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President Toomas Hendrik Ilves külastas täna kaitseväe suurõppust Kevadtorm, mis on eilsest
NATO õppuse Steadfast Javelin osa, ning kohtus seal Eestit külastanud prints Harry'ga.

      

Maaväe ülem kolonel Artur Tiganik andis president Ilvesele kui Eesti riigikaitse kõrgeimale juhile
ülevaate õppuste legendist ja käigust.

  

President Ilves ja prints Harry kohtusid Kevadtormil osalevate Eesti Scoutspataljoni, Briti
Lancasteri rügemendi ja Ameerika Ühendriikide õhudessantväelastega.

  

Prints Harry, kes on ise Afganistanis teeninud, tänas Eesti relvavendi nende julguse ja
pühendumuse eest Eesti ja Briti vägede ühisoperatsioonil Helmandi provintsis.

  

Eesti riigipea andis intervjuu õppuste raadiojaamale Sõdur FM.

  

President Ilvese kinnitusel näitab Kevadtorm meie kaitseväe võimekust Eestit kaitsta ja oskust
tegutseda koos liitlastega.

  

"See kõik annab kindlustunde, et Eesti on tugevalt hoitud. Ka ajal, kui Euroopa julgeolek on
totaalselt muutunud ning demokraatlikud riigid seisavad silmitsi rahvusvahelise õiguse
hülgamise ja piiride sõjalise muutmisega nagu me näeme Ukrainas," ütles riigipea.

  

Ta külastas koos kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrasega presidendi kaardiväeks
nimetatud Vahipataljoni ajateenijaid, kes olid kaitsepositsioonidel Sangaste piirkonnas.

  

"Olen kindel, et läbite Kevadtormi kui ajateenistuse küpsuseksami suurepäraselt. Te olete head
sõdurid, kes on motiveeritud õppima ning kellel on head õpetajad – meie ohvitserid ja
allohvitserid," ütles riigipea.
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Samuti kohtus president Ilves Eesti kaitseväe eriüksuse võitlejatega, kes osalevad õppusel
koos Ameerika Ühendriikide relvavendadega.

  

"Hoolimata sellest, et teie pühendunud ja edukas, raske ja ohtlik teenistus nii
välisoperatsioonidel kui ka kodumaal on avalikkuse eest varjul, oleme meie, kes me teie
lahingutest teame, oma eriüksuse üle uhked," ütles riigipea.

  

Kaitseväe erioperatsioonide üksus loodi 2009. aastal. 2. oktoobril 2012 sõlmisid Eesti ja USA
koostöömemorandumi Eesti eriüksuse saatmise kohta NATO operatsioonile Afganistanis.
Erioperatsioonide üksus teeb aktiivselt koostööd samuti Saksamaa, Poola ja Balti riikide
eriüksustega. Välisoperatsioonil Afganistanis on teeninud kaks eriüksuse meeskonda, kes on
teinud mitmeid operatsioone koos Afganistani julgeolekujõudude eriüksusega ja USA
relvavendadega.

  

Kokku osaleb Kevadtormil pea 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast ja liitlasriikide
sõdurit.

  

Alates reedest on Kevadtorm osa NATO õppusest Steadfast Javelin ehk Kindel Oda, mille
eesmärgiks on harjutada ühtset sõjaliste operatsioonide juhtimist olukorras, kus lisaks Eesti
kaitseväele opereerivad Eesti pinnal liitlasriikide üksused. Õppust juhib NATO Brunssumi
ühendväejuhatus. Steadfast Javelin võimaldab muuhulgas läbi mängida olukordi, kus Eesti
pinnal tegutsevatele üksustele on vaja kiiresti lisa tuua.

  

Kevadtormi lahingutegevus jätkub senise stsenaariumi kohaselt, kus Scoutspataljoni juhitav
rahvusvaheline üksus teeb vastutegevust ajateenijatest koosnevale kokku harjutavale
pataljonile ning Kaitseliidu maakaitsepataljonile.

  

Kevadtormi ja Rahvusvahelisse üksusesse kuuluvad Ameerika Ühendriikide maaväe 173.
õhudessantbrigaadi kompanii, Ühendkuningriigi Duke of Lancaster brigaadi kompanii, Läti
jalaväekompanii ning Leedu luurerühm. Lisaks osalevad Kevadtormil kolm Poola ründelennukit
Su-22 ning õhutõrjeüksus raketikompleksiga SA-8. Viimase ülesanne on kaitsta Ämari
lennubaasi ja seda ümbritsevat õhuruumi. Samuti osalevad õppusel Belgia õhutõrjujad, kes
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panid välja õhusihtmärgid meie õhutõrjepataljoni laskmisteks ning õhutõrje raketirühm meie
õhutõrjepataljoni koosseisus.

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
Avalike suhete osakond
Tel 631 6229
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