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

 
 

TOETUSE TAOTLUS 
Riigikaitseõpetuse õppeekskursioonide kulude katmiseks 

 
Õppeekskursioon peab olema korraldatud Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevas väeosas, 
õppeasutuses, muuseumis, Kaitseliidu malevas või mõnes teises Kaitseministeeriumiga 
kooskõlastatud kohas (edaspidi sihtkoht).  
 
TÄIDAB TAOTLEJA 
Kool: Narva Soldino Gümnaasium 

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

Reg nr:75026690 

Kooli pangakonto 
Saaja (täpne nimetus): 
Pangakonto number (vajadusel koos viitenumbriga): 

Kui koolil oma pangakontot ei ole,siis eraldise saaja andmed: 

Saaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Pangakonto nr: 221013843017 
Viitenumber: 9220137 
Reg nr: 75024260 
Postiaadress: Peetri 1, 20308 Narva, Eesti 
Kontaktisik:Rita Tolkova 
Telefon: 359 9261 
E-post: rita.tolkova@narva.ee 
Kooli direktor (eesnimi, perekonnanimi): Ljubov Fomina 
Telefon: 356 9566 
Fax: 356 3080 
e-post: sekretar@soldino.edu.ee 
Riigikaitseõpetaja (eesnimi, perekonnanimi): Riigikaitseõpetuse gümnaasiumis 
koordinator –Sergei Tarassevitš 
Telefon: 356 9565 
e-post: sergei.tarassevits@soldino.edu.ee 
 
Õppeekskursiooni toimumise aeg: aprill 2014, mai 2014. 

Õppeekskursiooni sihtkoht:  
1. Tallinn, Sissekaitseakadeemia, Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus 
2. Rapla maakond, Alu alevik, Kaitseliidu Kool 
 
Osalevate õpilaste arv: 90, kaks õppeekskursiooni 
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Vastutavad isikud 
 
Koolist (nimi, amet, telefon):  
1.Jelena Vassiljeva, projektijuht ja direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ,tel.551 
2193 
2.Sergei Tarassevitš, Riigikaitseõpetuse gümnaasiumis koordinator 
Sihtkohast (nimi, amet, telefon): 
1.Tallinn, Sissekaitseakadeemia– Signe Jõeäär,vanemspetsialist,t.337 2242 
Tallinn, Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus-Igor Berjozkin, t.717 0823 
2.Rapla maakond, Alu alevik , Kaitseliidu Kool, Erik Reinhold, t.717 9350 
 
 
 
 
Õppeekskursiooni eesmärk ja päevakava (võib olla taotlusele eraldi lisatud) 
 

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

• Tutvustada riigikaitseõpetust õppivatele 10.-11. klasside õpilastele ja 9. klassi 
õpilastele Eesti ühe sõjaväeosa asupaika ja tegevust, Sisekaitseakadeemia  
vastuvõtmise ning õppimise tingimusi, näidata katsevälja, anda õpilastele 
võimalust proovida end sõjaväelises orienteerumises varustatud katseväljal ja 
spetsialistide juhendamisel. Sisekaitseakadeemias õpivadki tulevased 
ohvitserid - praegused kadetid. See on oluline, sest õppeekskursioon  
Sisekaitseakadeemiasse on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel 
õppinud ei ole, kui ka neile, kes on riigikaitsetundidel juba osalenud. 
Kavandame 9. klassi õpilaste õppeekskursioonil osalemist. 

• Tutvustada riigikaitseõpetust õppivatele 10.-11. klasside õpilastele ja 9. klassi 
õpilastele Eesti Kaitseressursside Ameti üksusega - Eesti Kaitseväe 
Värbamiskeskusega, mille ülesanneteks on: kaitseväe värbamisinfo 
vahendamine avalikkusele ja sihtgruppidele; värbamisalaste ürituste 
korraldamine; värbamisprotsessis osalemiseks teenistusse kandideerijatelt 
vajaliku dokumentatsiooni kogumine ja kontroll; tööintervjuude ja esmase 
personali hindamise läbiviimine kaitseväkke kandideerijale ja kandideerijate 
suunamine arstlikesse komisjonidesse; kontaktide vahendamine vakantsetest 
teenistuskohtadest ja kandidaatidest; sobivate kandidaatide dokumentide 
esitamine väeosale või sellega võrdsustatud asutusele teenistusse võtmise 
otsuste tegemiseks; värbamise tulemusena teenistusse võetud, samuti 
teenistusest lahkunute rahulolu uuringute läbiviimine. Antud üksusega on 
meie gümnaasiumil vanad ja tihedad suhted. Keskuse spetsialistid annavad 
noortele väga huvitavaid loenguid ja konsultatsioone nii oma ruumides kui ka 
gümnaasiumis. Konsultatsioonide teemadeks on Eesti Kaitseväes teenimine, 
sõjaväekarjääri tegemine Eestis, riigi julgeolek ja noore inimese tervislik 
eluviis. 

