupp vajab väljavahetamist või mitte, sõltub kasutada
olevate sõdurite arvust ja varitsuse kestusest. Väljavahetamisi
tehakse ainult siis, kui nad on olulised, kuid sõdureid ei tohi jätta
varitsuspaika
liiga
kauaks
lihtsalt
selleks,
et
vältida
väljavahetamisega seotud probleeme. Paigalseisva õhu tingimustes,
kus on kõrge temperatuur ja niiskus ning päikese eest pole mingit
tõhusat varju, käib sõdurite valvsus ja teovõimelisus kiiresti alla nii
kaugele, et julgeolek satub ohtu, kui ei võeta tarvitusele
vastuabinõusid. Sellised tingimused on tüüpilised ülesharitud
maadel, rohumaadel ja võsastikes niiskes troopikas. Teine äärmus,
külm või pidev vihm vähendab varitsuse tõhusust isegi kiiremini kui
kuumus ja niiskus. Et kaitsta varitsuse efektiivsust mõlemates
tingimustes, tuleb sõdureid korrapäraselt välja vahetada.
Väljavahetamine peab olema planeeritud ja läbiproovitud, iga mees
vahetatakse välja vaikselt ja aeglaselt, üks mees korraga.
Rünnakuprobleemid
Kui varitsuses olev üksus asub oma peidukohas, on vägagi võimalik,
et inimesed, kes ei kuulu vastase ridadesse, juhtuvad
tapmispiirkonnast läbi minema. Selliseks puhuks peab varitsuses
oleva üksuse tegevus olema ette planeeritud ja läbiproovitud.
8-59

KVÜÕA

Taktika õppetool

Varitsusülemad peavad lahendama alljärgnevaid probleeme:
–
Tsiviilisikud võivad hävitamispiirkonnast läbi minna. Sellisel
juhul peab varitsus vaikselt lamama ja püüdma avastamist
vältida. Kui mõni tsiviilisik varitsuse siiski avastab, on ülemal
kaks võimalust:
–
Tsiviilisiku kinnihoidmine, aga pikaajalise varitsuse puhul
pole see võimalik.
–
Varitsuse katkestamine ja võimaluse korral teise kohta
üleviimine.
–
Vastane võib tsiviilisikuid oma huvides rakendada, kasutades
neid patrullide koosseisus. Sellisel juhul:
–
Varitsuses olev üksus võib tule avada ning pidada kõiki
vastase patrulli koosseisu kuulujaid vastasteks, hoolimata
sellest, kas nad kannavad relvi või mitte.
–
Vastasel võib lasta häirimatult edasi minna, kui tulistada
sunniviisiliselt värvatud tsiviilisikuid. Kui anda sõduritele
käsk tulistada valikuliselt ja ainult vastase sõdureid, on
tulemuseks see, et tapmisgrupp hakkab tulistamisel
kõhklema, et äkki nad on valinud vale sihtmärgi. Seda
probleemi suurendab veelgi tihe taimestik ja halb nähtavus.
Varitsuse rünnak
Kui keegi märkab vastast, tõmbab ta sidepidamisnöörist või annab
märku lähenemise suunast ja vastase 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 vastane ilmub tapmispiirkonda, sihib iga mees oma relva nende
peale ja ootab märguannet tule avamiseks. Oma sihikut liikuva
vastase peal hoides peavad mehed vältima taimedega sahistamist.
Varitsus ründab siis, kui hävitamispiirkonda on sisenenud võimalikult
palju vastaseid ning nad on jõudnud minimaalsele laskekaugusele.
Kõik mehed peavad saama aru ülema käskudest ja tuleavamise
korrast:
–
Tuld ei tohi avada niikaua, kuni vastane liigub kellegi poole,
kellel on hävitamiseks parem positsioon.
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Väikese varitsuse rünnaku algatab tavaliselt ülem, kuid kui
vastane käitub justnagu oleks ta varitsust märganud, peab see
mees, kes vastase taolist käitumist näeb, ise rünnaku algatama.
Kuna on oht, et varitsus ründab enneaegselt, tuleb
tapmispiirkonna lähedastele positsioonidele, kus valvas
vastane võib varitsuse avastada, paigutada ainult hästi
väljaõpetatud ja kogenud mehed.
Kõik lasud peavad olema sihitud nii, et muuta vastane
võitlusvõimetuks. Kui on juba tulistama hakatud, tuleb meestel
võib olla püsti tõusta, et liikuvaid sihtmärke tulistada.

