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KAITSEMINISTRI PÖÖRDUMINE 
 
 

2007- riigikaitse tulevikku vaatamise aasta 
 
Ametisoleva valitsuse jaoks on sõjaline 
riigikaitse äärmiselt prioriteetne valdkond. 
See peegeldub võrdlemisi ambitsioonikast 
koalitsioonileppest ja valitsuse 
tegevusplaanist ning nüüd juba ka raske 
tööga leitud üksmeelest kaitseväe korralduse 
seaduse kinnitamiseks valitsuses. Käesoleva 
artikli kirjutamise ajaks on valitsus nimetatud 
eelnõu Riigikogule üle andnud  ning läbinud 
ka esimese lugemise. Selle seaduseelnõu 
vastuvõtmist, pärast sisulist ja põhjalikku 
menetlemist, ootavad paljud. Kaitseväe 
korralduse seadust on eelkõige vaja Eesti 
Kaitseväele, et kaitseväe arenguks vajalikud 
juhtimisotsused langetataks õiguslikku 
selgust ja kindlust pakkuvas juriidilises 
raamistikus.  
 
Kaitseministeerium ning kaitsevägi on 
praegu ametis uue, 10-aastase arengukava 
koostamisega. Edasiminek on olnud piisav, 
püsime endale püstitatud graafikus. 1. 
oktoobriks 2008 tahame arengukava esitada 
heakskiitmiseks valitsusele. Arengukava 
rakendumine täies mahus sõltub samas 
suuresti sellest, kas kaitseväel on järgmiseks 
10 aastaks olemas tegutsemiskindlus. Seda 
kindlust peab pakkuma kaitseväe korralduse 
seadus. 
 
Teadmine, et kaitseväe korralduse seaduse 
menetlemise teatepulk on edukalt üle antud 
Riigikogule, võimaldab kaitseministeeriumil 
2008. aastal seada oma sihid korralduslikelt 
küsimustelt ümber teistele, samuti 
pikaajalistele, kuid otsesemalt sõjalise 
riigikaitsevõimega seotud küsimustele. 
Oleme võtnud endale möödapääsmatu, 
keerulise ning vastutusrikka ülesanne – võtta 
enne aasta lõppu valitsuses vastu sõjalise 
riigikaitse arenguplaan aastateks 2009-2018. 
Lähtuvalt endale võetud ülesannetest andsin 
kaitseministrina poliitilise suunise – nn 
algatusdirektiivi – nimetatud arenguplaani 
koostamiseks.   
 
Meie sõjalise riigikaitse arenguplaani 2009 – 
2018 koostamine lähtub Eesti Vabariigi, 
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja 
Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
alusdokumentidest (julgeolekupoliitika 

alused, sõjalise kaitse strateegiline kava, 
NATO strateegiline kontseptsioon, NATO 
kõikehõlmav poliitiline juhis, EL 
julgeolekustrateegia jt).  
 
Riigikaitse eesmärkide täitmiseks 
määratletakse ja arendatakse sõjalisi 
võimeid, lähtudes rahvuslikest vajadustest ja 
NATO kaitseplaneerimise protsessis 
määratletud eesmärkidest. Eesti Vabariigi 
vastu suunatud sõjalise agressiooni korral on 
Eesti sõjaline kaitse kavandatud Põhja-
Atlandi lepingu artiklis 5 ettenähtud 
kollektiivkaitse operatsioonina ja iseseisva 
kaitsevõime arendamine toimub kooskõlas 
integreerumisega NATO kollektiivkaitse 
süsteemi.  
 
Eesti ja NATO suhted pole lihtsalt 
kahepoolsed suhted partnerite vahel – me 
oleme osa NATOst kui tervikust ja nii tuleb 
ka meie kaitseplaneerimise suhet NATO 
planeerimisprotsessiga käsitleda. Teisisõnu, 
meie kaitseplaneerimise edukus ning 
järgmiseks kümnendiks seatavad eesmärgid 
oma põhivõimete arendamisel moodustavad 
ühtlasi ka meie panuse NATO kollektiivsesse 
kaitsevõimesse. 
 
Meie riigi kaitsevõime tagamiseks on 
endiselt väga oluline jätkata jalaväebrigaadi 
väljaarendamisega. Peame siduma selle 
NATO väestruktuuriga. Brigaadile on vajalik 
õppida tegutsema kõrgemate formatsioonide 
koosseisus, mis tagaks NATO standarditele 
vastava väljaõppe ning annaks suuniseid 
brigaadi staabi ja üksuste arendamiseks. 
Lisaks annab see staabiohvitseridele 
kogemusi NATO operatiivplaneerimise 
süsteemis.  
 
Selle, nagu ka iga teise kaitsevõime 
arendamist puudutava küsimusega, on 
otseselt seotud meie personalipoliitika – 
teisisõnu, meie võime värvata ja hoida 
sõjalise riigikaitse süsteemis hästi 
motiveeritud, haritud ning teotahtelisi inimesi. 
Viimastel aastatel on Eesti kaitseväe 
kaaderkoosseis vähenenud. Selle trendi 
peatamine käesoleval aastal ning 
kaaderkoosseisu jätkusuutlikuks kasvuks  
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vajalike eelduste planeerimine on ka 
keskpika arenguplaani koostamisel kriitilise 
tähtsusega. Värbamiskeskuse loomine 
Kaitseressursside ameti koosseisu on üks 
olulistest sammudest kaitseväe 
personalipoliitika arendamise kvalitatiivses 
edasiliikumises. 
 
NATO on olulisim sõlmpunkt globaalses 
julgeolekuarhitektuuris. Eesti osana sellest 
korraldusest aitab oma panusega lisada 
julgeolekut ja stabiilsust kogu maailmas. 
Osaleme oma kaitseväelastega NATO 
missioonidel, milledest tähelepanuväärseim 
ja prioriteetseim on täna kindlasti Afganistan. 
NATO liikmesriigid võtsid endale Istanbuli 
tippkohtumisel 2004. aastal kohustuse olla 
suuteline panustama 8% maaväe 
koosseisust rahvusvahelistele 
operatsioonidele ning hoidma 40% kiire 
ümberpaiknemise valmiduses osalemaks 
rahvusvahelistel operatsioonidel. Peame 
arvestama oma kohustusi osalemisel NATO 
kiirreageerimisjõududes ja Euroopa Liidu 
lahingugruppides. Nendest põhimõtetest 
lähtume ka järgmise kümnendi 
kaitseplaneerimises.  
 
Eesti peab olema võimeline liitlasvägede 
vastuvõtmiseks kriisiolukorras ning 
rahvusvaheliste operatsioonide toetamiseks. 
Niinimetatud vastuvõtva riigi toetuse 
tagamiseks peame tõhustama koostööd 
tsiviilstruktuuridega ja arendama välja 
ettenähtud mahus vastava infrastruktuuri. 
Eelkõige tähendab see Ämari lennuvälja ja 
Miinisadama väljaehitamist.   
 
Eesti riigikaitse alusdokumentidest lähtub, et 
Eestit kaitstakse totaalkaitse põhimõttel. 
Muuhulgas tähendab see, et peame jätkama 
reservväelaste väljaõpet. Samas, statistikat 
vaadates ilmneb, et kaitseväeteenistuse 
läbivate noorte arv ei ole piisav. Sellele 
seavad piiranguid tervisenõuded, meie 
infrastruktuuri võime toetada ajateenijate 
väljaõpet ja mingil määral siiski ka soov 
ajateenistusest kõrvale hoida – viimane on 
küll on selgelt vähenev tendents ning 
sotsioloogilised uuringud näitavad, et 
ajateenistuse läbinud kutsealused on sellega 
ka rahul. Kokkuvõtlikult – kuigi ajateenistust 
on Eesti poliitikas erinevatel ajahetkedel 
kahtluse alla püütud seada, siis võib üsnagi 
kindel olla, et lähikümnend selles muutust ei 
too. Veelgi enam – ka 10-aastase 
arengukava koostamise lähtealusteks on 
arusaamine, et ajateenistus on oluline 
värbamisväli kaadrikaitseväelaste  

 
järelkasvuks, peamine vahend kaitseväe 
operatiivstruktuuri mehitamiseks ning oluline 
vahend kaitsetahte kasvatamiseks. Küll aga 
on valmimas analüüs ajateenistuse 
tõhustamiseks ja üks võimalik 
lahendusvariant on ajateenistuse osaline 
lühendamine nendele, kes ei oma eeldusi 
ega soovi oma edasist professionaalset 
karjääri kaitseväega siduda.  Samuti tuleb 
analüüsida ajateenistusest vabastamise ja 
ajapikenduse andmise aluseid. 
 
