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Eesmärk
Nimetab Eesti kaitseväe põhiväeliigid.

Läbiviimine/kontroll
Juhendaja tutvustab väeliike. Kaitseväe põhiväeliigid
(maavägi, õhuvägi ja merevägi) jagunevad iseseisvateks
väeosadeks ehk pataljonideks.
Noorkotkas teab peast kolme kaitseväe põhiväeliiki.
Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab
nimetada kaitseväe põhiväeliigid ja oskab
kirjeldada nende erijooni.

	Soovitused
►► Käia väeosas lahtiste uste päevadel.
►► Korraldada kohtumine kaitseväe tegevteenistujaga,
Kaitseliidu liikmega, kes tutvustab sõduri elukutset.
}} Vaadake Sõdurilehe kanalit YouTube’is.
►► Tutvustada noortele baasteadmist kaitseväest (lisa 1.1).

Lisa 1.1

näitab kaitseväelase omandatud sõjaväelist haridust,
teenistusstaaži pikkust ja teenistuses saavutatud edu.

Lisainfo Kaitseväe väeliikidest
Kaitsejõudude ülesanne on kaitsta riiki, abistada
tsiviilelanikke, teavitada teisi riike kallaletungist ja teha
nendega rahvusvahelist koostööd ka rahuajal, abistada riiki
õnnetuste või epideemiate ajal pääste- ja hädaabitöödes,
anda inimestele riigikaitseteadmisi.
Väeliikide põhijaotus tuleneb tegutsemiskeskkonnast:
maavägi tegutseb maismaal, merevägi vee peal ja vee all,
õhuvägi õhus. Igas keskkonnas on omad liikumisviisid.
Ühel väeliigil võib olla mitmeid liikumisviise, näiteks kuulub
maaväe alla nii soomusvägi kui ka jalavägi.
Põhijaotusele lisaks võib vägesid jaotada relvaliikide
ja funktsioonide järgi. Tänapäevane ühendväeliikide
kontseptsioon tähendab seda, et näiteks ühe diviisi alla
koondatakse üksusi erinevatest väe- ja relvaliikidest, kes
võitlevad ühtse tervikuna ja alluvad ühtsele väejuhtimisele.
Sõltuvalt konkreetse operatsiooni eesmärgist võib
jalaväediviisile allutada soomusväe ja suurtükiväe üksusi
jne.
Kaitseväe põhiväeliigid (maavägi, õhuvägi ja merevägi)
jagunevad iseseisvateks väeosadeks ehk pataljonideks.
Pataljon koosneb kompaniidest, kompanii rühmadest ja
rühm jagudest.

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on
kandev roll nii Eesti territooriumi kaitses kui ka üksuste
ettevalmistamises välisoperatsioonideks. Maaväe
prioriteediks on arendada kiirreageerimisüksusi ja
üldotstarbelisi lahinguüksusi, vastuvõtva riigi toetust ja
territoriaalset toetusstruktuuri.
Loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud
katastroofide korral peab maavägi vajadusel abistama
tsiviilorganisatsioone.
Mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett
ning põhiülesanne teha miinitõrjet ja arendada
miinisõjavõimet. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest
ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavast alusest.
Õhuväe tegevuste põhieesmärk on luua vajalikud
tingimused ja koostöövõime, et liitlased saaksid meie
kaitseks rakendada kogu nende kasutuses olevat
tänapäevase õhusõja pidamise relvastust ja doktriini.
Täpsemalt öeldes peab Eesti õhuvägi tagama tõhusa
eelhoiatusvõime, situatsiooniteadlikkuse meie õhuruumis
toimuvast, õhulahingujuhtimise ning võime vastu võtta
ja tehniliselt toetada liitlaste lennuvahendeid Ämari
lennubaasis. Juba Eesti õhuväe taasloomisest alates on selle
väeliigi eesmärgiks olnud koostöö liitlastega.

Kaadrikaitseväelased jagunevad sõjaväelise auastme
järgi sõduriteks, allohvitserideks ja ohvitserideks. Auaste

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.

