
President tänas 
oma kaardiväge
Kadrioru lossi paraadväljakul 
tunnustati reservi minevaid 
ajateenijaid.
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Sõdurileht jätkab erioperatsioone 
tutvustava artiklisarjaga.
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Tutvustame lähemalt 
erioperatsioonide
meediku eriala

Õiguskantsleri nõunik 
tutvustab olulist 
seaduse muudatust
Kaitseväelase õigused ja kohustused said 
selge õigusliku aluse.
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Suvine ajateenistusse kut-

sumine on lõppenud ja aja-

teenistuskohustuse täitmist 

alustas 1550 kutsealust, kel-

lest teenistuse käigus kooli-

tatakse valdavalt tulevased 

allohvitserid ja autojuhid.

Uued ajateenijad asusid teenis-
tusse Staabi- ja sidepataljoni, 
Vahipataljoni, Kuperjanovi 

jalaväepataljoni, Viru jalaväepatal-
joni, Õhutõrjepataljoni, Suurtükiväe-
pataljoni, Pioneeripataljoni, Logisti-
kapataljoni ja Mereväebaasi. Kaitse-
ressursside Ameti andmetele on ajatee-
nistusse asunutest vähemalt keskha-
ridus 99%-l. Teenistust alustas ka 122 
kõrgharidusega kutsealust. Tegemist 
on kõrgeimate haridusnäitajatega ala-
tes 2000. aastast. Erineva kategooria 
mootorsõiduki juhtimisõigus on 80%-l 
ajateenistusse asunud kutsealustel. 
Kaitseressursside Ameti, Eesti Olüm-
piakomitee ja kaitseväe koostöö tule-
musena alustas ajateenistust Staabi- ja 
Sidepataljoni juures tegutsevas kaitse-

väe spordirühmas 26 kutsealust.  Kait-
seressursside Amet märgib positiivselt, 
et ajateenistusse mitteilmujate arv on 
vähenenud. Kui 2009. aasta suvisel 
ajateenistusse kutsumisel jättis ajatee-
nistusse ilmumata 4% ajateenistusse 
kutsutud kutsealustest, siis seekord on 
vastav protsent 3,3.

Ootused teenistusele
Sõdurileht uuris Logistikakeskuse 

ja Kuperjanovi jalaväepataljoni värs-
kete ajateenijate ootusi teenistuse 
osas.

Ando Leesment: „Tulin vabatahtli-
kult, kuna tahtsin läbida ajateenistuse 
enne ülikooli. Mul on sõduri baaskur-
sus osaliselt läbitud Kaitseliidus. Pelgan 
küll veidi eelseisvat füüsilist koormust, 
kuid samas on üheks minu ootuseks 
saada just siin hea füüsiline vorm.“

Raido Pajussaar: „Õpin praegu 
Tallinna Tehnikaülikoolis mehaanika 
eriala 3. kursusel. Tulin logistikapatal-
joni, kuna üks mu klassivend on siin 
teeninud ning tal jäid sellest väeosast 
head mälestused. Samuti on logisti-
kapataljonis võimalik saada erinevaid 
sõidujuhi kategooriaid. Teenistust ei 
pelga, kuna olen juba kuuendat aastat 
kaitseliitlane.“

Sivar Mändul: „Tulin teadlikult 
logistikapataljoni, kuna siin saab eri-
nevaid sõidukijuhi kategooriaid. Kuigi 
ma ei ole varem kokku puutunud ei 
kaitseväe ega Kaitseliiduga, olen posi-
tiivselt meelestatud ja loodan õppida 
palju uut. Ainus, mida pelgan, on põh-
jendamatu ja sisutühi ootamine.“

Aleksander Kuus: „Ajateenistuse 
kohta kuulsin palju informatsiooni 
sõpradelt. Eelmisel aastal olid mul 
üheksa klassivenda 
Kuperjanovi jala-
väepataljonis ajatee-
nistuses. Paljud olid 
miinipildujapatareis 
ja nad soovitasid ka 
mulle kõige rohkem seda. Ajateenis-
tusega tuleb ära harjuda, omad käte-
kõverdused ja jooksuringid tuleb ikka 
ära teha. 11 kuud tuleb vastu pidada 
ja siis saab seltskonnas sõjaväejutte 
rääkida, et mis sai tehtud. 

See kogemus, mis siit saab, on 
kindlasti väärt ja õpetab eluks nii 
mõndagi vajalikku.“ 

Jaak-Jooseph Rumvolt: „Tahan 
ajateenistusest head väljaõpet, paran-
dada oma füüsilist vormi ja meheks 
saada. Edasi on plaanis minna sama 
rada mööda. Kuperjanovi jalaväepa-

taljon sai valitud sellepärast, et see 
on kodulähedane ja juttude järgi saab 
siit hea väljaõppe. Infot ajateenistuse 
kohta olen saanud nii perekonnalt, 
kui ka sõpradelt. Osad sõbrad on siin 
pataljonis luurekompaniis juba aja-
teenistuse läbinud ja neile see meeldis 
väga. Ütlesid, et siin on põnev ja tege-
mist palju. Selle järgi otsustasingi ka 
ise siia tulla. Kui tulla ajateenistusse, 
siis juba täielikult – ikka luurekompa-

niisse.“
Silver Laos:“ Ma 

olin ajateenistuses 
toimuvaga kuigi-
võrd kursis, sest 
mul on sõber kait-

seväes. Samuti olen mõnedelt tuttava-
telt ja sugulastelt ka ühtteist kuulnud. 
Tulin ajateenistusse vabatahtlikult. 
Viisin ise avalduse sisse, sest tahtsin 
ajateenistuses enne ära käia, kui päris 
enda elu peale lähen.  Ajateenistusest 
tahan saada uusi kogemusi ja seda 
kasvatust, mis siit saab ning distsip-
liini. Pole veel otsustanud, kelleks aja-
teenistuses õppida, aga igal alal on 
oma väärt kogemus ja iga kogemus 
teeb tugevaks.“

PILLE KALDARU, MAREK MIIL

Ajateenistusse tuli 1550 noormeest
Varustuse hulk värskeid Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad ei hirmuta.