Reservarmee väljaõpetamine ajateenijate 
baasil omab praktilist mõõdet juhul, kui on 
tagatud ajateenistuse läbinute oskuste ja 
teadmiste säilimine ja arenemine ka pikemas 
perspektiivis. Senini on suutlikkus 
reservõppekogunemisi vajalikul määral läbi 
viia olnud puudulik. Peame kõikidele 
ajateenistusse asunutele planeerima 
regulaarsete reservõppekogunemiste 
läbiviimise.  
 
Olen oma esimesel ametiaastal 
kaitseministrina püüdnud külastada 
maksimaalselt palju erinevaid sõjaväelisi 
objekte. Kuigi viimastel aastatel on 
infrastruktuuri arendamises toimunud olulisi 
edasiminekuid, peavad paraku ka täna 
paljud kaitseväelased ja ajateenijad 
väljaõppeks kasutama linnakuid, mis ei vasta 
tänapäeva nõuetele ega õigustatud 
ootustele. 10-aastase arenguplaani raames 
peame tagama Tapa ja Võru 
väljaõppelinnakute ehituse lõpuleviimise ning 
võtma vastu lõpliku otsuse Jägala linnaku 
ehitamise osas. Jägalasse linnaku rajamine 
võimaldaks meil sinna ümber paigutada ka 
Tallinna garnisoni väeosad.  
 
Eesti sõjalise riigikaitse keskpikas 
planeerimistsüklis on Kaitseliidul Eesti 
kaitsedoktriini seisukohalt oluline roll. Eesti 
sõjalise riigikaitse korraldamine läbi 
kaitseringkondade haakub Kaitseliidu 
territoriaalsusel ja vabatahtlikkusel põhineva 
ülesehitusega ning võimaldab sellele anda 
realistliku ja täidetava sõjalise 
ülesandepüstituse. Juba 2008. aasta kaitse-
eelarves kasvas Kaitseliidu osa 
proportsionaalselt kiiremini ülejäänud 
valitsemisala eelarvest. Pean selle trendi 
jätkamist oluliseks. Samuti tuleb seista 
kindlad selle eest, et Kaitseliidu 
varustushanked, infrastruktuuri arendus ja 
väljaõppesüsteem peavad olema 
integreeritud kaitseväe vastavate 
protsessidega. 
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Viimaste kümnendite kogemus sõjalistest 
konfliktidest näitab, et need algavad õhust. 
Eesti sõjalise riigikaitse planeerimisel ei ole 
võimalik seda tõsiasja kuidagi ignoreerida. 
Täna teostab NATO õhuruumi puutumatuse 
tagamiseks Balti riikide õhuruumis  turvet 
NATO kollektiivselt, kandes ka suure osa 
vastavast finantskoormast. Oleme lubanud, 
et hiljemalt 2018. aastaks oleme võimelised 
selle kulu ise kandma. Ometigi ei ole täna 
veel lõpuni selge, milline saab õhuturbe 
lahendus pärast 2018. aastat olema – 
erinevaid alternatiive on mitmeid ning need 
erinevad nii potentsiaalse 
investeeringuvajaduse, jooksvate kulude kui 
ka ambitsiooni poolest. Et olla valmis aasta-
paari pärast tegema otsuseid, peame täna 
võimalikke lahendeid hoolega analüüsima. 
Märgin aga siiski – olenemata sellest, kes ja 
milliste vahenditega tagab peale 2018. 
aastat Eesti (st NATO) õhuruumi 
puutumatuse, peame järgmiste aastate 
jooksul tegema vajalikud investeeringud 
selleks, et Ämari Lennubaasil oleks võime 
siinseid õhuturbeoperatsioone teostada.  
 
Viimasega on tihedalt seotud Eesti 
omamaine otsingu- ja päästevõime. Lühidalt 
öeldes – õnnetuste juhtudes meie õhuruumi  
 
 
 
 

 
kaitsva püüdurhävitajaga peame suutma läbi 
viia otsingu- ja päästeoperatsioone. Viimase 
aasta jooksul on ajakirjanduses selle teema 
raames seatud rõhuasetust 
institutsionaalsete küsimustele – kas 
õhupääste peaks olema õhuväe või piirivalve 
koosseisus? Kuigi olen endiselt seisukohal, 
et riikliku lennupäästestruktuuri jaoks on õige 
koht just õhuväe koosseisus, on täna sellest 
olulisem teadmine, et oleme siseministriga 
ühel nõul mitmes tähtsas küsimuses – 
nimelt, et peame ühtedele alustele viima 
meie kopteribaasi, tehnilise hoolduse, 
väljaõppe ja pilootide tasustamise. Kui need 
küsimused on lahendatud, on tagatud ka 
sisuline otsingu- ja päästevõime. 
 
Oleme 10-aastase arenguplaani 
koostamisega võtnud endale suure 
ülesande. Kukla taga kammitseb meid 
teadmine eelmise arenguplaani, nn KSAP 
2010 suhtelisest ebaedust. Oleme võtnud 
endale eesmärgiks mitte ainult hästi 
planeerida, vaid oluliselt tõsta ka 
planeerimise kui protsessi kvaliteeti. 
Rõõmustav on aga see, et seni nähtu ning 
kogetu baasil võin kinnitada, et me saame 
sellega kaitseministeeriumi ja Kaitsejõudude 
Peastaabi koostöös hästi hakkama. 
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TEGEVUSARUANNE 
 
Organisatsioon ja inimesed 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisu kuuluvad ministeerium koos ministeeriumile 
otsealluvusega asutustega ning Kaitsejõud (kaitsevägi koos Kaitseliiduga), samuti riigi asutatud 
sihtasutused ja ettevõtted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seisuga 31.12.2007 
 
 
Kõik ülaltoodud skeemil näidatud Kaitseväe asutused ei ole iseseisvad majandusüksused. 
Organisatsiooni toimimise efektiivsemaks muutmiseks toimub järk-järguline, kuid pidev protsess 
majandustegevuse tsentraliseerimise suunas. Asutuste nimekiri, mis tegutsesid 2007.aastal 
iseseisvate raamatupidamisüksustena, on esitatud raamatupidamise aastaaruandes lk 56.  
 

KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA 2007 

KAITSEMINISTEERIUM 

Teabeamet,  
Laidoneri Muuseum,  
Seli Tervisekeksus, 

Kaitseressursside Amet. 

SA Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus 

Riigikaitse Edendamise 
SA 

KAITSEJÕUDUDE 
PEASTAAP, Põhja 

Kaitseringkonna Staap, Lõuna 
Kaitseringkonna Staap, 

Tallinna Erikaitsepiirkonna 
Staap, Lääne-Saarte 

Erikaitsepiirkonna Staap. 

KAITSEVÄGI 

AS E-Arsenal 

MAAVÄGI (Maaväe Staap, 
Tapa Väljaõppekeskus, 

Rahuoperatsioonide Keskus, 
Üksik-Sidepataljon, 

Kuperjanovi ÜJP, Viru ÜJP, 
Pärnu ÜJP, Üksik-vahipataljon, 

1. Jalaväebrigaadi Staap, 
Scoutspataljon).  

MEREVÄGI  
(Mereväe Staap, 
Mereväebaas,  

Miinilaevade Divisjon). 

ÕHUVÄGI 
(Õhuväe Staap, Lennubaas, 

Õhuseiredivisjon). 

KV otsealluvusega asutused 
(KV Logistikakeskus, 

Luurepataljon, KV Ühendatud 
Õppeasutused, KV Võru 

Lahingukool). 

KAITSELIIT 
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2007. aasta lõikes oli keskmine töötajate arv kaitseministeeriumi valitsemisalas 3684. Võrreldes 
2006. aasta sama näitajaga (3765) vähenes töötajate arv 81 võrra ehk 2%. Töösuhte liikide 
arvestuses olid muutused erisuunalised: kui avalike teenistujate arv kasvas valitsemisalas 31 
inimese võrra (+3,8 %), siis töötajate ning kaadrikaitseväelaste arv vähenes vastavalt 14 (-3,6%) 
ja 98 inimese võrra (-3,8%).  
 

 
Palgakulu arvnäitajad graafikul on korrigeeritud võrreldavaks 2007. aasta näitajatega (st 2005 ja 2006 erisoodustustena 
makstud toidu- ja korteriraha on  palgaks ümber arvestatud). 
 
Viimastel aastatel on kaitseväe arengu üheks suurimaks kitsaskohaks kujunenud 
personalipuudus. Probleemi leevendamiseks viidi 2007. aastal läbi kaadrikaitseväelaste palga- ja 
tasustamissüsteemi ulatuslikud ümberkorraldused koos palgatõusuga (eesmärgiks seati 
sissetulekute 15%  tõus, tegelikuks kasvuks kujunes 14%): 
 

1. Kaitseväe palgareform, mille ettevalmistused algasid juba 2006. aasta, käivitus 2007. 
aastast. Palgareformi eesmärgiks oli lihtsustada ja muuta paindlikumaks kaitseväelaste 
tasustamise põhimõtteid. Varasematel aastatel maksti kaadrikaitseväelastele toetusena 
ka korteri- ja toiduraha, mida ei arvestatud teenistustasu hulka. Kaadrikaitseväelase 
reaalne sissetulek kujunes erinevatest lisatasudest ja toetustest, muutes 
kaadrikaitseväelaste palgaarvestuse keeruliseks ja läbipaistmatuks. Palgareform 
saavutas oma eesmärgid - palgasüsteem lihtsustus ja muutus läbipaistvamaks, nn 
vaibana makstavate lisatasude ja toetuste süsteem asendati ühekomponendilise 
teenistustasu maksmisega.  

