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1. Sissejuhatus
1.1. Üldosa
a. Õppus on kollektiivse väljaõppe kõige keerulisem, kuid samas ka tõhus õppe- ja
hindamismeetod. Seda kasutatakse peamiselt väljaõppetsükli lõpujärgus erinevate
üksuste kokku harjutamisel ning nende taseme hindamisel. Põhirõhk õppusel on
seega juba omandatud oskuste harjutamisel. See tähendab, et isikkoosseisu
individuaalsed ja meeskondlikud oskused, samuti ülemate juhtimisalane väljaõpe
peab olema varasemalt läbitud. Õppus on ka levinuim õppemeetod
õppekogunemiste korraldamisel.
b. Õppuse käigus luuakse õppivale üksusele tingimused olukorrapõhiseks
tegutsemiseks. Selle käigus avaneb neil võimalus õppida ja harjutada, läbiviijatel
aga tegevusi juhtida, jälgida ning vajadusel korrigeerida ja hinnata. Need
tingimused luuakse kaitseväes (KV) ja Kaitseliidus (KL) sõjaaja tegevuste
matkimisega, mille raames saab õppiv üksus tegutseda võimalikult tegelikkusele
sarnanevates oludes. Tingimuste loomisesse kaasatakse lisaks teisi, õppuse jaoks
moodustatud spetsiifilise suunitlusega teenistusi, mis on koondatud õppuse
juhtimisteenistusse (EXCON).
c.

Õppuste korraldamisel kasutatakse NATO kollektiivse väljaõppe ja õppuste
direktiivis „Collective Training and Exercise Directive“ (Bi-SC 75-3) sätestatud
neljaetapilist protsessi: 1) planeerimine, 2) ettevalmistamine, 3) läbiviimine, 4)
kokkuvõtete tegemine (vt joonis 1).

d. Käesoleva eeskirja kehtestatakse õppuse korraldamise protseduurid, mille
järgimine on kohustuslik õppuste korraldamisega seotud isikutele KV-s alates
pataljoni juhtimistasandist (kaasa arvatud). KV struktuuriüksused (eeskätt
väeliigid) võivad vajadusel kohandada eeskirjas kajastatud protseduure oma
tegevuse eripäradest lähtudes. KL juhindub eeskirjast maakaitseüksustele
õppuseid korraldades. Õppust planeeriv ohvitser (Officer Scheduling ExcerciseOSE) või õppust korraldav ohvitser (Officer Conducting exercise-OCE) võib
õppuste korraldamise protsessi optimeerida või kohandada vastavalt kujunenud
olukorrale ning kasutada olevatele ressurssidele (nt pataljoni juhtimistasandil on
paljud tegevused võimalik sooritada lihtsustatult). Sellisel juhul annab ta õppuse
planeerimismeeskonna ülemale (Officer Primary Responsibility-OPR) suunised,
mis valdkondades ja ulatuses õppuse korraldamise protseduuridest võib kõrvale
kalduda. Üldised ajaraamid õppuse planeerimisele ja ettevalmistamisele
juhtimistasandite lõikes joonisel 2.
e. Kompanii (ja madalama) juhtimistasandi õppuse korraldamisel on protseduuride
jälgimine võimaluste piires soovitatav.
f.

Käesolevat eeskirja ajakohastab Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond (KVPS
J7).

Joonis 1. Õppuse korraldamise etapid.
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1.2. Eesmärk
a. Õppuste korraldamine on sõjaliste üksuste valmisoleku saavutamiseks ja
hoidmiseks märkimisväärse tähtsusega. Õppuste käigus seotakse tervikuks
individuaalsed oskused, mille kaudu luuakse tingimused üksuse või mingi
tegevusvaldkonna (nt logistika) arenguks tervikuna ning saavutatakse vajalikud
sõjalised võimed.
b. Õppuste eesmärkide saavutamiseks, ressursside efektiivseks kasutamiseks ja
teineteise paremaks mõistmiseks on oluline üle kogu Kaitseväe lähtuda samadest
põhimõtetest.

(1) Kaitseväe õppuste eeskiri (edaspidi eeskiri) on Kaitseväes ja Kaitseliidus
õppuste läbiviimise alusdokument, mis kirjeldab õppuste korraldamise protsessi
etappe, võtmetegevusi, rolle ja vastutust.
(2) Eeskirja lisades sätestatakse õppuse korraldamisel kasutatavad blanketid,
formaadid, terminid, lühendid ja definitsioonid (vt lisa 7 ja 8).
(3) Õppuste korraldamise protsessi käsitlevad dokumendid, sh töömeetodid ja
püsitoimingud laienevad Eesti Vabariigis teenistuskohustusi täitvatele välisriigi
üksustele, arvestades seadustest, välislepingutest või sõlmitud kokkulepetest
tulenevaid erisusi.
(4) Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused, kes osalevad partnerriigis korraldataval
õppustel, lähtuvad partnerriigi väljaõppedokumentidest ja töömeetoditest ning
püsitoimingutest, kui riikidevaheline kokkulepe või Eesti seadusandlus ei
sätesta teisiti.
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2. Õppuse korraldamise protsessi lühikirjeldus.
Selles peatükis on välja toodud õppuse iga etapi tegevuste lühikirjeldus, millele järgnevad
graafilised esitused (joonised 2-4). Detailsemalt on õppuse etappide tegevused ja vastutajad
välja toodud eeskirja peatükkides 3 kuni 6.
2.1. Etapp 1. Planeerimine
a. Õppuse planeerimise etapi eesmärk on eelseisva õppuse korraldamise osas ühtse
arusaama kujundamine ning õppuse ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja
kokkuvõtete tegemiseks tingimuste kehtestamine.
Etapi lõpuks peab selguma:
 milline õppus, kellele ja miks ning millal on vaja korraldada,
 kes, millal, kuidas, kellega koostöös ja mis ressurssidega seda ette
valmistama peavad.
b. Etapi käigus vaadatakse üle õppuse taristu, korraldatakse planeerimise
eelkonverents1 (Pre-Initial Planning Conference - PRE IPC) ning koostatakse
õppuse kirjeldus (Exercise Specification - EXSPEC) (vt joonis 2). Planeerimise
etapi tegevused algatab õppust planeeriv ohvitser (OSE), tegevusi juhib õppust
korraldav ohvitser (OCE), kellele allub tegevusi vahetult juhtiv õppuse
planeerimismeeskonna
ülem
(OPR),
kes
omakorda
juhib
õppuse
2
planeerimismeeskonda (CPT) .
2.2. Etapp 2. Ettevalmistamine
a. Õppuse ettevalmistamise etapi eesmärgiks on saavutada valmidus õppust läbi
viia. Etapi lõpuks peab selguma:
 kuidas õppust läbi viiakse,
 kuidas läbiviimist tagatakse ning toetatakse,
 kuidas õppust tagasisidestatakse, hinnatakse ning kuidas ja mis õppuse
kokkuvõtted koostatakse (vt joonis 2).
b. Etapi alguses sõnastatakse õppuse väljaõppe eesmärgid ja etapi jooksul
valmistatakse stsenaariumi erinevad osad. Ettevalmistamise käigus viiakse läbi
kolm koosolekut:



c.

planeerimise algkonverents (Initial Planning Conference - IPC),
planeerimise põhikonverents (Main Planning Conference – MPC),
planeerimise lõppkonverents (Final Coordination Conference – FCC).

Lisaks viiakse etapi jooksul vastavalt vajadusele läbi veel erinevaid koosolekuid
ning nõupidamisi.

d. Etapi lõpuks koostatakse õppuse käsk (Exercise Plan - EXPLAN).
Ettevalmistamise etapi eest vastutab õppust korraldav ohvitser (OCE), talle allub
õppuse planeerimismeeskonna ülem (OPR), kes viib tegevused ellu korraldades ja
juhtides õppuse planeerimismeeskonna (CPT) tööd.

Brigaadi ja pataljoni tasemel võivad selleks olla ka näiteks staabikoosolekud või muud
planeerimisüritused.
2
NATO Bi-SCD 075-003 näeb selles etapis ette eraldi OSE planeerimiselemendi (EPG) olemasolu,
mis on kokku pandud OSE juhtimistasandi staabi võtmeisikutest, samuti osalevate osapoolte
võtmeisikutest. EKV tingimustes pole see isikkoosseisu nappuse ja muude kaalutluste tõttu teostatav,
mistõttu ühe olulise erisusena NATO eeskirjast pannakse EKV-s juba planeerimise etapiks kokku
planeerimismeeskond (CPT), mis osaleb nii planeerimise etapis, kui ka jätkab tegevust
ettevalmistamise etapis (NATO Bi-SCD 075-003 näeb ettevalmistamise etapis ette uue meeskonna
loomise).
1
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2.3. Etapp 3. Läbiviimine
a. Õppuse läbiviimise etapp on planeerimise ja ettevalmistamise kulminatsioon, mille
eesmärk on ellu viia kõik varasemalt planeeritud ja ette valmistatud õppuse
tegevused (vt joonis 3). Etapp algab nii õppivatele üksustele kui ka läbiviijatele
õppuse spetsiifilise täiendõppega. Etapp lõpeb õppuse lõpetamise tseremoonia
läbiviimisega. Täiendõpe hõlmab õppusel kehtivate reeglite (ajakava,
administratiivne, toetus, vahekohus, hindamine jms), stsenaariumi ning
kasutatavate vahendite (nt ruumid, töövahendid, raadiojaamad jms) tutvustamist,
vajadusel ka miniharjutuse läbimist õppusesse sisse elamiseks ning
töövahenditega harjumiseks.
b. Õppuse raames operatsioonide läbiviimise ajal saab õppuse hindamisteenistus
koguda teavet õppivate üksuste hindamiseks. Iga olulisema tegevuse järel on
soovitav anda õppivatele üksustele esmast tagasisidet (Hot Wash Up – HWU) ning
õppuse lõpus tuleb läbi viia ka tegevusjärgsed arutelud (After Action Review –
AAR). Kogu läbiviimise etapi eest vastutab OCE, läbiviimist juhib EXDIR, kellele
allub õppuse juhtimisteenistus (EXCON). Juhtimisteenistuse oluline osa on
situatsioonikeskus (SITCEN), mis juhib vahetult õppuse operatsioonide
planeerimise ja läbiviimise kulgu. Hindamisteenistust juhib hindamisteenistuse
ülem DIREVAL.
2.4. Etapp 4. Kokkuvõtete tegemine
a. Kokkuvõtete tegemise etapi eesmärgiks on välja selgitada, kui suures ulatuses on
saavutatud õppusele seatud eesmärgid. Etapp algab eri valdkondade ja osalenud
üksuste kokkuvõtete koostamisega ning lõpeb ametlikult koondkokkuvõtte
kinnitamisega OSE poolt. Väljaspool ametlikku õppust peab sellele järgnema ka
koondkokkuvõttes ja õpituvastustes väljatoodud puudujääkide kõrvaldamine ja
parimate praktikate rakendamine (vt joonis 4)3.
b. Lisaks koondatakse etapi lõpuks õpituvastused, mille analüüsi tulemusena
selguvad arendamist vajavad valdkonnad ja/või parimad praktikad, mis võivad olla
seotud nii õppivate üksustega kui ka muude valdkondadega. Kui hinnatakse
üksuse lahinguvalmidust CREVAL (Combat Readiness Evaluation) metoodikaga,
siis koostatakse STTS keskkonnas eraldi hindamise kokkuvõte. Etapi käigus
viiakse läbi ka õppusejärgne arutelu (Post Exercise discussion-PXD).
c.

Valdkondade ja üksuste kokkuvõtete koostamise ja sisestamise eest (Sharepoint
koostöökeskkonnas) vastutavad õppivate üksuste ülemad. Need edastatakse
õppust korraldavale ohvitserile (OCE), kelle eestvedamisel viiakse läbi PXD.
Seejärel koostatakse õppuse koondkokkuvõte, mille eest vastutab õppuse OPR.
DIREVAL vastutab õppivate üksuste hindamisega kaasnevate kokkuvõtete
koostamise eest. Õppivate üksuste ülemad vastutavad ning õpituvastuste
kontaktisikud korraldavad parimate praktikate rakendamist ja tuvastatud puuduste
kõrvaldamist Kaitseväes ettenähtud korras.

Puudujääkide lõplik kõrvaldamine võib võtta palju aega (isegi mitmeid aastaid), mistõttu ei ole seda
mõistlik lugeda õppuse korraldamise osaks. Siiski on nii õppivad üksused kui ka läbiviiv personal
kohustatud tegelema puuduste kõrvaldamisega ka peale ametlikku õppuse lõppu.
3
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Joonis 2. Õppuse planeerimise ja ettevalmistamise tegevused (esitatuna graafiliselt koos ajaliste näidistega erinevate juhtimistasandite
lõikes). K=kuu. N=nädal.
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Joonis 3. Õppuse läbiviimise etapi tegevused. P=päev.

Joonis 4. Õppuse kokkuvõtete tegemise etapi tegevused. N=nädal.
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3. Etapp 1 detailne kirjeldus: Planeerimine
3.1. Tutvustus. Õppuse planeerimise etapi eesmärk on eelseisva õppuse korraldamiseks
tingimuste loomine. Selles etapis toimub OSE juhiste analüüs ja ülesande analüüs,
mille tulemusena selgub: (i) milline õppus, kellele ja miks ning millal on vaja
korraldada ning (ii) kes, millal, kuidas, kellega koostöös ja mis ressurssidega seda
ette valmistama peavad. Planeerimise etapp koosneb järgmistest tegevustest:
a. OSE juhise koostamise (ja kinnitamise) koosolek (OSEGM);
b. OSE juhise koostamine;
c.

õppuse planeerimismeeskonna moodustamine ja esimese koosoleku (CPTLM)
läbiviimine;

d. OSE juhise, muude seotud dokumentide ja olukorra analüüs;
e. õppuse taristuga tutvumine (Site Survey);
f.

õppuse kirjelduse (EXSPEC) mustandi koostamine;

g. õppuse eelkonverentsi (PRE IPC) korraldamine;
h. õppuse kirjelduse (EXSPEC) kinnitamine ja jaotamine.
3.2. Valmivad dokumendid.
a. OSE juhis,
b. õppuse kirjeldus (EXSPEC - Exercise Specification).
3.3. Rollid ja vastutus.
a. Õppust planeeriv ohvitser/õppust korraldav ohvitser (OSE/OCE) annab oma
suunised planeerimismeeskonna ülemale (OPR) kas kirjalikult dokumendi OSE
juhised kujul või suuliselt. Etapi jooksul osaleb ta koosolekutel ja veendub, et
õppuse planeerimine on toimunud tema tahte kohaselt. Etapi lõpus kinnitab
õppuse kirjelduse (EXSPEC).
b. Õppust korraldav ohvitser (OCE). EKV puhul enamasti OSE ja OCE rolle ei
eristata, kuid kui see roll on täidetud, siis vastutab ta otseselt etapi tegevuste eest.
c.

Õppuse planeerimismeeskonna ülem (OPR) on isik, kes vastutab õppuse
planeerimistegevuste ja koordineerimiste elluviimise eest. Tegutseb OSE/OCE
suuniste alusel ja nimel.

d. Õppuse planeerimismeeskond (CPT). Planeerimismeeskonna võivad planeerimise
etapis moodustada võtmefiguurid, kes ettevalmistamise etapis saavad töögruppide
ülemateks. Planeerimise etapis aitavad OPR-l koostada õppuse kirjeldust
(EXSPEC).
3.4. Võtmetegevused
a. OSE juhiste koostamise (ja kinnitamise) koosolek (OSEGM). Koosolek, mille
käigus mõeldakse läbi kõik tulevase õppuse olulisemad elemendid/tegevused ja
vormistatakse need suunisena õppuse edasiseks planeerimiseks ja
ettevalmistamiseks. Madalamate juhtimistasandite puhul võib see olla ka näiteks
üksuse ülema, staabiülema ja S3 vaheline vestlus.
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b. OSE juhiste koostamine. Täidetakse dokumendiblankett OSE JUHIS (lisa 4).
Madalamal juhtimistasandil ja/või väikesema õppuse korral võib piirduda ka
koosolekuga, kus OSE/OCE annab oma juhtnöörid suuliselt. Need protokollitakse,
et oleks formaalne alus järgnevates etappides kasutamiseks. Juhise eesmärgiks
on kehtestada minimaalselt järgnevad punktid:
õppuse üld- ja osaeesmärgid;
ülema kavatsuse ning lõpptulemus;
osalevad koosseisud;
stsenaariumi üldolukorra kirjeldus4;
operatsioonilise raamistiku täpsustus;
juhised õppuse etapiliseks ülesehituseks;
planeerimismeeskond ja neile määratud ülesanded seoses EXSPEC
koostamisega.
(8) Muud suunised (vastavalt vajadusele ja võimalustele) õppuse ettevalmistamise
etapiks (lisa vastavalt vajadusele OSE juhise punkt 9 alla)5:
(a) Juhised väljaõppe eesmärkide täpsustamiseks/täiendamiseks;
(b) Juhised VA kõrgema üksuse tegevusvariantide6 väljatöötamiseks.
Selles staadiumis võib see olla mõjuskeemina. Suuniseid saab anda näiteks
kahe tegevusvariandi koostamiseks, mille hulgast hiljem saab sobiva valida;
(c) Juhised oma kõrgema üksuse kavatsuse, SOM-de ning ülesannete
osas. Juhised oma COA-de koostamiseks, sh erialade osas. Esmased
juhised selle kohta, mis dokumendid tuleb koostada EXCON töö tagamiseks
pidades silmas õppuse kulgu (nt OPORD, WARNO jms teadaolevad
dokumendid);
(d) Juhised õppuse EXCON ülesehituse osas. Pakkuda välja esmane
nägemus edasiseks täpsustamiseks, samuti EXCON infovahetus õppuse
läbiviimisel ning vastutus info kogumisel;
(e) Juhised peamiste sündmuste (MEL) koostamiseks. Soovitav on loetleda
kronoloogiliselt kõige olulisemad sündmused, millega edasi töötada.
Mainida, mis kujul koostatakse MEL/MIL (nt kas Excel, JEMM abiga jms);
(f) Juhised hindamiseks. Hindamise põhimõtted ja suunised töövahendite
ettevalmistamise osas, lisaks suunis sündmuste osas, mida hindamiseks
kasutada);
(g) Juhised vahekohtuteenistuse korraldamiseks. Esmased ideed selle
kohta, kuidas toimub olukorra viimine TA-le, milliseid vahendeid (JEMM,
raadiod jms) selleks on võimalik kasutada. Suunised edasiseks tööks,
samuti vahekohtu/OCT töövahendite väljatöötamise osas;
(h) Juhised RLS kontseptsiooni osas. Suunised selle edasiseks
arendamiseks;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tähtis on luua tingimused selleks, et oleks võimalik alustada stsenaariumi esialgse olukorra
(STARTEX eelne olukord) ja põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) koostamisega. Seega peab suuniste
koostamisel/andmisel arvestama asjaoluga, et need töögrupid, mis vastavate asjadega tegelevad,
saavad tööga alustada ning et neil oleks kogu ettevalmistamise etapis kõikide teiste töögruppide
poolne tugi.
5
EKV-s ei anta eraldi suuniseid ettevalmistamise etapi alguses, nagu seda näeb ette NATO Bi-SCD
075-003. Seetõttu on mõistlik juba OSE juhistega anda alla piisavalt detailsed suunised ka
ettevalmistamise etapiks (väiksematel õppustel võib piisata nende suuniste andmisest suuliselt,
millele lisandub näiteks PowerPoint ettekanne).
6
Nendest üks läheb hiljem läbimängimisele õppuse läbiviimisel.
4
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(i) Juhised IT, side- ja matkevahendite kasutamiseks. Õppuse läbiviimisel
kasutatavate vahendite (JCATS, KOLT, JEMM jms) puhul täpsustatakse
mida, milleks, millal ja kuidas plaanitakse kasutada;
(j) Juhised õppuse eelse õppe läbiviimise kohta. Esmased ideed, sisaldab
suuniseid nii TA-le kui EXCON-le läbiviidava õppe osas;
(k) Juhised erinevate töökohtumiste, konverentside jms korraldamise
kohta.
c.