Estcoy-10 on teinud 
head tööd
Alates maikuust Lõuna-Afganistanis 
teeniva Eesti jalaväekompanii 
Estcoy- 10 ülema major Meelis 
Jõemaa sõnul on üksuse peamiseks 
ülesandeks olnud julgeoleku hoidmine 
ja laiendamine, et turvaline ala 
ulatuks kompanii vastutusala piirideni. 
Jõemaa hindab oma meeskonna 
teenistust kõrgelt ja nendib samas, et 
tööd on veel palju teha.

„Kompanii on väga hästi hakkama 
saanud ja sisse elanud, kogenud 
mehed on uutele heaks eeskujuks 
ja nõuandjaks. Selle taga on näha 
pühendumust ja meeskonnavaimu,“ 
ütles major Jõemaa. „Ootan mees-
konnavaimu püsimist ka järgnevatel 
teenistuskuudel. Kui mehed on 
vaimselt ja füüsiliselt vastupidavad, 
siis ei murra neid ka ees ootav aasta 
kuumem aeg.“

Suurimaks ohuks kohalikele elani-
kele ja koalitsioonjõududele on jätku-
valt isevalmistatud lõhkekehad, aga 
samavõrd ka rünnakud käsitulirelva-
dest. Mässulised on suve tulekuga 
aktiviseerunud, kasutades ära maas-
tiku rohelisemaks muutumist, mis 
annab neile head varjevõimalused. 

Balti pataljon lõpetas 
valmisoleku
Balti pataljon on kolme Balti riigi ühine 
jalaväeüksus, mis loodi panustamaks 
NATO reageerimisjõududesse NRF-
14. Reageerimisjõud ühendavad 
üksuseid, mida võib saata viie 
päeva jooksul maailma erinevatesse 
paikadesse täitma sõjalisi ülesandeid.

Eesti kaitseväe üksustest olid Balti 
pataljoni koosseisus alates jaa-
nuari kuni juuni lõpuni valmisolekus 
jalaväekompanii, luurerühm, kaks 
sõjaväepolitsei jagu, demineerimis-
meeskond, logistiline toetusüksus, 
staabiohvitserid ja –allohvitser, kokku 
üle 200 Eesti kaitseväelase. Üle 
800-liikmelise üksuse juhtriigiks oli 
Leedu, kes mehitas ligi kolmveerand 
pataljoni koosseisust.

Eesti allohvitser sai 
Pronkstähe
NATO Brunssumi ühendväejuhatuses 
(JFC HQ Brunssum) Hollandis teeniv 
Eesti allohvitser vanemveebel Hillar 
Pliiats sai kätte Ameerika Ühendriikide 
maaväe Pronkstähe (Bronze Star) 
silmapaistva teenistuse eest 
operatsioonil Iraagi Vabadus.

„Vanemveebel Pliiats on andnud 
silmapaistva panuse operatsiooni 
Iraagi Vabadus õnnestumisele. Tema 
teod järgivad parimaid sõjaväelisi 
traditsioone ja teevad au talle, Iraagi 
rahvusvahelisele korpusele (Multina-
tional Corps-Iraq, MNC-I) ning Eesti 
maaväele,” ütles kindralmajor Bagby 
autasu üleandmisel.

Autasu andis vanemveebel Pliiat-
sile üle Brunssumi ühendväejuha-
tuse staabi operatsioonide direkto-
raadi ülem Ühendriikide kindralmajor 
Byron Bagby.

”Kui tulla ajateenistusse, 

siis juba täielikult – ikka 

luurekompaniisse.“

FOTO: PILLE KALDARU



Ajateenistus 
seob 
ühiskonda
Uus koosseis noori mehi on tulnud 
täitma oma kodanikukohust. Tänase 
lehe esiküljelt võib lugeda, et paljud 
valivad oma teenistuskoha sõpradelt 
ja tuttavatel saadud informatsiooni 
alusel. Sisukas ja mõtestatud 
tegevus ajateenistuses on kaitseväele 
kindlaim soovituskiri, mis levib kiiresti 
ja kujundab noortes positiivseid 
hoiakuid. Meie, kaadrikaitseväelaste, 
kohus on oma tegevusega seda 
arvamust kinnitada.