 
Palgareformi rakendamine langes ajaliselt kokku 2007. aasta alguse palgatõusuga 
kaitseväes. Majanduskasvu apogee 2007. aasta esimesel poolel ja üldine palgatõusu 
surve pärssis aga suurel määral nii palgareformi kui palgatõusu mõjude avaldumist. 2008. 
aastal jätkatakse kaadrikaitseväelast palgatõusuga, eelarvesse on planeeritud kasvuks 
kuni 20 %. 
 

2. Korraldati ümber rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalevate kaitseväelaste 
tasustamine - kehtestati rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide välislähetustasu 
süsteem. 

 
Muudatuste kohaselt hakati missioonidel osalevatele kaadrikaitseväelastele maksma 
tavapärast teenistustasu ja välislähetustasu, mis on kehtestatud baassummana 
kalendripäeva kohta ning mida vastavalt missiooni asukohale ja iseloomule korrutatakse 
vastava koefitsiendiga. 

 
3. Muudeti kaitseväelase hukkumise ja töövõimekaotuse korral makstavate toetuste 

süsteemi. Kui seni sõltus makstavate toetuste suurus mitmetest asjaoludest - 
kaitseväelase palgast, õnnetuse toimumise kohast (kodumaal või välisoperatsioonil),  
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välisoperatsioonil viibimise ajast enne õnnetust, siis varieerusid toetused suures ulatuses. 
Pärast ümberkorraldust on toetused kõigile võrdsed ning võrreldavad tagatistega teistel 
sarnastel tegevusaladel. 

 
4. Lihtsustati ka kaitseväelaste pensionide arvestust. Senine paljudest muutujatest sõltunud 

pensioni arvestamise alus asendati kahest komponendist - ametikoha palgataseme 
keskmisest ja auastmetasust  - koosneva alusega. Nõnda muutus pensionide 
arvestamine ja pensionikulude prognoosimine oluliselt lihtsamaks. 

 
Täiendava meetmena kaitseväe personalipuuduse lahendamiseks viidi 2007. aastal lõpule 
Kaitseressursside Ameti koosseisus oleva Eesti Kaitseväe Värbamiskeskuse (edaspidi VK) 
õiguslike aluste ja regulatsioonide loomine, mis lubas keskusel 2008. aasta alguses tööd 
alustada. VK põhiülesandeks on personali organisatsiooniväline värbamine kaitseväe ja 
Kaitseliidu jaoks. VK koosseisu luuakse 13 ametikohta. Värbamiskeskus muudab 
värbamistegevuse keskselt koordineerituks ning maksimaalselt kiireks ja paindlikuks, vältimaks 
olukorda, kus inimene aeganõudva ja bürokraatliku asjaajamise tõttu 
kandideerimisest/teenistusse asumisest loobub. Kuivõrd tänaseks on värbamisest saanud 
sisuliselt töökoha müük, vajab VK kaitseväe kiiret ja igakülgset tuge. 
 
Uue algatusena kutsuti 2007. aastal Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse poolt ellu konkursi 
„Aasta ohvitser” ja „Aasta allohvitser”, tunnustamaks ohvitsere ning allohvitsere lisaks riiklikele 
ergutusmeetmetele ja -liikidele. Tunnustusega tõsteti esile tublimaid, pärjates valitud aasta 
ohvitseri ja aasta allohvitseri vastava tiitliga ning sellega kaasneva rahalise ergutusega. Tegemist 
oli avaliku konkursiga kaitsejõududes, mida viiakse edaspidi läbi üks kord aastas. 
 
2007. aasta ohvitseri preemia ja sellega kaasnevad 50 000 krooni pälvis kapten Andrus Merilo 
ning aasta allohvitseri preemia staabiveebel Meelis Piirsalu. Lisaks anti 10 000 kroonised 
ergutuspreemiad neljale ohvitserile ja kahele allohvitserile. 
 
Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemia rahastamiseks sõlmis sihtasutus 10-aastase lepingu 
Toomas Lumaniga, mille raames laekus 2007. aastal preemiafondi 220 000 krooni. 
 
Kaadrikaitseväelaste palgareformi varjus ei jäänud 2007. aastal tähelepanuta ka ajateenijatele 
makstav igakuuline toetus. Ajateenijate toetuse suurus 150 krooni kuus oli kehtinud alates 2000. 
aastast. Uute määrade järgi tõusis ajateenija toetus baaskursuse ajal kümnekordseks, 1500 
kroonini kuus. Motiveerimaks ajateenijaid asuma teenistusse ametikohtadel, kus ajateenistuse 
kestus on üksteist kuud, makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust ajateenijale 
kõrgendatud toetust: sõduri ametikohal 3000 krooni, vanemsõduri ametikohal 3200 krooni, 
jaoülema ametikohal 3500 krooni ja rühmavanema ning rühmaülema ametikohal 4000 krooni. 
Uued toetuste määrad võimaldavad ajateenistuse ajal säilitada elementaarse elustandardi 
(isiklikud hügieenivahendid, juurdepääs kaasaegsetele andmeside-, 
telekommunikatsioonivahenditele), vajadusel toetada perekonda ja tulla toime enne ajateenistust 
võetud mõistlike finantskohustustega.  
 
Muutuse tegi 2007. aastal läbi ka ministeeriumi palgasüsteem. Kaitseministeeriumis rakendati 
2007. aastal ametikohtade hindamisele tuginevat palgasüsteemi, misläbi tasustamine muutus 
läbipaistvamaks ja ametnikele arusaadavamaks. Uute ametnike organisatsiooni sulandamiseks ja 
riigikaitse-alaste teadmiste süvendamiseks alustati 2007. aastal kaks korda aastas toimuvate 2-
päevaste ametnike riigikaitsekursustega Kaitseliidu Alu koolis. 
 
Kaitseministeeriumi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete tasu 
 
Kõrgema juhtorgani liikmed (minister ja kaitseväe juhataja) said aruandeaastal tasu 1 434 tuh 
krooni. 
 
Tegevjuhtkonna liikmed (kantsler ja asekantslerid) said aruandeaastal tasu 1 794 tuh krooni. 
 
Töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv majandusaastal on esitatud 
raamatupidamisaruande lisas nr  16. 
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Tähtsamad majandusnäitajad 
 
Ülevaate asutuste positsioonist teiste asutuste suhtes vastavalt osakaalule kogu valitsemisalas 
annab tabel 1. Asutused on reastatud kahanevalt, vastavalt nende osakaaludele kogu 
valitsemisala varade mahus. Suurim muutus võrreldes eelneva aastaga on toimunud reastuses 
varade mahu järgi Mereväe Staabil (MS).  Kui 2006. aasta reastuses oli Mereväe Staap varade 
mahuga 2,85% (147,5 mln kr) kümnendal positsioonil, siis 2007. aasta näitajatega on MS tõusnud 
9,33%-ga (534,8 mln kr) kolmandale positsioonile. MS varad kasvasid 387 mln kr ulatuses, sh 
kaide nr 5 ja 6 rekonstrueerimistööd 85 mln kr ulatuses ning mereväele üleantud esimene 
Sandown klassi miinijahtija EML Admiral Cowan maksumusega 275 mln kr. 
  

