KINNITATUD
Kaitseliidu ülema 17.06.2015
Käskkirjaga nr K-7-1/15/13840V

RIIGIKAITSELAAGRITES RIIGIKAITSEALASE VÄLJAÕPPE LÄBIVIIMISE TASUSTAMISE
KORRA KINNITAMINE KAITSELIIDUS

1. Üldsätted
1.1 Käesolev kord reguleerib tegevväelaste ja töötajate (edaspidi: instruktor)
riigikaitselaagrites osalemise hüvitamise ulatuse ja korra.
1.2 Riigikaitselaagris osalemine hõlmab gümnaasiumiõpilaste riigikaitseõpetuse
välilaagrites väljaõppe korraldamist.
1.3 Korras nimetatud kulud kaetakse Kaitseliidu tsentraalsest eelarvest.
2. Riigikaitselaagrites osalemise tasumäär ja korraldamine
2.1 Riigikaitselaagris
osalemise
eest
makstakse
lisatasu
täiendavate
teenistusülesannete eest 18 eurot päevas.
2.2 Riigikaitselaagrit korraldav Kaitseliidu struktuuriüksus kooskõlastab Kaitseliidu
peastaabi väljaõppeosakonnaga riigikaitseõpetuse välilaagris kasutatavate
instruktorite arvu kolm nädalat enne planeeritud laagri algust.
2.3 Pärast riigikaitselaagris osalemist edastab laagrit korraldav Kaitseliidu
struktuuriüksus hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks peastaabi personaliosakonda ja
väljaõppeosakonda instruktoritele tasu arvestamise aluseks olevad andmed
vastavalt lisale 1.
2.4 Kui riigikaitselaagrites osaletakse peale jooksva kuu 20ndat kuupäeva,
kajastatakse laagris osalemine järgmise kuu andmetes.
3. Riigikaitselaagrite planeerimine, kajastamine ja aruandlus
3.1 Riigikaitselaagrite planeerimine ja kajastamine toimub vastavalt Kaitseliidu
väljaõppe- ja muude ürituste planeerimise, täpsustamise ja aruandluse
internetipõhisele programmile – VÕPIS.
3.2 Instruktorite riigikaitselaagrites osalemise aruandlus toimub vastavalt käesoleva
korra punktile 2.3.
3.3 Riigikaitselaagrite õppetegevuse korraldamisel arvestatakse Kaitseväe ja
Kaitseliidu väljaõpet reguleerivates dokumentides sätestatut.
3.4 Vastavalt Kaitseministri 05.08.2014 käskkirja nr 297 „Valikaine riigikaitse raames
välilaagrite kavandamise ja korraldamise juhisele“:
3.4.1 Välilaagrites õppetegevuse korraldamisel arvestatakse Kaitseväe ja
Kaitseliidu väljaõpet reguleerivates dokumentides sätestatut.
3.4.2 Koolid (õpetajad) esitavad esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui
laagrile eelneva aasta 1. oktoobriks Kaitseliidu struktuuriüksuse juhile
vabas vormis toetuse taotluse näidates ära laagri korraldamiseks
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soovitavad kuupäevad, ala, tiiru kasutamise, varustuse, transpordi,
toitlustamise, instruktorite vajaduse jms;
Kaitseliidu struktuuriüksused annavad esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 15. oktoobriks taotlejale tagasiside taotluse rahuldamise osas ja
teatavad struktuuriüksuse poolse kontaktisiku andmed;
Kaitseliidu struktuuriüksused koostavad igal aastal välilaagrite ajakava
laagri korraldamise taotleja ja korraldaja vahelise kokkuleppe alusel
hiljemalt välilaagrile eelneva aasta 15.oktoobriks.
kavandatava välilaagri toimumise aastale eelneva aasta 31. oktoobriks
esitavad koolid Kaitseressursside Ametile toetuse taotluse järgmisel aastal
riigikaitseõpetuse välilaagri korraldamiseks ning riigikaitseõpetust õppima
asunud õpilaste koguarvu;
Kaitseliidu struktuuriüksused lülitavad taotletud riigikaitselaagrid oma
väljaõppeürituste plaani;
Kaitseliidu struktuuriüksused edastavad välilaagrile eelneva aasta 15.
oktoobriks plaanitud riigikaitselaagrite ajakava Kaitseressursside Ametile
ja Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonnale;
Kaitseliidu struktuuriüksused teavitavad Kaitseressursside Ametit ja
Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonda aasta jooksul riigikaitselaagrite
ajakavas toimuvatest muudatustest;
Kaitseressursside Amet koondab Kaitseliidu struktuuriüksuste poolt
esitatud riigikaitselaagrite ajakavad ühtseks väljaõppeplaaniks, haldab
seda jooksvalt aasta jooksul ning avaldab selle Kaitseressursside Ameti
kodulehel.

4. Riigikaitselaagrite koordineerimine ja järelevalve
4.1 Riigikaitselaagrite riigikaitselist väljaõppe korraldamist planeerib ja koordineerib
Kaitseliidu peastaabis väljaõppeosakond.

