
 
 
                  TALVELAAGRI JUHEND 

JÕGEVA MAAKOND, PÕLTSAMAA VALD 21.02. - 23.02.2020 
 

I. EESMÄRK 
Viia läbi Noorte Kotkaste erialalaager. Laagri temaatika laskur.  
 
II. AEG ja KOHT 
Laager toimub  21. veebruar - 23. veebruar 2020 Põltsamaa vallas, Jüri külas, Kirna VK. 
Kogunemine Kirna VK,  mandaat 21.02. kell 17:00, lõpp 23.02. kell 19:00.  
Rühmapäevikusse kantavate tundide arv 50 h.  
 
III. KORRALDAJAD 
Laagri korraldab NK Jõgeva Malev koostöös Kaitseliidu Jõgeva malevaga.  
Laagri ettevalmistav toimkond: Kristian Vaarpuu ja instruktorid. 
 
IV. OSAVÕTJAD  

Talvelaagrist võtavad osa Jõgevamaa NK rühmade 12-18 aastased liikmed eelregistreerumise 

alusel, arvulist piirangut ei ole.  
Lisa 1. lapsevanema luba. 
 

V. TEGEVUS LAAGRIS 

 ohutustehnika; 

 automaatrelva õpe; 

 teadmiste kontroll ohutustehnika ja automaatrelv teooria, kuivtreening (kes ei läbi, ei saa 
praktilises laskmises osaleda); 

 automaadi laskmine 200m tiirus; 

 öine laskmine; 

 air-soft mängud. 
 

Kogu tegevus toimub õues. 
 
VI. ÜLESANDMISE KORD 
Mitteosalemisest või osalemisest vajalike andmetega edastada info e-posti aadressile 
kristian.vaarpuu@kaitseliit.ee hiljemalt 14. veebruar 2020 kell 12:00.  Laagriga seonduv teave 
telefonil  55 536 603 (Kristian).  
Noorkotkas, kes on ennast registreerinud ning mõjuva põhjuseta ei osale laagis, ei saa 
järgmises laagris osaleda. 
 
VII. MAJUTAMINE JA VARUSTUS 
Igal osalejal peab kaasas olema lapsevanema loal kirjas olev varustus. Ööbimine toimub 
sisetingimustes. 
 
VIII.  KORD LAAGRIS 
Kord tagatakse laagri toimkonna poolt. 
Laagrisse registreerimisleht lisatud.  
Laager toimub iga ilmaga! 
 
 
 
Kristian Vaarpuu      
Noorteinstruktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

              

mailto:kristian.vaarpuu@kaitseliit.ee


Lisa 1. 
 

LAPSEVANEMA TEATIS 
Talvelaager 2020 

Eesti, Jõgevamaa, Põltsamaa vald 21.02.-23.02.2020 
 
EESMÄRK 

Viia läbi Noorte Kotkaste erialalaager laskur.  
 
KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD: 
Laagri korraldab NK Jõgeva Malev.  
 
Korraldajad ei vastuta mistahes kahju eest, mille tingis osaleja ettevaatamatu käitumine või tema poolt 
ohutusnõuete või korraldava koosseisu juhiste eiramine. Korraldajatel on õigus avaldada laagri käigus tehtud 
fotosid ja videomaterjali organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites. 
 
Ööbimine sisetingimustes. 
 
KOHUSTUSLIK VARUSTUS: 

Jr.nr. Nimetus Kogus Märkus 

1.  Laagrivorm komplektne Kellele on väljastatud 

2.  Talvemüts 1  

3.  T-särk  3   

4.  Nahksaapad/matkasaapad/kummikud 1  

5.  Aluspesu 3   

6.  Soe pesu 
 

1  

7.  Sokid 4 paari  

8.  Kampsun 1 Kraega 

9.  Tööriided 1 Kannatavad määrimist ja katki minemist 

10.  Töökindad 2 paari  

11.  Vihmariided 
 

1  

12.  Villased sokid 
 

2 paari  

13.  Taskulamp 1 Lisapatareid 

14.  Meditsiini pakk 
 

1  

15.  Märkmik/kirjutusvahend 1  

16.  1,5 l plastpudel 1 Täidetud puhta veega 

17.  Isikliku hügieeni vahendid  
 

1 Vähemalt hambahari ja pasta. 

18.  Nuga 1 Tasku- või vutleris nuga 

19.  Vahetusjalanõu siseruumides 
 

1  

Laagrisse on keelatud kaasa võtta klaastaarat, alkoholi, narkootilisi aineid ja tubakatooteid. 
Elektroonikaseadmed on keelatud. Korraldaval koosseisul on õigus varustust kontrollida ja keelatud esemed 
hoiule võtta. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Lapsevanema nõusoleku/kooskõlastuse leht (esitada võistluste alguses) 
 
Olen nõus oma lapse …………………………………………………………………………………….  
           (ees- ja perekonnanimi TRÜKITÄHTEDEGA)  
osavõtuga Talvelaager 2020  Eestis Jõgevamaal, 21.02.-23.02.2020.a.  
Kinnitan, et lapse tervis võimaldab tal laagris osaleda ja olen teadlik kohustusest lapse terviseseisundi kohta 
korraldajatele õiget ja täielikku  informatsiooni anda. Olen rääkinud lapsele võimalikest ettetulevatest ohtudest 
ning lapse kohustusest täita ohutusnõudeid, laagri sisekorda ja juhendajate instruktsioone. Vastutan lapse hea 
käitumise eest. 
Laagris osalemise eelduseks on ohutustehnika- ja laagrikorra hea tundmine ja täitmine.  
 
Lapsevanema(te) kontaktandmed: 
Ees- ja perekonnanimi:  ……………………………………………...................………….. 
Kodune aadress:  ………………………………………………………………….................. 
Telefoninumber:  ........................................................................................................... 
Kas on toite, mida laps ei tohiks süüa (talumatus)?: ……………………………………….. 
Informatsioon lapse tervisliku seisundi kohta (hiljutised haigused ja vigastused, allergiad jmt) 
 
.................................................................................................................................... 
Laps, kes peab ravimeid tarvitama, peab ise teadlikult hoolitsema, et ravimid võetud saaksid. 
 
Lapsevanem……………………………………………………………….. (allkiri, kuupäev)  