Tabel 1 

  
  

Varade mahu 
alusel 

Tegevus-
kulude 
alusel 

Töötajate 
arvu alusel 

1. Kaitseväe Logistikakeskus 31,32% 12,60% 11,16% 

2. Kaitseministeerium 14,63% 17,62% 6,49% 

3. Mereväe Staap 9,33% 6,22% 6,88% 

4. 
Lahingutoetuste väljaõppekeskus Tapa 
Väljaõppekeskus 7,13% 6,42% 6,78% 

5. Väljaõppekeskus Rahuoperatsioonide Keskus 5,90% 13,39% 20,29% 

6. Operatiivstruktuuriüksus Õhuseiredivisjon 4,33% 4,41% 3,46% 

7. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 4,12% 5,28% 8,50% 

8. 
Staabi-ja sideüksuste väljaõppekeskus Üksik-
sidepataljon 

3,97% 3,58% 4,63% 

9. Jalaväe väljaõppekeskus Kuperjanovi Üksik-
jalaväepataljon 3,88% 4,42% 5,37% 

10. Kaitsejõudude Peastaap 3,59% 7,35% 7,76% 

11. Väljaõppe-ja administratiivüksus Lennubaas 2,25% 2,71% 3,18% 

12. Teabeamet  2,04% 3,58%   

13. Jalaväe väljaõppekeskus Viru Üksik-jalaväepataljon 1,88% 2,27% 3,07% 

14. Jalaväe väljaõppekeskus Pärnu Üksik-jalaväepataljon 1,30% 1,39% 3,06% 

15. Luurepataljon  1,19% 1,74%   

16. Jalaväe väljaõppekeskus  Üksik-vahipataljon 1,11% 2,76% 3,88% 

17. Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum 0,63% 0,32% 0,29% 

18. Kaitseväe Võru Lahingukool 0,45% 0,73% 1,22% 

19. Kaitseressursside Amet 0,45% 1,60% 2,02% 

20. Maaväe Staap 0,27% 0,85% 0,88% 

21. Seli Tervisekeskus 0,20% 0,29% 0,38% 

22. Õhuväe Staap 0,03% 0,48% 0,70% 

  Kokku 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala suurimaks asutuseks põhinäitajate järgi on Kaitseväe 
Logistikakeskus, hõlmates kogu valitsemisala varadelt 31%, tegevuskulude mahult 13% ja 
töötajate arvult 11%. Logistikakeskuses toimub kaitseväe mittestrateegilise kaitseotstarbelise 
varustuse tsentraalne hankimine ja varustuse hooldamine. Varud kajastuvad logistikakeskuse 
bilansis kuni kasutuselevõtmiseni väljaõppekeskustes. Erinevus võrreldes ministeeriumi poolt 
läbiviidavate hangetega on selles, et ministeeriumi bilansis on kaitseväele hangitavad varad kuni  
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varade hankijalt lõpliku tarnimiseni, peale hankelepingu täitmist tarnija poolt annab ministeerium 
need volitatud asutustele üle. Logistikakeskuse 1,8 miljardi suurusest bilansimahust moodustavad 
47% (850 mln kr) kaitseotstarbelise varustuse varud. 
 
Bilansimahult teisel kohal on kaitseministeerium, kelle bilansist (838,7 mln kr) moodustavad 
59,7% (500,7 mln kr) kaitseväele hangitava strateegilise kaitseotstarbelise varustuse 
etapiviisilised soetused/ettemaksed (sh laevade ettemaks 50 mln kr ja õhutõrjesüsteemi esimene 
sissemakse 200 mln kr) ning väljaõppekeskuste infrastruktuuri lõpetamata ehitised ja rajatised (sh 
Kuperjanovi linnaku pooleliolevad ehitised 140 mln kr). 
 
Tegevuskulude osakaalu järgi on kogu valitsemisala suurimaks asutuseks kaitseministeerium 
(17,6%). Kaitseministeeriumi kaudu toimub Kaitseliidu rahastamine sihtotstarbelise toetusena, mis 
kajastub 2007. aasta tegevuskuludes 260 mln kr ulatuses (45% ministeeriumi tegevuskuludest). 
Lisaks sisaldub tegevuskuludes kogu valitsemisala rahvusvaheliste organisatsioonide 
liikmemaksude kulu (41 mln kr). 
 
Tegevuskulude mahult teisel kohal on Rahuoperatsioonide Keskus (ROK), kelle osakaal kogu 
valitsemisalas on 13,4%. Samuti on ROK suurimaks asutuseks töötajate arvult, hõlmates 20,3% 
kogu valitsemisala töötajatest.  ROKi põhitegevuseks on rahvusvaheliste missioonide eelne 
väljaõpe ja välismissioonidel osalemine. Samuti kuuluvad ROK koosseisu rahvusvahelistes 
sõjalistes esindustes (NATO staapides jms) töötavad pikaajalises välislähetuses viibivad 
kaadrikaitseväelased, kelle personalikulud katab ROK. 
 
Tabelis 2 on toodud peamised valitsemisala asutuste 2007. aasta majandusnäitajad 
absoluutarvudes.  
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PEAMISED NÄITAJAD ASUTUSTE LÕIKES (tuh kr) 

Tabel 2 

                                                                                                       
Varade 
maht 

Kohus-
tuste 
maht 

Tegevus
- tulud 

Tegevus- 
kulud 

Finants
-tulud 

ja -
kulud 

Töötajate 
arv 

1. Kaitseväe Logistikakeskus 1 795 685 30 515 33 505 384 443   411 

2. Kaitseministeerium 838 727 71 153 25 230 537 795 -1 708 239 

3. Mereväe Staap 534 765 12 480 4 714 189 676   254 

4. Tapa Väljaõppekeskus 408 474 8 865 1 518 195 804   250 

5. Rahuoperatsioonide Keskus 338 237 24 808 4 058 408 775   747 

6. Õhuseiredivisjon 248 409 7 020 6 842 134 518   128 

7. Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutused 

236 191 16 476 4 592 161 004   313 

8. Üksik-sidepataljon 227 786 4 081 286 109 238   170 

9. Kuperjanovi Üksik-
jalaväepataljon 222 404 5 925 884 134 992   198 

10. Kaitsejõudude Peastaap 205 617 13 905 289 224 465 4 286 

11.  Lennubaas 128 913 5 278 66 82 828   117 

12. Teabeamet  116 709 11 094 50 109 156 18   

13. Viru Üksik-jalaväepataljon 107 974 2 523 179 69 138   113 

14. Pärnu Üksik-jalaväepataljon 74 265 2 161 323 42 505   113 

15. Luurepataljon  68 419 2 764 19 53 228 1   

16. Üksik-vahipataljon 63 710 3 974 200 84 164   143 

17. Laidoneri Muuseum 35 909 232 21 9 782   11 

18. Kaitseväe Võru Lahingukool 26 081 1 638 94 22 340   45 

19. Kaitseressursside Amet 25 934 2 124 1 918 48 892   74 

20. Maaväe Staap 15 221 2 164 0 25 895   32 

21. Seli Tervisekeskus 11 565 212 76 8 716   14 

22. Õhuväe Staap 1 752 863 0 14 560   26 

  Kokku 5 732 746 230 255 84 864 3 051 913 -1 685 3 684 
 
 
Tabelid 3-7 annavad ülevaate peamistest majandusnäitajatest valitsemisala kohta tervikuna, 
võrreldavad andmed on esitatud bilansinäitajate osas viie (2003-2007) ning muude näitajate osas 
nelja (2004-2007) järjestikuse aasta kohta. 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud bilansimaht kasvas 2007. aasta lõpu seisuga 
võrreldes 2006. aastaga 549 mln kr ehk ligi 11%, sh põhivarad kasvasid 666 mln kr ja käibevarad 
vähenesid 117 mln kr. Kui vaadata eelnevat aruandeperioodi, siis 2006. aastal kasvas bilansimaht 
võrreldes 2005. aasta lõpu seisuga 521 mln kr.  Seega on bilansimahu kasv olnud jätkuv ning ka 
kasvutempo on eelnimetatud aastatel samasse suurusjärku jäänud. 
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Tabel 3 

  
  2007 2006 2005 2004 2003 
BILANSINÄITAJAD (tuh kr)           

  Bilansimaht  5 732 746 5 183 431 4 662 509 4 033 271 3 613 987 

 Bilansimahu kasv 10,6 % 11,2% 15,6% 11,6%  

    sh käibevarad aasta lõpus 1 104 461 1 221 184 1 126 084 1 124 372 1 105 968 

    põhivarad aasta lõpus 4 628 285 3 962 247 3 536 424 2 908 899 2 508 019 

  Kohustused aasta lõpus  230 255 234 012 372 511 248 165 198 481 

  
Riigieelarvesse kuuluv netovara 
aasta lõpus  5 502 491 4 949 419 4 289 998 3 785 106 3 415 506 

 
 
Käibevarade vähenemine 2007. aastal võrreldes 2006. aasta lõpu seisuga tuleneb 
arvestuspõhimõtete muudatusest kasutusele võtmata varade ja varude käibemaksu kajastamisel 
(vt arvestuspõhimõtete muutus lk 61). Antud 
muudatus kinnitab veelgi tugevamalt trendi, 
mille algust võis jälgida ka juba väiksemal 
skaalal eelmise arvestusperioodi puhul.  
Põhivarade osakaal bilansimahust alates 
2005. aastast on kasvanud 2007. aastaks 
76%-lt 81%-le ja käibevarade osakaal 
vähenenud 2005. aasta 24%-lt 19%-le 
2007.aastal  
 
Tegevuskulud kokku kasvasid 2007. aastal 
võrreldes 2006. aastaga 449,5 mln kr võrra 
ehk  17%.  Kõige suurem protsentuaalne 
kasv  oli toetustes 33% (104 mln kr), tööjõukulud suurenesid 19% (150 mln kr) ja 
majandamiskulud 13% (195 mln kr) võrra.  Tarbijahinnaindeks oli 2006. aastal +4,4% ja 2007. 
aastal +6,6%.  