Värsked ajateenijad! Vabariigi Pre-
sident rääkis oma võidupüha kõnes 
ajateenistuse olulisusest riigikaitse 
seisukohast. Eesti kaitsevõime põhi-
neb tugeval reservarmeel ja just seda 
valmistab ette  ajateenistus. Aga 
ajateenistus võimaldab tugevdada ka 
ühiskonna sidusust, ajateenistuses 
tekkinud vennaskond kestab kauem kui 
11 kuud. Inimeste vahel, kes on koos 
trotsinud raskuseid, aidanud üksteist 
läbi katsumuste, tekivad sõprusside-
med, mis püsivad pikka aega. Mitte 
vähetähtsam pole ka omandatud 
oskuste pagas. Meeskonnatöö oskust 
hindab iga tulevane tööandja, allohvit-
seridel lisandub veel juhtimiskogemus, 
esmaabikursused annavad võimaluse 
õnnetuse korral kaaskodanike aidata. 
Ajateenistus on selgelt kasulik nii 
ajateenijale endale kui ühiskonnale 
tervikuna.

Parafraseerides Vabariigi Presidendi 
öeldut: ajateenijad kuuluvad Eesti ühis-
konna eliiti! Jõudu teile teenistuses!
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MAREK
KOHV
veebel

KINDRALMAJOR
Vello Loemaa

KOLONEL
Aivar Jaeski, Raul Tõnnov

KOLONELLEITNANT
Aron Kalmus, Kersti Lea, Jaak Mee, 
Leon Meier, Ivar Murrik, Vahur 
Murulaid, Toomas Möls, Mare Normak, 
Ain Rekkand, Rauno Sirk, Peeter Tali, 
Jaak Tarien, Kaupo Toodu, Jaak Võsa 

KAPTENLEITNANT
Ahti Piirimägi

MAJOR
Arni Ilves, René Innos, Hillar Kaeval, 
Liis Kannel, Kaido Kivilo, Harles Kosk, 

Viktor Lillepruun, Tanel Moritz, Eljus 
Mägimets, Andres Noole, Tõnu Noorits, 
Vesse Põder, Keiu Püümets, Andres 
Rekker, Helena Roon, Erkki Roosnurm, 
Janno Rosenberg, Kaupo Rosin, Elmar-
Harald Tammisto, Andrus Tiitus, Gunnar 
Vooremäe, Andre Võsanurm, Margo Ütt

KAPTENMAJOR
Liivo Laanetu, Johan-Elijas Seljamaa

KAPTEN
Himot-Märt Ilus, Riho Karu, Rauno 
Leskov, Alo Martinson, Deniss 
Metsavas, Anu Pahka, Rein Pajunurm, 
Danel Päevalill, Allan Raidma, Andrei 
Roosild, Dan Sakarias, Erki Soo, 
Marek Susi, Taavi Talunik, Ants Torim, 
Taavi Tuisk, Sergei Täpsi, Kristjan Varm 

LEITNANT
Andres Arendi, Aivo Asuküla, Ermo 
Jeedas, Martin Jõesaar, Kaimo 
Jürnas, Alar Kalmus, Karel Kattai, 
Madis Kiis, Madis Koosa, Ivo Kõiv, 
Andre Labe, Teet Laeks, Kristjan 
Leimann, Mario Lementa, Jan Lukk, 
Aleksandr Martšuk, Martin Mäepere, 
Robert Nagel, Viljar Niinepuu, Martin 
Noorsalu, Raido Ossip, Lauri Palkmets, 
Kristjan Peegel, Liina Pertel, Kristjan 
Piir, Raigo Põdra, Joel Päeva, Veiko 
Raaper, Andres Rahkema, Jaanus 
Rahula, Indrek Reinbach, Ardo Riibon, 
Valdur Saar, Marko Saarela, Kersti 
Sedrik, Risto Siil, Anders Süvari, Oliver 
Toomela, Ivo Turja, Haldi Tuvi, Rauno 

Vahimets, Anneli Veldemann, Ragnar 
Ventsel, Aavo Väljak

NOOREMLEITNANT
Kaarel Arrak, Kristjan Bachman, Tarmo 
Blasen, Ivar Janson, Dmitri Jekimtsev, 
Juhan Jerlov, Jakob Jõgi,  Ragnar-
Aleksander Jõgi, Rene Kokk, Rain 
Lepikmäe, Marit Lippur, Marko Meigas, 
Tarmo Meigas, Tiiu Naagel, Jaagup 
Narusk, Paul Ney, Sergei Okatov, Kalle 
Oruaas, Rait Ruuder, Karmo Saar, 
Vahur Saaremets, Allan Survo, Omar 
Talu, Artur Zirul

LIPNIK
Tiiu Lilienthal-Üle, Andre Meerits, Kadri 
Peeters, Marrieliisa Rullinkoff, Aza 
Skripkina, Aare Sõer

Vabariigi President tänas sõdureid
Mai lõpus tänas Vabari-

igi President Toomas Hen-

drik Ilves Kadrioru lossi 

paraadväljakul Vahipataljoni 

ajateenijaid, kes oma teen-

istuse käigus olid osalenud 

auvahtkonna ja kaitseväe 

orkestri koosseisus erinevatel 

üritustel .

„Võib-olla ei saa te siin alati hilis-
õhtuti külma ja vihma käes aru, et teid 
ikka hinnatakse selle eest. Sestap on 
minu tänusõnad teile siirad ja südam-
likud nii minu kui mu pere, kui ka 
kogu selle maja kollektiiv poolt. Ma 
tänan teid,“ ütles President Toomas 
Hendrik Ilves. 

Sajakonna ülesrivistatud sõduri 
tänamine auvahtkonna kohustuste 
täitmise eest oli nii president Ilvesele 
kui ka Vahipataljonile esmakordne. 