Ülem peab asuma sellisel positsioonil, et tal on hea vaade
hävitamispiirkonnale. Märguandeks ei tohi kunagi olla hüüe “Tuld!”,
valgustusrakett või sihtimata lask, sest sellisel juhul paljastame enda
üksuse asukoha vastasele. Väikseimgi paus märguande ja
reageerimise vahel võib tähendada ebaõnnestumist.
Rünnakusignaaliks võib olla üks alljärgnevaist:
–
Sihitud valang automaatrelvast, võib-olla kuulipildujast, mida
juhib ülem. Ta saab seda juhtida ainult siis, kui ta on kohe
laskuri kõrval. See on kõige parem moodus, kuid kuna mõnikord
võib juhtuda, et relvad kiiluvad kinni, peab ta olema valmis
tegutsema oma relvaga.
–
Sihitud valang ülema relvast.
–
Ühe või mitme suundmiini juhitud plahvatus.
Ülemal peab alati olema tagavaravariant varitsuse rünnaku
algatamiseks, juhuks kui midagi juhtub selleksmääratud inimese või
moodusega. Määrata tuleb ülema asetäitja ning kõik peavad teadma
käsuahelat.
Tegevus peale rünnakut
Rünnakujärgne tegevus peab olema üksikasjalikult planeeritud ja
põhjalikult läbiproovitud, sest just sellel etapil on kontroll kerge
kaduma.
Tegevus sõltub alljärgnevast:
–
Ülesande iseloom.
–
Oodatav vastase tugevus ja tema tõenäoline reaktsioon.
–
Maastik.
–
Tegevus nõrga vastase vastu.
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Vastase reaktsioon Vastane võib üritada põgenemist, kiire
vasturünnaku korraldamist või oma kannatanute kokkukorjamist.
Kui varitsus on rünnakut alustanud, on tavaliseks tegevusviisiks
jätkata tulistamist ettevalmistatud positsioonidelt nii kaua, kuni
vastane on hävitatud.
Tuletegevus on tavaliselt lühike ja äge. Kui vastase liikumist pole
enam märgata, peab ülem andma käsu ”tuli seis” ning “vaata ja
lase”. Sel hetkel on juhtimine raske ja ülem peab tagama, et tema
käsk jõuab iga üksiku sõdurini.
Järgmine tegevus on valmistuda liikumiseks ning vangide ja
dokumentide otsimiseks, kui olukord seda võimaldab. Enne kui see
juhtub, peaks tegema lühikese pausi. Peale pausi annab ülem käsu
“tuli seis” ja saadab välja läbiotsijate grupi, kui see taktikaliselt
võimalik on.
Pausi tegemise põhjused on:
–
Haavatud vastane võib lamada peidus, nii et varitsuses olev
üksus teda ei näe. Ta võib püüda kas ohutusse kohta roomata
või oodata, kuni saab mõne läbiotsija hävitada. Pausi ajal võib
juhtuda, et mõni varitsuse üksuse liige kuuleb või näeb vastast
ning sellega saab tema asukoha kindlaks teha.
–
Luureandmed vastase reaktsiooni kohta võivad valed olla. Paus
võimaldab varitsusgrupil kuulatata kas vastane valmistub
võimalikuks vasturünnakuks. Liiga varajane läbiotsimine võib
tähendada varitsusüksusele üllatamist ootamatu vasturünnakuga vastase poolt.
–
Piirkonnavaritsuse puhul võivad väikesed vastase grupid
põgenemist üritada. Vaheaeg on vajalik selleks, et minna
“teisele katsele”.
–
Väljaspool varitsust olev vastane võib püüda mõne aja pärast
piirkonda siseneda, et oma surnud ära tuua. Vaheaeg võib
panna nad arvama, et varitsus on ära läinud ja nad tulevad
välja, võimaldades varitsusüksusel neidki rünnata.
Läbiotsijad lähevad välja vastavalt varitsusülema käskudele. Kõik
läbiotsimises osalejad peavad teadma oma rolli ning eelnevalt
peavad olema läbi viidud üksikasjalikud proovid. Võib-olla on vaja
tunnimehi, kes tegutsevad paarikaupa ja annavad teada, kui vastane
läbiotsitavasse piirkonda naaseb.
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Läbiotsimisgrupi (rühmavaritsuse puhul juhib seda rühmavanem)
tavaline tegevus on:
–
Kontrollib vastase olemasolu hävitusalal ja korjab kokku
sõjavangid.
–
Korjab kokku vastase relvad, laskemoona ja varustuse.
–
Otsib ümbruskonnast surnuid ja haavatuid.
–
Vajaduse korral pildistab surnukehi või võtab neilt sõrmejäljed,
et hõlbustada hilisemat isikute kindlakstegemist.
Päeval ei tohiks läbiotsimisega eriti probleeme tekkida. Aga kui
varitsus toimub öösel, on varitsuspositsioonilt väljaminek ja
hävitusala läbiotsimine riskantne.
Põhjused selleks on:
–
Igasugust öist liikumist peetakse vastase omaks. Seega on oht,
et üks grupp tulistab teist.
–
Läbiotsijad peavad lampe kasutama. See aga muudab nad
heaks märklauaks vastasele, kes ikka veel varitsuspiirkonnas
võib viibida.
–
Ilmselt on üsna raske otsida läbi taimestikku ning leida vere ja
muid jälgi enne päevavalguse saabumist.
Öösel võib varitsusülem:
–
Anda käsu otsida vastase sõdurid läbi seal, kuhu nad kukkusid,
kasutades taskulampe.
–
Anda läbiotsimisgrupile käsu vedada vastase surnukehad
varitsuskolmnurka ja nad seal läbi otsida.
–
Kui tal selleks volitused on, viia oma sõdurid ära ja jätta vastane
läbi otsimata.
–
Julgestada piirkond kuni valgeksminekuni.
Kuna mõnikord on läbiotsimine võimatu, peab kõigile meestele
ütlema, et nad:
–
Paneksid tähele tabamusi ja tapmisi.
–
Paneksid tähele vastase riietust, relvi ja üldist teovõimet.
–
Kuulataksid, millistest relvadest tulistatakse.
Jälitamine
Varitsusülem peab esimesel võimalusel varitsuse edukusest
raadiosaatja teel ette kandma. Kui leitakse vastase jäljed, mis