 
Tabel 4 

  
  2007 2006 2005 2004 
TULEMIARUANDE  NÄITAJAD (tuh kr)         
  Tegevustulud  84 864 125 301 86 243 44 579 

  Tegevuskulud  3 051 913 2 602 462 2 463 288 1 876 290 

    s.h  tööjõukulud 943 805 793 688 720 812 635 584 

    Majandamiskulud 1 685 308 1 490 377 1 461 336 1 014 803 

    antud  toetused 422 800 318 397 281 140 225 903 

  Tegevustulem  -2 967 049 -2 477 161 -2 377 045 -1 831 711 

  Finantstulud ja -kulud  -1 685 -4 862 -5 331 -1 818 

 
 
Tegevuskulud 2006. aastal võrrelduna 2005. aastaga kasvasid kokku 139 mln kr ehk 5,6%. Kõige 
suurem protsentuaalne kasv oli sarnaselt 2007. aastaga toetustes 13% (37 mln kr), tööjõukulud 
suurenesid 10% (73 mln kr) ja majandamiskulud 2% (29 mln kr) võrra. 
 
2007. aastal antud toetuste kulu taga on neli peamist kasvuvedurit: 

• Kaitseliidule antud toetus  +49 mln kr; 
• ajateenijate toetuste kasv +35 mln kr (ajateenijate toetuse reform); 
• rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude kasv +12 mln kr; 
• relvaabi Afganistani julgeolekujõududele 11 mln kr. 
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Tööjõukulud hõlmavad endas nii palgakulu, erisoodustuste kulu kui ka tööjõukulude makse. 
Kokku suurenesid 2006-2007 tööjõukulud 150 mln kr, sh palgakulu koos maksudega suurenes 
270 mln kr ja erisoodustused vähenesid koos maksudega 120 mln kr võrra. Tasude struktuurne 
muutus tulenes kaadrikaitseväelaste palgareformist, millega toidu- ja korteriraha viidi palga 
komponendiks (eelpool lk 8).   
 
Valitsemisala töötajate keskmiseks brutopalgaks ühes kuus kujunes 2007. aastal 15 136 kr (sh 
töötajatel 7207 kr, avalikel teenistujatel 15 830 kr ja kaadrikaitseväelastel  16 441 kr), 2006. aastal 
12 767 1 kr ja 2005. aastal 11 833 kr. Keskmine brutopalk kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. 
aastaga 8% ja 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga 19% . 
 
Võrdluseks - Statistikaameti poolt avaldatud Eesti keskmine brutopalk oli 2007. aasta I kv 10 322 
kr, II kv 11 549 kr, III kv 10 899 kr ja IV kv 12 270 kr,  2006. aastal 9 407 kr ja 2005. aastal 8 073 
kr.  Eesti keskmine brutopalga kasv kuus Statistikaameti andmetel on olnud 2006. aastal 
võrreldes 2005. aastaga 17% ja kuigi käesoleva aruande koostamise hetkeks ei ole avalikustatud 
veel 2007. aasta keskmist tasu, võib kasvuks võrreldes 2006. aastaga prognoosida veidi üle 20%. 
 
 

Tabel 5 
  

  2007 2006 2005 2004 
 MUUD NÄITAJAD         

  Töötajate keskmine arv   3 684 3 765 3 736 3 513 

  Asutuste arv  22 22 22 25 

  Investeeringud põhivarasse (tuh kr) 1 070 188 870 130 576 553 582 032 

 
 
Valitsemisala asutuste arv, kes tegutsevad iseseisvate majandusüksustena, on 2005-2007 
püsinud samana. 2008. aasta lõpuks väheneb asutuste arv 18-ni (Õhuväe asutuste 
raamatupidamine tsentraliseeritakse Õhuväe Staabi alluvusse; Kaitseväe Lahingukool KJPS alla; 
Viru ÜJP ja Tapa väljaõppekeskuse baasil moodustatakse Kirde Kaitseringkond).   
 
Investeeringud põhivarasse (rahalised maksed põhivara soetuste ja parenduste eest) kasvasid 
2007. aastal võrreldes eelmise perioodiga 23% (200 mln kr ulatuses). 2006. aastal oli kasv 
võrreldes eelmise perioodiga 51% (293 mln kr).  Kui 2006. aastal oli suurimaks uueks 
investeeringuks miinijahtijate hanke esimesed sissemaksed, siis 2007. aastal oli samalaadseks 
uueks investeeringuks lühimaa õhutõrjesüsteemi hanke esimene sissemakse 200 mln kr ulatuses.  
 
Eelarvevahendite kasutamine riigikassas (kassapõhised väljamaksed kõikide eelarveallikate peale 
kokku) suurenes 2007. aastal eelmise arvestusperioodiga võrreldes 743 mln kr võrra. Kolmel 
viimasel aastal (2005-2007) on eelarvevahendite kasutamine kasvanud igal aastal võrreldes 
eelmise perioodiga ca 24%.   
 
2007. jooksva aasta eelarve riigieelarve seaduse summa puhul tuleb välja tuua, et  4,285 miljardit 
kr sisaldab 307 mln kr ulatuses tegelikult 2008. aastasse kavandatud erivarustuse hankeid 
(muudatus tehti Rahandusministeeriumi ettepanekul 2007. aasta lisaeelarvega). Võttes eelneva 
mõju arvesse, kasvas 2007. aastaks riigieelarve seadusega kaitseministeeriumile määratud 
kulude summa võrreldes 2006. aastaga 1,026 miljardit kr ehk 34% (mitte 45%) ja kokku 
eelarvevahendite kasutamine 2007. aastal riigikassas oli 86% (mitte 80%).  2006. aastal kasutati 
kõigist riigikassa eelarvevahenditest 87,7% ja 2005. aastal 82,2%. 

                                                
1 2006 ja 2005 aasta keskmise palga arvestuses on andmed viidud võrreldavaks 2007. aasta andmetega, ehk eelmistel 
aastatel erisoodustustena tasutud toidu- ja korteriraha on ümberarvestatud palgaks. 
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Tabel 6 
  

  2007 2006 2005 2004 

EELARVE JA SELLE TÄITMISE NÄITAJAD (tuh kr)        
  Kokku eelarve riigikassas2  4 740 743 3 502 573 3 021 875 2 726 322 

  Kokku eelarve täitmine riigikassas  3 813 539 3 070 808 2 484 895 2 654 124 
  

  s.h. jooksva aasta eelarve riigieelarve 
seaduses 

4 285 247 2 952 320 2 581 440 2 288 834 

  
  

Jooksva aasta eelarve täitmine 
riigieelarve seaduse mõistes 

3 366 136 2 525 640 2 045 099 2 235 439 

    ülekantud jääkide eelarve riigikassas 455 496 550 253 440 435 437 489 

    ülekantud jääkide täitmine riigikassas 447 403 545 168 439 796 418 685 

 
 
Kuigi Eesti 2007. aasta kaitsekulutuste tase oli Statistikaameti poolt avaldatud sisemajanduse 
kogutoodangust (SKP jooksevhindades) 1,75%, siis jättes arvesse võtmata 307 mln kr ulatuses 
erivarustuse hangete kulude tõstmist 2007. aasta ning 2008. aasta eelarve vahel, on 
kaitsekulutuste tegelik tase 2007. aastal 1,62% SKP-st. 
 

Tabel 7 
  

  2007 2006 2005 2004 
SUHTARVUD (tuh kr)         
 SKP (jooksevhindades, Statistikaamet) 243 252 100 207 061 400 175 392 000 149 923 100 

  Kaitsekuludeks eraldatud riigieelarvest3 3 938 591 2 952 320 2 581 440 2 288 834 
  Jooksva aasta riigieelarvest 

kaitseotstarbelisteks kuludeks ja 
finantseerimistehinguteks eraldatud 
vahendite maht SKP-st 

 
1,62% 

 
1,43% 

 
1,47% 

 
1,53% 

 
 
Eesti 2007. aasta kaitsekulutused jäid oma 1,62% osakaaluga SKP-st 25 NATO liikmesriigi seas4 
keskmiste hulka, olles NATO riikide aritmeetilisest keskmisest (1,76% SKP-st) 7% väiksem. NATO 
riikide seas on kaitsekulutuste osakaal sisemajanduse koguproduktist olnud läbi aastate kõige 
kõrgem Ameerika Ühendriikidel, ulatudes 4%-ni SKP-st. Protsentuaalselt madalaimaid 
kaitsekulutused on Luksemburgil, moodustades SKP-st vaid 0,7%. 
 