2009. aasta jaanuaris teenistust alus-
tanud ning sama aasta detsembris 
reservi arvatud ajateenijaid tunnus-
tati auvahtkonnakohuste täitmise eest 
ringkäiguga Kadrioru lossi. 

„Tegu on asjaga, mida üritame 
edaspidi Vahipataljonis traditsiooniks 
muuta,“ rääkis Vahipataljoni tsere-
moniaalteenistuse ülema abi veebel 
Andres Lillemägi. „On ju ilus, kui 
president tänab teenistuse eest oma 
kaardiväge.“

Kõne lõppedes poseeris president 
Ilves rivistusel osalenud üksustega, 
leides kõigile ka midagi positiivset 
öelda. Igale kohalviibinud sõdurile 
saadetakse foto presidendi poolt sig-
neerituna koju. 

„Väga uhke tunne on. Tegu on ikka 
esindusfunktsiooniga ja on hea olla 
esindusnumber,“ rääkis auvahtkon-
nas osalenud seersant Siim Ruul. „Kui 
inimesed tulevad ja pildistavad ning 
vaatavad sind kui Eesti kaitseväge, siis 
on see väga auväärt tunne.“

Õppustelt Pääsuke ning Kevad-
torm naasnud ning Kadrioru lossi 

ette rivistatud sõduritele oli see 
viimane tseremoonia. Suurem osa 
2009. aasta juuni lõpus saabunud 
ajateenijatest arvati reservi tänavu 
28. mail.

Auvahtkonna kohustust täidab 
Vahipataljon alates 1993. aastast. 

Auvahtkonna ülesanneteks on  au 
avaldamine tseremooniatel, Kadrioru 
lossi peatrepi  mehitamine tunnimees-
tega ning Presidendi ja tema külaliste 
tervitamine. 

SL

Kaitsejõudude Spordiklubi taktikalise laskmise lahtised 
karikavõistlused võitis Politsei Laskurklubi
30. juunil peeti Võrumaal 

Nursipalu harjutusväljal 

Kaitsejõudude Spordiklubi 

taktikalise laskmise kari-

kavõistlused teenistusrel-

vade klassis.

Selget paremust näitasid Politsei 
Laskurklubi laskurid, kes võtsid 
kaitseväelaste eest kõik indivi-

duaalarvestuse esikohad ning viisid 
kaasa meeskondliku arvestuse esi-
koha karika.

Individuaalse esikolmiku moodus-
tasid:

I koht – Oliver Purik (Politsei Las-
kurklubi)

II koht – Kalvi Abel (Politsei Las-
kurklubi)

III koht – Steve Kümnik (Politsei 
Laskurklubi)

Parima kaitseväelasena saavutas 
neljanda koha Allar Eesmaa Kuperja-
novi Jalaväepataljonist.

Meeskondliku esikolmiku moodus-
tasid:

I koht – Politsei Laskurklubi (Oli-
ver Purik, Kalvi Abel, Steve Kümnik, 
Toomas Kuuse)

II koht – Kuperjanovi Jalaväepa-
taljon (Allar Eesmaa, Lauri Kriisa, 
Veiko Park, Jaak Rumvolt)

III koht – Kaitseväe Võru Lahin-
gukool (Raul Vene, Tarvo Planken, 
Elend Auli, Tanel Kõrran)

Laskuritel oli kohustus kanda 
lahingukiivrit, lahingurakmeid või 
-vesti raskusega vähemalt 10 kg, kait-
seprille ja kuulmiskaitsmeid. Lubatud 
olid ainult taktikalised salvevahetused 
ning osadel laskeradadel kasutati nii 
püstolit kui automaati.

Nii mõnelegi osalejale sai võistluse 
käigus selgeks varustuse paiknemise 
olulisus ning elementaarsete sõdurid-
rillide valdamise oskus relva käsitse-
misel. Kinnitust leidis ka tõsiasi, et 
ilma harjutamata meistriks ei saa ning 
iga sõduri peamiseks tööriistaks on 
tema relv ning varustus.

Võistlusel osalesid Politsei Laskur-

klubi, Kuperjanovi Jalaväepataljon, 
Kaitseväe Võru Lahingukool, KVÜÕA, 
Lääne KRK, KL Tallinna malev ning 
individuaalvõistlejad Kirde Kaitse-
ringkonna Viru Jalaväepataljonist, KL 
Harju malevast ning 1. Jalaväebrigaa-
dist. 

Taktikalise laskmise võistlus oli 
esmakordne Kaitsejõudude Spordi-
klubi ajaloos. Jõukatsumine erines 
tavapärasest praktikal-laskmisest tak-
tikaliste nõuete poolest.

SL

Reservi arvatud ajateenijatel oli võimalus kuulata president Ilvese 
tänusõnu.

Võidukas Politsei Laskurklubi meeskond.

Brigaadikindral Neeme 
Väli on kuu vilistlane
Saksamaal asuv George G. Marshalli 
nimeline Euroopa Julgeoleku-uuringute 
Keskus nimetas brigaadikindral 
Neeme Väli 2010. aasta juunis kuu 
vilistlaseks.

