
[AVALIK]

Kaitseministeeriumi  valitsemisala  arengukava  2020-2023  kirjeldab  sõjalise  riigikaitse
arengueesmärgid  ja  nende  saavutamiseks  kuluvad  ressursid,  mille  määramisel  lähtutakse
riigikaitse  arengukavast  2017-2026,  Kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ning NATO
väevõime-eesmärkidest. 

2018.   aastal  jätkus  Eesti  sõjalise  kaitse  hoogne  arendamine.  2.-14.  maini  leidis  aset
järjekorras  teine  suurõppus  „Siil“,  mis  üle  18  tuhande  osalejaga  kujunes  läbi  aegade
suurimaks sõjaliseks õppuseks taasiseseisvunud Eestis ja suuruselt teiseks õppuseks NATO-s
2018.  aastal.  Lisaks  tavapäraseks  saanud  lahingülesannete  harjutamisele  andis  õppus
võimaluse testida regionaalse detsentraliseeritud juhtimise võimet läbi maakaitseringkondade.
Maakaitseringkonnad  tagavad  riigikaitse  laia  käsitluse  rakendamise  ning  tsiviilasutustega
sünkroniseeritud  tegutsemise  kriisi-  ja  sõjaolukorras.  Oktoobri  lõpus  toimus  Kaitseväes
pataljoni  mahus  välkõppus  „Okas“,  kus  osales  647 Toetuse  väejuhatuse  logistikapataljoni
tegev-  ja  reservväelast.  Oleme  reservväe  valmidusõppuste  korraldamisel  mitte  ainult
Baltikumis, vaid kogu Euroopas teenäitajad. 

Möödunud aastal kasvas Kaitsevägi 135 tegevväelase võrra kokku 3422 tegevväelaseni. 2019.
aastal tehti erakorraline otsus tõsta tegevväelaste keskmine palk senise ca 30% pealt tasemeni
33% üle Eesti  keskmise.  Kaitseväe sihikindla  pingutuse tulemusena ajateenijate  väljaõppe
kohandamisel  kahanes  väljalangevus  ajateenistusest  2018.  aastal  rekordiliselt  madalale
tasemele.

2018.  a  võeti  vastu  viimased  16 jalaväe  lahingumasinat  44-st  ning  allkirjastati  leping  12
liikursuurtüki  Kõu  soetamiseks  Lõuna-Koreast.  Soetati  suurekaliibrilist  (120mm,  155mm)
laskemoona,  täiendav  kogus  tankitõrje  rakette  Javelin  ning  rivisõidukeid  Saksamaalt  ja
Hollandist.

Kaitsevalmiduse   tagamiseks  on   viimastel  aastatel  võetud  siht  oluliselt  suurendada
investeeringuid  laskemoonavarudesse.  2019.  aastal  täiendatakse  sõjaaja  üksuste
laskemoonavarusid mahus 75,5 miljonit eurot. Aastatel 2020-2023 lisandub sellele veel 172
miljoni  eurone  investeering,  millele  lisandub  riigi  kaitseinvesteeringute  programmi  iga-
aastased 20 miljonit.  Lisaks  toetavad sõjaaja  laskemoonavarude täiendamist  suures  mahus
Ameerika  Ühendriigid.  Investeeringud  kaitsevalmidusse  ja  lahinguvarudesse  ning
välkõppused näitavad, et võtame oma sõjalist kaitset tõsiselt. Seda on tehtud suuresti muude
tegevuskulude süsteemse vähendamise arvelt. 

Möödunud  aastal  jätkus  Kaitseväe  ja  Kaitseliidu  taristu  areng.  Renoveeriti  Kaitseliidu
Männiku  lasketiir,  Tapale  püstitati  kaks  kasarmut,  tehnika  varjualused  ja  hooldus-
õppegaraažid. Koos liitlastega rekonstrueeriti  sõdurikoduks vana söökla ja võeti kasutusele
Ameerika  Ühendriikide  eelnenud  aastatel  ehitatud  objektid.  Valmis  Tapa  lähiharjutusala
esimene  etapp  ja  esimesed  õppesõiduväljaku  elemendid.  Jõhvis  sai  valmis  kaasaegne
tehnikapark.  Valmisid  regionaalse  õhuoperatsioonide  juhtimiskeskuse  hoone  Juhkentali
linnakus,  rekonstrueeriti  Kellavere radariposti  taristu  ja käivitati  Ämari  uus reoveepuhasti.
Nursipalu  harjutusvälja  sihtmärgiala  ehitusel  jõuti  tulemuseni,  mis  võimaldas  läbi  viia
miinipilduja laskmised, töödega lõpetatakse 2019 aasta suveks. Ameerika Ühendriikide toel
valmisid Ämari  lennubaasis  täiendavad lennukite  hooldusangaar,  eskadrilli  operatiivhoone,
kaubakäitlus perroon ja ühiselamu tüüpi kasarm. 



