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LISA 1 
Kinnitatud Kaitseliidu ülema  

….. detsembri 2014 käskkirjaga nr. ………… 

 

KAITSELIIDU ALLÜKSUSTE SUURUSED, NENDE MOODUSTAMINE,  
REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE  

1. ÜLDSÄTTED 

 
1.1. Käesoleva korraga sätestatakse maleva allüksuste (malevkond, üksikkompanii, üksikrühm, 

kompanii, rühm, jagu, üksikdivisjon, üksikpatarei ja orkester) ja küberkaitseüksuse allüksuste 
suurused ning nende moodustamise, reorganiseerimise ja lõpetamise kord. 

1.2. Punktis 2.2. nimetamata allüksuse osas otsustab allüksuse suuruse, moodustamise, 
reorganiseerimise ja lõpetamise Kaitseliidu ülem malevapealiku või küberkaitseüksuse pealiku 
põhjendatud ettepanekul.  

1.3. Kaitseliidu allüksuste vastutuspiirkond määratakse haldusterritoriaalselt või funktsioonipõhiselt 
eksterritoriaalselt. 

1.4. Kaitseliidu allüksuste nimed ei tohi samad või samaväärsed Kaitseväe struktuuris sätestatud 
üksuste või allüksuste nimedega. 

2. KAITSELIIDU MALEVA ALLÜKSUSTE SUURUSED  

 
2.1. Malevapealiku vahetus alluvuses olevateks allüksusteks võivad olla malevkond, 

üksikkompanii, üksikrühm, samuti üksikdivisjon, üksikpatarei või orkester. Malevapealiku 
vahetus alluvuses olevate allüksuste pealikele alluvad allüksused võivad olla kompanii, rühm ja 
jagu. 

2.2. Maleva allüksused jagunevad suuruste alusel alljärgnevalt: 
1) malevkond on maleva allüksus, millel vähemalt 220 liiget;  

a. kompanii on malevkonna allüksus, millel on vähemalt 100 liiget; 
2) üksikkompanii on maleva allüksus, millel vähemalt 100 liiget;  

a. rühm on kompanii või üksikkompanii allüksus, millel on vähemalt 30 liiget; 
3) üksikrühm on maleva allüksus, millel on vähemalt 30 liiget; 

a. jagu on rühma või üksikrühma allüksus, millel on vähemalt 6 liiget; 
4) üksikdivisjon on maleva allüksus, millel on vähemalt 100 liiget; 

a. üksikdivisjon koosneb rühmadest, millel on vähemalt 30 liiget; 
b. üksikdivisjoni rühma allüksused on jagu, millel on vähemalt 6 liiget; 

5) üksikpatarei on maleva allüksus, millel on vähemalt 100 liiget; 
a. üksikpatarei koosneb rühmadest, millel on vähemalt 30 liiget; 
b. üksikpatarei rühma allüksused on jagu, millel on vähemalt 6 liiget; 

6) orkester on maleva allüksus, millel on vähemalt 15 liiget; 
a. orkester koosneb pillirühmadest, millel on vähemalt 4 liiget. 

2.3. Malevkonna või üksikkompanii koosseisu võib kuuluda orkester, millel on vähemalt 4 liiget.   

2.4. Allüksuste maksimaalne suurus on kuni kolmekordne käesoleva juhendi p 2.2. alapunktides 
toodud suurus. 

2.5. Allüksuse moodustamiseks peab olema punktis 2.2. sätestatud üksuste suuruse minimaalsele 
arvule vastavaid liikmete nõusolekuid ja/või avaldusi loodava allüksusega liitumiseks. Eelnevalt 
võib allüksus olla mõne teise allüksuse koosseisus, seni kuni liikmete minimaalne arv täis saab.  
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3. KÜBERKAITSEÜKSUSE ALLÜKSUSTE SUURUSED 

 
3.1. Küberkaitseüksuse pealiku vahetus alluvuses on staap, mis koosneb sektsioonidest ja rühmad, 

mis koosnevad gruppidest. 

3.2. Küberkaitseüksuse allüksused jagunevad suuruste alusel alljärgnevalt: 
1) rühm on küberkaitseüksuse allüksus, millel on 30 kuni 90 tegevliiget; 

a. grupp on rühma allüksus, millel on 6 kuni 18 tegevliiget. 
2) sektsioon on küberkaitseüksuse staabi allüksus, millel on kuni 4 tegevliiget. 