„Loen Marshalli Keskuses õpitut 
väga väärtuslikuks oma teenistuskäi-
gule tagasi vaadates,” ütles brigaadi-
kindral Neeme Väli. „Kursustelt saa-
dud teadmised riigikaitse ülesehitusest 
ja põhimõtetest ning demokraatlikule 
riigikorraldusele omasest tsiviiljuhtimi-
sest on minu praeguses teenistuses 
olulised. Pea võimatu on ülehinnata 
Marshalli Keskusest lähtunud kontak-
tide ja suhtlusvõrgustike tähtsust.“

Kuu vilistlase aunimetus antakse 
neile keskuse lõpetanutele, kes oma 
edasises töös ja teenistuses on eten-
danud keskuse ideede edasikandmisel 
aktiivset rolli. Kaitseväe Peastaabi ülem 
brigaadikindral Väli on Saksamaal asu-
vas Marshalli Keskuses läbinud stratee-
gilise planeerimise ja sõjalise ökonoo-
mika kursuse 1997. aastal ja kõrgema 
juhtkonna seminari 2005. aastal.

George C. Marshalli nimeline 
Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskus 
loodi 1993. aastal Saksamaal eesmär-
giga laiendada julgeoleku- ja kaitsealast 
koostööd uute Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikidesse. Marshalli Keskus on Saksa-
maa Liitvabariigi kaitseministeeriumi ja 
Ameerika Ühendriikide Euroopa Väeju-
hatuse (EUCOM) ühisprojekt. Keskuses 
tegeletakse muude teemade hulgas 
NATO Külma Sõja järgse rolli, NATO ja 
Euroopa Liidu suhete, regionaalsete 
konfliktide ja ka Islami- ning Lääne-
maailma suhete uurimisega.

FOTO: KÄRT LIEKIS
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uudisedKaitseväelase õigused ja kohustused 
said selge õigusliku aluse
19. mail võttis Riigikogu 

vastu kaitseväeteenistuse 

seaduse muutmise seaduse, 

millega muuhulgas lisatakse 

kaitseväeteenistuse sead-

usesse § 601 – ajateenijate 

põhiõiguste ja -vabaduste pi-

iramise seaduslikud alused. 

Muudatus jõustus 1. juulil.

Muudatuse olulisus seisneb 
peamiselt selles, et ajatee-
nijatele tehakse kohustusli-

kuks täita teenistuskohustusi ning kir-
jeldatakse ajateenija teenistuskohus-
tused (KVTS § 601 lg 1 punktid 1�3). 

Nii näiteks nähakse ajateenija 
kohustustena osalemist sõjaväelises 
väljaõppes (KVTS § 601 lg 1 p 2) või 
osavõttu kaitseväe ülesannete täitmi-
sest (KVTS § 601 lg 1 p 1). Samuti pan-
nakse ajateenijale kohustus viibida 
sõjalise väljaõppega tegeleva väeosa 
paiknemiskohas või muus kohas, kui 
teda ei ole teenistuskohustuste täitmi-
sest vabastatud (KVTS § 601 lg 2).

Kohustus osaleda 
väljaõppes

Kui enne muudatust oli vähemalt 
raskendatud, kui mitte võimatu keh-
tivat seadust ning arusaamu sellest 
silmas pidades väita, et ajateenijal 
oli üldse kohustus linnaloalt väeük-
susesse tagasi saabuda, siis muuda-
tusega nimetatud kõhklused hajutati 
– ajateenijal on sõnaselge seadusest 
tulenev kohustus osaleda väljaõppes 
ning viibida väljaõpet pakkuva väe-
üksuse paiknemiskohas (olgu see siis 
väeüksuse territoorium või nt metsa-
laager). 

Karistada saab inimest üksnes 
juhul, kui ta on jätnud oma seadusest 
tuleneva kohustuse täitmata või ei ole 
seda teinud nõutaval tasemel. Too-
dud näites ei täitnud ajateenija oma 
kohustust saabuda õigeaegselt välja-
loalt tagasi ja sai selle eest karistada. 

Küsimus, mis kerkis varem, kuid mida 
muudatuse jõustumise järel enam 
kerkida ei tohiks, seisneb selles, kust 
tuleb ajateenijale kohustus väljaloalt 
tagasi saabuda või üldisemalt – kust 
tuleneb ajateenijale kohustus üldse 
väeüksuses ajateenistuse ajal viibida. 

Enne muudatuse jõustumist oli 
sellele küsimusele seaduse pinnalt 
keeruline vastata. Kuna kohustus 
väeüksuses viibida riivab ajateenija 
Eesti Vabariigi põhiseadusest tulene-
vaid põhiõigusi ja –vabadusi, peaks 
nimetatud kohustus tulenema seadu-
sest (teatud juhtudel ka seaduse alusel 
antud määrusest). Enne muudatuse 
jõustumist ei sisaldanud kaitseväe-
line õiguslik regulatsioon sõnasel-
get kohustust ajateenijal väeüksuses 
kohal viibida, väljaõppest osa võtta 
jmt väljaõppe seisukohalt kriitilise 
tähtsusega kohustuste täitmist. 

Loomulikult võiks väita, et väeük-
suses kohalviibimine ja väljaõppest 
osavõtt tuleneb kaitseväe olemusest 
ning on seetõttu kohustuslik või tei-
salt tuleneb see ülema käsust. Kumbki 
neist käsitlustest ei ole läbinisti väär. 
Iseenesest on arusaadav, et kaitseväe-
kohustuse täitmiseks ning ajateenis-
tuse toimimiseks on vajalik, et ajatee-
nijad viibiksid väeüksuses kohal ning 
osaleksid aktiivselt väljaõppes. 

