Kaitseliidu tegev- ja toetajaliikmeks astuda soovija avalduse
juurde

KAITSELIIT
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud…………....
Juurdepääsupiirang kehtib kuni……………
Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12

KAITSELIITU ASTUJA ANKEET
Vastama peab kõigile küsimustele. Eitava vastuse korral märkige küsimuse vastuseks, kas „ei
ole“ või „puudub“. Juhul kui mõni vastus ei mahu ankeedi väljale, siis kasutage lisalehena
valget lehte.
Kaitseliitu astuda soovijate isikuandmete töötlemise eesmärgiks on seadusandluses
sätestatud Kaitseliidu liikmele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Isikuandmete
töötlemine toimub eelkõige Kaitseliidu seaduse § 8¹, §-d 24-28, § 32¹, § 43, § 46, § 48, §-de
57-66, § 681, § 74, § 80 ja § 801 alusel. Kaitseliidu isikuandmete töötlemise põhimõtetega
tutvumiseks külastage Kaitseliidu kodulehekülje isikuandmete töötlemise alamlehte
http://www.kaitseliit.ee/et/isikuandmete-tootlemine.
1.

Isikuandmed

(eesnimi)

(perekonnanimi)

Isikukood:

Sünniaeg:
(päev, kuu, aasta)

Sünnikoht:
(linn/vald, maakond, riik)

Kodakondsus:
(k.a. lisaks Eesti
kodakondsusele
olev või varasemalt
olnud teise riigi
kodakondsus)

2.

Haridus ja eriala (alates keskkoolist/gümnaasiumist) (sh välisriigis omandatud haridus ja
lõpetamata koolid)

Õppeasutus

Lõpetamise aeg

Haridustase,
diplomi nr.

eriala, Asukoht
linn)

(riik,
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3.

Töökoht- ja teenistuskäik (töötatud viimase 5 aasta jooksul; juhul kui olete viimase 5 aasta jooksul
teinud ajutist laadi tööd, siis kirjutagegi vastavalt ning töökohti ei ole vaja üles loetleda)

Töötamise aeg

4.

Ametikoht

Asukoht (riik)

Kuuluvus relvi valdavasse organisatsiooni (nt jahindus, praktiline laskmine, laskesport)
Ühingu,
organisatsiooni või
ühenduse nimi

5.

Asutus või ettevõte

Asukoht (riik)

Liitumise/ lahkumise/ alustamise aeg

Teie staatus

Riigikaitse ülesande täitmiseks vajalik väljaõpe (nt sõjaväeline või Politsei- ja Piirivalveameti,
Päästeameti koolitused)

Asukoht (riik), õppeasutus ja toimumise
ajavahemik

Koolituse nimetus

6.

Kaitseliitu vastu võtmisele eelnenud teenistus kaitseväes (ka N. Liidu sõjaväes)
Koht

Ametikoht

Teenistuse aeg
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Märkused
(nt
N.Liidu
väeosa
nr)
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7.

Varasem kuulumine Kaitseliitu (sh Naiskodukaitsesse, Kodutütardesse või
Noortesse Kotkastesse)
Ajavahemik
Struktuuriüksus, ametikoht

8.

Riiklikud, Kaitseliidu ning Kaitseministeeriumi haldusala teenetemärgid
Teenetemärgi nimetus ja klass ning kuupäev

9.

Karistused ja käimasolevad menetlused, kus olete kahtlustatav/süüdistatav. Kui Teil
puuduvad kehtivad karistused ja Teil pole käimasolevaid menetlusi, märkige lahtrisse
„puudub“ (andmeid enda karistuste kohta Eestis saab pärida Karistusregistrist aadressil
www.rik.ee/et/karistusregister)
9.1 karistatus (kehtivad
karistused tahtlikult toime
pandud kuriteo eest, nt
narkokuriteod, joobes
juhtimine jms)

9.2 kustunud karistused
(karistusregistri arhiiv,
tahtlikult sooritatud I
astme kuriteo1 eest)

aeg või
periood

aeg või
periood

karistuse määranud kohtu või kohtuvälise
menetleja nimi, karistuse määramise aeg ja
kvalifikatsioonile vastav paragrahv, määratud
karistus (täitmisele pööramine, kandmise koht ja
aeg) ning süüteo lühikirjeldus

karistuse määranud kohtu või kohtuvälise
menetleja nimi, karistuse määramise aeg ja
kvalifikatsioonile vastav paragrahv, määratud
karistus (täitmisele pööramine, kandmise koht ja
aeg) ning süüteo lühikirjeldus

1

Esimese astme kuritegu on süütegu, mille eest on Karistusseadustikus füüsilisele isikule raskeima karistusena
ettenähtud tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus (KarS §4 lg 2). Karistuse kergendamine või
raskendamine KarS üldosa sätete alusel ei muuda kuriteo raskusastet (KarS §4 lg 4).
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9.3 kehtivad
distsiplinaarkaristused
(avalik teenistus) (viimase
aasta jooksul)

9.4 käimasolevad
menetlused
kriminaalasjades, kus
adressaat on kahtlustatav
või süüdistatav

aeg või
periood

aeg või
periood

tööandja või ametiasutuse nimetus, määratud
distsiplinaarkaristus ning distsiplinaarsüüteo
asjaolude lühikirjeldus

kriminaalasja number, adressaadi seisund
kriminaalasjas,
kriminaalasja
menetlev
uurimisasutus ja prokurör, kriminaalasja aluseks
olev karistusnorm ning kuriteo lühikirjeldus

10. Kas Teil on lastega töötamise piirang Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse
tähenduses?
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah

Ei

11. Kas Teil on kohtu poolt määratud eestkostja seoses piiratud teovõimega?
Jah

Ei

12. Kas Teil on kehtiv juhiluba?
Märkige ristiga „jah“ või „ei“. Juhiloa olemasolu korral märkige kategooriad.
Jah

Ei

13. Kas Teile on Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud relvaluba?
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah

Ei
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14. Kas Teil on riigisaladusele juurdepääsuluba?
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah

Ei

15. Harrastused ja erioskused, mis võivad tulla kasuks Kaitseliidule? (raadio, IT, airsoft, paintball,
lõhkamine, relvad)

Kinnitan, et selles ankeedis esitatud andmed on õiged ja täielikud. Olen teadlik, et valeandmete
esitamise või teadvalt puudulike andmete esitamine võib kaasa tuua Kaitseliitu vastuvõtmisest
keeldumise või väljaarvamise.
Kuupäev ja allkiri: ___________________________
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Kaitseliitu astuja ankeedi Lisa 1 (täidab toetajaliikmeks astuda soovija)
Mis põhjustel soovite saada Kaitseliidu toetajaliikmeks? Milles Teie toetus võiks seisneda?

Kuupäev ja allkiri:__________________
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