
Kuupäevad Väljaõppesündmus Täiendav info

08.-10.04 Õppus "Põhjakonn"

Sihtgrupp: Lahingukompanii, mis harjutab kaitselahingut 

soomusüksuste  vastu. Kogunemine Jõgeval, lahingutegevus toimub 

keskpolügoonil. Tasustakse 1 päev. Osalema on oodatud ka maakaitse 

liikmed, kes teostavad hajutatud lahingutegevust ja häirivad vastase 

tagalat.

16.või 17.04 A kategooria lõhkaja õpe

Kursus toimub ühel päeval algusega kell 09.00. Registreerunud jaotatakse 

kahte gruppi ja teatakse, kummal päeval osaleb. Võimalusel arvestatakse 

registreerija eelistust. A kat omamine on eeldus B kat kursusele (03.-

05.06.22) kus miine reaalselt pannakse lõhkema.

15.-16.04
TT granaadiheitja kursuse ja kuulipilduja 

kursuse 3. etapp 

CG ja KP laskmine. Kes oskab KP või TT CG  kasutada, saab liituda 

kursusega. 15.04. kell 2000 kogunemine ja ööbimine Jõgeval ning   16.04 

kell 0600 väljasõit Sirgalasse. Tagasi u 2000 ja siis relvade hooldus Jõgeval.

16.04 Vaatlus- ja toetusvõrgustiku õppepäev
Sihtgrupp: Vaatlus-ja toetusvõrgustik. Mis on ülesanded, kuidas seda 

teostada. Asukoht: Jõgeva, Kellaaeg: 1000-1500. 

22.-24.04 DAF tüübiõpe ja täiendkoolitus Jõgeval. Kõigile, kellel on C kat juhiload

30.04
Sõidukite kontroll-läbilaskepunkti (KLP) 

loomine ja teostus

Sihtgrupp maakaitse kompanii aga osaleda võivad kõik. Asukoht Kirna. KLP 

on oluline osa maa-ala kontrollist ning vajalik oskus igale kaitseliitlasele.

07.05 Vastase relvasüsteemid ja taktika

Ülevaade Ukraina sõjast ning millised on õpituvastused. Vastase 

maismaaüksuste peamised  relvasüsteemid ja kuidas me saame nende 

mõju vähendada. Koht: Jõgeva kell 1000-1700

14.-15.05
Meditsiiniõpe: Lahingkannatanu käsitlemine 

(LKK)

Esmaabi andmine kaasvõitlejale lahingolukorras on ülioluline oskus ning 

vajalik kõigile. Koht: Kirna

21.-22.05 Lahingukompanii juhtide õppekogunemine
Vt saadetud kutset  kaitseväeteenistus.ee sisse logides. Tasustatakse 1 

päev. 

20.-22.05
Õppus "SIIL". Maakaitse ja SAM Staabi 

õppus

Harjutame reaalsete plaanide järgseid tegevusi Jõgevamaal. 

Ülesandeks on maa-ala kontroll ja liikumisvabaduse säilitamine 

põhimaanteedel.

29.05 Laskevõistlus
Võistlus "Achilleuse kand" on põnev, erinevatele kaugustele ja 

laskeasenditest laskmine tabamuste peale. Koht: Kirna.

Juuni 03.-05.06 A ja B kategooria lõhkaja kursus
Kuidas käidelda ohutult lõhkeainet ja lõhketööde ohutus. Teooriaõpe ja 

kontrolltestid Jõgeval. Lõhkamised 05.06. Sirgalas.

10.-12.06 SERE A taseme kursus
SERE on inglise keelne lühend sõnadest: Survival, Evasion, Resistance and 

Extraction , mille eesti keelne vaste on ellujäämine, vältimine, vastupanu ja 

väljatõmbamine.

23.06 Maakaitsepäev
Tule koos perega Põltsamaale tähistama Võidupüha! Ajakava tuleb PÕ valla 

kodulehele

02. või 03.07 Laskepäev
Tule proovi tabada märki erinevatest relvadest. Lubatud on lasta ka isiklikest 

relvadest. Malev tagab 7,62x51mm ja 9x18mm laskemoona. Asukoht: Kirna

23.-24.07 Laskepäev, sh TEST 3 laskmine

Erinevad laskeharjutused: relvade normaaljooksule seadmine, taktikalised 

laskeharjutused, TEST 3 laskmine (erinevad laskeasendid, positsiooni ja 

salve vahetamine, oluline on ka kiirus). Asukoht: Kirna

07.08 Laskepäev peredele
Tule, näita oma perele, kui hästi sa lased. Instruktorite juhendamisel saavad 

laskeoskust proovida ka pereliikmed. 

10.-14.08 Pitka luurevõistlus

Jõgeva maleva tegevused korraldamises: 10.-14.08  vastutegevus. 10.08 

kotrollpunkt LONTOVA (Kunda seikluspark).  11.08 Meeskonna taktikaline 

laskmine. Kui soovid osaleda nede korraldamises, kontakt Taimo Tooming 

taimo.tooming@kaitseliit.ee

26.-28.08 Õppus "ULG"

Sihtgrupp: Maakaitse üksuste varitsused vastase soomuskolonnide 

vastu. Lahingukompanii teostab vastutegevust: rännak, 

varitsusvastane tegevus, patrull ja vastase tugipunkti hävitamine.

Tegevustest teavitatakse registreerimiseks SMS-i teel kaks nädalat enne.

Väljaõppel osalemisest teavita  Jõgeva Maleva valveteenistusele  tegevusele eelneva nädala reedeks TEL: 53041999 / 717 9699

II poolaasta olulisemad kuupäevad:

16.-18.09 Õppus KILP

25.-27.11 Õppus LUUD 22/2 

Juuli

Aprill

Mai

August


