
1. Kui palju on kaitseväes koroonaviirusesse nakatunuid? 

 

Hetkeseisuga on kaitseväes tuvastatud 2 teenistuja nakatumine COVID-19 viirusesse. Üks 

haigestunu on 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ajateenija, kes viibib väeosas 

karantiinis ja ravil. Teine nakatunu on tegevväelane, kes viibib kodusel ravil. 

 

2. Kui kauaks jäävad ajateenijad väeosadesse? 

 

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusel on koroonaviiruse kaitseväe 

üksustesse jõudmise riski vähendamiseks tühistatud ajateenijatele väljalubade andmine kuni 

1. maini 2020. 

 

3. Kas ükski ajateenija ei pääse väljaloale? 

 

Väljaloale lubatakse vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud. 

 

4. Kas lähedased saavad ajateenijaid väeosades külastada? 

 

Kõik külastuspäevad väeosadesse on hetkeseisuga tühistatud, külastuspäevade võimalikku 

lubamist hinnatakse vastavalt olukorra arengule.  

 

5. Kuidas saab ühendust nii karantiini paigutatud kui väeosas viibivate sõduritega ja kui 

kauaks nad karantiini jäävad? 

 

Ajateenijad ja tegevväelased jäävad karantiini kaheks nädalaks, mil neile tuuakse toitu 

termostega väeosa sööklast, jäetakse uste taha, karantiinis olijad ise jagavad toitu. Tühjad 

termosed desinfitseeritakse. 

 

Nii karantiini paigutatud kui väeosades väljaloata sõduritega saab ühendust nende isiklike 

mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik neile linnakusse saata pakke kas posti teel või 

jättes pakk väeosa pääslasse vastavalt väeosas kehtestatud korrale. 

 

6. Miks kaardikaitseväelased võivad linnakust välja liikuda, aga ajateenijad mitte? 

 

Erinevalt ajateenijatest on tegevväelastel igapäevaseid kohustusi ka väljaspool kaitseväge 

oma perekonna ja lähedaste ees, mistõttu ei peeta sellist piirangut hetkel otstarbekaks. Küll 

aga on ettevaatusabinõuna vähendatud ajateenijatega väljaõppel kokku puutuvate 

kaadrikaitseväelaste hulka. Kõigile tegevväelastel on kohustus rakendada enesedistsipliini 

vältides kontakte väljaspool väeosa ja teenistust.  

 

7. Kas üksuste väljaõpe peatub? 

 

Väljaõpet korraldatakse väiksemates üksustes ja eelkõige välitingimustes, nn metsalaagrites, 

kus hoidutakse kõrvale asustatud punktidest. Selline õppevorm on väljaõppetsükli praeguses 

osas ka tavapärane. Väljaõppes keskendutakse peamiselt kompanii taseme tegevustele, 

üksuste koostöö võib jätkuda välitingimustes, kuid kompanii välised kontaktid viiakse 

miinimumini. Peamiselt suheldakse sidevahenditega ja siseruumides läbiviidavad õppused on 

tühistatud. 



 

8. Mis saab lähiajal plaanis olnud erinevatest kaitseväe õppustest ning õppusest Kevadtorm? 

 

Kaitseväe juhataja korraldusel on tühistatud kõik õppekogunemised kuni 31. maini. 

Õppustele (sh Kevadtorm 2020) kutse saanud reservväelased ei pea kohale ilmuma, 

osalemine toimub vaid vabatahtlikkuse alusel. Vabatahtlikust osalemissoovist tuleb oma 

üksusele teada anda ja kirjutada sellekohane avaldus.  

 

9. Kas õppuses Kevadtorm toimub? 

 

17. märtsil otsustas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem vähendada tunduvalt 

kaitseväe õppuse Kevadtorm 2020 mahtu ning muuta õppuse toimumise asukohta. 

Õppus ei toimu õppus sel aastal varasemalt planeeritud asukohtades Kesk-Eestis, vaid 

eelkõige kaitseväe keskpolügoonil. Selle eesmärgiks on saavutada hoolimata keerulisest 

olukorrast väljaõppe eesmärgid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga. 

Õppusel osalevad ka Scoutspataljoni võitlejad ja Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp. 

Ülejäänud liitlasõdurid suure tõenäosusega õppusel ei osale. Õppusele Kevadtorm 2020 ei 

pea ilmuma ka juba kutse saanud reservväelased, välja arvatud juhul kui nad vabatahtlikult 

selleks soovi avaldavad ja sellest oma üksusele märku annavad.  

 

10. Mis saab välisoperatsioonidel teenivatest Eesti üksustest? Kas nad tuuakse tagasi koju või 

kas uute üksuste operatsioonidele saatmine peatub? 

 

Välisoperatsioonide jätkamisel ja mehitamisel ei ole hetkel plaanis muudatusi teha, kõik 

rotatsioonid jätkuvad ettenähtud ajakava kohaselt. 

 

11. Millised tegevusi on kaitsevägi veel ette võtnud, et takistada koroonaviiruse levimist 

kaitseväkke? 

 

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle 

välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse 

riskipiirkondadesse- ja riikidesse.  

 

Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti 

suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud 

riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku 

riskipiirkonnast saabunud inimestega.  

 

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti sisese ürituse osas otsuse ürituse 

toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, 

on üksuste ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis 

muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.  

 

Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad 

võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda 

kaugtööle. 

 

12. Kuidas kaitsevägi haigestunud või kahtlusega inimesed teistest eraldab? 



 

Ettevaatusabinõudena rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini 

paigutatakse haigestunud teenistujad, kes on teistest eraldatud ruumides. Isolatsiooni 

rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on 

võinud kokku puutuda viirusekandjaga. 

 

13. Miks kaitsevägi on sellised tegevused ja piirangud kasutusele võtnud? Kas mõni 

kaitseväelane on koroonaviirusesse nakatunud?  

 

17. märtsi seisuga on kaitseväes tuvastatud 2 teenistuja nakatumine COVID-19 viirusesse. 

Tegemist on ennetavate meetmetega, et vältida võimalikku viiruse levikut kaitseväes. 

Meetmete eesmärgiks on eelkõige kaitsta kaitseväe isikkoosseisu ning tagada seeläbi 

väljaõppe jätkumine ning kaitsta Eesti elanikkonda, vähendades sadade inimeste liikumist 

ning seeläbi viiruse leviku võimalusi. 

 

14. Millised on kaitseväe või Kaitseliidu ülesanded väljakuulutatud eriolukorras? 

 

Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamise eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra 

lahendamisse otsustab Vabariigi Valitsus. Hädaolukorra seadus sätestab täpsema korra, 

millal ja kuidas kaitseväge ja Kaitseliitu on võimalik kaasata. Kui Vabariigi Valitsus otsustab 

kaitseväele täiendavaid ülesandeid määrata, on kaitsevägi valmis neid täitma. 

 

15. Kas kaitsevaldkonna õppeasutusi puudutab samuti üldine õppeasutuste sulgemine? 

 

Esmaspäevast on kaitseväe akadeemia ja Balti kaitsekolledž distantsõppel. Täpsemat 

informatsiooni õppuritele jagavad õppeasutused. 