Kui võrdluseks vaadata kaitsekulutusi ühe tööealise elaniku kohta, siis on see näitaja NATO 
riikide seas kõrgeim Luksemburgil, ulatudes 78 400 dollarini. Eesti vastav näitaja on ligi neli korda 
väiksem ehk  21 500 dollarit, mis jääb oluliselt alla NATO riikide keskmisele tasemele (2007. 
aastal 29 300 USD). Enim NATOsse panustavad Ameerika Ühendriigid kulutasid 2007. aastal 
kaitsekulutusteks ühe tööealise elaniku kohta 45 600 USD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Antud real sisalduvad lisaks Riigieelarve seaduses Kaitseministeeriumi jao all näidatud kuludele ka 
finantseerimistehingud, eraldatud vahendid õppelaenude kustutamiseks (2006 ja varasematel aastatel seaduses 
Rahandusministeeriumi jao all) ning Vabariigi Valitsuse reservidest Kaitseministeeriumile eraldatud vahendid. 
3 Kaitsekulutuste erinevus Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvega tuleneb sellest, et kaitsekuludesse ei arvestata 
välisabivahendeid ja eraldisi Vabariigi Valitsuse reservist (2007. aastal aprillirahutuste kulude katmine). 
4 Kokku NATO riike 26, kuid Islandi kohta võrreldavad statistilised andmed puuduvad. 
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NATO riikide kaitsekulutuste osakaal SKP-st
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Kaitsekulutuste struktuur kululiigiti jaguneb riikide lõikes väga erinevalt. Kui Portugal, Kreeka, 
Belgia ja Itaalia kulutavad kaitsekulutustest personalikuludeks rohkem kui 70%, siis Eestis on see 
kuluartikkel NATO väikseim ehk 26,2%. Ka USA kulutab tööjõule proportsionaalselt vähe, olles 
30,6%ga Eesti järel teisel kohal. Personaliga seotud kulutuste keskmine tase NATO riikides on 
pisut rohkem kui 50% kogu kaitsekulutustest. 
 
Seega on Eesti riik, kes NATO riikidest enim suunab oma vahendeid investeeringutesse. 
Sarnaselt Eestiga kulutab sama suurusjärgu (ca 15%) kaitsekulutustest investeeringutesse ka 
meie naaber Läti. Reeglina jäävad NATO riikides kulutused investeeringutele alla 5%. 
 
Vastavalt NATO klassifikatsioonile kulutab Eesti põhivarustusele 17,6% kogu kaitsekulutustest, 
mis ligilähedane NATO keskmisega (18,2%). Enim suunavad oma vahendeid kaitseotstarbelise 
varustuse soetamisele Türgi, Luksemburg ja Ameerika Ühendriigid. Alla 10% kaitse-eelarvest  
suunavad varustuse soetamisele Belgia ja Sloveenia. 
 
Eesti eesmärk on viia kaitsekulutuste eelarve järk-järgult 2%-ni SKP-st aastaks 2010. Seatud 
eesmärk on väljendatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ja Riigi Eelarvestrateegia 2008-
2011 otsustes (2008 osakaal 1,8%, 2009 osakaal 1,92% ja 2010 2% SKP’st). 
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Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest 
 
Käesolevas kokkuvõttes on kajastatud kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste 2007. aasta 
olulisemad tegevused lähtuvalt eelnevalt määratletud strateegilistest eesmärkidest ja nende 
saavutamiseks planeeritud meetmetest. 
 
 
Strateegiline eesmärk 1 - Maismaaoperatsioonid 
 
Maismaaoperatsioonide läbiviimise võime arendamisel on keskpikas perspektiivis eesmärgiks 
saavutada võime koostöös NATO vägedega viia läbi sõjalisi operatsioone Eesti suveräänsuse, 
põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse kaitseks. Kõnealuse strateegilise eesmärgi 
raames luuakse Eesti kaitsejõudude võimed vastavuses väljaspool Eestit Washingtoni lepingu 
artikkel 5 alusel toimuva võimaliku operatsiooni võimenõuetega. 
 
Maismaaoperatsioonide valdkonna tegevuste prioriteediks 2007. aastal oli jalaväebrigaadi kui 
väljaõpperaamistiku väljaarendamine. Arendustegevuste põhitähelepanu oli sõjaaja struktuuride 
ettevalmistamisel, üksuste väljaõppeks vajaliku infrastruktuuri arendamisel ning relvastus- ja 
varustushangetel. Kaitseväe operatiivstruktuuri üksuste ettevalmistamist jätkati ajateenistuse 
baasil.  
 
Maaväe infrastruktuuri väljaarendamise prioriteediks oli Tapa lahingutoetusüksuste 
väljaõppekeskuse ja Võru jalaväe väljaõppekeskuse arendustegevuste lõpuleviimine. Jooksvaid ja 
väiksema mahuga ehitustöid teostati ka teistel maaväe objektidel.  
 
Relvastusalaste hangete peamisteks suundadeks 2007. aastal oli maaväe üksuste relvastuse 
kaasajastamine ning uue õhutõrjesüsteemi hanke käivitamine. 
 
Maismaaoperatsioonide juhtimine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 65 599 780 kr5. 
 
2007. aasta prioriteediks oli jalaväebrigaadi kui väljaõpperaamistiku väljaarendamine, sh 
erinevate tasandite juhtimiselemendid. 2007. aastal viidi läbi jalaväebrigaadi juhtimissüsteemi 
BALTCCIS testimine. Tagati sõjaaja üksuste ja staapide koostöövõime, sh tagati üksuste staapide 
ligipääs erinevatele sidesüsteemidele ja andmebaasidele. Lõpule viidi jalaväebrigaadi 
staabikompanii allüksuste ettevalmistamine. Ettevalmistatud üksused osalesid õppusel 
„Kevadtorm 2007“. Viimaste side- ja juhtimissoomukite PASI XA-180 tarnega 2007. aasta märtsis 
jõudis lõpule mitmeaastane hankeprojekt Soomest.  
 
Maismaaoperatsioonide luure ja teabega tagamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 
2 181 300 kr. 
 
Lähtuvalt jalaväebrigaadi väljaarendamise prioriteedist valmistati ette planeeritud arv 
luureüksuseid. Nõutud väljaõppetaseme saavutamiseks osalesid nimetatud luureüksused õppusel 
Kevadtorm 2007. Lisaks sellele viidi läbi ühe luurekompanii õppekogunemine ja alustati järgmise 
uute allüksuste väljaõppeprotsessi. 
 
Maismaaoperatsioonide teostamine - meetme tegelikud kulud 2007 aastal: 175 572 399 kr. 
 
Lõpule viidud tankitõrjekompanii allüksuste ettevalmistamine tulenes otseselt jalaväebrigaadi 
väljaarendamise prioriteedist. Nimetatud tankitõrje allüksused osalesid õppusel „Kevadtorm 
2007“, mille käigus saavutati ettenähtud väljaõppetase ning täideti üksustele püstitatud 
ülesanded. Maaväeüksuste mobiilsuse suurendamiseks jätkus pika-ajaline koostööprojekt 
Saksamaa ja Hollandiga, mille käigus tarniti 2007. aastal kokku 388 eriotstarbelist rivi- ja 
lahingumasinat. 

                                                
5 Meetme tegelikud kulud 2007. aastal sisaldavad nii 2007. aasta riigieelarvest (s.h. finantseerimistehingud) kui ka 2006. 
aasta riigieelarvest ülekantud vahendite arvel tehtud kassapõhiseid kulutusi, samuti kulutusi Kaitseministeeriumile 
Vabariigi Valitsuse reservist tehtud eraldiste arvel. 
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Maismaaoperatsioonide vägede kaitse tagamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 
225 496 505 kr. 
 
Maismaaoperatsioonidel vägede kaitsega seotud üksuste ettevalmistamine oli seotud 
jalaväebrigaadi väljaarendamisega. 2007. aastal viidi lõpule pioneeripataljoni allüksuste 
ettevalmistamine, mis saavutasid õppuse Kevadtorm 2007 käigus nõutud väljaõppetaseme. 
Vastavalt plaanidele alustati uute pioneeripataljoni allüksuste ettevalmistamist. Lõpule viidi 
suurtükiväegrupi allüksuste ettevalmistamine määratud mahus. Nimetatud allüksused osalesid 
õppusel Kevadtorm 2007, mille käigus saavutati ettenähtud väljaõppetase. Läbi viidi kontroll-
laskmised allüksuse koosseisu kuuluvatest 155-mm haubitsatest, käivitati uute suurtükiväegruppi 
kuuluvate allüksuste ettevalmistustsükkel. 
 
2007. aastal valmistati ette linnavõitluspataljoni planeeritud allüksused, mis osalesid õppusel 
Kevadtorm 2007. Valmistati ette ka kaitseringkondade sõjaväepolitseikompaniide allüksused ja 
alustati õhutõrjedivisjoni allüksuse ettevalmistamist.  
 
