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LISA 1
Kaitseväe juhataja 13.12.2016 käskkirjaga nr 296 kinnitatud Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskirja juurde
VÄLJAÕPPEDOKUMENDID
1.	Väljaõppeürituse käsuga sätestatakse väljaõppeüritusega (nt harjutus Konkreetse harjutuse käsu vajaduse määrab kindlaks väljaõppe läbiviija lähtuvalt harjutuse eesmärgist, ülesandest ja läbiviimise tingimustest. Väljaõppe läbiviija on kohustatud harjutuse planeerimisel ja ettevalmistamisel analüüsima valdkondi (nt. administratiiv- ja teenindustoetus, ohutus), millest harjutuse läbiviimine sõltub ning milliseid meetmeid on vaja selle läbiviimiseks rakendada., õppus, lõhkamine, laskeharjutus) seonduvad toimingud ja vastutavad isikud. Käsk koostatakse ja vormistatakse väljaõppeürituse iseloomust lähtuvalt üldjuhul kas standardiseerimisdokumendi „Käskude ning aegade, asukohtade ja piirjoonte tähistamise formaadid“ Standardiseerimisdokument (STANAG 2014). või NATO kollektiivse väljaõppe ja õppuste korraldamise juhise alusel BI-SC COLLECTIVE TRAINING AND EXERCISE DIRECTIVE (CT&ED) 075-003., kui väljaõppeüritusega seotud eeskiri (nt laskeväljaõppe- või lõhkeväljaõppe eeskiri) ei sätesta teisiti. Teiste väljaõppeürituste (nt kursus, õppepäev, seminar) Sätestatakse toimumisaeg, läbiviimise koht, vastutav(ad) isik(ud) ja osaleja(d). Üritust lõpetavas käskkirjas loetletakse ürituse edukalt läbinud osalejad ja vajadusel kirjeldatakse omistatud kvalifikatsiooni. käsud koostatakse ja vormistatakse üksuse asjaajamiskorras sätestatud nõuete kohaselt. Väljaõppeürituse käske annab volituste piires väljaõppe juht.
2.	Plaankonspekt koostatakse puuduva õppevara asemel ja sellega sätestatakse kõik väljaõppe läbiviimise metoodikaga seotud küsimused (alalisa 1-1). Plaankonspekti koostab väljaõppe läbiviija ning selle kinnitamiskorra kehtestab väljaõppejuht  väljaõppejuhisega.
3.	Koolituskaardiga määratakse kõik õppetunni läbiviimise metoodikaga seotud küsimused (alalisa 1-1). Koolituskaardi koostab väljaõppe läbiviija tunni/teema õppematerjali alusel. Koolituskaarti ei kinnitata. Koolituskaardi kasutamiskorra kehtestab väljaõppejuht  väljaõppejuhisega.
4.	Temaatiline plaan koostatakse kursuse läbiviimiseks ja selles sätestatakse kursuse õppekavast ja aastakäsust või osakäsust tulenevad õppeained/-teemad ja nende mahud õppenädalate kaupa (alalisad 1-2 või 1-3). Temaatilise plaani koostamis- ja kinnitamiskorra kehtestab väljaõppejuht väljaõppejuhisega.


5.	Tunniplaaniga määratakse nädalas päevade ja tundide kaupa õppeainete, teemade jaotuse ning nende läbiviijad ja läbiviimiskohad (alalisa 1-4). Tunniplaani koostab väljaõppe läbiviija ning selle kooskõlastamis-, kinnitamis- ja avaldamiskorra kehtestab väljaõppejuht väljaõppejuhisega. 
6.	Päevikus kajastatakse väljaõppes osalejate ees- ja perekonnanimi, õppeained, õppeteemad, ajaarvestus ja õpitulemused (alalisa 1-5). Päeviku kasutamise korra kehtestab väljaõppejuht väljaõppejuhisega.
7.	Väljaõppe ülesannete täitmise kokkuvõttes antakse ülevaade kõrgema ülema käsuga määratud ülesannete täitmisest väljaõppetsüklis või -aastas (alalisa 1-6). Dokumendi koostamis- ja esitamiskorra sätestab kõrgema ülema väljaõppejuhis.
8.	Õppuse esmases kokkuvõttes antakse lühihinnang NATO, mitmeriigilise või riigisisese õppuse eesmärkide saavutamise kohta (alalisa 1-7). Kokkuvõtte koostamis- ja esitamiskorra sätestab kõrgema ülema väljaõppejuhis.
9.	Õppuse lõplikkus kokkuvõttes antakse ülevaade NATO, mitmeriigilisest või riigisisesest õppusest ja kirjeldatakse eesmärkide saavutamist ja õpituvastusi (alalisa 1-8). Dokumendi koostamis- ja esitamiskord sätestatakse õppuse käsuga.
10.	Kursuse tunnistus väljastatakse vajadusel väljaõppe juhi õigusakti alusel kursuse edukalt läbinutele. Tunnistusele kantakse:
10.1	läbitud kursuse nimetus ja maht tundides;
10.2	õppekava kinnitamise käskkirja kuupäev ja number;
10.3	kursuse läbinu auaste, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
10.4	tunnistuse väljaandja auaste, ees- ja perekonnanimi ning amet;
10.5	väljaandmise koht ja kuupäev.
Vajadusel väljastatakse tunnistusele lisa väljavõttega hinnete lehest kursusel läbitud teemade lõikes.