Samas ei nähta kehtivas õiguses 
põhiõiguste ja -vabaduste piirangu 
alustena mitte praktilisi või loogilisi 
vajadusi, vaid seadusest tulenevat 
alust. Samuti ei saa kuidagi väita, et 
ülem võib ajateenijale panna käsuga 
kohustuse, millel puudub õiguslik 
alus – ka ülema käsk peab olema 
õiguspärane, st mh tulema kehtivast 
õigusest.

Tõenäoliselt suuri muudatusi 
seadusemuudatus igapäevasesse 
teenistusse ei too. Ajateenijatele 
pakutakse väljaõpet endises mahus 
ning jagatakse samasisulisi käske ja 
koostatakse käskkirju, nagu  enne 
muudatuse jõustumist. Samas on 
iga käsk, mida antakse, iga käsk-
kiri, mida koostatakse, varasematega 
võrreldes esmapilgul hinnates üsna 
vähesel määral erinev. Näiteks kui 
enne muudatuse jõustumist märgiti 

ajateenija distsiplinaarmenetluse 
käskkirja karistuse alusena väljaloalt 
hilinemisega naasmise eest üksnes 
kaitseväe distsiplinaarmenetluse 
seaduse või distsiplinaarmäärustiku 
vastav paragrahv, lõige ja punkt, siis 
nüüd hakkavad nimetatud käskkir-
jad sisaldama ka kaitseväeteenistuse 
seaduse üht kindlat paragrahvi, lõi-
get ja punkti. 

Loomulikult ei jäänud ajateenijad 
väljaõppeta enne ega jää ka pärast 
nimetatud muudatuse jõustumist, 
kuid ometigi annab muudatus selge 
sõnumi igale kaitseväealasele. Sõnum 
ise on lihtne, kuid sisu raskestihoo-
matav ning palju vaidlusi tekitanud 
ja tõenäoliselt  edaspidigi tekitav – ka 
kaitseväelastel on põhiõigused ja –

vabadused ning nende piiramine saab 
toimuda üksnes seaduse alusel.

Ikka ja jälle kostub siit-sealt rahul-
olematuid hääli selle kohta, et ega kait-
seväelasi saa teistega võrrelda, kuna 
kaitseväe organisatsioon, ülesandepüs-
titus, toimimine jmt on niivõrd erine-
vad. Nõustun selle väitega ja samas ei 
nõustu ka. Iga demokraatlikus õigusrii-
gis tegutsev organisatsioon, asutus või 
inimene peab oma käitumist suunama 
kehtivat õigust silmas pidades. Vastasel 
korral võib rääkida õigusrikkumisest 
ning selle toimepanija puhul õigusrik-
kujast. Ning selles osas on kaitseväela-
sed võrreldavad kõikide teistega.

RAIVO SULTS
õiguskantsleri nõunik

Kuperjanovi jalaväepataljon sai endale uue ülema
Kuperjanovi jalaväepataljoni 

endine ülem kolonelleitnant 

Toomas Möls andis Lõuna 

Kaitseringkonna pidulikul 

rivistusel üle Kuperjanovi 

jalaväepataljoni lipu uuele üle-

male major Maidu Allikasele. 

Lõuna Kaitseringkonna staa-
biülem major Hando Tõevere 
soovis uuele ülemale edu ja tõi 

välja lahkuva ülema panuse pataljoni 
arendamises: „Kolonelleitnant Too-
mas Möls hoidis kõrgel pataljoni väl-
jaõppetaset ja traditsioone, arendas 
edasi nii rahu- kui sõjaaegset riigi-
kaitset ning andis üle pataljoni, mis 
väärib igati oma ajaloolist nime ning 
täidab parimal moel ka tänapäevase 
riigikaitsesüsteemi nõudmisi.“ 

„Mul on suur au võtta üle ajalooli-
selt kuulsusrikka pataljoni lipp," ütles 
Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem 
major Maidu Allikas ütles lippu vastu 
võttes. "Jätkugu meil kõigil üheskoos 
huvi, tahtejõudu, tervist ja edu nii 
eelseisvate raskemate väljakutsete 
lahendamisel kui ka ühiste rõõmude 
jagamisel.“

Major Maidu Allikas alustas teenis-
tust Kalevi Üksik-jalaväepataljonis aja-
teenijana 1993. aastal ja jätkas pärast 
ajateenistust tegevteenistuses samas 
pataljonis. Alates 2004. aastast teenis 
ta KVÜÕA õppeosakonnas taktikaõp-
petoolis. Ta on lõpetanud KVÜÕA Kõr-
gema Sõjakooli diplomiõppe 2003. aas-
tal ja Balti Kaitsekolledži vanemstaabi-
ohvitseride kursuse 2010. aastal. 

Kolonelleitnant Toomas Möls jät-
kab teenistust Maaväe Staabi opera-
tiivosakonnas.

SL Kolonelleitnant Möls annab pataljoni lipu üle major Allikasele.

Eestlastel Afganistanis 
uus väejuhatus
3. juulil viisid koalitsioonijõudude 
esindajad Helmandis Camp Leath-
erneckis läbi tseremoonia, millega 
senine Lõuna Regionaalne Väejuha-
tus jagati kaheks.