Õppuse planeerimismeeskonna (CPT) moodustamine, sisseseadmine ja
esmase CPT töögruppide ülemate koosoleku (CPTLM) läbiviimine.

(1) Õppuse planeerimismeeskonna ülema määramine (OPR). Nimetakse
ametisse OPR, kui see pole varasemalt tehtud.
(2) Määratakse õppuse planeerimismeeskonna (CPT) töögrupid ja nende
ülemad. Kui see pole määratud OSE juhisega või mõne muu varasema
dokumendiga, siis määratakse ametisse planeerimismeeskonna töögruppide
ülemad ja võimalusel ka liikmed (nimeliselt).
(3) Korraldatakse esmane planeerimismeeskonna töögruppide ülemate
koosolek (CPTLM). Eesmärk on kehtestada planeerimismeeskonna (CPT)
edasine tegevus.
d. Dokumentide, olukorra ja OSE juhise analüüs

(1) Alusdokumentidega tutvumine. Tutvutakse kõigi vajalike dokumentidega,
sealhulgas kindlasti varasemate sarnaste õppuste kokkuvõtetega. Võimalikud
dokumendid tutvumiseks:
(a) KVJ prioriteedid (4 aastaks),
(b) KVJ aastakäsk,
(c) J7 väljaõppejuhis,
(d) üksuse ülema aastakäsk ja väljaõppejuhis,
(e) eelnevate õppuste kokkuvõtted ja õpituvastused,
(f) võimekirjeldused,
(g) tüüpametikohtade kirjeldused,
(h) õppekavad,
(i) õppivate üksuste varasemad hindamistulemused,
(j) õppiva üksuse ülema ettekanne üksuse kohta.
e. OSE juhiste analüüs.

(1) Täpsustakse osalevate õppivate üksuste koosseisud ja nende eeldused
õppusel osalemiseks. Analüüsi käigus selgitakse välja, mis tasemel on
peamine õppiv üksus, mis õppuseid ta seni on läbinud, mis väljaõppealased
lüngad on üksusel ning mida üksus peaks enne õppusele tulekut veel
harjutama.
(2) Täpsustakse teiste riikide õppivate üksuste vajadused. Kui õppusel on
määratud osalema õppivaid üksuseid teistes riikidest, siis võetakse nendega
varakult ühendust ja täpsustakse nende ootused, samuti vajadused ja
eeldused.
(a) Täpsustakse toetavad ja tagavad koosseisud. Kontakteerutakse varakult
õppusel osalejatega, eriti nendega kes on määratud appi mõnest teisest
üksusest, muust valitsemisala asutusest või välisriigist.
(b) Täpsustakse õppuse üldeesmärk, osaeesmärgid ja väljaõppe
eesmärgid. Eesmärkide sõnastamise kohta vaata juurde lisast 2.

12/60

(c) Täpsustakse ülema kavatsus ning soovitud lõpptulemus. Ülema
kavatsus jääb õppuse ettevalmistamise, läbiviimise ja kokkuvõtete tegemise
etappides tegevuse aluseks.
(d) Valitakse õppuse vorm ja tüüp (kui need pole eelnevalt määratud).
Täpsustuseks vaata lisa 1.
(e) Täpsustakse õppuse stsenaariumi üldolukorda. Vaata lisaks lisa 5.
Vajadusel visandatakse seda illustreeriv kaart ja koostatakse muu vajalik
esmane dokumentatsioon, et CPT töögruppidel oleks millest lähtuda.
(f) Täpsustakse õppuse operatsioonilist raamistikku (taktikaline kontekst).
Lisaks valitakse õppuse raskuspunkt (põhipingutus) selles raamistikus.
Õppuse operatsiooniline raamistik määrab ära selle, kuidas õppivad üksused
lõimitakse ajalises järjestuses operatsioonide läbiviimisesse. Õppuse
raskuspunkt (põhipingutus) tuleneb peamise õppiva üksuse kõige
olulisemast väljaõppe-eesmärgist.
(g) Täpsustakse õppuse etapilist ülesehitust. Õppuse etapid liigendavad
õppust sisuliselt, ruumiliselt ja ajaliselt, lihtsustades õppuse ettevalmistamist
ja läbiviimist, vahendite kasutamist ja kooskõlastamist õppuse käigus ning
hilisemat kokkuvõtete tegemist.
(h) Täpsustakse esmase tagasiside (HWU) ja tegevusjärgsete arutelude
(AAR) läbiviimise ajad. Esmased tagasisided (HWU) ja tegevusjärgsed
arutelud (AAR) toimuvad õppuse ajal ja koheselt pärast õppust. Õppuse
planeerimismeeskond (CPT) vajab neid aegasid ettevalmistamise etapiks.
(i) Täpsustakse eksperimentide ja/või andmete kogumise vajadus
õppusel. Näiteks läbi suhtluse KVA rakendusuuringute keskusega.
(j) Täpsustakse avalikkusega suhtlemise korda õppusel. Seda võib teha
kas läbi STRATCOM-i või madalal juhtimistasandil läbi üksuse vastavate
võtmeisikute.
(k) Koostakse õppuse ettevalmistamise ajakava ja tööplaan. Igale
töögrupile sõnastatakse selge ülesanne, tingimused ja kriteeriumid ning
vastutus õppuse käsu koostamisel.
(l) Täpsustakse eelarve ja muude õppuse läbiviimiseks vajalike
ressursside olemasolu. Tehakse eelkalkulatsioonid (võimalusel) õppusel
vajamineva ressursi osas. Sõnastatakse esmased reaallogistika vajadused.
f.

Õppusel kasutatava taristuga ja õppuse alaga tutvumine (Site Survey).
Viiakse kurssi taristu võimaluste, piirangute ning vajadustega.
Selgitakse (ja koordineeritakse) CIS võimalused õppuse toetamiseks.
Selgitakse (ja koordineeritakse) taristu kasutamiseks vajalik logistiline toetus.
Selgitakse (ja koordineeritakse) julgeolekualaseid küsimusi õppuse
toimumisega seotud taristul.
(e) Täpsustakse õppuse ala ja koordineeritakse selle kasutamine (kui pole
eelnevalt tehtud). Vajadusel viiakse läbi maastikuluure.
(a)
(b)
(c)
(d)

g. Koostakse õppuse kirjelduse (EXSPEC)
koordinatsioon vajalike osapooltega.

mustand

ja

viiakse

läbi

h. Korraldatakse planeerimise eelkonverents (Pre-Initial Planning Conference).
i.

Kinnitatakse õppuse kirjeldus (EXSPEC) ja saadetakse laiali jaotuskava
alusel.
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4. Etapp 2 detailne kirjeldus. Ettevalmistamine.
4.1. Tutvustus. Ettevalmistamise etapis viiakse läbi palju ametlikke ja mitteametlikke
koosolekuid ja nõupidamisi, koostatakse mitmeid dokumente. Etapi lõpuks
saavutatakse selle kõige tulemusena valmidus õppust läbi viia.
4.2. Valmivad dokumendid/produktid.
a. Õppuse käsk (EXPLAN). Õppuse käsk koos lisadega sisaldab kogu informatsiooni
õppuse läbiviimise ja kokkuvõtete tegemise korralduse kohta.
b. Õppuse stsenaarium. EKV-s reeglina EXPLAN osa (lisa 5).
c.

Põhisündmuste (MEL/MIL) ja koostatud sisendite loetelu (lisa 5). Võib olla eraldi
dokumendina või andmebaasina. Eriti õppustel, kus sisendeid ei saa lõplikult
koostada enne õppuse algust ning sellega tuleb vastavalt vajadusele tegeleda ka
õppuse käigus.

4.3. Rollid ja vastutus
a. Õppust planeeriv ohvitser (OSE). Selles etapis jälgib tegevusi ja hoiab ennast
arengutega kursis. Vajadusel annab lisasuuniseid või eraldab lisaressursse.
b. Õppust korraldav ohvitser (OCE). Vastutab ettevalmistamise etapi eest, algatab ja
suunab tegevusi andes juhiseid kas otse (nt väljastab dokumendina) või läbi
planeerimismeeskonna ülema, võimalusel/vajadusel panustab ka ise õppuse
ettevalmistamisse.
c.

Planeerimismeeskonna ülem (OPR). Vastutab planeerimismeeskonna (CPT) töö
korraldamise ja juhtimise ning tulemuste saavutamise eest õppuse
ettevalmistamise etapis.

d. Õppivad üksused. Vajadusel nimetavad läviohvitserid õppuse ettevalmistamiseks,
valmistuvad õppusel osalemiseks. Osalevad aktiivselt õppuse väljaõppe
eesmärkide koostamise protsessis.
4.4. Võtmetegevused
a. Minnakse
üle
õppuse
planeerimise
etapi
struktuurilt
õppuse
ettevalmistamise etapi struktuurile ehk seatakse sisse õppuse kirjelduses
(EXSPEC) määratud töögrupid. Kuna õppuse ettevalmistamise etapp on oluliselt
mahukam, siis vajab see suuremat ja spetsiifilisemat struktuuri. Täpsustatakse
õppuse kirjelduses määratud töögruppide7 edasine töö korraldus.

Tulenevalt õppuse suurusest võib osutuda vajalikuks koostada järgnevad töögrupid (tegemist on
näitega):(1) OCE/OPR ja tema abi grupp – vastutab kogu töö korraldamise ja koordineerimise eest,
samuti selle eest, et kõik grupid oleksid ühtselt informeeritud; (2) Operatsioonide töögrupp – vastutab
lahingute kulgemisega kaasnevate plaanide/käskude/kaartide jms koostamise eest; (3) Stsenaariumi
ja MEL/MIL töögrupp – vastutab stsenaariumi koostamise eest, võib olla ka eelmise töögrupi
koosseisus; (4) Hindamise töögrupp – vastutab hindamisega kaasneva eest, (5) Vahekohtu töögrupp
– vastutab vahekohtu (kasutatakse ka lühendit OCT) pidamisega kaasneva eest; (6) Side töögrupp –
vastutab õppusel kasutatavate sidesüsteemida ja matkevahendite eest; (7) Reaallogistika töögrupp –
vastutab logistika, julgeoleku, personali, rahanduse, CIMIC, avalikkussuhete jms teemade eest.
7
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b. Tehakse eelanalüüsid ja ettevalmistused õppuse käsu (EXPLAN)
koostamiseks. Eesmärgiks on täpsustatud ülesannete jagamine (suuniste
andmisega), et töögrupid saaksid alustada õppuse ettevalmistamisega.

(1) Vaadatakse üle õppuse kirjelduses (EXSPEC) sätestatud õppuse
eesmärgid.
(2) Vaadatakse üle õppuse kirjelduse (EXSPEC) operatsiooniline raamistik.
(3) Täpsustatakse õppuse juhtimisteenistuse (EXCON) kontseptsioon ja
tingimused. Täpsustakse EXCON esmane ülesehitus ja infovahetuse nõuded
(kes kellega, kuidas ja miks suhtleb).
(4) Täpsustatakse õppuse eelse õppe vajadus. Nii õppivatele üksustele kui
läbiviijatele8.
(5) Täpsustatakse õppuse hindamise vajadus. Millist üksust ja mis osas on vaja
hinnata. Samuti võimalusel täpsustatakse hindamisteenistuse ülesehituse
vajadus.
(6) Täpsustatakse õppusega kaasnevate eksperimentide või andmete
kogumise vajadus.
(7) Täpsustatakse esmased vajadused EXCON tööks. Vaadatakse üle võimaliku
taristu sobivus pöörates tähelepanu C2 loomise võimaluste väljaselgitamisele.
(8) Täpsustatakse matkevahendite (M/S) kasutamise vajadused ja
võimalused. Tarkvara JCATS kasutamine muudab õppuse ettevalmistamist.
Analüüsitakse M/S vahendite kasutamisest potentsiaalselt saadavat kasu
eeskätt õppivate üksuste seisukohast lähtudes, aga ka ettevalmistamisele
kuluva töö otstarbekuse seisukohast.
(9) Täpsustatakse operatsioonilise ja taktikalise tasandi CIS kasutamise
vajadused ja võimalused. EKV-s eeskätt KOLT kasutamise võimalused nii
õppivate üksuste kui EXCON seisukohast lähtudes.
(10) Täpsustatakse reaallogistika vajadus õppusel. Keskendutakse nii õppivate
üksuste kui EXCON vajadusetele.
(11) Täpsustatakse tegevused õppuse järgselt varustuse tagastamisel ja
õppekohtade korrastamisel.
(12) Täpsustatakse õppuse eelarve.
(13) Täpsustatakse avalikkuse teavitamise vajadust. Kui tegemist on
uudiskünnist ületava õppusega, siis valmistutakse andma suuniseid esmaste
pressiteadete väljastamise osas või korraldatakse juba selle väljastamine.
c.

Koostatakse õppuse käsu (EXPLAN) algne mustand. Koostöös töötatakse välja
õppuse käsu (EXPLAN) mustand ja selle lisad. Tegevust juhib OPR läbi ühe või
mitme koosoleku. Põhiline töö toimub töögruppides, kelle sidenditele toetudes
pannakse kokku õppuse käsu esmane versioon.

Õppiva üksuse puhul võib see olla näiteks ühtlustamisõpe, samuti õppusel kasutatavate vahendite
tutvustus jms. EXCON jaoks võib see tähendada õpet õppusel kasutatavate protseduuride
ühtlustamiseks, töövahendite kasutamise jms osas.
8
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d. Korraldatakse planeerimise algkonverents (Initial planning Conference IPC). Õppuse ettevalmistamise selles faasis viiakse läbi esimene suurem üritus
ehk planeerimise algkonverents. Konverentsil kannavad töögruppide ülemad ette
oma esmase analüüsi tulemused, koordineerivad tegevusi teiste töögruppidega,
käivad (vajadusel) koos maastikuluurel ning esitavad konverentsi lõpus oma
edasise töö ülevaate. Konverentsi eesmärgiks on kinnitada (või suunata
parandamisele) töögruppide ülemate kontseptsioonid, samuti ühtse arusaamise
loomine töögruppide ülemate ja õppuse juhtkonna vahel. Konverentsi lõpuks
selgub õppuse edasise ettevalmistamise detailne kalenderplaan.

(1) Planeerimis algkonverentsi (IPC) läbiviimine. Konverentsi juhib OPR.
Päevakava valige vastavalt vajadusele, madalal juhtimistasandil võib tegemist
olla tavapärase koosolekuga.
(2) Konverentsi lõpptulemusena peab olema selgunud:
(a) Esmane EXCON struktuur ja mehitamine;
(b) Otsus VA tegevuskava osas (soovitavalt üks COA-dest) ja juhised selle
edasiseks väljatöötamiseks;
(c) Otsus oma COA-de valimiseks. Juhised nende edasiseks arendamiseks ja
koostamiseks;
(d) MEL/MIL põhisündmuste kinnitamine. Suunised intsidentide edasiseks
arendamiseks;
(e) Otsus läbiviivale personalile (EXCON) õppepäeva(de) korraldamise
osas. Üldised suunised gruppidele õppepäeva sisendite koostamise ja
täiendamise osas;
(f) Otsus TA-le enne õppust läbiviidava õppe osas. Esmased suunised
gruppidele sisendite ettevalmistamise osas;
(g) Töögruppide edasised ülesanded.
Konverentsi lõpus koostatakse kokkuvõte käsitletud teemadest ja
vastuvõetud otsustest ning jagatakse asjaosalisetele.
e. Jätkatakse õppuse käsu (EXPLAN) koostamist. Pärast IPC lõppu täiendatakse
õppuse käsku (EXPLAN).
f.

Korraldatakse funktsionaalne läbimängimine9 ja kõrvaldatakse selle käigus
tuvastatud puudujäägid. Funktsionaalset läbimängimist võib võtta kui õppuse
läbiviimise ROC DRILL harjutust (vt lisa 3). Kui tegemist on suuremahulise
õppusega, võib korraldada mitmeid läbimängimisi, näiteks iga EXCON olulisema
teenistuse jaoks võib vajadusel teha eraldi läbimängimise. Funktsionaalse
läbimängimise läbiviimise eelduste ja protsessi kohta loe lähemalt lisast 3.

g. Jätkatakse intsidentide sisendite koostamisega10. Seda saab teha vastavalt
võimalustele kas ühe suurema üritusena või individuaalse tööna üksustes. See töö
ei pea saama lõplikult valmis planeerimise põhikonverentsiks.

Kui kõik grupid on jõudmas oma tööde esialgsete versioonidega lõpusirgele, on soovitav õppuse
aegse koostöö tõhustamiseks, erinevate vigade avastamiseks ning edasise töö osas ühistele alustele
(arusaamadele) jõudmiseks viia läbi funktsionaalne läbimängimine (lisa 3).
10
NATO juhendis nimetatakse seda tegevust sõnaga „Scripting“.
9
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h. Pannakse kokku õppuse käsu (EXPLAN) põhiosa ja koostatud lisad ning
kinnitatakse. OPR eestvedamisel pannakse seejärel erinevate gruppide tehtud
lisad ja õppuse käsu põhiosa kokku. Seejärel esitatakse õppuse käsk OCEle/OSE-le kooskõlastamiseks ja edastatakse asjaosalistele.
i.

Pannakse kokku esmane õppuse eelselt läbiviidava õppe pakett11. Kellele,
mis õpet ja millal on vaja korraldada. Hõlmab nii EXCON kui ka õppivate üksuste
õppuse eelset õpet.

j.

Korraldatakse õppuse planeerimise põhikonverents (Main Planning
Conference - MPC). Konverentsil tutvustatakse õppuse käsku ja lisasid (kõik
töögrupid kannavad ette oma osa), seejärel töögruppide siseselt ja töögruppide
vaheliselt koordineeritakse lahtised küsimused. Konverentsi lõpus kannavad
töögrupid ette oma edasised plaanid, seejärel täpsustatakse edasise planeerimise
detailne ajakava.

(1) Planeerimise põhikonverentsi (Main Planning Conference – MPC)
läbiviimine. Osalevad samad isikud/organisatsioonide esindajad, mis IPC-l.
Konverentsil peab avanema võimalus sisuliseks koostööks neile, kes seda
vajavad. Läbiviijad koguvad osalejatelt MPC jooksul kokku info, et lõpetada
õppuse käsu põhiosa koostaine, samuti stsenaariumi koostamine. BR/PAT
juhtimistasandite puhul võib läbi viia näiteks koosolekuna.
(2) Konverentsi lõpuks otsustatakse ja esitatakse OCE-le kinnitamiseks:
(a) Õppuse käsu põhiosa;
(b) Lõplik EXCON struktuur;
(c) Stsenaariumi üldine olukord ja esialgne olukord: OPORD, CONOPS,
Road to War, STARTEX eelne olukord, ENDEX olukord;
(d) Põhisündmuste nimekirja (MEL/MIL list) sisendid (kui võimalik) või
edasise arendamise suunised ja ülesanded (kui on vaja);
(e) Vahekohtu kontseptsioon;
(f) Hindamisteenistuse kontseptsioon;
(g) Reaallogistika kontseptsioon;
(h) Side, M/S ja muude abivahendite kontseptsioon;
(i) Õppuse eelne täiendõppe plaan. Väljastpoolt saadav väljaõppe tugi;
(j) Kokkuvõte olulisematest teemadest ja edasistest tegevustest. Kõik, mis
vaja veel lahendada enne FCC-d.
k.

Koostatakse planeerimise põhikonverentsi protokoll. Kokkuvõte sisaldab
käsitletud teemasid ja vastuvõetud otsuseid. Protokolli jagatakse kõigi
asjaosalistega.

l.

Täiendatakse õppuse käsku (EXPLAN). Kõik töögrupid annavad oma lõpliku
sisendi.

m. Vajadusel jätkatakse põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) sisendite koostamist
(scripting) 12.