2007. aasta veebruaris sõlmiti lühimaa õhutõrjesüsteemi hankeleping. Hanke eesmärgiks on 
varustada kaitseväe üksused 21. sajandi standarditele vastava õhutõrjerelvastusega. Tarnitav 
õhutõrjesüsteem sisaldab endas kõiki ettenähtud õhuruumi kaitsmiseks vajalikke osiseid. 
Relvasüsteemi tarne teostatakse etapiviisiliselt kuni aastani 2010. Süsteemi kogumaksumus on 
ca 1 miljard kr.  
 
Maismaaoperatsioonide vägede ülalpidamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal:  
154 916 707 kr. 
 
Meetme raames jätkas Logistikakeskus maaväe põhiülesannete täitmise toetamist, sh teostati 
vajalike kulumaterjalide ja väljaõppevarustuse hankeid vastavalt etteantud mahtudele, samuti 
üksuste kaitsega seotud arendustegevusi. Olulisematest taolistest projektidest 2007. aastal tuleb 
esile tuua uute erineva kaliibriga (8.6 mm ja 12.7 mm) täpsuspüsside hanke läbiviimine, sihikute ja 
lisavarustuse soetused ning uute pumppüsside hanke lõpuleviimine. Lisaks valmistati ette 
suurprojekt  automaatide moderniseerimiseks, mis on suunatud relvade tulejõu ja täpsuse 
olulisele suurendamisele.   
 
Maismaaoperatsioonide lahinguvõime loomine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal:  
768 706 339 kr. 
 
2007. aastal valmistati ette jalaväebrigaadi üksuste mobilisatsiooni ja sõjalise valmisoleku 
kontrollõppuse läbiviimine aastal 2008. Jätkus jalaväebrigaadi kuuluvate üksuste väljaõpe ning 
nende valmiduses hoidmine vastavalt määratud valmidusastmele. 
 
Kaitseväe Keskpolügooni teeninduslinnaku väljaarendamisel viidi lõpule õppe- ja staabihoone, 
välisöökla, töökoja-garaaži ja abihoone ehitus, samuti rajati puurkaev koos pumbamajaga, 
reoveepuhasti, piirdeaed, tuletõrje veevõtukohad ning kommunikatsioonid. Järgnevate aastate 
jooksul on jätkuvaks ülesandeks teede ja laskeväljade rajamine.  
 
Tapa väljaõppekeskusesse ehitati 2007. aastal sõdurikodu ja pääsla-vahtkonnahoone ning rajati 
piirdeaed, lisaks heakorrastati teed, platsid ja välistrassid. Kuperjanovi Üksik-Jalaväepataljoni 
linnakusse Võrus ehitati ühiselamu, II ja III kasarmu, sõdurikodu, laatsareti õppehoone ning 
söökla laiendus. Rahuoperatsioonide Keskuse Paldiskis asuva linnaku väljaehitamise käigus rajati 
ühiselamu ja värava-vahtkonnahoone, samuti korrastati lõunalinnaku välisvõrgud, parandati 
territooriumi heakorda ja rajati piirdeaed. Jõhvis paikneva jalaväe väljaõppekeskuse infrastruktuuri 
rekonstrueerimise jätkamiseks valmistati ette linnaku söökla-toidulao projektdokumentatsioon, 
hange käivitati 2008. aasta alguses. 
 
Tulenevalt missioonivajadusest hankis kaitseministeerium raskekuulipildujatele Browning M2 12.7 
mm vintraudade kiirvahetuskomplektid, kaasaegsed sihikud ja relvasüsteemi alused. Alustati 
Rootsi Saab-Boforsi granaadiheitjate Carl-Gustaf moodsa kergmudeli M3 hanget 
missiooniüksuste tarbeks. Sama granaadiheitja vanem ning raskem mudel on Eesti kaitseväe  
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standardrelvaks, lisaks viidi koostöös Läti ja Leeduga läbi ühishange granaadiheitjate 
laskemoonale.  
 
 
Strateegiline eesmärk 2 - Õhuoperatsioonid 
 
Õhuoperatsioonide võime arendamise eesmärgiks on keskpikas perspektiivis kontrolli 
saavutamine oma õhuruumi üle, et kaitsta rajatisi, ühendusteid ja sõbralikke vägesid. Nagu 
maismaavõimegi puhul, on see eesmärk vastavuses väljaspool Eestit Washingtoni lepingu artikkel 
5 alusel toimuva võimaliku operatsiooni võimenõuetega. 
 
2007. aastaks õhuoperatsioonide vallas püstitatud eesmärgid suuremas osas täideti. Õhuväe 
jätkuvaks prioriteediks oli rahvusliku õhuruumi kontrollisüsteemi edasiarendamine ning 
koostegutsemisvõime NATO struktuuridega. Tagati rahvusliku õhuruumi pidev jälgimine, 
õhuruumi ja lennueeskirjade rikkumiste registreerimine ning vastava info edastamine NATO 
ühisesse õhuseiresüsteemi. Jätkus Ämari Lennubaasi rekonstrueerimise ettevalmistamine. 
Erivarustuse hangetega parandati etteantud mahus õhuväe üksuste operatiivvõimet.  
 
Õhuoperatsioonide luure ja teabega tagamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal:  
69 055 044 kr. 
 
Õhuseiredivisjon jätkas 2007. aastal õhuseiresüsteemist ja õhuturbevõimest koosneva ning NATO 
integreeritud õhukaitsesüsteemiga (NATINADS - NATO Integrated Air Defence System) ühildatud 
õhuruumi kontrollisüsteemi väljaarendamist. Õhuseiredivisjon tagas Eesti Vabariigi õhuruumis ja 
selle lähiümbruses (kuni 100 meremiili riigipiirist) lendavate objektide avastamise ja 
identifitseerimise, kasutades kõiki üksuse kasutuses olevaid seire- ja sidevahendeid. Tagati 
ööpäevaringselt opereeriv lahinguvalveteenistus NATO tunnustatud õhupildi (RAP - Recognised 
Air Picture) tootmiseks ja edastamiseks. Koostöös Balti riikidega osaleti ühtse õhuseire projekti 
raames lahingvalveteenistuses kontrolli- ja ettekande keskuses Leedus (CRC Karmelava). 
 
Õhuseiredivisjon koostöös Lennubaasiga jätkas kuue sihitaja6 väljaõpet ja nende kvalifikatsiooni 
säilitamist praktilise lennutegevuse juhtimisega Ämari õhuoperatsioonide taktikalisest 
juhtimiskeskusest. 
 
2007. aastal jätkus NATO operatiivalluvuses olevate õhuväe radarpostide opereerimine ja 
arendamine vastavalt sensorplaanile. Passiivse seiresüsteemi piiratud operatiivvõime 
saavutamiseks teostati spetsialistide koolitust ning viidi lõpule sensori positsiooni väljaehitamine. 
Jätkus õhuseire objektide julgestamise ja kaitse ülalhoidmine ja edasiarendamine. 
 
 
Õhuoperatsioonide teostamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 51 186 806 kr. 
 
Lennubaasi põhitegevuseks 2007. aastal oli NATO finantseeritavate Ämari lennuvälja 
renoveerimisprojektide koordineerimine ning sisulistele lahendustele NATO heakskiidu saamine 
eelprojektide ja maksumuskalkulatsioonide kinnitamise näol. Mõlemad tegevused on loomulikuks 
eeletapiks reaalsete ehitustööde alustamiseks 2008. aastal. Ämari Lennubaasi detailplaneering 
kinnitati 2007. aasta detsembris.  
 
Ämari Lennubaasi renoveerimise põhieesmärgiks on Ämari lennuvälja arendamine NATO 
üksustega koostöövõimeliseks lennuväljaks, mis on suuteline vastu võtma ja teenindama 
õhuturbe funktsioone teostavaid lennuvahendeid ning tagama vastuvõtva riigi toetuse kriisi korral 
saabuvatele liitlasvägedele. 
 
Ämari Lennubaasi renoveerimistööde planeerimise käigus jätkus juba 2006. aastal alustatud 
liiklusala projekteerimine ning teostati kütuserajatise, hooldusala ja ladude kompleksi  
 

                                                
6 Sihitamine on õhuturvet teostava hävituslennuki sihtmärgile juhtimine 
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projekteerimishanked. 2007. aastal viidi läbi kolme rahvusliku projekti projekteerimine. 
Eriotstarbelise hoidla projekteerimishanke korraldamine 2007. aastal ei õnnestunud eelkõige 
seetõttu, et rahvuslikel projekteerimisfirmadel puudub vajaliku tasemega riigisaladusele 
juurdepääsu luba. 
 
