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NATO STAABIELEMENDI (NFIU) EESTI KONTINGENDI PÕHIMÄÄRUS 

 

I Üldsätted 

1. NATO staabielemendi (NFIU) Eesti kontingent (edaspidi kontingent) on Kaitseväe peastaabi 

(edaspidi peastaap) struktuuriüksus. 

2. Kontingendi moodustavad Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevad NATO 

staabielemendi (NFIU) heaks töötavad isikud. 

3. Kontingendi ülem on aruandekohustuslik peastaabi ülema ees. 

4. Kontingent juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest 

kokkulepetest, Kaitseväe peastaabi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning teistest 

õigusaktidest. 

5. Kontingendi nimetus inglise keeles on The Estonian Contingent of the NATO Force 

Integration Unit (edaspidi kontingent). 

 

II Osakonna juhtimine ja koosseis 

6. Kontingenti juhib kontingendi ülem, kes allub vahetult peastaabi ülemale. 

7. Kontingendi ülema äraolekul täidab tema ülesandeid kontingendi ülema asetäitja, viimase 

äraolekul kontingendi ülema ettepanekul peastaabi ülema poolt määratud kontingendi 

teenistuja. 

8. Kontingendi koosseisus olevad ameti- ja töökohad jaotuvad NATO staabielemendi (NFIU) 

allüksuste vahel. 

9. Kontingendi koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe 

juhataja Kaitseväe peastaabi koosseisus. 

10. Kontingendi isikkoosseisu teenistuskohustused, pädevus ja alluvus määratakse kindlaks 

nende ameti- või tööjuhendis, mille kinnitab peastaabi ülem. 

     

III Osakonna ülesanded 

11. Kontingendi põhiülesanne on sätestatud Kaitseväe peastaabi põhimääruses. 



 

12. Põhiülesande täitmisel tegeleb kontingent muuhulgas logistika, õppuste ettevalmistamise 

ja infovahetuse koordineerimisega. 

  

 

 

IV Osakonna ülem 

13. Kontingendi ülem täidab  Kaitseväe peastaabi põhimääruses osakonna ülemale ja 

juhatajale pandud teenistuskohustusi.   

14. Lisaks punktis 13 nimetatule kontingendi ülem: 

1) kontrollib kontingendi töö kvaliteeti ja tööülesannete tähtajalist täitmist; 

2) edastab Eesti rahvuslikke huve ja seisukohti peastaabi ülema poolt antud pädevuse 

ja vajaduse piires; 

3) koordineerib kontingendi tegevust Kaitseväe peastaabi välisteenistuse ja -koolituse 

osakonnaga. 

 

V Kontingendi dokumendiplank 

15. Kontingendil on kontingendi nimetusega ja väikese riigivapi kujutisega dokumendiplank. 

16. Osakonna dokumendiplanki on õigus kasutada osakonna ülemal ja osakonna ülema 

kooskõlastusel osakonna teenistujatel oma tegevusvaldkonda kuuluvate ülesannete täitmisel. 
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