Sellel ajahetkel ei pea veel saama valmis õppematerjale, piisab, kui määratakse kindlaks
käsitletavad teemad.
12
Võib osutuda vajalikuks ära oodata TA esmased käsud selleks, et saaks intsidentide sisendite
koostamisega (scripting) edasi liikuda.
11
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n. Korraldatakse planeerimise lõpp konverents (Final Coordination Conference
- FCC). Kuna õppuse käsk on valmis, siis selle konverentsi eesmärk on
koordineerida veel pooleli (töös) olevad küsimused/teemad/produktid, mis on
seotud õppuse läbiviimise etapi eduka algamise ning kulgemisega. BR/PAT
juhtimistasandil võib see olla taas lühike koordineerimise koosolek. Konverentsi
päevakord koostada vastavalt vajadusele, sel ajahetkel võib päevakorras olla:

(1) Koordineeritakse viimase hetke ootamatuid muudatusi (äravõtmised,
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

juurdeandmised jne) isikkoosseisudes (nii EXCON kui TA isikkoosseisud).
Koordineeritakse erinevaid üleskerkinud teemasid seoses välisriikide
partnerite osalemisega.
Koordineeritakse viimase hetke maa-alade kasutamisega kaasnevaid
teemasid.
Koordineeritakse üksuste liikumisega ja paigutumisega kaasnevaid
teemasid.
Koordineeritakse viimase hetke reaallogistika, CIS, julgeoleku jms
teemad.
Koordineeritakse
ja
kinnitada
viimased
õppusel
vaatlejatena,
inspekteerivatena, külastajatena jms osalejad.
Kui MEL/MIL sisendite koostamine on veel töös, siis vaadatakse üle töö
hetkeseis ning koordineeritakse edasised tegevused selles valdkonnas.
Muud teemad vastavalt vajadusele.

o. Koostatakse FCC protokoll ja saadetakse laiali osapooltele. Sisaldab
kokkuvõtet käsitletud teemadest, vastuvõetud otsustest ja sellest, kuidas edasi
liikuda vahetute ettevalmistustega õppuse läbiviimiseks.
p. Kinnitatakse õppuse käsu (EXPLAN) lõplik versioon. Pärast FCC-d
edastatakse õppuse käsk üle vaatamiseks ja kinnitamiseks EXDIR-le ja/või
OCE/OSE-le ning jagatakse vastavalt jaotuskavale. Käsk edastatakse kõikidele
õppusega kaasatud osapooltele ja õppusel osalevatele üksustele.
q. Luuakse valmisolek õppuse läbiviimiseks13

(1) Tööruumide sisseseadmine ja ettevalmistamine ning varustamine.
Tööruumide sisseseadmine ning nende vajalike vahenditega varustamine peab
toimuma õigeaegselt (piisava ajavaruga), et oleks võimalik ootamatult
esilekerkivaid puuduseid ja probleeme veel enne õppuse algust lahendada.
Väiksemate õppuste puhul võib see tähendada õppuse ettevalmistamiseks
kasutatud ruumide kohandamist läbiviimiseks, suurimate õppuste puhul võib
olla vajadus transportida kogu varustus ja seada sisse uues kohas.
(2) Ettevalmistamise etapi struktuurilt üleminek õppuse läbiviimise etapi
struktuurile (ametikohtade mehitamine). Seni töögruppidesse kuulunud (ja
ka need, kes tulevad vaid läbiviimise ajaks õppuse koosseisu) isikud hakkavad
täitma ülesandeid, mis on neil läbiviimise ajal14.

Õppuse toimumiseks valmisoleku loomine vahetult enne õppuse läbiviimise etappi on äärmiselt
oluline. Nendele tegevustele tuleb pöörata piisavalt tähelepanu ja jätta ka piisavalt aega, kuna sellest
sõltub otseselt õppuse läbiviimise edukus.
14
Nt vahekohtu töögrupi liikmed võivad olla õppuse läbiviimise ajal hoopis OCT rollis, operatiiv
töögrupi liikmed HICON ja LOCON rollides jne. Õppuse käsk sätestab iga inimese rolli õppuse
läbiviimise ajal.
13
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(3) Õppuse läbiviijate instrueerimine/õpe (EXCON õppepäev). Enne õppuse
läbiviimist (piisava, soovitavalt paaripäevase ajavaruga) on otstarbekas
põhjalikult instrueerida kõiki isikuid, kes on õppuse läbiviimisega seotud15. See
aitab ühtlustada arusaama õppusest ning võimaldab esilekerkivaid
probleeme/puudujääke veel enne õppuse algust kõrvaldada.
(4) Õppivate üksuste liikumine õppuse alale.
(a) Kogunetakse õppuse alal, iga üksus määratud kohas. Sõltuvalt
vajadusest võib olla nii administratiivne kui ka taktikaline liikumine.
(b) Üksuste lõimimine (kui on lisatud üksusi reservist, teistest riikidest vms) ja
õppuseks
ettevalmistava
õppe
(koostegevusõpe)
läbiviimine
üksusesiseselt. Kui selleks on võimalus või vajadus, saab üksus korraldada
ka ise ettevalmistava õppe (KT toimub nt PAT koostööharjutus ja BR
koostööharjutus enne operatsioonide läbiviimise etapi algust).

15

BR/PAT tasemel võib see toimuda juba FCC ajal.

19/60

5. Etapp 3 detailne kirjeldus. Läbiviimine.
5.1. Tutvustus. Õppuse läbiviimise etapp algab pärast õppivate üksuste paigutamist
õppuse alale ja/või taristusse ning lõpeb õppuse lõputseremoonia läbiviimisega.
5.2. Produktid. Selle etapi produktideks saab pidada üksust, üksuseid, staape ja mõne
õppuse puhul isegi üksikuid ülemaid, mis/kes on saavutanud väljaõppe eesmärgid
ning seeläbi ka suurendanud valmisolekut edasiste ülesannete täitmiseks. Peamiste
õppivate üksuste puhul võib lisaks sellele produktiks pidada ka seda, et nende
lahinguvalmidus saab hinnatud.
5.3. Valmivad dokumendid. Läbiviimise käigus koostatakse palju dokumente, seda
teevad nii õppivad üksused (nt koostavad käske) kui ka õppuse juhtstaabi (EXCON)
erinevad teenistused. Läbiviimise käigus koostatavad dokumendid pole aga eesmärk
omaette, need vaid aitavad õppuse kulgu kontrollida. Samuti saab erinevaid
dokumente hiljem vajadusel kasutada näiteks kokkuvõtete koostamisel sest nende
alusel on võimalik taastada sündmuste kulgemist ja jõuda selgusele selles, miks
midagi juhtus. Ka EXCON poolt koostatud dokumendid on mõistlik säilitada, neid
saab hiljem samuti kasutada kokkuvõtete tegemisel, samuti ka näidistena järgmistel
õppustel.
5.4. Õppuse etapid. Õppus viiakse läbi oluliste etappide kaupa, mis liigendavad õppuse
loogiliselt (seovad eesmärgid ajas ja ruumis). Etapid võivad tulenevalt õppuse
iseärasustest olla erinevad, samuti võib varieeruda etappide arv. Sellest tulenevalt ei
ole mõistlik EKV-s õppuse etappe üheselt kehtestada. Igaks õppuseks kehtestatakse
ja nimetatakse alati sobivad etapid, mis vastavad iga konkreetse õppuse
vajadustele16.
5.5. Rollid ja vastutus.
a. Kogu läbiviimise etapi eest vastutab õppust korraldav ohvitser (OCE).
b. Õppust juhib õppuse juht (EXDIR), kellele allub õppuse juhtimisteenistus
(EXCON).
c.

Õppuse juhtimisteenistuse (EXCON) olulisem osa on situatsioonikeskus
(SITCEN), mida juhib situatsioonikeskuse ülem.

d. Juhtimisteenistuse /EXCON) koosseisu kuulub ka hindamisteenistus, mis
vastutab hindamisega kaasnevate tegevuste eest õppusel ja mida juhib
hindamisteenistuse ülem (DIREVAL).
5.6. Võtmetegevused.
a. Viiakse läbi STARTEX eelne ettevalmistus (väljaõpe). Ettevalmistuse peamine
eesmärk on tagada tõrgeteta õppuse algus ja seda nii läbiviijate (EXCON) kui
osalejate (TA) jaoks. Lisaks on võimalik seda aega kasutada ettevalmistuste
lõpetamiseks, näiteks MEL/MIL täiendamiseks jms.

Näiteks võib taktikalisel tasandil jagada õppuse kaheks etapiks: (1) operatsioonide planeerimise
etapp (algab, kui õppiv üksus on saanud kõrgema üksuse käsu ja lõpeb, kui üksus on läbinud
staabitöö protseduurid, koostanud oma käsu, andnud selle oma allüksustele ning on valmis asuma
saadud ülesannet täitma) ning (2) operatsioonide läbiviimise etapp (algab, kui õppiv üksus liigub välja
paiknemisalalt ning siirdub operatsioonide alale määratud ülesannet täitma ja lõpeb, kui üksus on
ülesande täitnud ja/või kui talle on määratud uus ülesanne).
16
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(1) Viiakse läbi õppuse eelne harjutus EXCON-le (MINIEX17). Harjutusel
osalevad ka vahekohtuteenistus ja hindamisteenistus. Harjutuse käigus
katsetatakse juhtimis- ja sidevahendite toimimist ning võimaldatakse erinevate
isikutel (vahekohtunikud, mängulüli jne) elada sisse oma rollidesse, harjutada
neid kasutama oma töövahendeid jne.
(2) Viiakse läbi õppuse eelne harjutus TA-le (MINIEX18). Harjutus võimaldab
õppivatel üksustel õppusesse sisse elada ning harjuda kasutatavate
töövahenditega. Tagab õppuse parema käivitumise STARTEX järel. Kui on
võimalik, siis võib selle läbi viia koos EXCON MINIEX-iga.
b. Juhitakse õppust. Sisaldab tegevusi, millega suunatakse ning kontrollitakse
õppuse läbiviimist õppuse juhtimisteenistuse (EXCON) poolt. Tagatakse, et kõik
õppuse läbiviimisega seotud teenistused ja isikud oleksid õigel ajal, õiges kohas,
õigesti märgistatult ja varustatult ning tegemas õigeid (ja vajalikke) asju19 Õppuse
juhti (EXDIR) hoitakse informeerituna õppuse kulgemise erinevatest aspektidest.
Õppuse kontrollmeetmed on:

(1) Õppuse algus (STARTEX). Õppus saab alata siis, kui õppivad üksused ning
ka muud üksused (õpetavad, toetavad, tagavad) on asunud oma STARTEX
eelsetele positsioonidele ning on valmis oma ülesandeid täitma. Õppuse
algusega antakse õppivatele üksustele tegutsemisvabadus20.
(2) Koordineerivate koosolekud, käsud, ettekanded, infonõuded (EXCON
lahingurütm). Koordineerivate koosolekute korraldamine üldise kulgemise
jälgimiseks ja tagamiseks on vajalik nii suurematel kui ka väiksematel õppustel.
Näiteks võivad pidada koordineerivaid koosolekuid toetusteenistus,
vahekohtuteenistus,
mängukeskus,
situatsioonikeskus
jne.
Vastavalt
kehtestatud lahingurütmile koostatakse käske, tehakse ettekandeid,
infonõudeid jms.
(3) Esilekerkivate probleemide lahendamine. Õppuse kulgemise jälgimise ja
tagamise seisukohast olulised probleemid, nt tehnika purunemine,
isikkoosseisu haigestumised ja/või vigastused, keskkonna kahjustused jms).
(4) Julgeoleku- ja ohutusnõuetest kinnipidamise tagamine. Õppuse käsu
vastavas lisas peab olema välja toodud kõik, mis on seotud julgeolekuga ning
ohutusreeglitega. Õppuse juhtimisteenistus (EXCON) peab omama
mehhanismi, mille kaudu saab tagada nende reeglite täitmist – näiteks liikluse
korraldamiseks ettenähtud reeglid, rajatiste ja tehnika valve, laskmiste
läbiviimise nõuded jne.

See võib täita ka sideühenduste töö kontrollimist ja harjutamist (tuntud ja kui COMEX).
Ka sellel harjutusel võib kontrollida ja harjutada sidevahendite kasutamist (COMEX).
19
Näiteks peavad vahekohtunikud jõudma õigel ajal õige üksuse juurde, neile võib osutuda vajalikuks
asenduse saatmine, kui on tegemist pika õppusega jne. Plaanid selleks peaks olema tehtud juba
õppuse ettevalmistamse faasis, nüüd on vaja kindlustada, et neid järgitakse.
20
Õppuse algus peab olema selgesti eristuv ja arusaadav kõikidele õppuse läbiviimisega otseselt
seotud valdkondadele. Õppus võib õppiva üksuse jaoks alata muuhulgas näiteks märguande peale,
kellaajaliselt, kõrgema ülema käsu saamisega, mingisse alasse sisenemisega, kindlaksmääratud
joone ületamisega, mingi konkreetse sündmusega. NB! Erinevatele õppivatele üksustele võib õppus
alata erineval ajal. Õppuse alguses peavad õppivad üksused saama õppusesse sisse elada ning
lahingutegevusega alustada loogiliselt, sujuvalt ja võimetekohaselt (vastasel juhul tekib lihtsalt
ülemäärane stress.
17
18
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(5) Vajadusel õppuse käiku sekkumine. Õppuse käiku tohib sekkuda vaid
õppuse juhi korraldusel (loal), kui pole tegemist kriitilise olukorraga. Viimasel
juhul tuleb õppuse juhti võimalikult kiiresti sekkumisest teavitada. Õppuse käiku
võib osutuda vajalikuks sekkuda (kas see ajutiselt peatada või lõpetada) juhul,
kui:
(a) on tekkimas (tekkinud) reaalne oht inimeste tervisele või eludele,
(b) on tekkimas (tekkinud) oht kaitseväe vara hävimisele,
(c) on tekkimas (tekkinud) oht keskkonnale,
(d) on tekkimas (tekkinud) muud olukorrad, mis võivad viia tõsiste
tagajärgedeni.
(6) Õppuse lõpetamine (ENDEX)21. Õppuse läbiviimise etapi lõpp peab olema
selgesti eristatav ja arusaadav kõikidele õppuse läbiviimisega otseselt seotud
valdkondadele. Kõik (eriti õppivad üksused) peavad täpselt teadma, kuidas nad
pärast õppuse lõppu peavad edasi tegutsema (hooldus, tagasiside andmine,
AAR valmistumine jne).
c.

Planeeritud matkitud lahingu (operatsioonide) läbiviimine. SITCEN juhtimisel
viiakse läbi eelnevalt kavandatud põhisündmused (MEL/MIL)22 ja nende alusel
planeeritud tegevused. Vajadusel kavandatakse jooksvalt intsidente juurde ning
koostatakse täiendavaid sisendeid.

(1) Tagatakse oma ja vastase üksuste taktikaliste tegevuste õigsus ja
loogilisus23. Selleks vajalik informatsiooni vahetamise ja teabekogumise plaan
peab olema koostatud ettevalmistamise etapis. Eesmärgid:
(a) õppuse juht on informeeritud õppuse käigust,
(b) jälgitakse põhisündmuste ja intsidentide loetelu (MEL/MIL),
(c) lahingupilt on õppiva üksuse jaoks õige ja loogiline,
(d) hindamiseks on loodud soodsad tingimused,
(e) varakult avastatakse tekkinud (või tekkima hakkavad) eksimused õppivate
üksuste tegevuses ning suudetakse neile õigeaegselt reageerida.

NB! Õppus ei pruugi lõppeda kõikidele õppivatele üksustele ühel ajal.
Põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) järgimine on matkitud lahingu kulgemise tagamise alus. see
tähendab, et kavandatud sündmused ei tohi oluliselt erineda tegelikult asetleidvatest sündmustest. kui
kavandatud sündmuste käiku ei suudeta järgida on oht, et õppuse läbiviimine muutub kontrollimatuks
ja juhitamatuks ning õppuse eesmärk ja osaeesmärgid võivad jääda saavutamata.
23
Taktikaliste tegevuste õigsuse ja seega ka õppivatele üksustele ettemängitavate sündmuste
õigsuse ja loogilisuse (nii omade kui vastase üksuste tähenduses) tagab situatsioonikeskus
(SITCEN). Oma ja vastase üksuse taktikalist tegevust koordineeritakse nii jooksvalt kui ka EXCON
ja/või SITCEN vastavatel koordineerimiskoosolekutel, mis kuuluvad EXCON lahingurütmi.
Situatsioonikeskuse poolt tagatavat taktikaliselt õiget pilti viiakse õppivate üksusteni eeskätt läbi
rollimängijate (HICON, LOCON jne) ning vahekohtuteenistuse (sh OCT-de) kaudu. Samuti on
võimalik selleks kasutada hindajaid.
21
22
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(3) Ennetatakse ja/või avastatakse ning kõrvaldatakse (paranda) õppivate
üksuste poolt tehtavaid vigu. Õppivad üksused teevad vigu, milledega tuleb
arvestada õppuse läbiviimisel24. Nad võivad näiteks jätta otsused õigeaegselt
tegemata või teha otsuseid, mis ei pruugi olla korrektsed. Sellised vead võivad
viia olukordadeni, kus põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) järgimine võib osutuda
keeruliseks või võimatuks. Seega on EXCON ülesanne (situatsioonikeskuse,
vahekohtu- ja hindamisteenistuse koostöös) tuvastada sellised olukorrad
analüüsides õppivate üksuste poolt tehtud otsuseid ning nende poolt koostatud
dokumente (käsud jms).
d. Õppivate üksuste (TA) tegevuse suunamine ja mõjutamine. Sisaldab tegevusi,
mille kaudu tuuakse õppivate üksuseni lahingutegevuse (eeskätt tema juhtimis- ja
otsustamistegevuste tulemusena kujunenud lahingutegevuse) mõju, mis peaks
õppivate üksusteni jõudma, kuid eeskätt rahu ajast ning ka õppustele kehtivatest
piirangutest tulenevalt muul moel nendeni ei jõua (või ei jõua ettenähtud/vajalikus
mahus).

