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NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi põhimäärus 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1.  NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent 

(1) NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent (edaspidi kontingent) on Kaitseväe 
juhatajale vahetult alluv Kaitseväe struktuuriüksus. 

(2) Kontingendi moodustavad Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevad NATO 
küberkaitsekoostöö keskuse heaks töötavad isikud. 

(3) Kontingendi nimetus inglise keeles on The Estonian Contingent of the NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence. 

§ 2.  Esindamine 

Oma ülesannete täitmisel esindab kontingent riiki, Kaitseväge ja NATO küberkaitsekoostöö 
keskust oma pädevuse piires. 

§ 3.  Pitsat, sümbolid ja dokumentide vormistamine 

(1) Kontingendil võib olla Kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat. 

(2) Kontingendil on õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud sümbolid. 

(3) Kontingendil on NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi nimetusega ja 
väikese riigivapi kujutisega dokumendiplank.   

(4) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub kontingent Kaitseväe 
asjaajamiskorrast. 

§ 4.  Asukoht 

Kontingent asub Tallinnas. Kontingendi postiaadress on Filtri tee 12, 10132 Tallinn. 



§ 5.  Kontingendi tegevust reguleerivad õigusaktid 

Kontingent juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest 
kokkulepetest, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest. 

§ 6.  Tegevväelaste ametijuhendite kehtestamine 

(1) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded 
haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele 
määratakse ametijuhendis. 

(2) Kontingendi koosseisus olevate sõjaväelise auastmetega rahuaja ametikoha, millel asub 
tegevväelane, ametijuhendi osas, mis ei käsitle tema ülesandeid NATO küberkaitsekoostöö 
keskuse koosseisus, kehtestab kontingendi ülem/juhataja. 
 
(3) Kontingendi ülema/juhataja ametijuhendi osas, mis ei käsitle tema ülesandeid NATO 
küberkaitsekoostöö keskuse koosseisus, kehtestab Kaitseväe juhataja.  
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2. peatükk 
EESMÄRK, ÜLESANDED JA JUHTIMINE 

§ 7.  Kontingendi eesmärk ja ülesanne 

(1) Kontingendi eesmärk on osaleda NATO küberkaitsekoostöö keskuse töös ning tõhustada 
NATO küberkaitse alast võimekust. 

(2) Kontingendi põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduses alusel 
kehtestatud Kaitseväe põhimääruses. 
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§ 8.  Kontingendi ülem/juhataja 

(1) Kontingenti juhib kontingendi ülem/juhataja, kelle põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe 
korralduse seaduse alusel kehtestatud Kaitseväe põhimääruses. 

(2) Kontingendi ülem/juhataja annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju, käske ning kirjalikke 

ja suulisi teenistusalaseid korraldusi. 

(3) Kirjalikud käsud ja korraldused vormistatakse ning registreeritakse vastavalt Kaitseväe 

ühtsele asjaajamiskorrale. 

(4) Kontingendi ülema/juhataja äraolekul asendab teda Kaitseväe juhataja määratud 
tegevväelane. 
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§ 9.  Kontingendi koosseis 

(1) Kontingendil puuduvad allüksused ning kontingendi koosseisus ameti- ja töökohad 
jaotuvad NATO küberkaitsekoostöö keskuse allüksuste vahel. 

(2) Kontingendi koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse ning jaotuse NATO 
küberkaitsekoostöö keskuses, arvestades NATO küberkaitsekoostöö keskuse ülesehitust, 
kehtestab Kaitseväe juhataja. 


