
Lisa 3 
Kaitseministeeriumi kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest 
riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja 
õppeekskursioonide korraldamiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra 
juurde 

 
 

TOETUSE TAOTLUS 
Riigikaitse õppeekskursioonide kulude katmiseks 

 
Õppeekskursioon peab olema korraldatud Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevas väeosas, 
õppeasutuses, muuseumis, Kaitseliidu malevas või mõnes muus Kaitseministeeriumi 
kaitseväeteenistuse osakonna poolt aktsepteeritud kohas (edaspidi sihtkoht).  
 
TÄIDAB TAOTLEJA 
Kooli nimi: Narva Soldino Gümnaasium 

Kooli postiaadress: Tallinna mnt 40, 21006, Ida-Virumaa, Narva 

Kooli telefon / fax: 356 3080 
 
Kooli elektronposti aadress: sekretar@soldino.edu.ee 

 
Õppeekskursiooni toimumise aeg: november 2011, aprill-mai 2012. 

Õppeekskursiooni sihtkoht: 1. Rapla maakond, Alu alevik, Kaitseliidu Kool 
2. Tartu, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool 
Osalevate õpilaste arv: 60 
 
 
Vastutavad isikud 
 
Koolist (nimi, amet, telefon): Jelena Vassiljeva, Narva Soldino Gümnaasiumi 
projektijuht, t.551 2193,Vjatšeslav Moissejev, riigikaitseõpetuse õpetaja, t.581 49590 
Sihtkohast (nimi, amet, telefon): 
1. Rapla maakond, Alu alevik , Kaitseliidu Kool, Erik Reinhold, t.717 9350 
2. Tartumaa,  Lauri Rikas, KVÜÕA teavitustöö spetsialist, teavitus@ksk.edu.ee 
717 6204, 510 0231 
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Õppeekskursiooni eesmärk ja päevakava (võib olla taotlusele eraldi lisatud) 
 

• Näidata õpilastele riigi sõjalise kaitse tähtsust, riigikaitse vajadust pidevalt 
tekkivate kaasaegsete sõjakonfliktide tingimustes, sõjakonfliktide 
globaliseerumise tingimustes. 

• Jätkata riigikaitseõpetust õppivatele õpilastele tutvustada Eesti unikaalset 
sõjaväeliitu, milleks on Kaitseliit. Näidata õpilastele, et Kaitseliit on ühendus, 
mis võimaldab omandada esmaseid oskusi iseenda, oma pereliikmete ning 
kaasmaalaste turvalisuse ja heaolu tagamiseks nii rahu- kui ka sõjaajal. 
Oskuste omandamise kaudu saab reaalselt kaasa aidata Eesti riigi turvalisuse 
parandamisele. 

• Korraldada riigikaitseõpetuse tunnid riigikaitseõpetust õppivatele õpilastele 
Kaitseliidu Koolis (Rapla maakonnas), mille eesmärgiks on olla 
mitteformaalset haridust andev Kaitseliidu sisekoolituskeskus, milles 
korraldatav õppetöö vastab Kaitseliidu koolitus- ja väljaõppevajadusele, on 
kättesaadav, kvaliteetne ning ülekantav nii sõjaväe- kui tsiviilharidussüsteemi. 
Eelmisel aastal tutvustasid meie õpilased Kaitseliidu Kooliga. Õpilased tegid 
ettepaneku korraldada õppetööd Kaitseliidu Kooli spetsialistide abil. 

• Tutvustada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemat Sõjakooli. KÜÕA 
Sõjakooli kadetid räägivad meie õpilastele riigikaitsest, tutvustavad kaitseväe 
relvastust ning eluolu Kõrgemas Sõjakoolis. Samuti saavad noored külastada 
sõjamuuseumi, kus on vaatamiseks välja pandud palju põnevaid eksponaate 
Eesti sõjaajaloost. Kuivõrd küberkaitse ja turvaline arvutikasutus on tänapäeva 
ühiskonnas arvutikasutajate seas vägagi oluline, on meie õpilastel võimalik 
kuulata Kaitseliidu küberkaitseliidu esindaja koolitust arvutiturbest. 
Kodanikupäeval 25. novembril peab lahtiste uste päeval loengu 
Mart Laar, kellega koos saavad meie õpilased arutada riigikaitse teemadel. 
KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja 
allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis 
õpivadki tulevased ohvitserid - praegused kadetid. See on oluline, sest 
õppeekskursioon  Kõrgemasse Sõjakooli on elamuseks nii neile, kes 
riigikaitset koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes on riigikaitsetundidel 
juba osalenud. Kavandame 9. klassi õpilaste õppeekskursioonis osalemist. 

 

PROJEKTI TEGEVUS- JA AJAKAVA 

Nr Aeg (kuu) Tegevus Toimumise 
koht 

Vastutaja(d) 

1. November 
2011. 

I. Ettevalmistusetapp: 
1) Кооrdineeriv töö 
partneritega 
2) Кооrdineeriv töö firmade 
esindajatega 
3) Кооrdineeriv töö lastega 
ja nende vanematega, 
instruktaaži läbiviimine. 
4) Lepingute sõlmimine  
5) Õppesõidu ja 
õppeekskursiooni  
ettevalmistus ja kontroll 

Narva Jelena 
Vassiljeva, 
Vjatšeslav 
Moissejev, 
Erik 
Reinhold, 
Lauri Rikas 
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2. November 
2011 
1 päev 
Aprill-mai 
2011. 
1 päev 

II. Rakendusetapp 
Õppeekskursiooni 
teostamine 
1.päev 
Tartu, Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste Kõrgem 
Sõjakool 
2.päev 
Raplamaa, Alu alevik 
Kaitseliidu Kool 
 

Tartu 
Raplamaa, 
Alu alevik 
 
 

Jelena 
Vassiljeva, 
Vjatšeslav 
Moissejev, 
Erik 
Reinhold, 
Lauri Rikas 

3. Mai 
2011. 

III. Järeltegevusetapp 
1) Projektist osavõtjate 
kokkuvõtlik anketeerimine. 
2) Kokkuvõtete tegemine, 
projekti tegevustega 
saavutatud tulemuste ja 
eesmärkide analüüs.  
3) Projekti aruande 
koostamine. 
 

Narva Jelena 
Vassiljeva, 
Vjatšeslav 
Moissejev, 
Erik 
Reinhold, 
Lauri Rikas 

 

 
 
 
 
Õppeekskursiooni eelarve (palume taotlusele lisada sihtkoha ja transpordiettevõtte 
hinnakalkulatsioonid) 
 
1.Toitlustamine:  60 õpilast  x  1 kord  x   2,15 euro 
(kaks õppeekskursiooni) 

129 euro 

2. Transport: 1050 km x  0.97 
(kaks õppeekskursiooni) 

1 018, 50 euro 

  

TAOTLETAV SUMMA KOKKU: 1 147,50 euro 

 
Taotleja allkirjaõigusliku isiku andmed: 
Kinnitan, et 1 kuu jooksul peale õppeekskursiooni toimumist saadetakse 
Kaitseministeeriumisse õppeekskursiooni aruanne vastavalt aruande vormile. 
 
Nimi: Ljubov Fomina 

Ametikoht: Narva Soldino Gümnaasiumi direktori kt 

Allkiri: 

Taotluse esitamise kuupäev: 20.10.2011. 
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TÄIDAB KAITSEMINISTEERIUM 
Taotluse laekumise kuupäev ja vastuvõtja: 

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna ettepanek: 

Kantsleri kinnitus: 

 
 