(1) Oma üksuste tegevuse kujutamine ja/või matkimine. Oma üksuste tegevuse
kujutamise või matkimise kaudu suunatakse ja mõjutatakse õppivate üksuste
tegevusi vajalikul moel või nõutud suunas. Seda tehakse SITCEN juhtnööride
alusel kas vahekohtuteenistuse (kujutamise korral kirjeldatakse oma üksuse
tegevusi) või läbi rollimängude (mängulüli ehk response cell), näiteks:
(a) kõrgem üksus (HICON),
(b) naaberüksused (SIDECON),
(c) madalamad üksused (LOCON),
(d) muud sõbralikud osapooled (SITFOR).
(2) Vastase üksuste tegevuse kujutamine ja/või matkimine juhul, kui tegemist
on ühepoolse õppusega25. Vastase üksuse tegevust on vajalik kujutada või
matkida eeskätt ühepoolsetel õppustel, kus õppiv üksus on vaid oma osapool.
Vastase kujutamise ja/või matkimise eest saavad vastutavad vahekohtunikud
(OCT-d) ja mängulüli (HICON, LOCON, SIDECON jne). Seda tehakse enamasti
situatsioonikeskuselt (SITCEN) saadud juhtnööride alusel, võimalused on
alljärgnevad:
(a) Vastase üksuste tegevust ainult kujutatakse (kirjeldatakse) - sellisel juhul
teevad seda enamasti vahekohtunikud. Selline tegevus toimub enamasti
staabiõppustel/juhtimispunktiõppustel ja üldjuhul kompanii juhtimistasandist
madalamale.
(b) Vastase üksuste tegevust mängitakse (rollimängud) – sellisel juhul teevad
seda rollimängijad (milleks võib olla ka EXCON käsutuses ka spetsiaalne
üksus). Näiteks võivad rollimängijad matkida vastaseid (erinevates
olukordades, tavaliselt vähendatud kujul ning eelnevalt kindlaksmääratud
tegevusvariantide alusel) olemata samal ajal õppuse üheks osapooleks.
(c) Matkevahendite (näiteks JCATS) olemasolul saab vastase tegevust matkida
IT vahendeid kasutades.
Võimalikke õppivate üksuste vigasid on soovitav juba õppust kavandades ette näha ning nendeks
valmistuda. Lisaks sellele tuleb luua süsteem, mis tagab probleemsete olukordade õigeaegse
avastamise ning ennetamise või vähemalt hilisema loogilise kõrvaldamise õppuse käigus. Kui see
pole võimalik, siis võib halvemal juhul osutuda vajalikuks kas õppuse ajutine peatamine või
lõpetamine.
25
Juhul, kui õppusel on vastamisi kaks õppivat üksust (kahepoolne õppus), millest üks on vastase
rollis, pole EXCON-l vaja vastase tegevust kujutada, mängida või matkida. Seda teeb vastase rollis
olev üksus ise ja EXCON käsitleb seda üksusest kui õppivat üksust, mitte kui enda koosseisu
kuuluvat spetsiifiliste vastase tegevust matkivate ülesannetega üksust.
24
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(d) Kombineeritud variant, kus kasutatakse nii kujutamist, mängimist kui
matkevahendeid.
(3) Muude osapoolte tegevuse kujutamine ja/või matkimine. Muude osapoolte
tegevust on vaja kujutada või matkida tavaliselt spetsiifiliste teemaasetustega
õppustel, näiteks tsiviil-militaarkööstöö, relvakonfliktiõiguse jms teemad. Muude
osapoolte kujutamise ja/või matkimise eest vastutavad situatsiooonikeskuse
(SITCEN) juhtimisel mängulüli rollimängijad (WHITE CELL, GREY CELL jms)26.
(4) Lahinguolukordade jälgimine27 või kujutamine28 ja nende tulemuste
kirjeldamine29. Seda tehes kirjeldavad vahekohtunikud kontakti käigus ja/või
lõpus õppivate üksusteni lahingutegevuse (eeskätt juhtide otsuste tulemusena
tekkinud) mõju, mis peaks nendeni jõudma, kuid rahuaegsete piirangute tõttu ei
jõua (või ei jõua täies mahus). Kujutades/kirjeldades lahinguolukordasid
kasutavad vahekohtunikud situatsioonikeskuselt (SITCEN) saadud juhtnööride
raames oma loovat mõtlemist.
(a) Võitlusvahendite mõju kirjeldamine30. Võitlusvahendite (näiteks erinevate
relvade tuletegevuse) mõju viimine õppiva üksuseni on äärmiselt oluline,
kuna see ei jõua rahuaja piirangute tõttu täies mahus mitte kunagi õppivate
üksusteni.
Kui
lahinguõppustel
võib
mingi
mõju
esile
tuua
imitatsioonivahendite kasutamine, siis juhtimis- ja staabiõppustel see mõju
puudub täiesti. Õppivale üksusele võib osutuda vajalikuks kirjeldada:
1/ Oma võitlusvahendite mõju vastasele (näiteks ütleb vahekohtunik, et
kaudtuli on vastase maha surunud ning tema tuletegevus on lõppenud).
2/ Vastase võitlusvahendite mõju oma üksustele (näiteks ütleb
vahekohtunik, et teie üksus on vastase kaudtule poolt 2 min jooksul maha
surutud).
(b) Personali, varustuse, tehnika ja relvastuse kaotuste määramine31.
Õppivale üksusele määratakse lahinguolukordade ja vastase relvade tule
mõjude tulemusena kaotusi nii elavjõu, varustuse kui ka tehnika ja
relvastuse osas. Seda teevad üksuste juures viibivad vahekohtunikud, kes
olukorda pealt näevad. Tavaliselt on õppusel kehtestatud nii langenute
tähistamiseks (näiteks peast võetud kiiver) kui ka hävinud tehnika (näiteks
pannaks autodel ohutuled põlema) märgistamiseks eraldi kord.

Kui tegemist on spetsiifilise suunitlusega õppusega, siis on otstarbekas muude osapoolte
MATKIMINE ehk mängimine. Sellisel juhul võiksid vastava teema spetsialistid mängida õppivatele
üksustele vastavaid rolle, mis tagab parema õppimise ning lihtsustab ka hilisemat hindamist. Kui
kõikide vajalike rollide kaasamine pole võimalik, siis võib kasutada ka muude osapoolte kujutamist
(kirjeldamist), mis pole küll nii kasulik õppimise seisukohast, kuid mida on eelneva instrueerimise
korral suutelised tegema ka vahekohtunikud.
27
Lahinguolukordasid jälgivad vahekohtunikud olukorras, kus tegemist on kahe osapoole (või kui
vastast matkitakse) kokkupõrkega (tavaliselt lahinguõppustel). Sellisel juhul peavad nad olema
saanud eelnevalt suunised situatsioonikeskuselt (SITCEN) ning läbi rääkinud vastase
vahekohtunikega umbkaudse lahingu tulemuse osas. Kindlasti peavad vahekohtunikud olema kursis
vastase isikkoosseisu ning relvastuse ja muude võitlusvahendite kvantiteedi ja kvaliteediga.
28
Lahinguolukordasid kujutavad vahekohtunikud olukorras, kus tegemist on ühepoolse õppusega
ning vastase tegevust ei matkita (tavaliselt juhtimis- ja staabiõppustel). Ka sellisel juhul peavad nad
olema saanud eelnevalt suunised situatsioonikeskuselt (SITCEN).
29
Lahinguolukordade lahendamisel kasutatakse töövahendina lahinguolukordade lahendamise
tabeleid.
30
Võitlusvahendite mõju kirjeldamisel kasutatakse võitlusvahendite (relvade ja relvasüsteemide)
lahingumõju tabeleid.
31
Kaotuste määramisel kasutatakse isikkoosseisu, tehnika ja relvastuse rivist väljalangemiste
(kaotuste) määramise (arvestamise) tabelid. Lisaks sellele on kaotuste määramisel abiks ka
26
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1/ Kaotusi määratakse enamasti vaid õppivale üksusele kui oma osapoolele.
Vastase kaotusi kirjeldatakse õppivale üksusele vaid siis, kui see peaks
olema nende jaoks visuaalselt tuvastatav, kuid rahu aja tõttu ei jõua see
teadmine nendeni kas üldse, või jõuab vaid osaliselt (näiteks tabamuse
saanud sõidukid süttivad üldjuhul põlema, kuid seda õppivale üksusele
õppusel vaid kirjeldatakse).
2/ Õppusel võivad olla kehtestatud eraldi reeglid ka hävitatuks tunnistatud
varustuse, relvastuse ja tehnikaga edasiseks tegelemiseks (näiteks
võidakse need viia lahingupiirkonnast korraks tahapoole ning pärast tuua
tagasi kui täiendused jne). Sama kehtib ka „langenuteks ja haavatuteks”
määratute kohta. Kui õppuse teemaks on näiteks meditsiinilise teenistuse
testimine ja/või langenutega toimetamine, siis võidakse õppusel kuni
lõpuni läbi mängida ka haavatute ja langenute evakueerimist.
e. Õppivate üksuste hindamine. Tegevused, mille kaudu hinnatakse õppivaid
üksuseid (üldjuhul peamist õppivat üksust).

(1) Hindamiseks vajaliku informatsiooni (andmete) hankimine32. Õppivate
üksuste hindamiseks vajalik informatsioon (andmed) võetakse hindaja poolt
õppusel vastu enamasti mitteosaleva vaatlemise meetodil. Vaatlustulemused
fikseeritakse tavaliselt hindamislehtedele (levinud on CREVAL hindamislehed,
kuid väiksematel õppustel võib need ka vastavalt vajadusele ise koostada),
vajadusel saab (on isegi soovitav) ka lisamärkmeid teha. Hindamiseks vajalikku
(ja kasulikku) teavet ei pruugi koguda vaid hindajad. Seda võivad teha kõik, kes
õppivate üksustega vahetult kokku puutuvad, näiteks vahekohtunikud,
rollimängijad jne. Lisaks vahekohtunike, hindajate ja mängulüli (response cell)
saadavale informatsioonile on hindamiseks kasulikku ja vajalikku informatsiooni
võimalik hankida näiteks ka:
(a) raadiovõrkude pealtkuulamise ja/või seal liikuva teabe salvestamise teel;
(b) üksuste tegevuse salvestamise teel erinevate tehniliste vahendite abil
(fotoaparaadid, videokaamerad);
(c) sündmuste kogumislehtede täitmise teel intsidente ja sündmuseid pealt
näinud isikute poolt;
(d) vajadusel õppivate üksuste küsitlemise teel;
(e) õppivate üksuste poolt koostatud dokumentide kogumise ja analüüsimise
teel.
(2) Koordineerimine hindamistulemuste saamiseks. Õppiva üksuse ülemate
ekslike otsuste, ebapiisava juhtimise ning neile järgnevate tegevuste
tulemusena võivad õppusel kujuneda olukorrad, kus ettenähtud tegevusi pole
võimalik hinnata. Sellisel juhul on vajalik kiire koordineerimine õppuse juhi,
juhtimisteenistuse, situatsioonikeskuse ning vahekohtuteenistuse vahel. Seda
tehakse kas jooksvalt või juhtstaabi (EXCON) koordineerivatel koosolekutel.
(a) Koostöös leitakse võimalus õppuse kulgu muutes õppivaid üksuseid selliselt
mõjutada/suunata, et ettenähtud tegevused õppiva üksuse juures saaksid
hinnatud.

lahinguolukordade lahendamise tabeleid ning võitlusvahendite (relvade ja relvasüsteemide)
lahingumõju tabelid.
32
Kindlasti tuleks eelnevalt põhjalikult läbi mõelda, mis on hindamiseks vajalik ja kasulik teave ning
millal ja milliste meetoditega seda koguda. Vastasel juhul on oht, et kogutakse suurel hulgal
hindamiseks ebavajalikku teavet, mida pole võimalik ega isegi vajalik hiljem analüüsida ning millega
seejärel ei osata muud targemat ette võtta, kui see teave kustutada.
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(b) Soovitav on selliste võimaluste peale mõelda juba stsenaariumi
põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) ja sisendeid koostades.
(3) Hindamistulemuste süstematiseerimine, informatsiooni hankimine ja
edastamine HWU ja AAR läbiviimiseks. Võimalikult palju laekuvat teavet
hindamiseks on vaja süstematiseerida ning kiiresti analüüsida õppuse
läbiviimise käigus. Selleks on vaja luua töökorraldus, kus kõik õppivate üksuste
poolt koostatud dokumentide koopiad (ja muu vajalik teave) jõuaksid kiiresti
EXCON hindajateni. Selles töös saavad hindajaid aidata ka vahekohtunikud
ning muud isikud, kes õppivate üksustega vahetult kokku puutuvad. Peamiselt
on vajalik saada õppuse läbiviimise etapis teada, millistes tegevustes
(teemades) on õppival üksusel kõige rohkem puudujääke ning milles need
puudujäägid täpselt väljenduvad. Seda näevad enamasti kõige paremini just
hindajad ja vahekohtunikud. Sellise koordineeritud koostöö tulemusena on
võimalik juba õppuse läbiviimise lõpuks kokku koguda vajalik informatsioon
(näiteks nimekiri õppiva üksuste probleemsetest valdkondadest koos esialgse
analüüsiga, milles need probleemid seisnevad), mille alusel saab hakata kiiresti
ette valmistama tegevusjärgseteks aruteludeks (AAR-ks). Kogu eeltoodud
tegevuste kogumi tulemusena on ka õppuse juhil pidevalt tagatud hea ülevaade
õppiva üksuse tegevustest ja matkitud lahingu käigust tervikuna. Ühtlasi on
olemas lähteinfo mida on võimalik hiljem kasutada näiteks järgmiste õppuste
ettevalmistamiseks.
(4) Õppivatele üksustele hinde andmine ning vajadusel hinnangu andmine.
Õppivatele üksustele hinde andmine tähendab fikseeritud, süstematiseeritud
ning analüüsitud tulemuste tõlgendamist kvantitatiivsesse keelde lähtudes
hindamiskriteeriumitest ja/või varasemalt kindlaks määratud punktide
arvestamise süsteemist ning kasutades samuti eelnevalt kokkulepitud
mõõtmise skaalat. Levinud hindamisvahendi CREVAL puhul on punktide
lugemise süsteem dokumendis kirjeldatud, kuid selle võib väiksemate õppuste
puhul ka ise koostada. Hinnangut saab anda eeskätt toetudes korrektselt
läbiviidud hindamise tulemustele, vastasel juhul on hinnangu andmine
subjektiivne. Hinnangu andmine tähendab õppiva üksuse hetkeseisu (ehk
hindamistulemust)
arvesse
võttes
tema
edasise
tegutsemisvõime
prognoosimist33
f.

Esmase tagasiside (HWU) läbiviimine34. Esmast tagasisidet on soovitav anda
õppuse läbiviimise ajal korduvalt, näiteks pärast igat olulist õppuse etappi.
Väikesemahuliste õppuste korral võtab see enamasti vähe aega, ega vaja eraldi
ressursside planeerimist. Lõpliku HWU läbiviimise eest vastutab EXCON.

Näiteks kui üksuse juhtkond sai õppusel edukalt hakkama kaitselahingute juhtimisega, siis võib
eeldada, et nad saavad hakkama ka viivituslahingute juhtimisega. Samuti võib eeldada, et üksus saab
hakkama ka eelseisvate lahinguülesannetega või mõnel eelseisval keerukal õppusel.
34
Esmast tagasisidet (HWU) õppivatele üksustele viivad üldjuhul läbi hindajad, kes on õppivate
üksuste juures. Esmase tagasiside lõpus antakse suunised ettevalmistuste osas tegevusjärgseteks
aruteludeks (AAR). Lisaks võib õppivate üksuste ülematele anda võimaluse ka ise oma allüksustele
esmast tagasisidet läbi viia (va juhul, kui alluvaid kujutatakse mängulüli poolt). Ka õppuse läbiviijad
võivad esmase tagasisi.de käigus koguda hindamiseks vajalikku, kuid mingil põhjusel saamata jäänud
teavet toimunu kohta.
33
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g. Tegevusjärgse(te) arutelu(de) (AAR) läbiviimine. Tegevusjärgsed arutelud on
suunatud sellele, mis oleks pidanud juhtuma, mis tegelikult juhtus ning kuidas
oleks võinud teha teisiti ja/või paremini. AAR-de läbiviimise eest vastutavad
õppivad üksused35, peamistele õppivatele üksustele on AAR läbiviimine
kohustuslik, teisestele soovitav. EXCON liikmed võiks sellistel aruteludel osaleda
vaatlejatena, aga samuti võib neid kaasata arutelude läbiviimisesse. Kuna EXCON
liikmed on näinud õppiva üksuse tegevust kõrvalt ja teavad üksuse soorituse kohta
asju (nt nende poolt tehtud vigu), mida üksused ise ei pruugi teada.
h. Taristu ja õppuse ala koristamine ja esmane varustuse hooldus. Kasutatud
taristu ja maastik koristatakse ja seatakse õppuse eelsesse seisukorda. Lisaks
viiakse läbi esmane isikkoosseisu ja varustuse kontroll ning hooldus.
i.

Õppuse lõpetamise tseremoonia läbiviimine. Õppuse lõputseremoonia (piduliku
rivistuse vms) läbiviimine. Tegemist on enamasti eelnevalt ettevalmistatud
üritusega, kuhu võib olla kutsutud ka külastajaid (olenevalt õppuse suurusest ja
tähtsusest). NB! Õppuse lõpetamine võib toimuda ka koos tegevusjärgsete
aruteludega või kohe pärast seda (kui need viiakse läbi enne õppivate üksuste
lahkumist.

j.

Liikumine alalistesse paiknemiskohtadesse. Pärast õppuse lõputseremooniat
liiguvad õppivad üksused eelnevalt organiseeritud moel tagasi oma väeosadesse.

Õppivad üksused võivad ise otsustada, kellele ja millal AAR läbi viia, suurematel õppustel võib neid
korraldada ka mitu, näiteks erinevate juhtimistasandite üksustele eraldi.
35
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6. Etapp 4 detailne kirjeldus. Kokkuvõtete tegemine.
6.1. Tutvustus.
a. Kokkuvõtete tegemise etapp sisaldab tegevusi, mis algavad pärast üksuste
liikumist tagasi alalistesse paiknemiskohtadesse eri valdkondade ja osalenud
üksuste kokkuvõtete koostamisega. Etapp lõpeb ametlikult siis, kui
koondkokkuvõte on koostatud ja kinnitatud OSE poolt. Sellele vaatamata jätkub
õppuse käigus (eeskätt õppivate üksuste juures) tuvastatud puuduste
kõrvaldamine ka pärast õppuse ametlikku lõppu (vt joonis 4).
6.2. Valmivad dokumendid.
a. Selle etapi lõpus koostatakse eri valdkondade kokkuvõtted (FIR).
b. Seejärel koondatakse need lõpuks ühtseks õppuse koondkokkuvõtteks (FER).
c.

Lisaks kogutakse selle etapi jooksul õpituvastused, mis hiljem liidetakse õppuse
koondkokkuvõttega KV koostöökeskkonnas.

d. Kui toimub hindamine CREVAL alusel, siis koostatakse selle etapi lõpus ka vastav
hindamise kokkuvõte peamiste õppivate üksuste kohta, mis esitatakse läbi STTS.
6.3. Rollid ja vastutus
a. Õppivate üksuste ülemad vastutavad oma kokkuvõtete koostamise ja sisestamise
eest.
b. Üksuste kokkuvõtted edastatakse õppust korraldavale ohvitserile (OCE), kelle
eestvedamisel viiakse läbi õppusejärgne arutelu (PXD).
c.

Seejärel koostatakse õppuse koondkokkuvõte, mille eest vastutab õppuse OPR ja
mille kinnitab OSE.

d. Hindamismeeskonna ülem (DIREVAL) vastutab õppivate üksuste hindamisega
kaasnevate kokkuvõtete koostamise eest.
6.4. Võtmetegevused
a. Õppuse eri valdkondade kokkuvõtete koostamine J7 õppuste kokkuvõtete
koostöökeskkonnas. Kõik ülemad, kes osalesid õppusel õppivate üksuste
koosseisus, EXCON koosseisus ning toetavas-tagavas koosseisus, koostavad
oma kokkuvõtte36. Selleks täidavad nad vastava vormi J7 koostöökeskkonnas
(lingi õppuste kokkuvõtete lehele leiate lisast 4). Küsimused, millele tuleb õppuse
kokkuvõtte koostamisel vastata on samuti välja toodud lisas 4.
b. Õpituvastuste küsitluse täitmine õppusel osalejatele. Küsitluse õpikogemuste
keskkonnas ÕPIK (KV koostöökeskkonnas, millele leiate lingi lisast 4) täidavad nii
õppivad üksused kui muu õppusel osalenud koosseis37. Küsimused, millele tuleb
õpituvastuse sisestamisel vastata on samuti välja toodud lisas 4. Täpsemad
juhised leiate KV õpikogemuste eeskirjast.
c.

Olulisematest õpituvastustest kokkuvõtte koostamine (vajadusel). Õppuse
OPR koostöös J7 LL jaoskonnaga võivad vajadusel koostada olulisematest
õpituvastustest kokkuvõtte, mille saab hiljem samuti lisada õppuse
koondkokkuvõttele. Kui väga olulisi õpituvastusi ei ole, siis ei pruugi see vajalik olla
ja seda sammu ei tehta. Vajaduse otsustab OPR.