Alates 14. juunist on Helmandi 
väekoondis, mille alluvuses teenivad 
ka Eesti kaitseväelased, allutatud 
Edela Regionaalse Väejuhatusele 
(Regional Command South-West). 
Varasemalt kuulus brittide juhitud 
väekoondis Lõuna Regionaalse Väe-
juhatuse (Regional Command South) 
koosseisu.

„Eesti jalaväekompanii oli Briti 
Helmandi väekoondise osa ja jääb 
selle koosseisu edasi. Muudatus 
hõlmab endas lõuna regiooni juh-
timise jagamist kaheks, kus varem 
juhiti kuue Afganistani lõunaprovintsi 
operatsioone Kandaharist, nüüd 
aga hakatakse Helmandi ja Nimruzi 
operatsioone juhtima Camp Bastioni 
kõrval asuvast Camp Leatherneckist,“ 
ütles Eesti kontingendi ülem kolonel-
leitnant Riho Ühtegi. 

Edelaregioon allub Ameerika 
Ühendriikide merejalaväe MEF 
I (Military Expeditionary Force) 
ülemale kindralmajor Richard P. 
Mills’ile. Uue väejuhatuse vastutus-
alale jäävad Helmandi ja Nimruzi 
provintsid. Helmandi väekoondis 
jääb teenima Helmandi provintsi 
keskossa Lashkar Gah ja Nad e Ali 
piirkonda, mis kattub ka Ühend-
kuningriigi poolt juhitava provintsi 
ülesehitusmeeskonna piiridega. 
Eestlaste alluvusvahekord ja vastu-
tusala jäävad samaks. 

Eesti kontingent Afganistanis koos-
neb jalaväekompaniist, logistilisest 
toetuselemendist, lähikaitsemees-
konnast ja staabiohvitseridest. Alates 
mai keskpaigast tagab Helmandi 
provintsis patrullbaasi Wahidi ümb-
ruses kohalikele elanikele turvalist 
elu jalaväekompanii Estcoy-10, keda 
toetab Camp Bastionist logistiline 
toetuselement NSE-9.

Lisaks Ameerika Ühendriikide, 
Ühendkuningriigi ja Eesti kaitseväe-
lastele teenivad uue väejuhatuse 
koosseisus veel taanlased ja grusiinid, 
ühtekokku ligi 27 tuhat sõjaväelast. 

Lõuna Regionaalne Väejuhatus 
jääb Ühendkuningriigi alluvusse ja 
selle vastutusala hõlmab endas 
Kandahari, Zabuli, Uruzgani ja Day-
kundi provintse. 

Algas NSE-10 väljaõpe
Juuni lõpus algas Kaitseväe 
Logistikakeskuse logistikapataljonis 
järgmise Afganistani kontingendi 
rahvusliku logistilise toetuselemendi 
NSE-10 väljaõpe.

„Sõjaväelogistikutest sõltub, kas 
lahingüksused suudavad jätkusuutli-
kult täita neile pandud ülesandeid,“ 
ütles NSE-10 ülem kapten Tarmo 
Tameri. „Tagame järgmise logisti-
kaelemendi kõrge professionaalsuse 
ja kvaliteedi efektiivse väljaõppega, 
mille läbiviimisel osalevad ka varase-
mates logistikaelementides teeninud 
kaitseväelased. Enam kui pooltel 
meie seast on juba varasem sõjalise 
operatsiooni kogemus.“

Väljaõppe esimese kolmenä-
dalase etapi jooksul õpetatavad 
logistikapataljoni instruktorid NSE 
meeskonnale lahingteenindustoe-
tuse aluseid, Pasi soomuki ning 
soomustatud veoautode MAN ja 
Unimog kasutamist.

Järgmises, viienädalases, etapis 
spetsialiseeruvad logistikud erialati 
ning omandavad teadmisi ja oskusi 
laomajanduse, remondi- ja hooldus-
tööde ning sidepidamise alal.

Kaitseväe Logistikakeskuse mis-
siooniks on tagada pühendunult ja 
professionaalselt Eesti Kaitseväe 
võitlusvalmidus ning jätkusuutlikkus 
vajalike materjalide, teenuste ja 
väljaõppega.

Vahipataljoni sõjaväepolitsei kompanii ajateenijad väljaõppel.
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Saada ristsõna lahendussõna* SMS-ga numbrile: 
56 691 422 või kirjalikult aadressil: Sõdurileht, 
Kaitseväe Peastaap Teavitusosakond, Juhkentali 
58, 15007 Tallinn või toimetuse elektronposti 
aadressile: sodurileht@mil.ee
NB! Ära unusta märkida oma auastet, nime, 
väeosa ja ristsõna numbrit ristsõna nurgas)!
Sõdurilehe toimetus ootab ristsõna lahendussõnu 
31. juuliks 2010.

Ristsõna nr. 42 õige lahendussõna oli
MÕÕGARIHM.
Õnnelik võitja on aspirant Mihkel Nõmm 
Staabi- ja Sidepataljonist.

* Ar vu ti te ka su ta mi ne on väeo sa des re gu lee ri tud vas ta valt 
väeo sa si se kor ra le. Ta va kir ja de eest tu leb ta su da vas ta valt AS 
Ees ti Post keh ti va le hin na kir ja le (5.50).

Sõdur! La hen da rist sõ na
ja või da Sõdurilehe termos!

PARIM MEESKOND
VAJAB SIND

Tule Kaitseväe eriüksuse katsetele!
Täpsem info: www.elukutse.ee/eog

lpvalik@mil.ee

Meeskond, keda saad jäägitult usaldada.
Meeskond, kes on sinu eest alati väljas. 

