
Lisa 2 
 „Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütred ja Noored Kotkad – väljaõppe eeskiri“ juurde 

 

ÕPPUSE PLAAN 
 
 

I. EESMÄRK 
 

• Esitatakse õppuse nimetuse juurde vajadusel laiem teema 
• Õppuse nimetuse juurde kirjutatakse lahti tegevused, mille kaudu õpitakse  
• Tuuakse esile seos KT või NK väljaõppe ülesannetega 
• Esitatakse õppuse vorm, teha valik praktilistest õppevormidest 
• Esitatakse õppuse eeldatav tulem 
• Kui on tegevus suunatud organisatsiooni välistele isikutele, siis tuleb seda kajastada ka 

eesmärgis 

II. AEG JA KOHT 
• Juhul kui on vaja täpsemalt lahti kirjutada ajakava, siis tehakse vastav lisa juurde. 
• Juhul kui on vaja lisada täpsem kaart, siis tehakse vastav lisa juurde. 

 

III. OSALEJAD. REGISTREERIMINE. VARUSTUS. 
• Eelkõige märgitakse siia hulk numbriliselt. 
• Vajadusel tehakse eelregistreerimine. 
• Juhul kui on vaja terviselehte ja lapsevanema teatist, siis vormistatakse need eraldi 

lisadena. 
• Isiklikud kohustused enne üritust (koduülesanne) võib olla siin kirjeldatud. 
• Isikliku varustuse nimekiri (kohustuslik / keelatud) vormistatakse vajadusel eraldi lisana. 
 

IV. LÄBIVIIJAD JA VASTUTAJAD  
• Kindlasti välja tuua üldvastutaja ja üldjuht, aga võib eristada ka valdkonniti määratud 

vastutust (meditsiin, toitlustus, ohutus, tagalatoetus, suhtlus avalikkusega, turvatöö jmt). 
Vajadusel liigitatakse vastutust ettevalmistuse, läbiviimise ja kokkuvõtete tegemise lõikes. 

• Ettevalmistus võib sisaldada kooskõlastuste võtmist teistelt ametkondadelt, kohalikelt 
omavalitsustelt või muid ettevalmistustöid (muru niitmist jne).  

• Vastutavate kontaktnumbrid kirjutatakse õppuse plaani. 
 

V. TAGAMINE 
• Rühma jaoks vajaliku varustuste nimekiri. 
• Teenindustoetus võib olla detailsemalt esitatud (toit, vesi; kütus, õli, määrdeained; 

ehitusmaterjalid; laskemoon, imitatsioonivahendid).  
• Transport. 
• Majutus ja hügieen. 
• Toitlustus ja joogivesi. 
• Meditsiin. 
• Võimalikud varustuse ja vahendite tellimused Kaitseliidu malevale. 
• Juhul kui on vaja lisada täpsemat kalkulatsiooni või menüüd, siis vormistatakse need 

eraldi lisadena. 
 



VI. OHUTUS 
• Väli- ja siseürituse puhul on ohutuseeskirjad erinevad (vt lisad 6,7,8). 
• Juhul kui on vaja täpsemalt lahti kirjutada ohutuseeskiri, siis tehakse vastav lisa juurde. 

Neid võib kohendada vastavalt vajadustele, üle vaadates toimumiskoha nõuded. 
• Kui õppus sisaldab suurema riskiastmega tegevust (meditsiin, tuletõrje, laskesport, töö 

kirvega, liiklusohutus, köieharjutused, kanuusõit jne), siis kaasatakse vastava ala 
asjatundjad. 

• Vajadusel viiakse läbi instruktaaž ja võetakse osalejatelt allkirjad. 
 

VII. HINDAMINE 
• Tagasisidelehed kohandatakse sobivaks enne üritust (vt lisad 3-5).  
• Hindamislehtede kasutamisel koostatakse need enne üritust ja need võivad olla plaani 

lisad. 
 

 


