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LISA 2 
Kinnitatud Kaitseliidu ülema  

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

 
KAITSELIIDU MALEVA JA KÜBERKAITSEÜKSUSE 
LIIKMETE PÕHIAMETIKOHTADELE NIMETAMINE  

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse maleva ja küberkaitseüksuse tegevliikmete põhiametikohtadele 
nimetamise, vabastamise kord, teiste ametikohtade loetelu ning nende vastavus tegevliikmete 
põhiametikohtadele.  

2. KAITSELIIDU TEGEVLIIKMETE AMETIKOHALE NIMETAMINE JA VABASTAMINE 

2.1. Malevapealiku abi nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt käskkirjaga Kaitseliidu ülem 
malevapealiku ettepanekul. 

2.2. Malevapealiku vahetus alluvuses oleva allüksuste pealiku nimetab ametikohale ja vabastab 
ametikohalt käskkirjaga Kaitseliidu ülem malevapealiku ettepanekul. Malevapealiku vahetus 
alluvuses oleva allüksuse pealiku abi nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt allüksuse 
pealiku ettepanekul käskkirjaga malevapealik.  

2.3. Teised malevapealiku alluvuses olevate allüksuste pealikud, nende abid (nt kompanii pealik, 
kompaniipealiku abi, rühmapealik, rühmapealiku abi, jaopealiku abi jne) ja kompaniiveebli 
nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vastava allüksuse pealiku ettepanekul 
malevapealik käskkirjaga. Malevlase nimetab ametikohale malevapealik. Allüksuste pealikutel 
võib olla vastavalt vajadusele rohkem kui üks pealiku abi.  

2.4. Maleva tegevliige nimetatakse esimesel võimalusel pärast vastuvõtmist põhiametikohale 
malevapealiku käskkirjaga. 

2.5. Liige võib olla nimetatud ametikohale struktuuriüksuses, mille liige ta ei ole, kui see ei takista 
tema teenistuskohustuste täitmist ja on kooskõlastatud vastavate struktuuriüksuste juhtide 
poolt, kui õigusaktid ei sätesta teisiti. 

2.6. Maleva tegevliiget, kes on sama maleva tegevväelane/töötaja malevapealiku, staabiülema, 
väljaõppeülema või tagalaülema/juhataja ametikohal ei nimetata sama maleva allüksuse 
pealiku ametikohale.  

3. KÜBERKAITSEÜKSUSE TEGEVLIIKMETE AMETIKOHALE NIMETAMINE JA VABASTAMINE 

3.1. Küberkaitseüksuse pealikul on abi, kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt 
Kaitseliidu ülem küberkaitseüksuse pealiku ettepanekul. 

3.2. Küberkaitseüksuse allüksuste pealiku ja abi nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt 
küberkaitseüksuse pealik. Malevlase nimetab ametikohale küberkaitseüksuse pealik. 

3.3. Küberkaitseüksuse tegevliige nimetatakse esimesel võimalusel pärast vastuvõtmist 
põhiametikohale küberkaitseüksuse pealiku käskkirjaga. 

4. KAITSELIIDU TEISTE AMETIKOHTADE LOETELU JA VASTAVUS TEGEVLIIKMETE 
PÕHIAMETIKOHTADELE  

4.1. Kaitseliidu tegevliikmete põhiametikohtade vastavus üksikdivisjonis: 
1) üksikkompanii pealik - üksikdivisjoni pealik; 
2) üksikkompanii pealiku abi -üksikdivisjoni pealiku abi; 
3) rühmapealik - rühmapealik; 
4) rühmapealiku abi - rühmapealiku abi; 
5) jaopealik - jao- või grupipealik; 
6) jaopealiku abi - jao- või grupipealiku abi; 
7) malevlane - malevlane. 

 
4.2. Kaitseliidu tegevliikmete põhiametikohtade vastavus üksikpatareis: 

1) üksikkompanii pealik – üksikpatarei pealik; 
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2) üksikkompanii pealiku abi – üksikpatarei pealiku abi; 
3) rühmapealik - rühmapealik; 
4) rühmapealiku abi - rühmapealiku abi; 
5) jaopealik - jao- või grupipealik; 
6) jaopealiku abi - jao- või grupipealiku abi; 
7) malevlane - malevlane. 

 
4.3. Kaitseliidu tegevliikmete põhiametikohtade vastavus orkestris: 

1) rühmapealik - orkestri pealik/dirigent; 
2) rühmapealiku abi – orkestri pealiku abi; 
3) jaopealik - pillirühma kontsertmeister; 
4) jaopealiku abi - pillirühma kontsertmeistri abi; 
5) malevlane - orkestrant. 

 