Enne kokkuvõtete koostamist sisestab OPR õppuste kokkuvõtete keskkonda õppuse nime, millega
on võimlik sisestatud kokkuvõtteid siduda.
37
Enne õpituvastuste sisestamist peab olema õppuste kokkuvõtete keskkonda sisestatud õppuse
nimi. Seejärel saab tähelepanekute sisestamisel valida õppuse, millega need seotuks jäävad.
36
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d. Õppuse hindamise kokkuvõte koostamine. Kui on tegemist õppusega, kus
hinnati CREVAL järgi, tuleb koostada vastav kokkuvõte STTS võrgus. Seda teeb
hindamisteenistuse ülem üksuste hindajatelt saadud informatsiooni alusel. Lisaks
esitab hindamisteenistuse ülem oma osa ka läbi õppuse kokkuvõtete keskkonna.
e. Õppusejärgse arutelu (PXD) läbiviimine. Kui valdkondade ja üksuste
kokkuvõtted ning õpituvastused on sisestatud, siis korraldatakse OCE/EXDIR või
OPR juhtimisel õppusejärgne arutelu. Arutelu eesmärgiks on ühtse arusaama
kujundamine õppivate üksuste ja erinevate valdkondade olulisematest
kordaminekutest ja puudujääkidest, samuti peamistest tehtud järeldustest ning
kavandatavatest edasistest tegevustest puudujääkide kõrvaldamiseks. Arutelu
tulemusena saab OPR sisendi õppuse koondkokkuvõtte koostamiseks.
f.

Õppuse koondkokkuvõtte koostamine. Pärast õppusejärgset arutelu koostab
planeerimismeeskonna ülem (OPR) õppuse koondkokkuvõtte J7 õppuste
korraldamise koostöökeskkonnas. Sellega seotakse ka õppuse õpituvastuste
kokkuvõte (kui on tehtud) või õppusega kaasnevad õpituvastused eraldi. Õppuse
koondkokkuvõtte esitab OPR hiljemalt 21 päeva pärast õppuse lõppu, mille
kinnitab seejärel õppust planeeriv ohvitser (OSE). Sellega on õppuse korraldamine
ametlikult
lõppenud,
koostatud
õppuse
koondkokkuvõte
jääb
J7
koostöökeskkonnas kättesaadavaks.

g. Koheselt lahendatavate puuduste kõrvaldamine ning õpituvastuste
menetlemine. Vaatamata sellele, et õppus on ametlikult läbi, jätkub tuvastatud
puuduste kõrvaldamine. Kõik ülemad, kelle vastutusalas on tuvastatud puuduseid,
mida on võimalik olemasoleva informatsiooni ja vahenditega koheselt kõrvaldada,
vastutavad nende puuduste kõrvaldamise eest. See kehtib nii õppivate üksuste kui
ka läbiviivate koosseisude osas. Igale koondkokkuvõttele liidetud õpituvastusele,
mida on võimalik koheselt kõrvaldada, määratakse keskkonnas ÕPIK menetleja,
kes vastutab selle eest. Õppusel võib olla tuvastatud ka häid praktikaid (parimad
praktikad), mis väärivad rakendamist. Üksuste puhul vastutab nende eest kas
üksuse ülem või üksusest määratud menetleja. Muude valdkondade puhul
vastutavad parimate praktikate rakendamise eest määratud menetleja.
h. Puuduste kõrvaldamine ning õpituvastuste menetlemine pikemaajaliselt. Kui
on tuvastatud puudujääke, mida ei saa koheselt kõrvaldada, siis teevad ülemad
plaani nende pikemaajaliseks kõrvaldamiseks ning asuvad seda rakendama.
Õpituvastustes väljatoodud puudustega (või parimate praktikatega), mida pole
võimalik koheselt lahendada, tegeletakse menetlejate eestvedamisel edasi
vastavalt KV Õpikogemuste eeskirjas ettenähtud korrale.
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7. LISAD
7.1. Lisa 1. Õppuste liigitus.

Tase38
Vorm

Tüüp

38

ÕPPUSTE LIIGITUS
Strateegilise tasandi õppus üksustega või üksusteta,
operatsioonitasandi õppus üksustega või üksusteta,
taktikalise tasandi õppus üksustega või üksusteta.
Väljaõppe-eesmärgi järgi võib õppus olla mitmetasandiline (nt operatsioonilis-taktikalise tasandi õppus)
JUHTIMIS- JA STAABIÕPPUSED
LAHINGUÕPPUSED
Lauaõppus (TTX – tabletop
Arvutipõhine õppus (CAX –
Ühendrelvaliigi õppus koos
lahinglaskeharjutusega (CALFEX –
exercise)
Computer Assisted Exercise)
Kaardiõppus (MAPEX – Map
Tulejuhtimise õppus (FCX –
Combined Arms Live-fire Exercise)
Fire Coordination Exercises)
Väliõppus (FTX – Field Training
Exercise)
Juhtimispunkti õppus (CPX –
Mitme väeliigi õppus (JTX –
Exercise)
Joint Training Exercises)
Lahinglaskmised (LFX – Life Fire
Command Post Exercise)
Üksusteta taktikaõppus (TEWT Mitme riigi õppus (CTR –
Exercise)
Näidisõppus
- Tactical Exercise Without
Combined Training
Excercises)
Troops)
Testõppus
Staabiringkäik maastikul (SR –
Elektroonilise võitluse õppus
Juhtimisalane väliõppus (CFX –
Staffride)
(EWEX – Electronic Warfare
Command Field Exercise)
Otsustusharjutus (DMX –
Exercise)
Mobilisatsiooniõppus (MODRE –
Meditsiiniõppus (MEDEX –
Decision Making Exercise)
Mobilization Deployment Readiness
Teoreetilised plaaniuuringud
Medical Exercise)
Exercise)
Ümberpaiknemise
Situatsiooniõppus (STX – Situational
valmidusõppus (DEPREX –
Training Exercises)
Depolyment Rediness
Miinitõrjeõppus (MCMEX – Mine
Exercise)
Counter Measure Exercise)
Sideõppus (COMMEX –
Otsimis- ja päästeõppus (SAREX –
Communications Exercise)
Search and Rescue Exercise)
Lahinguteenindustoetus
koordinatsiooniõppus (LCX –
Logistical Coordination
Exercise)
Valmisoleku õppus (ALEX –
Alert Exercise)

J7 ülema kooskõlastatud dokument „ÕPPUSTE TASEMED, VORMID JA TÜÜBID“
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7.2. Lisa 2. Õppuse eesmärgid
Sõjaväelise väljaõppe eeskirja kohaselt on väljaõppe eesmärk ette valmistada isikuid,
staape ning üksuseid sõjaaja ülesannete täitmiseks. Ka õppus on sõjaväelise väljaõppe osa,
seega kehtib see käsitus ka õppuse eesmärkide osas, sest üldjuhul soovitakse ka
õppustega tõsta sellel osalejate väljaõppe taset ning seeläbi nende ettevalmistust
tegutsemaks ülesannete täitmisel sõja ajal. Tavapäraselt tähendab see ettevalmistust
alluvate (sh juurde antud) üksuste juhtimiseks ning koostööks naabrite ja muude toetavate
üksustega, sealhulgas ka liitlastega ja partnerriikide üksustega. Seega peavad õppuse
eesmärgid alati olema suunatud nendele tegevustele, vastasel juhul pole õppust otstarbekas
korraldada.
Igal õppusel on oma eesmärgid, mis peavad olema sõnastatud lühidalt ja selgelt. Eesmärgid
jagunevad, üldeesmärgiks, osaeesmärkideks ning väljaõppe eesmärkideks. Eesmärgid
püstitatakse õppuse kavandamise alguses üksustele, juhtimistasandi staapidele ja vajadusel
üksikisikutele eraldi. Õppuse eesmärgid on tegutsemise aluseks kõikides õppuse etappides.
Tabel 1. Eesmärkide jagunemine
EESMÄRK
Õppuse
üldeesmärk

Õppuse osa
eesmärgid

Õppuse
väljaõppe
eesmärgid

KIRJELDUS
Kasu EKV-le, mis saavutatakse õppuse
korraldamisega. Üldjuhul SA ülesannete täitmiseks
valmis üksused capstone capability (tabel 2) mingis
osas.
Lisaks võib sõnastada:
- Väärtuspõhised eesmärgid
- Hoiakulised eesmärgid
- Koostöö tõhustamise eesmärgid
- Lõimumise eesmärgid
- Sotsialiseerumise eesmärgid
Valik üksuse principal capabilities,(table 2) hulgast,
millele on lisatud valik enabling capabilities (tabel
2) hulgast. Peab olema kooskõlas üldeesmärgiga
ja vajalik üksuse SA ülesannete capstone capability
(tabel 2) täitmiseks. Valik tehakse iga konkreetse
õppuse puhul lähtudes sellest, mida on võimalik
planeeritavate operatsioonide läbiviimise kontekstis
rakendada.
Muud valdkonnad, millega iga üksus võib
tänapäeval kokku puutuda (meedia, opsec,
relvakonfliktiõigus, cyber jne).
Õppuse osa-eesmärgid (principal capabilities,
enabling capabilities) lahti kirjutatuna õppusel
õppimiseks tingimuste loomise kontekstis (lisatud
tingimused, kriteeriumid ja muu vajalik, mis välja
toodud tabelis 3).
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DOKUMENT
OSE
JUHIS/ÕPPUSE
KIRJELDUS

ÕPPUSE
KIRJELDUS

ÕPPUSE
KIRJELDUS või
(isegi
soovitavalt)
ERALDI
ÕPPUSE
KIRJELDUSE
LISA

a. Õppuse üldeesmärk (exercise aim)
Õppuse üldeesmärk lähtub peamisest võimekusest (capstone capability39), mida õppiv
üksus kannab (vt tabel 2) ning see sõnastatakse kui kasu organisatsioonile (KV-le või
kõrgema juhtimistasandi üksusele) mis saadakse konkreetse õppuse korraldamisega.
Näiteks õppuse üldeesmärk on valmistada ette X pataljon tegutsemaks x brigaadi
koosseisus x ülesannete täitmisel). Samuti võib siia vajadusel OSE sõnastada näiteks
väärtuspõhiseid, hoiakulisi ja/või sotsialiseerumisega kaasnevaid eesmärke (nt suurendada
üksuse ühtekuuluvustunnet, reservteenistuse väärtustamist vms).
b. Õppuse osaeesmärgid (excercise objectives)
Õppuse osaeesmärgid tulenevad õppiva üksuse peamiste võimete kirjeldustest (principal
capability statement40) ning toetavatest võimekirjeldustest (enabling capability statement41),
samuti ka spetsiifilistest ülesannetest, mida on õppuse käigus vajalik harjutada ja/või
hinnata. Kuna õppusel ei ole üldjuhul ajapiirangutest tulenevalt võimalik kaasata kõiki
tegevusi, siis langetatakse igal konkreetsel juhul valik, milliseid osa-eesmärke õppusesse
kaasata. Alati peavad kaasatavad osaeesmärgid toetama õppuse üldeesmärgi saavutamist
ning need tuleb sõnastada vähemalt kõikidele peamistele õppivale üksusele.
Need otsused tehakse õppust planeeriva ohvitseri (OSE), õppust korraldava ohvitseri (OCE)
tasandil. Tungivalt soovitav on ka õppivate üksuste ülemate osalemine õppuse
osaeesmärkide valimisel/koostamisel. Minimaalselt sel tasandil tuleb õppuse osa eesmärke
kajastada dokumendis õppuse kirjeldus (EXSPEC). See on vajalik, et järgmises etapis oleks
võimalik jätkata tööd väljaõppe eesmärkide (training objectives) detailsema sõnastamisega.
Tabel 2. Näide pataljoni taseme üksuse võimete kirjeldusest NATO dokumendis (5000/FPR0460/TTE-151451/Ser:NU0083).
Variant Group: Infantry Battalion
Capability Code: INF-H-BN
Capability Name: Heavy Infantry Battalion
Reference Docs: AJP-3; AJP-3.2; AJP-3.4; AJP-3.4.4; ALP-4.2; ATP-3.2.1; STANAG
4569; ACO Force Standards Vol. II
Linkage with CRR12: New Code
CAPSTONE CAPABILITY STATEMENTS
1.01 Capable of employing organic armoured infantry at battalion level in high tempo land
tactical activities to achieve decisive and shock actions and manoeuvre rapidly under fire
cross-country to defeat opposing forces by exploiting heavy Armoured Infantry Fighting
Vehicles (AIFV) that will provide substantial firepower, protection and battlefield mobility.
PRINCIPAL CAPABILITY STATEMENTS
2.09 Capable of executing mobile, high-intensity and decisive war fighting and
manoeuvre, with limitations in close terrain and environments and protecting the force
retaining freedom of movement and action.
2.10 Capable of employing vehicle mounted direct fire weapons to destroy enemy
armoured vehicles protected up to K4 level (STANAG 4569) and neutralize / suppress.
39

Capstone Capability Statement that describes the fundamental purpose of the Capability Code (one
statement per code).
40
Principal Capability Statements that describe what the CC is to be able to do in order to achieve the
desired effect(s) (primarily operationally focused capabilities). The set of Principal CS describes the
main operational activities (tasks/effects) to which the CC contributes in a mission.
41
Enabling Capability Statements describe the characteristics that enable the primary purpose(s) of
the capability. In other words, these CS describe the characteristics that the CC needs (to include
survivability, connectivity, sustainability, etc.) in order to accomplish the operational activities
described by the Capstone and Principal CS
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dismounted infantry at ranges beyond 500 m.
2.11 Capable of employing vehicle mounted guided missiles to destroy enemy main battle
tanks (MBTs) at ranges beyond 2 km.
2.12 Capable of protecting vehicle mounted personnel against kinetic threats up to 25 mm
automatic cannon / 155 mm artillery bursts at 25m and under belly 8 kg Blast AT Mine
explosions (STANAG 4569: K5 M3b).
2.13 Capable of a high degree of off-road battlefield / tactical manoeuvre by exploiting
speed, cross-country mobility and minor obstacle crossing ability.
ENABLING CAPABILITY STATEMENTS
3.13 Capable of providing force protection against opposing force anti-tank assets.
c.

Õppuse väljaõppe eesmärgid (training objectives)

Dokumendis õppuse kirjeldus (EXSPEC) sõnastatakse ka detailsed väljaõppe eesmärgid
(training objectives) peamistele õppivatele üksustele. See tagab, et õppust oleks võimalik
ette valmistada nii, et hilisem tegevus õppuse läbiviimisel ning kokkuvõtete tegemisel saab
toimuda tõrgeteta.
Õppuse väljaõppe eesmärgid tähendavad seda, et osaeesmärgid on läbi töötatud ning
seejärel sõnastatud õppusel õppimiseks ja hindamiseks tingimuste loomise raamistikus
(päriselu tegevused sõnastatud detailselt lahti õppimise kontekstis) (vt joonis 5). See
tähendab, et läbi on mõeldud, kuidas väljendub osaeesmärk õppuse kontekstis, lisades
tingimused ja kriteeriumid (vt joonis 5, samuti näidet tabelis 3).
Väljaõppe eesmärgid peavad toetama õppuse üldeesmärgi saavutamist ning need tuleb
sõnastada õppivate üksuste erinevatele juhtimistasanditele (vajadusel ka üksikisikutele)
soovitavalt kõikideks õppuse olulisteks etappideks42. Väljaõppe eesmärgid on peamiseks
sisendiks õppuse kavandatud sündmuste käigu (MEL-MIL) koostamisele, samuti hindamise
kontseptsiooni ja töövahendite koostamisele. Lisaks annavad need planeerimismeeskonnale
esmase ettekujutuse õppuse juhtstaabi (EXCON) ülesehituse ja isikkoosseisu vajaduse
kohta.
Peamiste õppivate üksuste väljaõppe eesmärgid sõnastatakse soovitavalt OSE, OCE ja
õppivate üksuste ülemate koostöös. Selles protsessis võib osaleda ka OPR. Ka õppuse
toimumise seisukohast vajalike teiseste õppivate üksuste väljaõppe eesmärgid on
otstarbekas täpsustada ja sõnastatakse samal moel. Juhul, kui õppusele on kaasatud
ebamõistikus koguses vähese kasuteguriga teiseseid õppivaid üksuseid, siis peavad need
oma väljaõppe eesmärgid ise koostama ning aegsasti planeerimismeeskonnale esitama. Sel
juhul peavad need aga kindlasti olema kooskõlas õppuse üldeesmärgiga, sobima loogiliselt
kokku kavandatava sündmuste käiguga ega tohi minna vastuollu peamise õppiva üksuse
väljaõppe eesmärkidega.

