
 
 

 

 

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmine 

 

Sooviavaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid: 

 

 2 (kaks) dokumendifotot. 

 Kaitseliidu seaduse alusel välja antud tervisetõend;  

 Kaitseliidu malevaga/küberkaitseüksusega või Naiskodukaitsega liitumise avalduse 

juurde ankeet. 

 

Digifotot liikmekaardi jaoks on võimalik teha aadressil Ülikooli 6A, Kapitali maja, 

fotopood Fotoluks või Photopointi ning Asko Foto esindustes (firmadega on kokkuleppe, et 

nad saadavad digifoto e-mailile marge.lippur@kaitseliit.ee või kristi.lind@kaitseliit.ee). 

Fotograafi juures tuleb öelda, et tegu on Kaitseliidu liikmega.  
 

Tegev- ja toetajaliikmeks astumisel võetakse sooviavaldusele kahe Kaitseliidu  

tegevliikmest (staažiga üle ühe aasta) soovitaja allkirjad, koos põhjendusega. 

 

Sooviavaldus koos nõutud dokumentidega esitatakse malevkonna, üksikkompanii või üksikrühma 

juhatusele.  

Dokumentide koopiaid saab teha malevas.  
 
 

 
Kaitseliidu liikmemaks on 12 eurot aastas. 
 
Liikmemaks peab olema tasutud igal aastal. 
 
TASUMINE INTERNETIPANGA KAUDU 
Saaja: KAITSELIIT 
Saaja arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007 
Viitenumber: 62020100135 
Selgitus: nimi, liikmemaks, aasta, allüksus  (Näiteks: Juhan Juurikas, liikmemaks 2018, Akadeemiline 
malevkond). 
 
 
Allüksuse all mõeldakse malevkonda, üksikkompaniid või motorühma.  
Tartu maleva allüksused on: I malevkond, Akadeemiline malevkond, Tamme malevkond, Elva 
malevkond, Põhja-Tartumaa üksikkompanii, Lõuna-Tartumaa üksikrühm ja Motoriseeritud 
üksikrühm. 
 
 
Kui tasutakse teise või mitme inimese eest, tuleb selgitusse kirjutada ka nende inimeste nimed, kelle  
eest ülekanne on tehtud. 
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DIGIPILDI allalaadimisel  
 
 
1. ID-kaardi haldusvahend  
- ava ID-kaardi haldusvahend 
- kliki üleval paremal pildi kohal oleval lingil "Laadi pilt" 
- sisesta PIN1 
- kliki pildi all oleval lingil "salvesta" ning salvesta pilt kettale. 
Pildi nimeks pane oma ees- ja perekonnanimi, saada meilile marge.lippur@kaitseliit.ee  
 
 
2. Eesti.ee riigiportaalist 
 
- sisesta aadressiribale järgmine aadress: http://www.eesti.ee 
 
- kliki paremal oleval nupul *Sisene* ning kasuta autentimiseks endale sobivat moodust (ID 
kaart või pangakonto jne). 
 
- nüüd vali ülevalt menüüribast *E-teenused* 
 
- seejärel vali *Kodanikule* alajaotusest: *Riik ja kodanik * (näita kõiki teenuseid) ning *Isikut 
tõendavate dokumentide päring* 
 
- lehe all osas kuvatakse isikuandmed ning seal on ka pilt 
 
- klõpsa parema hiireklahviga pildil ja vali arvutisse salvestamiseks: *Save Picture as...* 
(Salvesta pilt nimega ...) 
 
- salvesta pilt arvutisse ja pane faili nimeks oma ees- ja perekonnanimi. Muuda ära ka faili 
laiend: .pdf asemele kirjuta .jpg 
 
Teine võimalus (kui eelnev ei taha õnnestuda) on foto peal teha parema hiireklahviga klõps ja 
valida *copy*, võtta lahti arvutis leiduvatest programmidest Paint, kleepida pilt sinna (*paste*) 
ning valida seejärel *save as* antud valikutest jpg laiend ning salvestada pilt oma arvutisse. 
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