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1. Üldsätted 
1.1.Mereteemaline huviring MGVS (edaspidi: „MGVS“) on Kaitseliidu juures 

tegutsev ning Kaitseliidu täisealisi liikmeid ühendav huviring.  
1.2. MGVS eesmärk on Kaitseliidu väljaõppe ürituste toetamine läbi vees 

tegutsemise taktikaliste erioskuste arendamise. 
1.3. MGVS tegevused on suunatud oma liikmetele ning vajadusel osutatakse 

eriotstarbelist abi Kaitseliidu üksustele. 
1.4. Oma eesmärgi elluviimiseks teeb huviring järgmisi tegevusi: 

1.4.1. Toetab Kaitseliidu väliõppuseid: vastase tegevuse imiteerimine 
veekogudel, vette kadunud asjade otsimisel, veekogude ületamisel 
erioskuste jagamine, veeõnnetuse tagajärgede likvideerimine jne. 

1.4.2. Viib läbi merepääste, vetelpääste, ujumise ja -sukeldumise 
treeninguid (sh taktikalised ja toetavad tegevused).  

1.4.3. Valmistab ette vees toimetamise koolitusprogramme millede alusel 
töötab välja soovituslikud normatiivid oma liikmetele. 

1.4.4. Korraldab õppepäevi ja võistlusi, mis puudutavad veetakistuste 
ületamist. 

 
 

2. MGVS liikmed 
2.1. MGVS tegevustes võivad osaleda täisealised Kaitseliidu liikmed (sh tegev-, 

toetaja- ja auliige), kes on huvitatud käesoleva põhikirjaga sätestatud tegevustest 
Kaitseliidus. 

2.2. MGVS huviringiga liituja esitab kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis 
kinnituskirja selle kohta, et ta saab aru, milles seisneb huviringi tegevus, osaleb 
huviringi tegevuses omal vastutusel ning mõistab, et huviringi tegevuses 
osalemine ei ole teenistuskohustuse täitmine ja tema suhtes ei kohaldu 
Kaitseliidu seaduses ettenähtud tagatised. 

2.3. MGVSga liituja esitab oma kinnituskirja huviringi juhile, kes edastab selle 
Kaitseliidu Peastaapi. 

2.4. Kui MGVS tegevus nõuab kehtivate õigusaktide kohaselt teatavat 
kvalifikatsiooni, hoolitsevad selle olemasolu eest huviringi liikmed ise. 
 
 

3. MGVS juhtimine 



 
3.1. MGVS-i esindab ja tegevust koordineerib eestvedaja. 
3.2. MGVS esimeseks eestvedajaks on Taniel Suvi, isikukoodiga 37105280210. 
3.3. Eestvedaja üks ametisoleku aeg on kuni viis aastat. 
3.4. Järgnevad eestvedajad valitakse MGVS 1.4.3 normatiivid edukalt täitnud 

liikmete poolt ametisse MGVS koosolekul lihthäälteenamusega hiljemalt iga 
viie aasta järel. 

3.5. Huviringi igapäevase korraldus lepitakse kokku MGVS liikmete vahel ning 
kontaktisikute nimed ja kontaktandmed edastatakse Kaitseliidu Peastaapi. 
 

4. Vastutus ja rahastus 
4.1. MGVS tegutseb kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 
4.2. MGVS tegevust võivad huviringi liikmed toetada oma vahenditega. 
4.3.MGVS eestvedaja valmistab ette sponsor, partner-, koostöö- ja 

koolituslepinguid MGVS nimel. Huviringi eestvedaja esitab sellised lepingud 
Kaitseliidu ülemale kinnitamiseks ja allkirjastamiseks. Lepingus määratakse 
MGVS huviringi liikme roll koolitusel osalemisel. 

4.4. Kaitseliit on õigustatud huviringi tegevust rahastama. Rahalise toetuse 
taotlemine, otsustamine ja määramine peab toimuma kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega. 
 

5. MGVS likvideerimine 
5.1.Kaitseliidu keskjuhatusel on õigus oma otsusega MGVS igal ajal likvideerida. 

 
 
 


