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1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Laevastik
(1) Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus.
(2) Laevastiku nimetus inglise keeles on Naval Flotilla.
/lg 1 muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 8.1., link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key=/
§ 2. Esindamine
Oma ülesannete täitmisel esindab laevastik riiki ja Kaitseväge oma pädevuse piires.
§ 3. Pitsat, sümboolika ja dokumentide vormistamine
(1) Laevastikul on Kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.
(2) Laevastikul võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud
teenetemärgid ning sümbolid.
(3) Laevastikul on laevastiku nimetusega ja väikese riigivapi kujutisega dokumendiplank.
(4) Dokumentide
asjaajamiskorrast.

vormistamisel

ja

pitsati

§ 4. Asukoht
1

kasutamisel

lähtub

laevastik

Kaitseväe

Laevastik asub Tallinnas. Laevastiku postiaadress on Juhkentali 58, 15007 Tallinn.
§ 5. Koosseisu, ametijuhendite ning töökirjelduste kehtestamine
(1) Laevastiku ülema ametijuhendi kehtestab mereväe ülem.
(2) Laevastiku koosseisus oleva ametikoha ametijuhendi ja töökoha töökirjelduse kehtestab
laevastiku ülem.
(3) Laevastiku koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe
juhataja.
2. peatükk
LAEVASTIKU ÜLESANDED, JUHTIMINE JA ÜLESEHITUS
§ 6. Laevastiku põhiülesanded
Laevastiku põhiülesanded on:
1) merel sõjalistel operatsioonidel osalemine;
2) mereväes mobilisatsiooni ettevalmistamine ja korraldamine;
3) väljaõppes väeliigipõhise tagalatoetuse tagamine;
4) sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
5) osalemine rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide ettevalmistamisel ja korraldamisel;
6) mereväe tsiviil-sõjalise koostöö korraldamine;
7) rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemiseks vajaliku väljaõppe korraldamine ning
rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine vastavalt antud ülesannetele;
8) mereväe tegevuse planeerimine ja analüüsimine;
9) Kaitseväe tuukri- ja sukeldumistööde ja väljaõppe korraldamine;
10) mereväe sidetegevuse planeerimine ja korraldamine;
11) mereväe väljaõppe korraldamine;
12) mereväe koosseisus olevate alaliselt tegutsevate struktuuriüksuste väljaõppetaseme ja
lahinguvõime hindamine;
13) mereväe põhivõimete arendamise korraldamine.
/§ 6 muudetud Kaitseväe juhataja 23.09.2014 käskkirja nr 259
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=895772&key= /

punktiga

2.1

/§ 6 muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 8.2., link https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key=/
§ 7. Laevastiku juhtimine
/§ 7 muudetud Kaitseväe juhataja 23.09.2014 käskkirja nr 259
https://ppoiss.mil.ee/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=895772&key= /