42

Kui õppuse etapid sisuliselt eraldi väljaõppe-eesmärkide sõnastamist ei nõua, siis seda ei tehta.
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Joonis 5. Õppuse väljaõppe-eesmärkide sõnastamise loogika NATO Bi-SCD 075-003 (lk
390) kohaselt.
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Tabel 3. Näide väljaõppe eesmärgi sõnastusest õppusel õppimiseks ja hindamiseks
tingimuste loomise kontekstis (näide võetud ANNEX V TO BI-SC 075-003)
Task: Establish and manage the joint Targeting process, including Time Sensitive Targets
(TST).
Supporting Tasks
Conditions
Standards
(TA involved)
(For Resource Providers OCE/ODE/TA)
(For Observer-Trainers)
1. JOPG determines
C1-Response Cells and Preparation
the effects necessary to - CCOMC: LEGAD + 1 TGT expert ; CCs: one
S1. Reference Doc
achieve the
LEGAD for all and 1 TGT expert per component
commander's
- HICON represents National Intelligence Cells
a. MC 471/1 NATO
objectives and
by providing TGT materials (imagery – intel)
Targeting Policy
directives
- ACC, MCC, SOCC, MSUs and JTF HQ
b. AJP 3.0 Allied Joint
2. Command Group
nominate targets and restrictions to the Target
Doctrine for
provides the
Support Cell (TSC)
Operations
Information Activities
- CCOMC retains Target Engagement Authority
c. AJP 3.9 Allied Joint
Coordination Board /
for ‘CDE 5 High’
Doctrine for Joint
Joint Targeting
- BDA reports level 1 and level 2 are provided by
Targeting
Coordination Board
HICON
d. AJP 3.9.2 Land
(IACB/JTCB) with
Targeting
appropriate Targeting
e. AD 80-70
C2-CP Augmentation and Preparation
Guidance
FRA Land Forces Cd to provide: FTE0065
Campaign
3. J2 develops High
Target Attack Weaponeering/CDE / FTE0095
Synchronization and
Value Targets (HVTL)
Target Intel & point / Mensuration SO / FTL0015 Joint Targeting in
and High Pay-Off
LCC Targeting Rep
ACO
Targets (HPTL) with
f. AM 80-70 TTP to
JFiT and J35
prosecute Time
C3-Observer Trainer
4. JFiT provide,
- A joint targeting SME (JWC, JFCNP or JFCBS)
Sensitive Targets
develop, manage and
OF-3/4
g. JWC JTST
maintain target folders
Handbook
using the Joint
h. JTF HQ SOP 214
C4-Scenario Documentation
Targeting System (JTS) - About 40 target folders should be approved
JFCBS
with SHAPE, J2,
prior to the exercise IOT to train the deliberate
i. SOI 06.01.10
STRATCOM, LEGAD,
target process.
Targeting in JTF HQ
POLAD)
- IDB with imagery
j. AFS Vol V - Joint
…
- Biography of the main players (HN, OPFOR
Headquarters.
…
etc.) with a link analysis IOT the dynamic
k. AFS Vol IX 13. Target Engagement targeting process during the exercise.
Evaluation of Joint
Authority validates and
Headquarters (dated
JFiT executes Dynamic C5-Expected MEL/MIL outcome
29 JUL 13).
and Time Sensitive
- Three or four dynamic targeting injects that
Targets
allow exercising the Dynamic Targeting process / S2. Criteria of
14. J2 provides Battle
Time Sensitive Targeting.
Performance
Damage Assessment
- One or two cycles of targeting must result in a
(BDA).
non-kinetic actions.
AFS Vol IX: 3. Engage
- Targeting injects must be prepared with a
e. targeting:
variety of CDE levels.
- § 1-15
- § 21-24.
C6-C2IS
- ICC, Joint Targeting System and FAST on NS
C7-CAX
-Simulation system IOT provide MISREPs and
BDA after the execution of missions/fires.
C8-Battle Rhythm
TGT cycle is comprised of the IAWG, JTWG and
the JTCB (if necessary also the JCBWG and the
JTCB). The frequency of the working groups and
boards must allow to feed the ATO cycle
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7.3. Lisa 3. Funktsionaalne läbimängimine ehk õppuse läbiviimise etapi „rock drill“
Funktsionaalne läbimängimise ehk õppuse läbiviimise etapi „rock drill“ saab ette võtta üsna
õppuse ettevalmistamise etapi lõppjärgus. Selleks ajaks peavad olema täidetud vähemalt
alljärgnevad tingimused: (1) õppuse operatsioonilise raamistiku (mõjuskeemina) olemasolu,
mis peab sisaldama omade üksuste tegevusi õppuse erinevates etappides seotuna
maastiku võtmeelementidega ning vaadelduna koosmõjus VA tegevusega. (2) töögruppide
(hilisemate EXCON teenistuste) osalemine (kindlasti peavad piisavalt mehitatuna osalema
operatsioonide, stsenaariumi, hindamisteenistuse ning vahekohtuteenistuse töögrupid), (3)
esmane versioon kavandatud sündmustest ja intsidentidest, (4) esmane teabevahetuse
plaani olemasolu (kes, kellega, millal ja miks ning mis teavet peavad vahetama).
Funktsionaalse läbimängimise eesmärkideks on:
(1) Senise ettevalmistamise käigus tekkinud vigade avastamine (mis võivad olla tekkinud
näiteks stsenaariumi ja eesmärkide mõnevõrra erinevatest tõlgendustest ettevalmistamise
töögruppide lõikes, teenistuste spetsiifikaga tegelemisel oma asjadesse süvenemisest ja
vähesest tähelepanust teiste teenistuste tööle, vähesest koordineerimisest vms) ja
kõrvaldamine,
(2) Edasise ettevalmistamise osas ühistele alustele (arusaamadele) jõudmine (kõik saavad
parema ettekujutuse, kuidas õppus kulgeb, mida, millal ja miks neist erinevates etappides
oodatakse ning millega ja kuidas on vaja ettevalmistamisel edasi liikuda43.
(3) Õppuse läbiviimisel tõhusaks koostööks eelduste loomine. Lahingute dünaamika
läbimängimise käigus on mõistlik aeg-ajalt käia läbi ka EXCON sisesed protseduurid, näiteks
rääkida läbi, kuidas toimub olulistel (sh ajakriitilistel) hetkedel info liikumine (kes, kellele, mis
infot peab andma, mis sellega edasi tehakse, milliseid töövahendeid kasutatakse jne44)
Funktsionaalne läbimängimine võib haarata kogu õppuse läbiviimise etappi, kindlasti aga
tuleks see teha vähemalt õppuse kõige olulisema etapi kohta kogu selle ajalises ulatuses.
Funktsionaalset läbimängimist võiks läbi viia õppuse juht isiklikult, andes kordamööda sõna
kõikidele teenistustele ja keskustele oma valdkonnaspetsiifiliste seisukohade, nõudmiste,
koordineermisvajaduste, toetusvajaduste jms väljatoomiseks.
Funktsionaalset läbimängimist võib alustada näiteks STARTEX väljakuulutamisest (või Hhetkest, kui otsustatakse läbi mängida vaid operatsioonide läbiviimise etapp) ning lõpetada
ENDEX väljakuulutamisega (või valitud H+ hetkel).
Soovituslik läbimängimise käik võiks EXDIR või OPR juhtimisel olla järgnev:
(a) Stsenaariumi töögrupp annab ülevaate stsenaariumi üldolukorrast ja STARTEX
eelsest olukorrast.
(b) Käiakse (nt alates LD) kronoloogilises järjekorras ja vajaliku/võimaliku (mõistliku)
detailsusega läbi kõik sündmused (hõlmates nii oma kui VA üksuseid), mis jäävad nt
erinevate etapijoonte vahele. Iga olulisema sündmuse puhul kirjeldatakse esmalt
üldiselt (nt OP GRUPP) seda, kuidas etapp on plaanitud (algseis, dünaamika,
lõppseis). Seejärel käsitletakse detailsemalt seda, mis tegevusi õppivatelt üksustelt

Eriti kasulik on selline läbimängimine sisendite koostajatele, kes saavad täpse ettekujutuse, kus,
kuidas ja milliste mõjudega üksused lahingutesse lõimitakse (algseis, dünaamika ja lõppseis) ning
mida nendel puhkudel hinnata plaanitakse.
44
Läbimängimisel võib minna üsna detaili, sest kui asjad on läbi koputatud, jõuavad kõik ühtsele
arusaamale ja õppuse läbiviimiseks ollakse oluliselt paremini ette valmistatud. Vastasel juhul
hakatakse neid asju arutama kas vahetult enne õppuse läbiviimist või halvemal juhul alles siis, kui
õppus juba käib.
43
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nende sündmuste käigus oodatakse. Nt hindajad toovad välja, mida nad tahavad
näha, stsenaariumi grupp toob välja, milliseid intsidente nad on plaaninud jne.
(c) Seejärel jõutakse konsensusele iga olulisema sündmuse raames toimuva osas
vähemalt operatsioonide, hindamise ja stsenaariumi grupi lõikes.
(d) Järgnevalt saavad sõna järjekorras kõik teised töögrupid, kes oles kuulanud eelnevat
arutelu saavad nüüd iga sündmuse puhul välja tuua oma valdkonnaspetsiifilised
küsimused, seisukohad, nõudmised, koordineerimisvajadused, toetusvajadused jms.
(e) Seejärel jõutakse konsensusele kõikide töögruppide osas, ning liigutakse edasi
järgmise sündmuse juurde ning sama protsess toimub järgmise olulise sündmuse
puhul algab uuesti. väljatoomiseks oma valdkonna eripärad
Funktsionaalsel läbimängimisel peaks kindlasti olema dokumenteerija, kes märgib üles kõik
punktid, mille osas jõuti konsensusele, samuti ka probleemseks jäänud kohad ning otsused
muudatuste osas, mis tuleb õppuse edasise ettevalmistamise käigus töögruppidel sisse viia.
Hiljem koostab dokumenteerija selle alusel kokkuvõtte ja saadab õppuse juhile ning teistele
vajalikele osapooltele.
NB! Funktsionaalse läbimängimise lõppedes ei tohi olla olukorda, kus jätkuvalt on lahtiseid
otsi mingis valdkonnas ja/või kui pole jõutud ühisele arusaamale, kuidas õppus kulgema
hakkab ning mida igaüks oma valdkonnas edasi tegema peab selle õnnestumiseks.
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7.4. Lisa 4. Õppuse dokumentide blanketid
a. OSE juhis
Tegemist on OSE juhise näidisblanketiga, mille koostamisel/täitmisel on soovitav järgida
dokumendi formaati. Selle dokumendiga algatatakse õppuse korraldamine ning tuuakse
välja eelseisva õppuse peamised tingimused. Lisaks sõnastatakse õppust planeeriva
ohvitseri kavatsus, nimetatakse peamised alusdokumendid, tuuakse välja eesmärgid,
sihtgrupid, seotus teiste õppustega ning finantseerimine. Tegemist on dokumendiga, mis
lisaks formaalsele käsule korraldada õppus ja ressursside eraldamisele vastab ka
küsimusele: millist õppust, kellele ja miks on vaja korraldada.
…………….. nr …….

Tallinn

JUHISED ÕPPUSEKS „…………….“
Viited:
a. Seonduvad dokumendid:
b. Kaardid:
(1) Õppuse maa-alaks on ……
Ajavöönd: ………..
1. SISSEJUHATUS
a. Õppuse „…………(õppuse nimi)“ korraldaja (OCE – officer conducting the exercise)
ja õppuse juht (EXDIR – exercise director): …………... (määrata ametisse vastavad
isikud)
b. Õppuse planeerimise meeskond (CPT – core planning team): …………… (määrata
ametisse vastavad isikud)
c. OSE kavatsus: (täita)
Lõpptulemus (täita)
d. Õppuse läbiviimise aeg: ………. (sisestada õppuse läbiviimise aeg alates STARTEX
kuni ENDEX).
e. Varasemalt omandatud kogemuste arvestamine väljaõppes: (kajastada õppivate
üksuste varasemates õpingutes, eelnevatel õppustel jms käigus omandatud
kogemusi, mis on eelseisva õppus seisukohast olulised)
(1)
(2)
2. ÜLDEESMÄRK (sõnasta lähtudes eeskätt/ainult õppuse peamisest õppivast üksusest)
3. PEAMISED OSAEESMÄRGID (sõnasta igaks õppuse etapiks peamisele õppivale
üksusele, seejärel teisestele õppivatele üksustele )
a.
b.
4. OSALEJAD (määratakse õppuse õppivad, toetavad ja vajadusel ka tagavad üksused,
vajadusel kehtestatakse käsuliinid ja määratakse spetsiifilised rollid (näiteks teisene
üksus peab etendama õppusel vastast)
a. Õppivad üksused:
(1) Peamine õppiv üksus(ed): (määratakse)
(2) Teisene õppiv üksus(ed): (määratakse)
b. Õppust toetav ja tagav koosseis:
(1) Toetav koosseis: (koosseis, mis saab õppuse läbiviimisel olema otseselt seotud
õppivate üksustega, näiteks hindamisega, vahekohtuga jms)
(2) Tagav koosseis: (koosseis, mis saab õppuse läbiviimisel olema seotud muude
tegevustega, näiteks reaallogistikaga jms)
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5. SEOTUS TEISTE ÕPPUSTEGA (tuua välja, kuidas eelseisev õppus on seotud
eeskätt/ainult peamise õppiva üksuse osalemis(t)ega eelnevatel õppustel ja samuti
planeeritavatel järgnevatel õppus(t)el.
6. VASTUTUSVALDKONDADE KIRJELDUS (tuua esile peamisest õppivast üksusest ühe
ja/või kahe juhtimistasandi võrra kõrgema üksusega kooskõlastatud toetust õppuse
läbiviimisel).
7. FINANTSEERIMINE (tuua välja õppuseks kavandatud (rahaline) ressurss ning
finantseerimise allikad).
8. JUHISED STSENAARIUMI KOOSTAMISEKS (täida juhul, kui on vaja seada piiranguid
või eeltingimusi planeerimismeeskonnale, näiteks on vaja, et õppuse lõpuks oleksid
üksused jõudnud mingitesse asukohtadesse, et siis sealt järgmise õppusega jätkata).
9. JUHISED ÕPPUSE KÄSU KOOSTAMISEKS (täida juhul, kui on vaja seada piiranguid
või eeltingimusi planeerimismeeskonnale, loetelu näitlik, seda võib vajadusel täiendada).
a.
C2:
b.
Õppe vajadus: (eelseisva õppuse eduka läbiviimise seisukohast oluline õpe, näiteks
vahekohtunike õpe, operaatorite õpe jms)
c.
Õppuse juhtimisteenistus:
(1)
Juhtstaap
(2)
Hindamine:
(3)
Vahekohus:
(4)
Situatsioonikeskus:
d.
Sidelahendused- ja vahendid: (nii õppuse läbiviimise kui taktikalised sidevõrgud)
e.
Muu vajalik varustus:
10. JUHISED PLANEERIMISE AJAKAVA KOOSTAMISEKS (täida juhul, kui on piiranguid
või eeltingimusi planeerimismeeskonnale, näiteks kui on vaja, et stsenaarium oleks
mingiks kindlaks kuupäevaks valmis vms)
a.
Dokumendid:
b.
Koosolekud/konverentsid:

[ allkirjastatud digitaalselt ]
Ülema ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
JAOTUSKAVA:
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b. Õppuse kirjeldus (EXSPEC)
Õppuse kirjeldus on dokument, mis algatab õppuse ettevalmistamise etapi tegevused ja mis
peab seega looma eeldused selle edukaks läbimiseks. Õppuse kirjeldus baseerub
põhjalikule analüüsile ning esitab kokkuvõtlikult selle analüüsi käigus läbitud punktid:
õppusele eesmärgid, osalevate osapooled ja nende rollid, õppuse sisu ja ajalise määratluse.
Lisaks sisaldab õppuse kirjeldus koordineerivaid juhiseid paljude valdkondade (nt tsiviilmilitaarkoostööst, logistika jne) ettevalmistamiseks. Tegemist on seega dokumendiga, mis
vastab küsimustele: kellele, miks ja millist õppust on vaja korraldada ning kes, millal ja
kuidas seda ette valmistama peavad. Õppuse kirjelduse kinnitab õppust planeeriv ohvitser
(OSE).

KÄSK
………….. nr …….

Tallinn
Õppuse „………….“ kirjeldus (EXSPEC) nr
…../…
Viited:
a. Seonduvad dokumendid:
b. Kaardid:
c. Ajavöönd:
1. ÜLDTEAVE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nimetus: (vt lisa 9)
Tase: (peamise õppiva üksuse tase)
Õppuse tüüp: (vt lisa 1)
Õppuse teema: (õppuse teema peab sisaldama peamise õppiva üksuse
juhtimistasandit ning tooma esile sooritatava tegevuse, nt pataljoni kaitse)
Aeg: (esitada minimaalselt nädala täpsusega)
Osalejad: (loetleda õppivad üksused)
Osalevad riigid:
Õppuse ala:
Õppust planeeriv ohvitser (OSE):
Õppuse korraldaja/õppuse juht (OCE/EXDIR):
Õppuse planeerimismeeskonna ülem (OPR):

2. ÜLDKIRJELDUS
a.
b.
c.
d.

e.

Üldine raamistik:
Õppusel osalevate üksuste eeldused: (loetletakse õppivate üksuste eeldused
õppusel osalemiseks)
Seos teiste õppustega: (loetletakse õppused, mis on seotud konkreetse
õppusega)
Õppimiseks ja hindamiseks keskkonna ja tingimuste loomine: (kirjeldatakse
õpikeskkonna loomise ja olukordade imiteerimise tingimusi ning selleks
vajaminevaid vahendeid ja üksuseid ning loetletakse õppusel käsitletavad
(ala)teemad). Kirjeldus ja loend on aluseks õppivatele üksustele õpikeskkonna
kujundamisel, samuti ka sündmustiku ning hindamisdokumentide koostamisel.
Õppusel kasutatavad keeled: (loetleda juhul, kui kasutatakse rohkem kui ühte
keelt või eesti keelest erinevat keelt).
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3. EESMÄRGID
a.

Õppuse üldeesmärk: (üldeesmärk sõnastatakse kui kasu organisatsioonile (KVle laiemalt, kõrgema juhtimistasandi üksusele kitsamalt) mis saadakse
konkreetse õppuse korraldamisega (näiteks õppuse üldeesmärk on valmistada
ette X pataljon tegutsemaks x brigaadi koosseisus sõjaaja ülesannete täitmisel).

b.

Õppuse osaeesmärgid: (lähtuvad õppiva üksuse võimekirjeldusest ja/või
ülesannetest (MET), mida on õppuse käigus vajalik harjutada ja/või hinnata.
Osaeesmärgid peavad toetama otseselt õppuse üldeesmärgi saavutamist ning
need tuleb sõnastada peamise õppiva üksuse erinevatele juhtimistasanditele
(vajadusel ka üksikiskutele) kõikideks õppuse etappideks.

c.

Õppuse väljaõppe eesmärgid: (soovitav koostada eraldi lisa, vt lisa 2)

d.

Katsetuste (eksperimentide) eesmärgid: (vajadusel)

4. KAVAND
a.
b.
c.
d.
e.

Õppuse juhi (OCE/EXDIR) kavatsus
Lõpptulemus:
Operatsiooniline raamistik:
Stsenaariumi üldkirjeldus:
Õppuse etapiline ülesehitus:

5. OSALEJAD JA ORGANISATSIOON
a. Õppivad üksused
(1) Peamised
(2) Teisesed
b. Toetavad ja tagavad koosseisud (lisa 3)
6. KOORDINEERIVAD JUHISED
a. Õppuse planeerimine
i.
Õppuse planeerimismeeskonna ülem (nimetada)
ii.
Õppuse planeerimismeeskond ja töögrupid (loetleda
vastutusalad)
b. Planeerimise ajakava:
Aeg
Tegevus

7. ETTEVALMISTUS- JA TOETUSVAJADUSED NING NÕUDED
a.
Juhtimisstruktuur ja organisatsioon
b.
Mobilisatsioon ja sõjaline valmisolek
c.
Operatsioonid:
d.
Väljaõpe
e.
Hindamine
f.
Väljaõpe
g.
Hindamine
h.
Vahekohtu pidamine
i.
Teadus- ja arendustegevus
j.
Strateegiline kommunikatsioon
k.
Tsiviil-militaar koostöö (CIMIC)
l.
Logistika
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kõik

töögrupid

ja

Läbiviija/vastutaja

m.
n.
o.
p.

Administratiiv- ja personalitoetus:
Juhtimistoetus, küber- ja infooperatsioonid
Julgeolek
Rahvusvaheline sõjaline koostöö

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Ülema ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
Lisad:
Lisa 1. Õppuse planeerimistöögrupid ja kontaktisikud.
Lisa 2. Väljaõppe eesmärgid
Lisa 3. Õppust toetav ja tagav koosseis.

Jaotuskava:
Sisemine:
Välimine:
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c.

Õppuse käsk (EXPLAN)

KÄSK

Tallinn

pp.kk.aaaa nr

Õppuse „………….“ KÄSK (EXPLAN) nr ……../……

Viited:
a. Teavitus/väljakuulutamine:
b. Seonduvad dokumendid/kaardid:
(1)

Kaitseväe korralduse seadus, 19.06.2008;

(2)

Kaitseliidu seadus, 28.02.2013;

(3)

(lisa vajadusel)

(4)

(lisa vajadusel)

c. Ajavöönd:
d. Üldteave:
(1)

Õppuse nimetus: (vt lisa 9)

(2)

Õppuse tase:

(3)

Õppuse tüüp:

(4)

Õppuse teema:

(5)

Aeg:

(6)

Võõrustajariik:

(7)

Õppuse ala:

(8)

Õppust planeeriv ohvitser (OSE):

(9)

Õppuse korraldaja/õppuse koordineerija (OCE/ODE):

(10)

Õppuse juht (OCE/EXDIR):

(11)

Õppuse planeerimismeeskonna ülem (OPR):

(12)

Õppuse planeerimise meeskond (CPT):

(13)

Osalevad üksused:

e. Jaotuskava:
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(1)

(lisa vajadusel)

I OSA – ÕPPUSE ÜLDINFORMATSIOON
a.