• Jätkata riigikaitseõpetust õppivatele 10.-11. klasside õpilastele ning 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 
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ka sõjaajal. Oskuste omandamise kaudu saab reaalselt kaasa aidata Eesti riigi 
turvalisuse parandamisele. Antud asutusega on gümnaasiumil juba 
kolmeaastane tihe koostöö, iga-aastaselt võetakse meie õpilasi vastu terveks 
õppepäevaks ja neile korraldatakse õppetundi ja üritusi, mis on suunatud noore 
inimese kasvatusele meie riigi tulevase kaitsjana. Need õppetunnid on väga 
efektiivsed, paljud gümnasistid muudavad omi seisukohti ja väärtusi, neist 
saavad motiveeritud õpilased, kes teavad, mida soovivad tulevikus saavutada. 

• Korraldada riigikaitseõpetuse tunnid riigikaitseõpetust õppivatele 10.-11. 
klassi 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. 
Iga aastal meie ]pilased osalevad sellistes tundides,on olemas hea koostöö 
sellises suunas.Igal aastal oselevad teised õpilased,kuid igal korral 
tunnustatakse,et tuligi väga hea õppe- ja sotsiaalne tulemus! 

 

PROJEKTI TEGEVUS- JA AJAKAVA 

Nr Aeg (kuu) Tegevus Toimumise 
koht 

Vastutaja(d) 

1. Märts 
2014. 

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, 
Sergei 
Tarassevitš, 
Erik 
Reinhold, 
Igor 
Berjozkin 
Signe Jõeäär 

2. Aprill 
2014. 
1. päev 
Mai 
2014. 
2. päev 

II. Rakendusetapp 
Õppeekskursiooni 
teostamine 
1.Õppeekskursioon 
1. Tallinn, 
Sissekaitseakadeemia 
2.Tallinn, Eesti Kaitseväe 
Värbamiskeskus 
2.Õppeekskursioon 
1.Raplamaa, Alu alevik 
Kaitseliidu Kool 
 

Tallinn 
Raplamaa, 
Alu alevik 
 
 

Jelena 
Vassiljeva, 
Seregei  
Tarassevitš, 
Erik 
Reinhold, 
Igor 
Berjozkin 
Signe Jõeäär 

3. Juuni 
2014. 

III. Järeltegevusetapp 
1) Projektist osavõtjate 
kokkuvõtlik küsitlus. 
2) Kokkuvõtete tegemine, 
projekti tegevustega 
saavutatud tulemuste ja 
eesmärkide analüüs.  

Narva Jelena 
Vassiljeva, 
Sergei 
Tarassevitš, 
Erik 
Reinhold, 
Igor 
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3) Projekti aruande 
koostamine. 
 

Berjozkin 
Signe Jõeäär 

 

 

 
 
 
 
 
 
Õppeekskursiooni eelarve (palume taotlusele lisada sihtkoha ja transpordiettevõtte 
hinnakalkulatsioonid) 
 
1.Toitlustamine:  90 õpilast  x  1 kord  x   2,15 eurot 
(kaks õppeekskursiooni) 

193,50 euro 

2. Transport: 230+230+280+280=1020 km x  1,03 eurot 
(kaks õppeekskursiooni) 

1 050, 60 euro 

  

TAOTLETAV SUMMA KOKKU: 1 244,10 euro 

 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust.  
Kooli direktori või tema kohusetäitja andmed: 
 
 
Nimi: Ljubov Fomina 

Ametikoht: Narva Soldino Gümnaasiumi direktori kt 

Allkiri: 

Taotluse esitamise kuupäev: 28.10.2013. 

 
TÄIDAB KAITSEMINISTEERIUM 
Taotluse laekumise kuupäev ja vastuvõtja: 

 
 