4. ALLÜKSUSE MOODUSTAMINE  

 
4.1. Malevapealiku pealiku vahetus alluvuses oleva allüksuse asutamiskoosoleku kutsub kokku 

moodustatava allüksusega liitumiseks avalduse esitanud Kaitseliidu tegevliige. Koosolekust 
võivad osa võtta ka isikud, kes ei ole Kaitseliidu liikmed, kuid kes on esitanud avalduse 
Kaitseliidu liikmeks astumiseks ning moodustatava allüksusega liitumiseks. Koosolek on 
otsustusvõimeline, kui  kohal on koosoleku kokkukutsuja ning vähemalt üks kolmandik 
moodustatava allüksusega liitumiseks soovi avaldanud isikutest. Koosolekut juhatab koosoleku 
kokkukutsuja. Otsus võetakse vastu häälteenamusega. Otsuse allkirjastavad koosoleku 
juhataja ja protokollija. Koosoleku otsus allüksuse moodustamise ettepaneku kohta edastatakse 
koos üksusega liitumise avaldustega malevapealikule, kes esitab Kaitseliidu ülemale 
põhjendatud ettepaneku allüksuse moodustamiseks, arvestades punktis 2.2. sätestatut ning 
malevale püstitatud ülesannete täitmist. Kaitseliidu ülem otsustab allüksuse moodustamise ja 
põhimääruse muutmise. 

4.2. Malevapealiku vahetus alluvuses olevatele allüksuste pealikele alluvate allüksuste 
moodustamise otsustab malevapealik, tuginedes allüksuse juhatuse ettepanekule ning 
arvestades punktis 2.2. sätestatut ning malevale püstitatud ülesannete täitmist. 

4.3. Küberkaitseüksuse pealiku vahetus alluvuses olevate allüksuste moodustamiseks esitab 
küberkaitseüksuse pealik küberkaitseüksuse üldkoosoleku otsuse alusel põhjendatud 
ettepaneku Kaitseliidu ülemale, kes otsustab põhimääruse muutmise ja koosseisutabeli 
kinnitamise ametikohtade lõikes. 

4.4. Kaitseliidu ülem võib moodustada malevapealiku põhjendatud taotlusel välisriigis elavatest 
Kaitseliidu liikmetest maleva allüksuse. Üksus võib Kaitseliidu ülema loal täita Kaitseliidu 
seaduse § 4 lg 1 p 1, p 5, p 6 või p 8 sätestatud ülesannet.  

4.5. Enne allüksuse juhatuse moodustamist võib malevapealik võtta allüksusesse vastu liikmeid 
teise sama struktuuriüksuse allüksuse juhatuse ettepaneku alusel. 
 

5. ALLÜKSUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE 

 
5.1. Kui malevapealiku vahetus alluvuses oleva allüksuse liikmeskond saavutab punktis 2.3. toodud 

maksimaalse suuruse või liikmete arv on vähenenud alla punktis 2.2. toodud miinimumsuurust, 
arutab allüksuse üldkoosolek reorganiseerimist üheks või mitmeks maleva vahetus alluvuses 
olevaks allüksuseks või allüksuse tegevuse lõpetamise ning teeb malevapealikule vastava 
põhjendatud ettepaneku. Maleva juhatus otsustab allüksuse üldkoosoleku otsuse alusel 
Kaitseliidu ülemale ettepaneku tegemise maleva põhimääruse muutmiseks arvestades 
malevale püstitatud ülesannete täitmist.  

5.2. Malevapealiku vahetus alluvuses olevate allüksuste pealikele alluvate allüksuste 
reorganiseerimise või lõpetamise punktis 5.1. kirjeldatud alustel otsustab malevapealik 
käskkirjaga allüksuse juhatuse ettepanekul. 

5.3. Allüksuse juhatus võib teha malevapealikule ettepaneku allüksuse reorganiseerimiseks või 
lõpetamiseks sõltumata punktides 2.2. või 2.3. toodud liikmete arvust.  

5.4. Küberkaitseüksuse pealiku vahetus alluvuses olevate allüksuste reorganiseerimiseks või 
lõpetamiseks esitab küberkaitseüksuse pealik üldkoosoleku otsuse alusel põhjendatud 
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ettepaneku Kaitseliidu ülemale, kes otsustab küberkaitseüksuse põhimääruse muutmise ja 
koosseisutabelisse muudatuse tegemise. 

 
6. ALLÜKSUSE NIME MUUTMINE 

 
6.1. Allüksuse nime muutmiseks teeb allüksuse juhatus malevapealikule põhjendatud ettepaneku. 

6.2. Malevapealiku vahetus alluvuses oleva allüksuse nime muutmise otsustab Kaitseliidu ülem. 
Teiste allüksuste nime muutmise otsustab malevapealik. 