Juurdeviiv teave (Preliminary Pages)
(1)

Sisukord ja kehtivus

(2)

Muudatuste loetelu

(3)

Lühendite loetelu

Põhitekst (Main Body)
b. Õppuse sihtstruktuur (täida, või viita vastavale lisale)
(1)

Täida või viita vastavale lisale

c. Olukord (kirjeldab õppuse korraldamise hetkeolukorda, samuti valminud ning
valmimisjärgus dokumente, andes seeläbi planeerimismeeskondadele ning õppusel
osalevate üksuste ülematele vajalikku infot)
(1)

Üldine:
(a) Taustateave: (lisa vajadusel)
(b) Strateegilised kaalutlused: (lisa vajadusel)
(c) Õppuse juhi (OSE) kavatsus:
(d) Õppuse laiendatud eesmärk:
(e) Õppuse eesmärgid:
(f) Võtmeülesanded:
(g) Soovitud lõpptulemus:
(h) Õppuse põhipingutus:
(i) Õppuse piirangud:

(2)

Vastane: (ülevaade)

(3)

Omad üksused: (ülevaade)

(4)

Juurdeandmised ja äravõtmised:

(5)

Eeldused:

(6)

(a)

Poliitilised:

(b)

Sõjalised:

(c)

…

Teostus:
(a)

Ülema (OCE) tahe:

(b)

Ülema (OCE) hinnang:
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1. Õppuse raskuspunktid:
2. Edu eeldused
3. Riskid
(7)

(8)

Ülesanded:
(a)

Põhiülesanne:

(b)

Ülesanded allüksustele:

(c)

Ülesanded toetavatele ja tagavatele üksustele:

Õppuse kavand:
(a)

Õppuse stsenaarium ja taktikaline kontekst

(b)

Õppuse etapiline ülesehitus

(c)

Kavandatud sündmuste käik

(9)

Kooskõlastusjuhised:

(10)

Toetuse kontseptsioon
(a)

Õppuse läbiviimiseks vajalik varustus
1. Topograafiliste kaartide jaotus vastavalt jaotusplaanile
2. Õppuse ruumid vastavalt jaotusplaanile
3. Õppiva koosseisu varustus
4. Läbiviiva koosseisu varustus

(11)

(12)

(b)

Raadiojaamad ja laadijad

(c)

Transport vastavalt transpordiplaanile

(d)

Majutus

(e)

Toitlustamine

(f)

Meditsiin

(g)

Julgeolek

(h)

Rahastus

Juhtimine ja side
(a)

Juhtimine ja kontroll

(b)

Side (Lisa H)

Ajastamine
(a)

Õppuse korraldaja (OCE) teabenõuded
1. ÜÜTN (CCIR):
2. OVT (EEFI):
3. TSJK (FFIR):

45/60

II OSA – ÕPPUSE JUHTIMINE JA KONTROLLIMINE
a. Juurdeviiv teave (Preliminary Pages)
(1)

Sisukord ja kehtivus

(2)

Muudatuste loetelu

(3)

Lühendite loetelu

Põhitekst (Main Body)
b. EXCON põhiülesanne:
c. Täideviimine (õppuse etappide kaupa)
(1)

Etapp 1.

(2)

Etapp 2.

d. Kooskõlastusjuhised
e. Toetuse kontseptsioon
f. Juhtimine ja side
g. Ajastamine
(1)

Õppuse juhi (EXDIR) teabenõuded
1. ÜÜTN (CCIR):
2. OVT (EEFI):
3. TSJK (FFIR):

III OSA – ANALÜÜS JA KOKKUVÕTETE TEGEMINE
a. Juurdeviiv teave (Preliminary Pages)
(1)

Sisukord ja kehtivus

(2)

Muudatuste loetelu

(3)

Lühendite loetelu

Põhitekst (Main Body)
b. Hindamise, analüüsi ja kokkuvõtet tegemise põhiülesanne:
c. Täideviimine (õppuse etappide kaupa)
(1)

Etapp 1.

(2)

Etapp 2.

d. Toetuse kontseptsioon
e. Juhtimine ja side
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KINNITAN

[allkirjastatud digitaalselt]
Ülema ees- ja perenimi
Sõjaväeline auaste
JAOTUSKAVA
a. Sisemine
b. Väline
Koostas
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d. Õppuse kokkuvõte
Õppuse kokkuvõte koostatakse kaitseväe koostöökeskkonnas SharePoint järgneva lingi
kaudu https://kvps.mil.intra/collaboration/J7/Lists/Kokkuvote/AllItems.aspx. Täita tuleb
järgnevad punktid, mille kohta on juhtnöörid leitavad kokkuvõtet koostades.

Pealkiri: Õppuse „NIMETUS“ kokkuvõte
RSO: vali sobiv
Õppuse nimetus: vali sobiv
Õppuse üldkirjeldus: sisesta õppust kokkuvõtvad andmed vastavalt järgmistele
alapuktidele:

(1) Üldandmed. Õppuse nimetus, õppuse korraldaja, õppuse juhtimistasand (nt
strateegia-, operatsiooni ja taktikatasand), õppuse vorm (nt staabiõppus),
õppuse tüüp (nt juhtimispunkti õppus), toimumiskoht, kuupäevad ja muud
õppust iseloomustavad (arv)andmed.
(2) Õppuse võtmeisikud. Loetelu õppusega seotud võtmeisikutest, sh juhtidest.
(3) Osalenud üksused. Loetelu õppusel osalenud üksustest ja nende rollist.
Kirjeldada peamiseid ja teiseseid osalejaid (primary training audience - PTA,
secondary training audience - STA).
(4) Õppuse eesmärk ja väljaõppe-eesmärgid. Kirjeldatakse õppuse eesmärki ja
väljaõppe-eesmärke.
Õppuse eesmärgi ja väljaõppe-eesmärkide saavutamine: õppuse juhi hinnang õppuse
eesmärgi ja väljaõppe-eesmärkide saavutamisele. Hinnangust peab selguma, kas õppus
täitis eesmärki. Kui eesmärki ei saavutatud, siis kirjeldada, miks. Kas on parimaid praktikaid,
mida peab kinnistama selleks, et positiivsed muutused saaksid osaks üksuse
püsitoimingutest jne.
Katsetuste tulemused: kui õppuse käigus katsetati uut varustust, tehnikat, relvastust,
doktriini või õppekava või -vara, siis tuuakse siin välja tulemused ning soovitused, kuidas
neid edaspidi rakendada. Juhul, kui midagi ei katsetatud siis kirjutatakse – rida on tühi
(ROT).
Struktuuriüksus: vali sobiv
VÕ tüüp: vali sobiv
Muud tähelepanekud: lisa vastavalt vajadusele
Seotud väljaõppedokumendid: lisa sobivad
Seotud õppekavad: lisa sobivad
Õpituvastused: tekivad automaatselt, kui sisestajad seovad need õppusega
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e. Õpituvastused
Õppuse õpituvastused sisestatakse kaitseväe koostöökeskkonnas SharePoint spetsiaalselt
selleks
tehtud
keskkonnas
ÕPIK,
mis
asub
järgneval
aadressil
https://kvps.mil.intra/collaboration/J7/opikogemused/SitePages/Avaleht.aspx
Õpituvastuste sisestamisel tuleb esmalt lisada menüüst tähelepanek, seejärel täita
ettenähtud väljad ning siduda õpituvastused õppuse kokkuvõttega. Suuniseid õpituvastuste
sisestamiseks leiab koostöökeskkonnast ÕPIK.

ÕPPUSE „NIMETUS“ õpituvastused

Õpituvastused

1.
a.

Pealkiri. Sisesta sobiv pealkiri oma õpituvastusele.

b.

Valdkond. Vali rippmenüüst sobiv variant.

c.

Tase/tasand. Vali rippmenüüst sobiv variant.

d. Tähelepanek. Kirjelda lühidalt, mis juhtus. Tuvastatud probleemid või parimad
praktikad. Kirjelda ühte kitsaskohta.
e. Arutelu. Mis oleks pidanud juhtuma? Esita kogu taustainfo, mis juhtus enne ja
tähelepaneku tegemise ajal, st mis takistas edu saavutamist või soodustas vea tegemist?
Vasta küsimusetele (Kes? Mida? Kus? Millal? Miks? Kuidas?). Too välja vea peamised
põhjused.
f. Järeldused. Mida juhtunust õppisime? Järeldus on tähelepaneku ja arutelu
edasiarenduse loogiline jätk. Kas midagi muutmata on tõenäosus, et viga korratakse?
g. Ettepanek. Soovitus, mida peaks tegema selleks, et sama viga ei korduks või et edu
korduks. Kirjelda, kes ja miks peaks tegema.
h.

Sündmuse aeg. Vali aeg lisatud kalendrist.

i.

Struktuuriüksus. Sisesta.

j.

Kontaktisik. Vali menüüst oma struktuuriüksuse kontaktisiku nimi.

k.

Märksõnad. Vali sobivate hulgast või sisesta ise.

l. Viide alusdokumendile. Olemasolul lisa viide olemasolevale
koostöökeskkonnas või dokumendihaldussüsteemis POSTIPOISS.

dokumendile

m. Viide alusdokumendile – vabatekst. Kui linki pole võimalik lisada, võid viite ka ise
sisestada.
n. Seotud kokkuvõtted. Valige sobiv õppuse kokkuvõte ning lisage see tähelepaneku
juurde. See protseduur seob tähelepaneku konkreetse õppuse kokkuvõttega.

NB! Rohkem väljasid õpituvastuse sisestaja ise ei täida.
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7.5. Lisa 5. Stsenaarium
Stsenaariumi osad on: stsenaariumi üldolukord, stsenaariumi esmane olukord ning
põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) (vt joonis 7).
NATO Bi-SCD 075-003 kohaselt jaguneb õppuse stsenaarium mooduliteks (kokku 6
moodulit). EKV mõistes pole selline liigitus otstarbekas, kuna juhtimistasandi tähenduses on
kõik need 6 moodulit sisuliselt strateegilise tasandi dokumendid, mis on seotud ka NATO
õppuse planeerimise protsessi erinevate osadega, mida madalamal juhtimistasandil ei saa
seetõttu üks-ühele rakendada. Näiteks taktikalist käsku, mis on oluline STARTEX eelne
olukord brigaadi ja pataljoni juhtimistasandi õppustel, ei näe NATO juhend stsenaariumi
osana üldse ette. Samuti ei ole EKV-s ühtegi õppust, kus stsenaariumi mooduleid oleks
võimalik siduda üksuste väljaõppega nii, nagu seda on kirjeldatud NATO eeskirjas (erandina
võiks selliseks õppuseks liigituda KT CPX, kuid rahvuslikest eripäradest tulenevalt pole ka
sel puhul võimalik moodulipõhine lähenemine stsenaariumile). Seega kuuluvad need NATO
eeskirjas kirjeldatud kuus moodulit (oluliselt lühendatuna ja kokku võetuna) EKV mõistes
kõik pigem stsenaariumi üldise olukorra alla.
EKV-s on stsenaarium koos kõikide oma alaosadega enamasti õppuse käsu üks lisa.
Teatavatel puhkudel pole see aga otstarbekas või võimalik, ning lisaks õppuse käsus
olemasolevale eksisteerivad eraldiseisvad stsenaariumi dokumendid (või arvutis ette
valmistatud programmid) stsenaariumi osad. Enamasti on stsenaariumi üldolukord õppuse
käsus, esmane olukord ning edasised olukorrad aga eraldiseisvalt (vt ka joonis 7 ja 8).
Põhjus on selles, et põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) on nn elav dokument, mida
täiendatakse veel pärast õppuse käsu kinnitamist ja teatavas osas isegi õppuse toimumise
ajal (näiteks suurtel kahepoolsetel õppustel, kus osaleb palju teiseseid õppivaid üksuseid,
polegi võimalik kõiki sündmuseid pikalt ette kavandada, sest taktikalist laadi
sündmuseid/intsidente on täie kindlusega võimalik ette kirjutada vaid ühepoolsel õppusel).
Ettevalmistamise etapi alguseks peaks olema olemas vähemalt mingil kujul stsenaariumi
üldolukord, seega selles etapis keskendutakse eeskätt esialgse olukorra ning
põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) koostamisele (vaata rohkem stsenaariumi kohta lisast 5).
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Joonis 7. Õppuse stsenaariumi liigitus EKV-s.

Joonis 8. Õppuse põhisündmuste loetelu (MEL/MIL), mis võib madalama juhtimistasandi
õppustel olla koostatud nt EXCEL tabelina, kõrgemal juhtimistasandil või vastava võimekuse
olemasolu korral ka programmiga JEMM.
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7.6. Lisa 6. Õppuse juhtstaabi/juhtimisstruktuuri (EXCON) ülesehitus.
a. EXCON-i kasutatakse õppuse läbiviimise etapis selle kontrollimiseks ja õppivate
üksuste suunamiseks. Seega peab toimuma ka teatav üleminek õppuse
ettevalmistamise struktuurilt õppuse läbiviimise struktuurile. Õppuse juhtstaabi
ülesehitus võib tulenevalt õppuse tasemest olla erinev, reeglina koosneb see
järgnevatest elementidest:
b. Õppuse juht (EXDIR). Õppuse juht on juhtstaabi ülem ja ta vastutab õppuse
läbiviimise eest. Ta on õppuse vältel kõigi sellel osalejate ülem ning kõigi õppuse
osapoolte üldjuht. Õppuse juht on seega isik, kes suunab (directs) õppuse kulgu
läbi erinevate teenistuste, et saavutada õppuse eesmärgid. Õppuse ajaks talle
harilikult lisaülesandeid ei määrata, soovitav on, et ta ennast õppuse käigus mingi
valdkonnaga (näiteks hindamine vms) liialt ei seoks, sest siis ei suuda ta jälgida
kõike toimuvat.
c.

Õppuse juhtgrupp ja juhtimisteenistus. Juhtgrupi koosseisu kuulub õppuse juht
(EXDIR), tema asetäitjad (üks neist võib olla OPR) ja muud toetavad
ohvitserid/allohvitserid. Õppuse juhtgrupp koos erinevate teenistuste ülematega
moodustavad õppuse juhtimisteenistuse, mis kontrollib kogu õppuse kulgu.
Õppuse kontrollimiseks võib lugeda õppuse erinevate teenistuste koordineeritud
tegevusi, läbi mille tagatakse õppuse plaanipärane kulgemine eesmärkide täitmise
nimel. Madala juhtimistaseme õppustel võib õppuse juht tegutseda ka üksi, saades
tuge vaid erinevate teenistuste ülematelt. Piltlikult väljendudes tagab õppuse
juhtgrupp selle, et kõik õppuse juhtstaabi teenistused saaksid tegutseda oma
spetsiifiliste ülesannetega ega peaks muretsema muude asjade pärast.

d. Hindamisteenistus. Hindamisteenistuse ülesanne on hinnata primaarseid
õppivaid üksuseid vastavalt õppuse (osa)eesmärkidele ja õppuse juhi tahtele.
Õppivate üksuste hindamisel tehakse kindlaks, kas ja/või kui suures ulatuses on
õppuse väljaõppe eesmärgid saavutatud, CREVAL tüüpi hindamisel määratakse
ka üksuse lahinguvalmiduse tase45.
(1) Hindajate ülesanded/tegevused on järgnevad:
(a) teabe vastuvõtmine (hankimine) hindamiseks – toimub enamasti õppiva
üksuse tegevuse mitteosaleva jälgimise teel, kuid kasutada võib ka muid
meetodeid;
(b) töövahendite kasutamine – hindamislehed, teabekogumisplaan, kaardid,
kiled, dokumendid jms;
(c) kasuliku/vajaliku teabe fikseerimine ja süstematiseerimine (eristamine
mittevajalikust);
(d) teabe edastamine matkitud lahingu kulgemise jälgimiseks (vajadusel);
(e) informatsiooni kogumine ja edastamine tegevusjärgseteks aruteludeks;
(f) koostöö teiste hindajatega ning EXCON teiste teenistustega;
(g) vajadusel hinnatavate juhendamine.

Hindamisel on hindajate töövahenditeks hindamislehed. Need on mõistlik koostada kõikidele
hinnatavatele staapidele, üksustele ja isikutele. Vaatamata asjaolule, et eksisteerib universiaalne
hindamisvahend CREVAL, on siiski soovitav koostada igaks õppuseks spetsiaalsed hindamislehed,
või vähemalt kohandada olemasolevaid (näiteks CREVAL-it või varasematel analoogsel õppusel
kasutatud hindamislehti). Hindamislehtedel on enamasti reastatud kõik tegevused just selles
järjekorras, millises õppivalt üksuselt/ülemalt nende sooritamist eeldatakse/oodatakse. Iga tegevus
kas loetakse sooritatuks või mittesooritatuks või antakse soorituse eest punkte.
45
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e. Vahekohtuteenistus. Tegemist on teenistusega mida rakendatakse eeskätt
täiskoosseisuliste kahepoolsete õppuste puhul46. Vahekohtuteenistus tagab, et
kõik õppusel õppivate üksustena osalevad madala juhtimistasandi (kuni KÜ)
üksuste ülemad tegutseksid õppuse stsenaariumiga ette nähtud sündmuste käigu
(MEL/MIL) kohaselt. Vahekohtuteenistus täidab oma rolli läbi matkitud lahingu
käigu vahetu kontrollimise ja suunamise. Seda tehakse eeskätt läbi
lahingutegevuse mõjude (mis peaks õppiva üksuseni jõudma, kuid muul moel ei
jõua) kirjeldamise või kujutamise47. Lisaks täidab vahekohtuteenistus ka muid,
õppuse kulgemise kontrollimise, hindamise ning tagasisidestamise seisukohast
olulisi ülesandeid48. Vahekohtuteenistus kasutab oma ülesannete täitmisel
alljärgnevaid töövahendeid:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
f.

kaotuste määramise (arvestamise) tabelid,
lahinguolukordade lahendamise tabeleid,
võitlusvahendite (relvade ja relvasüsteemide) lahingumõju tabeleid,
sündmuste kogumislehed,
muud teabekogumisplaanis ettenähtud töövahendid.

Situatsioonikeskus (SITCEN). Situatsioonikeskus loob ja hoiab ülal
olukorrateadlikkust taktikaliselt õige lahingupildi osas, tehes seda kogu
operatsioonilise raamistiku ja eksisteerivate üksuste ulatuses. Situatsioonikeskus
jälgib, et õppuse stsenaarium toimiks loogiliselt ning varem planeeritud kujul.
Situatsioonikeskuse koosseisu võivad (tulenevalt õppuse suurusest) kuuluda
järgnevad elemendid:

(1) TOC ja ADM/INFO MANAGER. Ülesanne on pidada järge matkitud lahingu
õige kulgemise üle, samuti tagada varem määratud teabekogumisplaani
täitmine EXCON erinevate teenistuste poolt. Seega vastutab TOC õppuse
matkitud lahingutegevuse käigus teabe kogumise, süstematiseerimise,
analüüsimise, tõlgendamise ja vajadusel ka levitamise eest EXCON teenistuste
vahel. Koostöös hindamisteenistusega vastutab ka HWU, AAR ja ning õppuse
koondkokkuvõtte koostamiseks informatsiooni kogumise ja süstematiseerimise
eest.
Tulenevalt õppuse eripärast täidab vahekohtuteenistus oma ülesandeid kas: (a) täiemahuliste
üksuste vahel (tegutsetakse lahinguolukorrale vastaval maastikul, kus nii oma kui vastase üksused on
esindatud täiskoosseisus), (b) täiemahuliste ja vähendatud üksuste vahel (tegutsetakse
lahinguolukorrale vastaval maastikul, kus oma üksused on esindatud täiskoosseisus, kuid vastase
üksused vähendatud koosseisus), (c) vähendatud üksuste vahel (tegutsetakse lahinguolukorrale
vastaval maastikul, kus nii oma kui vastase üksused on esindatud vähendatud koosseisus), (d)
täiemahuliste ja kujutatavate üksuste vahel (tegutsetakse lahinguolukorrale vastaval maastikul, kus
oma üksused on esindatud täiskoosseisus, kuid vastane on esindatud vaid staapidega või puudub, st
tema tegevust kujutatakse), (e) vähendatud ja kujutatavate üksuste vahel (tegutsetakse kas
maastikul, mis ei pea olema lahinguolukorrale vastav, või siseruumides), oma üksused on
vähendatud koosseisus ja vastase üksused on esindatud staapidega või puudub); (f) kujutatavate
üksuste vahel (tegutsetakse siseruumides; oma osapool on esindatud staabiga, vastase osapool on
esindatud kas staabiga või puudub).
47
Võimalikud variandid kujutamisel/kirjeldamisel on järgnevad: (a) vastase üksuste tegevuse mõju
oma üksustele, (b) vastase võitlusvahendite mõju oma üksustele, (c) oma üksuste ülemate otsuste
ja/või üksuste tegutsemise mõju vastase üksustele, (d) oma võitlusvahendite mõju vastase üksustele,
(e) oma tehnika rivist väljalangemine, (f) oma varustuse rivist väljalangemine, (g) oma isikkoosseisu
kaotused.
48
Vajadusel juhendab, suunab ja õpetab õppivat üksust, edastab informatsiooni õppuste käigu kohta
ning kogub infot esmaseks tagasisideks, tegevusjärgseteks aruteludeks ning muudeks puhkudeks
(vastavalt eelnevalt koostatud plaanile).
46
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(2) Stsenaarium ja MIL/MEL. Ülesanne on tagada, et õppuse käigus järgitakse
stsenaariumit üldiselt ja põhisündmuste loetelu (MEL/MIL) detailselt. Lisaks
vastutab käigult uute sisendite koostamise eest (MEL/MIL dynamic scripting).
Stsenaarium ja MEL/MIL on seega sõna otseses mõttes õppuse aju, mis
kontrollib nii stsenaariumi üldist loogilisust kui ka suunab edasisi põhisündmusi
(MEL/MIL) õppuse eesmärkide ja väljaõppe eesmärkide saavutamise poole.
(3) Vaatlejad ja väljaõppe meeskonnad OBSERVERS/TT (OCT). Vaatlejad ja
väljaõppe meeskonnad toetavad vajadusel EXCON-i õppivate üksuste (eeskätt
staapide) tegevuse üle kontrolli omamisel ja samuti õppivate üksuste toetamisel
väljaõppe eesmärkide saavutamisel ekspertnõuannetega. Sedasorti isikute järgi
võib tekkida vajadus juhul, kui hindamisteenistus ja vahekohtuteenistus on
hõivatud teiste üksustega või ei oma piisavalt teadmisi/oskusi mingis teatavas
valdkonnas. Samuti võib OCT kontseptsiooni kasutada juhul, kui need
eksperdid on kutsutud toetama teistest riikidest ja neile ei soovita/või ei saa
anda hindamisteenistuse ülesandeid.
(4) Mängulüli (RESPONSE CELL). Rollimängijad kujutavad endast SITCEN
käepikendust ning vastutavad nn „virtuaalsete üksuste“ (nii oma kui vajadusel
vastase üksuste) ja muude osapoolte (kes reaalselt peaks lahinguväljal
õppivate üksuste jaoks eksisteerima, kuid tulenevalt õppuse piiratusest neid ei
ole) kujutamise (kirjeldused) või mängimise eest. Mängulüli abil seega
kujutatakse ja/või mängitakse õppivatele üksustele isikuid, kellega nad peavad
erinevates olukordades suhtlema/kohtuma (näiteks koordineerima oma
tegevust ülemaga või naaberüksusega kas raadio teel või reaalselt maastikul)
ning olukordi, mida nad peavad erinevatel ajahetkedel nägema/tajuma (näiteks
tsiviilelanikest sõjapõgenikud lähenemas nende positsioonidele või blokeerimas
liikumisteid). Rollimängijad liigituvad järgnevalt (tulenevalt õppuse eripärast ja
juhtimistasandist ei pruugi kõiki neist alati vaja olla):
(a) HICON (kõrgema juhtimistasandi üksus). Kujutatakse või matkitakse
õppivast üksusest kõrgemal juhtimistasandil olevat üksust/staapi/ülemat,
kellele/millele õppiv üksus allub.
(b) LOCON (madalama juhtimistasandi üksused). Kujutatakse või matkitakse
õppivast üksusest madalamal juhtimistasandil olevaid üksuseid, mis alluvad
õppivale üksusele. Võivad vajadusel sisaldada ka mitu juhtimistasandit
madalama juhtimistasandi üksuseid.
(c) SITFOR (naaberüksused). Kujutatakse või matkitakse üksuseid, kes ei liigitu
eelneva kahe kategooria (HICON, LOCON) alla, kuid kes on vajalikud
realistliku lahingupildi loomiseks õppivale üksusele. Võivad olla õppivast
üksusest kõrgemal juhtimistasandi, samal juhtimistasandil või madalamal
juhtimistasandil.
(d) GREY CELL (muud osapooled). Kujutatakse muid, mittesõjalisi osapooli
(NGO-d, GO-d, isikud jne), mis peavad õppiva üksusega suhtlema reaalse
lahingupildi loomiseks.
(e) ACTORS (seotud isikud/rollimängijad). Matkitakse õppuse seisukohast
olulisi isikuid (nt diplomaadid, valitsusliikmed vms). Neid rolle mängivad
„näitlejad“ osalevad reaalselt vajalikel kohtumistel jne. Vajadusel ja eelneva
ettevalmistuse korral võivad teatavaid rolle ajutiselt mängida ka üksuste
juures olevad vahekohtunikud/hindajad.
g. Toetusteenistus. Teenistuse ülesanne on tagada, et õppusel õppivate üksustena
osalejad ning nendega tegelevad EXCON teenistused saaksid tegutseda nii, et
päriselu probleemid (tühi kõht, pole kuskil ööbida, ajakirjanikud jms) neid ei
takistaks. Toetusteenistus võib tulenevalt õppuse suurusest omada järgnevaid
alaelemente:
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(1) Reaallogistika (RLS). RLS tagab EXCON igapäevaste töörutiinide toimimise.
Nende hulka kuuluvad näiteks ruumid, transport, toitlustus jms. lisaks kuulub
RLS alla ka HNS tagamine puhul, kui õppusel on osalejaid välisriikidest.
(2) Turvalisus ja julgeolek (SECURITY). Vastutab üldise julgeoleku eest õppuse
juhtstaabis ja reaalelu (real-life) raames ka terve õppuse alal (OPSEC, INOSEC
ning OT reeglid). Selleks kehtestatakse ja rakendatakse õppuse ajal riskide
maandamise meetmeid. Kogu õppuse isikkoosseisu peab neist teavitama
(vajadusel allkirja vastu). Sellised reeglid sisaldavad enamasti:
(a) individuaalseid julgeoleku ja OT reegleid;
(b) liikluse korraldamiseks ettenähtud reeglid;
(c) juhtstaabi, rajatiste, tehnika jne valve korraldust;
(d) laskmiste korral vastavaid reegleid jne;
(e) muud vajalikud reeglid sõltuvalt õppuse eripärast.
(3) Side (CIS). Vastutab õppusel kasutatavate ühenduste ja tarkvara toimimise
eest, samuti tagab vajadusel kasutajatoe erinevate programmide kasutajatele
(probleemide kõrvaldamine, mitte kasutamise õpe).
(4) Teavitus (STRATCOM). Vastutab õppusel asetleidva kohta õigeaegse ja täpse
info levitamise eest. Tulenevalt õppuse suurusest võib luua õppuse meediapildi,
mida õppuse jooksul ka ülal hoitakse. See võib tähendada ka erinevate
meediaülekannete kaudu õppivatele üksustele eelnevalt MEL/MIL käigus
ettenähtud sõnumite edastamist.
(5) Tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC). CIMIC toetab õppuse läbiviimist maa-alade
kasutusele võtmise ja kasutusest andmise koordineerimisega, eraomandile
tekitatud kahjude menetlemisega, samuti annab ülemale nõu õppuse kulgu
puudutavate tsiviilelu valdkondade osas.
(6) Külastused (VISITORS AND OBSERVERS BUREAU (VOB). Vastutab õppuse
külastuste koordineerimise ning külalistega tegelemise eest.
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7.7. Lisa 7. Olulisemad terminid ja definitsioonid
AFTER ACTION REVIEW (AAR) – Tegevusjärgne arutelu on professionaalsed
diskussioonid (millesse on aktiivselt kaasatud õppiv üksus) matkitud lahingu käigus aset
leidnud sündmuse üle ning need peavad hõlmama nii õppivate üksuste tugevaid kui nõrku
külgi. Toimunu üle arutlemine võimaldab õppivatel üksustel mõista, mis ja miks täpselt
toimus ning aitab leida võimalusi oma tugevate külgede säilitamiseks ning nõrkade külgede
arendamiseks. NB! Sündmuste osas, mis tulevad AAR-l käsitlemisele, peavad olema
eelnevalt toimunud asjakohaste õppivate üksustega esmased tagasisided (HWU), mille
käigus antud suuniste alusel on õppivad üksused endid AAR toimumiseks ette valmistanud.
HOT WASH-UP (HWU) - Vahetu tagasiside. Kohe pärast väljavalitud olulist ja
tähendusrikast õppuse sündmust (või õppuse etappi või õppuse lõppu) õppivale üksusele
antav kiire ja üldistatud ülevaade toimunust. Esmase tagasiside käigus toimunu põhjuste ja
muude detailide üle aruteludesse veel ei laskuta. Lisaks antakse õppivale üksusele võimalus
rääkida juhtunust ja elada välja esimene emotsioon. Esmasele tagasisidele peab järgnema
detailsem käsitlus tegevusjärgsel arutelul (AAR).
BATTLE RYTHM (BR) – LAHINGURÜTM. Kindlaksmääratud ööpäevane juhtimistsükkel
isikkoosseisule ja üksustele, mille eesmärk on samakõlastada strateegilisel-, operatiiv- ja
taktikalisel tasandil käimasolevaid ja tulevasi protsesse ja operatsioone. Tegevused
erinevatel tasanditel seostuvad kõrgemate staapide juhiste, ülema tahte ja üksuste
vajadustega operatsioonide planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
BATTLE STAFF TRAINING (BST) – Õppuse eelne kollektiivne väljaõpe, mille eesmärgiks
on säilitada ja tõsta õppivate üksuste (staabi liikmete) oskusi õppuse ajal ülesande
sooritamiseks vajalikes valdkondades ning pöörates eriliselt tähelepanu protseduuridele,
üksusel PÜTO-le ja lahingurütmile.
CASE STUDY – Juhtumiuuring. Väljaõppe materjal, mis on koostatud dokumenteeritud
reaalelulise uuringu või väljamõeldud stsenaariumi alusel, mille eesmärk on aidata õppival
üksusel paremini seostada õpieesmärkidega seonduvaid teoreetilisi eesmärke praktiliste
sooritustega. Juhtumiuuring pakub süsteemset lähenemist vaadates sündmusi ja
analüüsides andmeid ning informatsiooni saamaks fokusseeritud ülevaate olulisematest
aspektidest ülesande täitmiseks.
ARVUTI TOEL LÄBIVIIDAVAD ÕPPUSED (CAX) – Õppus, kus imiteertiatse
aruvitehnoloogia abil reaalelulisi situatsioone ja keskkonda, eesmärgiga käivitada otsuse
vastuvõtmise protsess ning sellele järgnevad juhtimistegevused.
SÜNDMUS – Ajastatud intsidentide jada (storyboard), mida toetavad ettevalmistatud või
dünaamilised sisendid ning mille eesmärk on kutsuda esile soovitud reaktsioon õppusel
õppivate üksustena osalejatelt.
Juhtimisteenistus (EXCON) - on laialdaselt kasutatav termin kirjeldamaks kogu õppusel
osalevat koosseisu, kes ei kuulu õppivasse koosseisu ning on õppuse struktuuris õppuse
juhi (EXDIR) alluvuses. Juhtimisteenistuse (EXCON) koosseisu võivad kuuluda: Õppuse juhi
(EXDIR)
staap,
hindamise
ja
analüüsi
meeskond
(juhib
DIREVAL),
eksperimentaalmeeskond, EXCON-i tagamistoetuse üksus (RLS) sh. CIS,- külaliste
vastuvõtmise- ja avalikkusega suhtlemise üksused/bürood, väljaõppe meeskonnad ja
mentorid, situatsioonikeskus ja mängulülid.
Õppuse vorm (Exercise Form). NATO sõjalistel õppustel on kolm vormi: juhtimispunkti
õppus (CPX), staabiringkäik (Exercise Study) ja LIVEX. EKV liigitust vaata lisa 1.
Õppuse eesmärgid (Exercise Objectives). Õppuse eesmärgid on defineeritud õppust
planeeriva ohvitseri (OSE) poolt andes õppusele visiooni, eesmärgi, tahte ning esmased
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õpiväljundid. Tervikuna loob see õppiva koosseisu jaoks ülesande sõnastuse (missioon
statement) ning millele baseerub kasutatav stsenaarium ja väljaõppe eesmärgid.
Õppuse käsk (EXPLAN). Õppuse käsk on õppuse ettevalmistamise etapi tulemusena
valmiv dokument, milles antakse üksikasjalik ülevaade sellest, kuidas õppus läbi viiakse ning
kuidas läbiviimist toetatakse ja tagatakse, samuti selle kohta, kuidas õppuse tulemusi
analüüsitakse ning õppivaid üksuseid hinnatakse. Seega sisaldab õppuse käsk oma
lisadega kogu informatsiooni õppuse läbiviimise ja kokkuvõtet tegemise korralduse kohta.
Õppust planeeriv ohvitser (OSE). Üldjuhul peamisest õppivast üksusest kahe
juhtimistasandi võrra kõrgema tasandi ülem (EKV-s võib olla ka ühe juhtimistasandi võrra
kõrgem ülem või struktuuriüksuse ülem, kui on ühildatud kaks rolli).
Õppust korraldav ohvitser (OCE). Peamisest õppivast üksusest ühe juhtimistasandi võrra
kõrgema tasandi ülem. EKV puhul on enamasti OSE ja OCE rolle ei eristata, seega üldjuhul
on need rollid ühildatud. Võimalik on aga nt olukord, kus OCE on OSE juhtimistasandi
staabiülem.
Õppuse planeerimismeeskonna ülem (OPR). EKV puhul on tegemist isikuga, kes
vastutab kõige eest, mis kaasneb õppusega. Lisaks on ta tegev nii planeerimisel,
ettevalmistamisel, läbiviimisel kui kokkuvõtete tegemisel. Seega võib planeerimismeeskonna
ülem olla näiteks peamisest õppivast üksusest ühe juhtimistasandi võrra kõrgema üksuse
staabiülem või S3 ülem.
Õppuse planeerimismeeskond (CPT). EKV puhul peamisest õppivast üksusest ühe
juhtimistasandi võrra kõrgema üksuse staabi liikmed, samuti õppuse korraldamiseks mõnest
muust struktuuriüksusest appi kutsutud kaitseväelased , samuti ka valitsusala riigiametnikud.
NATO eeskirjas on nii OSE-l kui ka OCE-l oma planeerimismeeskonnad, millel vastavad
ülemad. EKV tingimustes on see ebareaalne. Võimalik on, et planeerimise etapis
moodustavad planeerimismeeskonna tulevaste töögruppide ülemad, ettevalmistamise tapis
lisatakse neile töögruppidesse liikmed.
Staabiringkäik. Õppuse vorm, mis sisaldab kaardiharjutusi, sõjamänge, loenguid,
grupiarutelusid, seminare ja operatsioonianalüüse, mis viiakse läbi piiratud arvule õppivale
koosseisule kindla fookusega valdkondades.
MEL/MIL – Põhisündmuste loetelu. Peamine töörist (tavaliselt andmebaas) mille kaudu
EXCON juhib ja kontrollib õppust. MEL/MIL on koostatud selliselt, et see toetaks õppuse
eesmärkide saavutamist.
Töökohtumine (Workshop). Õppuse ettevalmistamise protsessi osa, kus toimub
intensiivne grupidiskussioon määratud teemal eesmärgiga leppida kokku konkreetse
produkti/vahe-eesmärgi parameetrites või tulemustes.
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7.8. Lisa 8. Lühendid

AFTER ACTION REVIEW
BATTLE RYTHM
BATTLE STAFF TRAINING
COMPUTER ASSISTED
EXERCISE
CORE PLANNING TEAM
CPT
CORE PLANNING TEAM
CPTLM
LEARERS MEETING
DIREVAL DIRECTOR OF EVALUATION
EXERCISE PLANNING
EPG
GROUPE
EXPLAN EXERCISE PLAN
EXERCISE DIRECTOR
EXDIR
EXERCISE CONTROL
EXCON
SITUATION CENTRE
SITCEN
EXSPEC EXERCISE SPECIFICATION
FINAL COORDINATION
FCC
CONFERENCE
INITIAL PLANNING
IPC
CONFERENCE
JOINT EXERCISE
JEMM
MANAGEMENT MODULE
HOT WASH UP
HWU
MEL/MIL MAIN EVENTS LIST / MAIN
INIDENTS LIST
MISSION ESSENTIAL TASK
MET
MAIN PLANNING
MPC
CONFERENCE
OFFICER CONDUCTING THE
OCE
EXERCISE
OBSERVER COACH
OCT
(CONTROLLER) TRAINER
AAR
BR
BST
CAX

OSEGM
OSE
OPR
RC
TA
PTA
STA
WS
Pre-IPC
PXD

OSE GUIDELINES MEETING
OFFICER SCEDULING THE
EXERCISE
OFFICER WITH PRIMARY
RESPONSIBILITY
RESPOCNE CELL
TRAINING AUDIENCE
PRIMARY TRAINING
AUDIENCE
SECONDARY TRAINING
AUDIENCE
WORKSHOP
PRE-INITIAL PLANNING
ONFERENCE
POST EXERCISE
DISCUSSION

TEGEVUSJÄRGNE ARUTELEU
LAHINGURÜTM
ÕPPUSE EELNE VÄLJAÕPE
ARVUTI TOEL LÄBIVIIDAVAD ÕPPUSED
ÕPPUSE PLANEERIMISMEESKOND
ÕPPUSE PLANEERIMISMEESKONNA
ÜLEMATE KOOSOLEK
ÕPPUSE HINDAMISMEESKONNA ÜLEM
ÕPPUSE PLANEERIMISGRUPP
ÕPPUSE KÄSK
ÕPPUSE JUHT
JUHTIMISTEENISTUS/JUHTSTAAP
SITUATSIOONIKESKUS
ÕPPUSE KIRJELDUS
PLANEERIMISE LÕPP KONVERENTS
ÕPPUSE PLANEERIMISE
ALGKONVERENTS

VAHETU TAGASISIDE
PÕHISÜNDMUSTE LOETELU
PLANEERIMISE PÕHIKONVERENTS
ÕPPUST KORRALDAV OHVITSER
VAATLEJAD, MENTORID
(KONTROLLIJAD) JA JUHENDAJAD
(VÄLJAÕPPE MEESKONNAD)
OSE JUHISTE KOOSTAMISE KOOSOLEK
ÕPPUST PLANEERIV OHVITSER
ÕPPUSE PLANEERIMISMEESKONNA
ÜLEM
MÄNGULÜLI
ÕPPIV KOOSSEIS
PEAMISED ÕPPIVAD ÜKSUSED
TEISESED ÕPPIVAD ÜKSUSED
TÖÖKOHTUMINE
PLANEERIMISE EELKONVERENTS
ÕPPUSEJÄRGNE ARUTELU
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FIR
FER
SME
SITCEN

FIRST IMPRESSIOON
REVIEW
FINAL EVALUATION REPORT
SUBJECT MATTER EXPERT
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7.9. Lisa 9. Õppuste nimetamine
Õppuste nimetamisel kasutada järgnevat loogikat, mis eristab KV ja KL struktuuriüksuste
juhtimistasandid.
a. KVPS-i korraldatavad õppused

(1) DE - Estonian Defence Forces
(a) Näide: KT CPX - DECISIVE JAGUAR, CONSILIO (BST) – DECISIVE
BALANCE
b. Kaitseliidu korraldatavad õppused

(1) LE – Estonian Defence League
(a) Näide: MAPEX (BST) – LEGENDARY BEAR
c.

1. jalaväebrigaadi korraldatavad õppused

(1) F – First Brigade
(a) Näide: MAPEX (BST) - FURIOUS BREEZE
d. 2. jalaväebrigaadi korraldatavad õppused

(1) SE – Second Brigade
(a) Näide: MAPEX (BST) - SERIOUS BATTLE/BULLET etc
e. Väejuhatuste korraldatavad õppused

(1) Näide: CC – CYBER Command
(a) MAPEX (BST) – CYBER COALITION
(2) Näide: SC – Support Command
(a) MAPEX (BST) – SCENIC LANDSCAPE
(3) Näide: ESTSOF – Estonian Special Operation Force
(a) MAPEX (BST) – SOLID SOLDIER
f.

Mereväe korraldatavad õppused

(1) N – Navy
(a) Näide: MCMEX – NIFTY SAILOR
g. Õhuväe korraldatavad õppused

(1) A – Air
(a) Näide: SAREX – AMBIENT AIRBASE
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