
ALALISA L-2 KOOSTÖÖISIKU (LNO- liaison officer) TEGEVUSJUHEND LISA L (TSIVIIL-
SÕJALISE KOOSTÖÖ) JUURDE 
 
 
 

1. LNO eesmärgiks on olla luurevõistluse ajal vahelüliks välisvõistkonna ja ürituse 
korraldajate vahel. 

 
2. LNO ülesanded: 

 
2.1 Abistab välisvõistkonda kogu luurevõistluse vältel: 

• Enne luurevõistluse algust viib ennast kurssi luurevõistluse eesmärkide ja 
korraldava dokumentatsiooniga (tutvub võistluse kodulehel oleva 
informatsiooniga ja vajadusel trükib selle välja. 

  Inglise keeles: http://www.kaitseliit.ee/en/pitkachallenge, 
  eesti keeles: http://www.kaitseliit.ee/et/pitka); 

• Teab luurevõistluse eesmärke ja reegleid ning oskab neid tutvustada 

väliskülalistele ja välisvõistkonnale; 

• Tõlgib vajalikku informatsiooni välisvõistkonna liikmetele; 

• Osaleb luurevõistluse staabi poolt määratud koosolekutel; 

• Saadab võistkonna toetuselementi kõigis avatud võistluse kontrollpunktides; 

• Aitab võistkonnal leida lahendusi ürituse käigus tekkivatele probleemidele. 
 

2.2 Soovitused LNOle: 

• Viia end kurssi vajaliku võõrkeelse sõnavaraga 

• Õppida tundma võistluspiirkonda ja kohalikku eluolu (poed, bensiinijaamad, 
vaatamisväärsused, ajalugu) 

 
3. Välisvõistkondade saabumine ja transport 

LNO kohtub oma võistkonnaga Eestisse saabumisel piiriületuspunktis (maanteepiiril, 
sadamas või lennujaamas). Võistkondade saabumise/lahkumise ajad ja 
välisvõistkonna kontaktid saadetakse KLPS G3 koostööjaoskonna kontaktisiku poolt 
LNO emailile. Vajadusel aitab LNO võistkonnal majutuspaika kohale jõuda. 
 
Üldjuhul  tagab LNO Tallinnasse saabumise transpordivahendi malev. Erandkorral ja 
või kokkuleppel maleva ja KLPS G3 koostööjaoskonnaga tullakse isikliku auto või 
ühistranspordiga. Soovi korral tagatakse Tallinnas isiklikule sõiduvahendile turvaline 
tasuta peatuspaik ürituse ajaks, millest on vajalik üks nädal enne ürituse algust KLPS 
G3 koostööjaoskonnale teada anda. Retke baaslaagris pargitakse isiklik 
sõiduvahend, selleks määratud parklasse.  

 
Luurevõistluse ajal on LNO’le tagatud koht võistkonna transpordivahendis.  

 
Kütus - maleva transpordivahendi kütuse tagab esmalt malev, mille saab hiljem G7lt 
tagasi taotleda. Kütuse kompensatsioon isiklikule autole või bussipileti maksumus 
tagastatakse  vastavalt KL raamatupidamise eeskirjale. 

 
4. Majutus 

LNO-de majutus tagatakse korraldaja poolt siseruumides. 
 

5. Pesemisvõimalused 
Pesemisvõimalused tagatakse korraldaja poolt. 

 
 

http://www.kaitseliit.ee/en/pitkachallenge
http://www.kaitseliit.ee/et/pitka


 
6. Riietus 

Välivorm vastavalt aastaajale. Spordi ja vabaaja riided vastavalt ilmastikule. Täpsem 
info edastatakse igaõhtusel kohtunike, tugiisikute ja kontaktisikute koosolekul.  

 
7. Internet   

Internet tagatakse vastavalt sideosakonna regulatsioonile (vt lisa H (SIDE)). 
 

8. Toitlustus 
Tagatakse luurevõistluse korraldaja poolt.  

 
9. Informatsiooni saamine  

Planeerimise faasis liigub info läbi KLPS G3 koostööjaoskonna kontaktisiku.  
Ürituse esmane briifing saadakse staabist 30.07.2018 kell 21.00 (Kohtunike, 
tugiisikute ja kontaktisikute koosolek).  
Võistluse ajal toimuvad kohtunike, tugiisikute ja kontaktisikute koosolekud üldjuhul 
igapäevaselt kell 21.00. Samuti on info saadaval infotahvlil ja internetis. Täiendavat 
infot saab küsida luurevõistluse ajal staabi OPK telefonilt (vt lisa H (SIDE)).  
Juurdepääs kontrollpunktidele on määratletud kontrollpunktide kirjeldustes. Info 
avatud kontrollpunktidest edastatakse igapäevaselt õhtustel koosolekutel.  

 
 
 
 
Koostas : 
KLPS G3 koostööjaoskond 