Meeskond, kes on parimaist parim koos sinuga.

Järgmised katsed 13. – 26. september 2010

Eriüksuslase kvalifi kat-

sioonikoolitus kestab 

paljudes riikides suurus-

järgus 9 kuud.  Selle ajaga 

omandatakse nii erialalised 

kui ka erioperatsioonide 

põhiülesannete teostamiseks 

vajaminevad oskused. 

Kuna eriüksuste meeskonnad 
on arvult piiratud, tavali-
selt kuni 12 liikmelised, siis 

on igale eriüksuslastele määratud 
erialad, mis võimaldavad üksusel 
pidada lahingut, teostada sideprot-
seduure, anda esmaabi, valmistada 
vajadusel lõhkelaenguid, käsitseda 
erinevaid relvi ja  juhtida mees-
konda. Iga eriala toetab meeskonna 
tegevust ning meeskonnas on tavali-
selt erialad dubleeritud.  Järgnevalt 
tutvustame meediku eriala eriope-
ratsioonide üksuses.

Erioperatsioonide meedik 
– jumal maa peal!

„Special Forces medics are gods 
on earth!“ -  on ühe väga pikaaegse 
teenistuskäiguga eriüksuslase sõnad. 
Meediku roll on üksuses väga olu-
line, sel lihtsal põhjusel, et eriük-
suslased tegutsevad enamasti ilma 
otsese tagala toetuseta ja üksus peab 
olema suuteline autonoomselt tegut-
sema pikka aega.  Eriüksuse meedik 
peab tundma kogu oma meeskonda 
ja teadma kõike nende kohta (trau-
mad, haigused, allergiad jne.) Pal-
jud eriüksuslased ütlevad, et neil ja 
nende perel ei ole arsti vaja, kui 
midagi juhtub,  siis pöörduvad nad 
oma üksuse meediku poole ja nad 
saavad alati abi.  Lisaks suurepäras-
tele teadmistele meditsiinist, peab 
eriüksuse meedik olema ka väga hea 
sõdur, et täita kõiki lahingulisi üles-
andeid.

Kui militaarparameediku pea-
mine ülesanne on stabiliseerida kan-
natanu seisund ja saata ta kiiresti 
järgmise tasandi meditsiinipunkti, 
siis eriüksuse meediku tööst on see 
vaid üks väikene osa. Väga oluline 

Eriüksuse jaotaseme meediku varustus.

Erioperatsioonide meedik

on suutlikkus stabiliseerida kanna-
tanu seisund selliselt, et arvestatakse 
abi võimaliku hilinemisega. Seega 
peab eriüksuse meedik olema just-
kui haigla, operatsioonituba, arst ja 
medõde – kõik ühes isikus. Loomuli-
kult peab eriüksuse meedik tegelema 
ka preventiivse tööga ja jälgima kogu 
üksuse hügieeni nõuete täitmist nagu 
ka militaarparameedik. Aga lisaks 
sellele on eriüksuse meediku kohus-
tuste hulgas ka näiteks treeningplaa-
nide, erinevate toidupakkide ja toitu-
misplaanide koostamine, regulaarne 
meeskonna meditsiiniline läbivaatus 
ehk siis kogu meeskonna füüsiline ja 
vaimne tervis. 

Missioonieelselt peab eriüksuse 
meedik tutvuma ülesande piir-
konna kliima ja looduse eriärasus-
tega, mis loomad seal elavad ja 
mis taimed kasvavad. Välja uurima 
võimalikud ohud ja vastumeetmed 
nendele. Vastavalt kogutud infole 
saab meedik hakata oma mees-
konda ette valmistama (nt. vaktsi-
neerimine) ja teab, mis varustust 
tal endal seal vaja on (ravimid, 
vastumürgid jne.)

Selleks aga, et eriüksuse mee-
dik oleks tõesti oma ametinimetust 
väärt, peab ta palju õppima. Medit-

siini eriala väljaõpe kestab minimaa-
lselt kümme kuud, pärast mida jät-
kub pidev väljaõpe meeskonnas. 

Kokkuvõtteks, nii militaarpara-
meediku kui ka eriüksuse meediku 
esmased põhimõtted meedikuna on 
samad, anda elupäästev esmaabi 
ja toimetada kannatanu järgmise 
tasandi meditsiiniasutusse. Tingi-
tuna ülesandest ja piirkonnast, ei 
ole aga eriüksusel alati võimalik tel-
lida kiiret evakuatsiooni, mis on ka 
põhjus,  miks  peab eriüksuse mee-
dik suutma sooritada (ravi)protse-
duure, mis tsiviilkeskkonnas oleks 
mõeldamatud. Kõike seda saab 
eriüksuse meedik teha aga siis kui 
esmane ülesanne on täidetud, sest 
ta on siiski kõigepealt sõdur ja siis 
meedik.

SL

Eelnevalt Sõdurilehes ilmu-
nud erioperatsioonide teemad:

„Operatsioon „Barras“ Sierra Leo-
nes“ (nr 32 (319) 19.05.2010), 

„Operatsioon „Thunderball“, hili-
sema nimega „Jonathan““ (nr 31 
(318) 12.05.2010), 

„Erioperatsioonid – milleks neid 
vaja on?“ (nr 30 (317) 5.05.2010)