Uus arengukava tagab kõigi kehtivas arengukavas ette nähtud suuremahulised arendused: 
- käsitulirelvade ja  kuulipildujate välja vahetamine; 
- öövaatlusseadmete ning kuuli- ja killuvestide hankimine; 
- 1. jalaväebrigaadi mehhaniseeritud jalaväepataljoni loomine; 
- 2. jalaväebrigaadi ja maakaitsestruktuuri transpordivahendite soetamine; 
- uute maakaitsekompaniide varustamine; 
- lasermatkeseadmete soetamine; 
- pikamaa tankitõrjesüsteemide hankimine; 
- õhuseireradarite  mobiilsuse  tagamine  ja  õhuoperatsioonide  juhtimiskeskuse

väljaehitamine; 
- mereseire arendamine; 
- miinilaevade moderniseerimine; 
- brigaadide tagala- ja pioneerivõime arendamine; 
- liitlastega koostöövõimelise juhtimis- ja sidevõime arendamine; 
- 2. jalaväebrigaadi õhutõrjeradari ja tulejuhtimiskeskuste soetamine; 
- pataljonide meditsiinikomplektidega varustamine; ning 
- NATO nõuetele vastava merelise sidevõime loomine. 

Täiendavate arendustena näeb arengukava ette: 
- Kaitseväe keskse juhtimisvõime olulise arendamise; 
- uue väeliigina tegevust alustanud küberväejuhatuse täieliku varustamise; 
- 12 liikursuurtüki ning toetustehnika hankimise; 
- alustatakse  tankitõrje  granaadiheitjate  väljavahetamisega,  2023.  aastaks  on  1/3

Kaitseväe struktuurist uued granaadiheitjad; 
- täielikult saavad varustatud mõlema brigaadi pioneeripataljonid; 
- brigaadide tagalapataljonide täielik varustamise; 
- 1. jalaväebrigaadi modulaarse välihaiglalahenduse valmimise; 
- jätkatakse Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni varustamist. 

Õhuvägi  saab  2019.  aastal  kasutusse  lennukid  M-28.  Jätkub  Ämari  õhuväebaasi
kaasajastamine.  Õhuseire  radarid  saavad  „oma-võõras“  tuvastusvõime.  Samuti  otsustati  jätkata
lennuki An-2 kasutamist, säilitamaks operatiivne tulekustutusvõime harjutusväljadel.

Mereväe  varustusse  lisanduvad  planeerimisperioodil  2  patrullkaatrit  ja  mobiilsed
mereseireradarid,  millega  senisest  paremini  saab  tagatud  mereseire  hukukindlus.  Samuti
ehitatakse täies mahus välja NATO nõuetele vastav laev-kallas sidesüsteem BRASS.

Kaitseliidu osas suureneb iga-aastane tegevustoetus üle 1 miljoni euro võrra aastas, ulatudes
2023.  aastaks  üle  43  miljoni  euroni.  Lisaks  sellele  jätkatakse  Kaitseliidu  põhjal
formeeritavatele maakaitseüksuste varustamist  samaväärselt sarnaste ülesannetega Kaitseväe
üksustega. Seekordne arengukava näeb ette nii täiendavate ametikohtade loomise Kaitseliitu,
isikuvarustuse  hankimise  vabatahtlikele  üksustele,  jätkatakse  isamaalise  hariduse
programmiga. 

Jätkuvalt  pöörame  riigikaitse  arendamisel  suurt  tähelepanu  luure  ja  eelhoiatuse
valdkondadele, selle  arengukava  raames  investeerime  suures  mahus  nii  Kaitseväeluure
kui  Välisluureameti  erinevatesse võimetesse.  Lisaks  sõjalise  kaitse  arendamisele   näeb
arengukava  ette  vahendid  teadus-  ja arendustegevuse  edendamiseks,  samuti toetusi Eesti
kaitsetööstussektorile, mille kogumaht 2018. aastal kasvas 800 000 euroni. 



Võimearenduste  osas  võeti  arvesse  ka  NATO  vastavad  ettepanekud.   Perioodil  suureneb
Kaitseväe  välisteenistujate hulk,  seda  mh  loodavasse  Põhja  diviisi  lähetatute  näol.  Jätkub
Kaitseväe ja Kaitseliidu taristu, sh harjutusväljade arendamine.

2023. aastal on Eesti Kaitsevägi varustatud kaasaegsete side- ja juhtimissüsteemidega ning
moodsate  tankitõrjesüsteemidega,  1.  jalaväebrigaadi  koosseisus  on 3 soomustatud  (neist  1
jalaväelahingumasinatel  ja  2  ratassoomukitel)  pataljoni,  2.  jalaväebrigaad  on  kiiremini
formeeritav  ja  mobiilsem,  oluliselt  mobiilsemale  maakaitsestruktuuri  4  pataljonile  on
lisandunud  kergejalaväekompaniid,  Kaitseväe  võitlejad  on  paremini  kaitstud  (kuuli-  ja
killuvestid),  varustatud  kaasaegsete  käsitulirelvade  ja  kuulipildujatega  ning  suutelised
kimbutama  vastast  ka  pimedas,  2.  jalaväebrigaadi  õhutõrje  on  märgatavalt  tõhusam,
paranenud  on  lahingutoetusvõime,  õhuseire  on  mobiilsem  ja  hukukindlam  ning  välja  on
arendatud  sõjaaja  vajadustele  vastav  ja  liitlaste  merelist  toetust  võimaldav  mereside  ja
-olukorrateadlikkus. 

Järjekordne Kaitseministeeriumi 4-aastane arengukava tagab, et riigikaitse arengukavas 2017-
2026  püstitatud  eesmärkide  saavutamisega  ollakse  planeeritud  ajaraamis.  Riigikaitseliste
investeeringute  fookuses  on  reaalselt  mehitatud  ja  komplekteeritud  lahinguvõimelised
üksused, mis on usaldusväärse eelhoiatuse alusel võimalikult lühikese etteteatamisega valmis
koos liitlastega ohule reageerima.
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