varitsusest eemale viivad, tuleb vastast võib-olla jälitada. Silmas
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tuleb pidada alljärgnevat:
–
Varitsusüksus võib välja panna omaenda jälitusmeeskonna,
jättes maha piisavalt mehi nii oma kui vastase kannatanute
evakueerimiseks. See on võimalik ainult siis, kui kannatanuid on
vähe ja varitsusgrupp veel värske.
–
Jälitusmeeskond võib asuda varitsuse kogunemispaigas ja
ootab jälitamist.
–
Mõnikord juhtub, et on vajalik viivitamatu jälitamine. Kui
hävitusalale sisenevad neli meest ja kahte nähakse
põgenemas, pole mingit mõtet oodata. Sellisel juhul peab
jälitamisgrupp tegutsema nii kiiresti kui võimalik. Jälitamisgrupp
peab olema eelnevalt planeeritud ja läbi proovitud, et ta
suudaks võimalikult kiiresti reageerida.
Eemaldumine
Eemaldumismärguande peale liiguvad grupid kiiresti tagasi VKPsse,
kus toimub ümberrühmitumine. VKPs veedetud aeg peaks olema
lühike (välja arvatud juhul, kui üksus kavatseb seal peale öist
varitsust oodata). Sõdurid tuleb üle kontrollida, rivistada nii, et
kannatanute ja vangidega tegelevad grupid oleksid kaitstud. Ja siis
tuleb võimalikult kiiresti ära minna.
Tavaline eemaldumise järjekord on:
–
Julgestusgrupid.
–
Hävitamisgrupp.
See järjekord võib muutuda vastavalt vastase tuleku suunast
tingituna.
Eemaldumise ajal peavad grupid liikuma mööda selliseid marsruute,
et ei tekiks ohtu, et veel positsioonil viibiv grupp peab liikuvat gruppi
ekslikult vastaseks. Varustuse äratoomiseks peab olema tehtud
plaan ja antud käsud.
Kannatanud
Juba enne positsiooni hõivamist tuleb teha vajalikud korraldused nii
oma kui vastase kannatanute evakueerimiseks. Lõplikus
kogunemispaigas võivad asuda improviseeritud kanderaamid, et
eemaldumisel võimalikult vähe aega kaotada.
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Järgnev tegevus tugeva vastase vastu
Niipea kui tapmisgrupp alustab rünnakut, peab varitsusüksuse sees
aset leidma alljärgnev tegevus:
–
Varitsusülem peab tellima vastava kaitsetule, et hävitada
vastane, kes ei ole varitsuspiirkonda sisenenud. Et ta seda teha
saaks, peab ta asuma positsioonil, kust on võimalik jälgida
võimalikult suurt osa varitsuspiirkonnast. Tal peab olema
raadiosaatjaside tuletoetusega.
–
Julgestusgrupid peavad hävitama sihitud tule ja suundmiinidega
kõiki vastaseid, kes põgenevad varitsuspiirkonnast või rivistuvad
vasturünnakuks.
Vastase reaktsioon. Esialgu on vastane segaduses üllatuse,
kannatanute, lärmi ja võib-olla ka selle tõttu, et ta ei suuda laskjaid
kindlaks teha. Kontroll kaob mõningal määral, kuid kui tegemist on
hästi väljaõppinud vastasega, võib varsti peale varitsusrünnakut
oodata varitsusvastast tegevust või vasturünnakut.
Reaktsioon võib olla alljärgnev:
–
Viivitamatu pealetung ellujäänute poolt otse hävitusgrupi peale.
–
Viivitamatu varitsusvastane tegevus, mille viivad läbi vastase
üksuse juhtivad elemendid. Selline rünnak toimub tavaliselt
sekundite jooksul peale esimest lasku.
–
Vasturünnak, siis kui kaks esimest ettevõtmist peaksid
ebaõnnestuma. Selle korraldamisele kulub pisut aega ning
varitsusüksusel on võimalik hinge tõmmata, tellida kaurtuld
rünnaku tagasilöömiseks ja alustada eemaldumist.
Varitsusülemal on kaks valikuvõimalust:
Lahkuda peale varitsusrünnakut nii kiiresti kui võimalik, enne kui
vastane jõuab vasturünnaku korraldada. Selline moodus võimaldab
suure vastase üksuse varitsemist väikese varitsusgrupiga. Niipea kui
varitsus ründab, peab tegevusse astuma suurtükkituli, et tabada
vastast väljaspool varitsuspiirkonda. Julgestusgrupid peavad
tulistama kõiki vastaseid , keda näevad, samal ajal kui
hävitamisgrupp lõpetab tulistamise ja alustab eemaldumist VKPsse
nii pea kui võimalik. Kui varitsusüksus lahkub kogunemispaigast,
võib tellida kaudtule varitsuspositsioonidele, et tabada vastast, kes
viib läbi varitsuse vastast tegevust või evakueerib oma kannatanuid.
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Tekitada rohkem kahjustusi, tõkestades vastase vasturünnakut.
Selline moodus nõuab sama palju või isegi rohkem sõdureid
tõkestamisrollis, kui on hävitamispiirkonnas. Võimalikult suur osa
varitsusüksusest võiks olla kaevunud, et olla kaitstud vastase tule
eest, võimaldada suundmiinide paigutamist positsiooni lähedale ning
liigutada suurtükkide kaitsetuld tõkestamispositsioonile lähemale.
Eemaldumine. Kui vastane reageerib nii kiiresti, et varitsusüksus ei
saa eemalduda vastavalt oma plaanidele, on parem võidelda
vasturünnaku vastu samalt positsioonilt, selle asemel, et taganeda
vastase rünnaku ajal. Käsud tuleb anda vastase tulistamiseks, kes
tungib läbi varitsuse.
Haavatud. Haavatute eest hoolitsemiseks ei ole võimalust enne, kui
alles VKPs. Kannatanud tuleb viia tagasi kogunemispaika nii kiiresti
kui võimalik. Nende abistamine varitsuspaigas võib põhjustada
viivitust eemaldumisel.
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SELETUSED