punktiga

2.2

(1) Laevastikku juhib laevastiku ülem, kelle põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse
seaduse alusel kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.
(2) Laevastiku ülem annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi
teenistusalaseid korraldusi.
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(3) Kirjalikud käsud ja korraldused vormistatakse ning registreeritakse vastavalt Kaitseväe
ühtsele asjaajamiskorrale.
(4) Laevastiku ülema tööorganiks on laevastiku koosseisus asuv operatsioonistaap, mida juhib
operatsioonistaabi ülem.
(5) Operatsioonistaabi ülem:
1) nõustab ja toetab laevastiku ülemat tema tegevustes;
2) juhib ja kontrollib staabi tööd ning vastutab talle pandud ülesannete täitmise eest;
3) tagab staabi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste
loomise;
4) esindab Kaitseväge oma pädevuse piires;
5) kontrollib oma alluvate teenistuskohustuste täitmist;
6) täidab Kaitseväe tuukriinspektori ülesandeid;
7) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate antud
ülesandeid.
(6) Operatsioonistaabi ülem annab oma ülesannete täitmisel talle alluvate allüksuste ülematele
ja juhatajatele suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid käske ja korraldusi. Kirjalikud käsud ja
korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt Kaitseväe asjaajamiskorrale.
(7) Laevastiku ülema ülesandeid täidab tema puudumisel operatsioonistaabi ülem. Viimase
äraolekul asendab laevastiku ülemat operatsioonistaabi operatsioonikeskuse ülem või
mereväe ülema poolt määratud tegevväelane.
(8) Sõjalaeva ülem on laevakomandör.
/§ 7 lg 7 sõnastust muudetud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123 p-ga 5.1, link
https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/
§ 8. Laevastiku ülesehitus
Laevastiku koosseisus on:
1) operatsioonistaap;
2) sõjalaevad;
3) mereväekool;
4) tuukrigrupp.
§ 9. Laevastiku allüksuste ülesehitus ja ülesanded
(1) Operatsioonistaabi koosseisus on luurejaoskond, operatsiooni- ja planeerimisjaoskond,
sidejaoskond, lahinguvalmiduse jaoskond ja operatsioonikeskus.
(2) Operatsioonikeskuse koosseisus on lahinguvalvegrupp, mereseiregrupp ja sidegrupp.
(3) Operatsioonistaabi põhiülesanne on:
1) laevastiku ülema tegevuse tagamine;
2) operatsioonikeskuse kaudu ööpäevaringne lahinguvalve ja olukorrateadlikkuse
tagamine;
3) laevastiku luurealase tegevuse koordineerimine;
4) laevastiku väljaõppetaseme ja lahinguvõimekuse hindamine;
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5) laevastiku sõjalistel operatsioonidel osaluse, õppekogunemiste ja mobilisatsiooni
planeerimine;
6) laevastiku logistilise toetuse, töö- ja abivahendite ning meditsiinitoetuse vajaduse
planeerimine;
61) mereväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning süsteemielementide planeerimine
ja korraldamine
7) laevastiku eelarve kavandi koostamine;
8) laevastikule eraldatud vahendite nõuetekohase kasutamise tagamine.
/§ 9 lg 3 p 61 lisatud KVJ 02.06.2017 käskkirja nr 123
https://postipoiss.mil.intra/cgibin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1226432&key=/

p-ga

5.2,

link

(4) Sõjalaeva põhiülesanne laevastiku põhiallüksuse ja peamise võimekandjana on:
1) osalemine sõjalistel operatsioonidel merel;
2) meeskondliku väljaõppe läbiviimine;
3) reservväelaste ettevalmistamine sõjaaja üksuste komplekteerimiseks;
4) rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemine vastavalt antud ülesandele;
5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.
(5) Mereväekooli kui väeliigipõhise väljaõppefunktsiooni kandja põhiülesanded on:
1) Kaitseväes meresõjalise väljaõppe koordineerimine;
2) mereväe väeliigipõhise väljaõppe planeerimine, koordineerimine, ettevalmistamine
ning korraldamine;
3) mereväe väeliigipõhise individuaalse väljaõppe läbiviimine;
4) osalemine teadus- ja arendustegevuses oma pädevuse piires;
5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.
(6) Tuukrigrupi põhiülesanded on:
1) Kaitseväes tuukriteenistuse koordineerimine;
2) meeskondliku väljaõppe läbiviimine;
3) osalemine sõjalistel operatsioonidel merel;
4) reservväelaste ettevalmistamine sõjaaja üksuste komplekteerimiseks;
5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.
§ 10. Laevastiku allüksuse ülema ülesanded
(1) Laevastiku allüksuse ülem:
1) juhib allüksuse tegevust ja vastutab ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise
eest;
2) vastutab üksuse lahinguvalmiduse eest;
3) vastutab distsipliini ja sisekorra eest allüksuses;
4) vastutab kaitseväelaste välja- ja täiendõppe eest, kinnitab koostatud õppematerjalid
ja väljaõppeplaanid;
5) kinnitab üksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid;
6) juhib üksuse õppusi;
7) vastutab ning teostab kontrolli üksuse relvastuse, laskemoona, lahingutehnika ja muu
vara nõuetekohase kasutamise, hoidmise, hooldamise ja säilitamise eest;
8) annab alluvatele kaitseväelastele, ametnikele ja töötajatele teenistus- või tööalaseid
korraldusi;
9) teeb laevastiku ülemale ettepanekuid isikkoosseisu töö- või ametikohtadele
nimetamiseks ja vabastamiseks;
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10) teeb laevastiku ülemale ettepaneku kaitseväelase auastme muutmiseks;
11) vastutab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel kehtestatud
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest allüksuses;
12) korraldab allüksuse kasutusse antud hoonete, rajatiste ja territooriumi sihipärast
kasutamist;
13) tagab tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise
allüksuses;
14) täidab muid talle õigusaktidega või kõrgema ülema antud ülesandeid.
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