LÜHEND
AA
ASLT POS
ATK POS
BP
C2
CSS
ENY
EPW
FCA
FCL
FUP
FPF
FSA
HKP
KP
LD
LOA
MDA
OBJ
OKP
ORP
PL
PP
RA
RFA
RP
RTE
SOP/ÜTE
SP
TCP
TOW
VKP

Ingliskeelne vaste
Assembly Area
Assault Position
Attack Position
Battle Position
Command and Control
Combat Service Support
Enemy
Enemy Prisoner of War
Forward Control Area
Final Coordination Line
Forming up Position (UK)
Final Protective Fire
Forward Supply Area

Eestikeelne vaste
Koondumis-/ paiknemisala
Kallaletungi positsioon
Rünnakupositsioon
Lahingupositsioon
Juhtimine ja kontroll
Lahinguteenindustoetus
Vastane
Sõjavangide kogumispunkt
Luuraja julgestusala
Tuletoetuse koordineerimisjoon
Rünnakupositsioon
Planeeritud tõkketule sihtmärk
Eesmine varustusala
Hädakogunemispunkt
Kogunemispunkt
Line of Departure
Lähtejoon
Limit of Advance
Edasiliikumise piir
Main Defence Area
Põhikaitseala
Objective
Eesmärk
Objekti kogunemispunkt
Objective Rally Point
Ühinemis/kogunemispunkt
Phase Line
Faasi/etapijoon
Passage Point
Ületus/läbipääsupunkt
Rear Area
Tagala-ala
Restrictive Fire Area
Tulekeeluala
Release Point
Hargnemispunkt
Route
Marsruut
Standing Operating Procedure
Ühtlustatud Tegevuseeskiri
Start Point
Lähtepunkt
Traffic Control Post
Liikluskontrolli post
Tube launched, optically tracked,
TT-raketiseade
wire guided
Viimane kogunemispunkt
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