Ämari Lennubaas toetas 2007. aastal teiste riiklike struktuuride tegevust ning säilitas valmisolekut 
Balti regiooni õhuturbe missiooni toetamiseks oma isikkoosseisu ja tehnika lähetamisega Šiauliai 
Lennubaasi Leedus. Lisaks osaleti rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Kabuli rahvusvahelisel 
lennuväljal (KAIA – Kabul International Airport) nelja õhuväe perrooniteenindusmeeskonnaga 
(CST-5-CST-8). Meeskondade koosseis komplekteeriti Lennubaasi, Õhuseiredivisjoni ja teiste 
kaitseväe üksuste baasil. 
 
2007. aastal alustati taktikalise õhutuletoetuse üksuse (TACP – Tactical Air Control Party) loomist. 
Taktikalise õhutuletoetuse juhtimise meeskonna ülesandeks on lennukite juhatamine sihtmärgile. 
Selline vajadus võib tekkida, kui ollakse lahingkontaktis vastasega ning oma jõududega ei 
suudeta vastast tagasi lüüa või kui tekib risk oma inimeste eludele. Lennuvahendid saabuvad 
kohale kiiresti ning on võimelised andma võimsat ja täpset lööki sihtmärkidele. TACP üksuse 
loomise esmaseks eesmärgiks on jalaväepataljoni taktikalise grupi toetamine välismissioonidel 
alates 2009. aasta lõpust.  Protsessi käivitamiseks algatati koosseisutabelite muutmist ning 
alustati kaadri värbamisega uutele loodavatele ametikohtade. 
 
Õhuväe kaadri ettevalmistamisel viidi 2007. aastal läbi õhuväe ohvitseride ja allohvitseride 
orientatsioonikursused. Koostöös Tartu Lennukolledži ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega 
koostati sõjaväelise juhtimise õhuväe õppekava, mille alusel 2008. aastal saab KVÜÕA-s õpinguid 
alustada 10 kadetti. 
 
 
Strateegiline eesmärk 3 - Mereoperatsioonid 
 
Mereoperatsioonide puhul on peamiseks eesmärgiks välja arendada miinitõrjeoperatsioonide 
teostamise võime, sh suutlikkus osaleda rahvusvahelistel mereoperatsioonidel, vastavuses 
väljaspool Eestit Washingtoni lepingu artikkel 5 alusel toimuva operatsiooni võimenõuetega. 
 
Mereoperatsioonide võime arendamine keskendus 2007. aastal sõjalise riigikaitse arendamise 
prioriteetide täitmisele sh miinitõrjealase kiirreageerimisvõime arendamisele ning mereväeüksuste 
ujuvkoosseisu ja kaldatoetusvõime väljaarendamisele.    
 
NATO standarditele vastava kiirreageerimisvõime arendamine jõudis 2007 .aastal uuele 
tasemele: teenistusvalmiduse saavutas uue generatsiooni miinijahtija EML Admiral Cowan, mis 
jõudis Eestisse 2007. aasta suvel. Teine sama klassi laev EML Sakala arvati teenistusse 2008. 
kevadel ja kolmas laev, EML Ugandi, saab teenistusvalmiks 2008. aasta lõpus. Uue 
miinihävitussüsteemi juurutamise tulemusena paranes miinitõrjeoperatsioonide läbiviimise võime. 
Hoidmaks NATO kiirreageerimis- ja koostegutsemisvõime standarditele vastavat väljaõppe taset, 
osales merevägi 2007. aastal mitmel rahvusvahelisel õppusel.     
 
Alustatud on Mereväebaasi rekonstrueerimist, esimese etapi käigus on 2007. aastal renoveeritud 
Miinisadama kaid nr 5 ja 6. Lisaks on renoveeritud tuukrijaam, mis loob aluse miinituukrivõime 
jätkusuutlikuks arendamiseks. Algatatud on Mereväebaasi detailplaneeringu koostamine. 
 
Mereoperatsioonide teostamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 298 731 364 kr. 
 
Hoidmaks väljaõppe kvalitatiivset taset vastavuses NRF (NATO reageerimisjõudude- NATO 
Response Force) merekomponendile esitatavate nõuetega, osales EML Admiral Pitka Balti 
miinitõrjeeskaadri koosseisus NATO 2007. aasta suurimal mereväeõppusel Noble Mariner 2007. 
Rahvusvahelistel õppustel osalemine tõhustas koostööd mereväe, välispartnerite ja 
tsiviilstruktuuride vahel. 
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Tõstmaks koostegutsemis- ja vastuvõtva riigi toetuse (HNS) võimet lisaks miinitõrjevõime 
arendamisele, viidi 2007. aasta suvel Eesti territoriaalvetes läbi rahvusvaheline 
miinitõrjeoperatsioon, milles osales NATO esimene miinitõrjeeskaader. Operatsiooni raames  
 
kaardistati merepõhja ning demineeriti üle 30 meremiini.    
 
Jätkus ajateenijate väljaõpe mereoperatsioonide toetamiseks vajalike operatiivstruktuuriüksuste 
mehitamiseks. 
 
Mereoperatsioonide vägede ülalpidamine - meetme tegelikud kulud 2007 aastal: 65 467 768 
kr. 
 
2007. aastal jätkus ajateenijate ettevalmistamine mereoperatsioonide toetamiseks (sadama 
kaitse, logistiline toetus, hooldus ja remont). NATO ülesannete täitmise raames loodi 2007.aastal 
kaitseväe ja Veeteede Ameti vahel merelise informatsiooni vahetamise võime. Miinisadama kaide 
nr 5 ja nr 6 renoveerimise tulemusena on võimalik piiratud mahus osutada aluste kaldapealset 
toetust ning vastu võtta NATO miinitõrje ja/või muid aluseid. 
 
 
Strateegiline eesmärk 4 - Rahvusvahelised operatsioonid 
 
2007. aastal osalesid kaitseväe üksused NATO, EL ja ÜRO ning rahvusvahelise koalitsiooni poolt 
juhitavates operatsioonides Afganistanis, Iraagis, Balkanil ja Lähis-Idas. Riigikogu mandaadid 
rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemiseks kehtivad kuni 2008. aasta lõpuni. Toimub 
panustamisvõime järk-järguline suurendamine kooskõlas NATO eesmärgiga jätkusuutliku 
panustamise osas.  
 
Riigiväliste operatsioonide teostamine - meetme tegelikud kulud 2007 aastal: 326 550 664 kr. 
 
2007. aasta suurimaks väljakutseks oli jätkuv osalemine NATO prioriteetseimas operatsioonis 
Afganistanis. Aasta keskmisena panustas Eesti ISAF (International Security Assistance Force) 
operatsiooni 125 kaitseväelasega, teenistuskohaga peamiselt Helmandi provintsis ja Kandaharis. 
 
Iraagi koalitsioonis oli Eesti kontingendi suuruseks 40 kaitseväelast. USA kontingendi koosseisus 
teeniva kergejalaväerühma ESTPLA põhiülesandeks on patrullimine, konvoide saatmine ning 
objektide valvamine. Viiest Bagdadis teenivast staabiohvitserist on 2 NATO väljaõppemissiooni 
NTM-I (NATO Training Mission – Iraq) koosseisus.  
 
Kosovo missioonil on Eesti kaitsevägi osalenud alates 1999. aastast, mil seal alustas tegevust 
sõjaväepolitsei rühm ESTPATROL. Alates 2007. aastast panustab Eesti KFOR-i (Kosovo Force) 
staabiohvitseride ning rühmasuuruse üksusega ESTRIF (Taani pataljoni koosseisus). Eesti 
kontingendi suurus Kosovos on 30 kaitseväelast.  
 
Bosnia-Hertsegoviinas lõpetati 2007. aastal baasivalveüksuse ESTGUARD roteerimine EUFOR 
(European Union Force) koosseisus Tuzlas. EUFOR staabis Sarajevos jätkavad teenistust 3 
staabiohvitseri.  
 
Euroopa Liidu lahingugrupis osalemiseks valmistati ette Eesti kontingent (50 kaitseväelast). 
Rootsi, Soome, Norra, Iirimaa ja Eesti üksuste baasil komplekteeritud Põhjala lahingugrupp on 
reageerimisvalmiduses 2008. aasta juunini. 
 
NATO reageerimisjõudude NRF koosseisus oli ajavahemikul 2007. jaanuarist juunini  
reageerimisvalmiduses 32-liikmeline sõjaväepolitsei rühm.  
 
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) on ÜRO vanim vaatlusmissioon Lõuna-
Liibanonis, Siinai poolsaarel ja Golani kõrgustikel. Sõjaliste vaatlejate ülesanne on jälgida 
konfliktipiirkonnas toimuvaid arenguid. Eesti jätkas 2007. aastal osalemist UNTSO koosseisus 2 
sõjalise vaatlejaga Süürias ja Lõuna-Liibanonis.  
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Missiooniüksuste tulejõu ja kaitstuse suurendamise eesmärgil hangiti 2007. a. erinevaid relva ja 
kaitsesüsteeme (sh raskekuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitjate mitmeotstarbeline laskemoon 
jms). 
 
Strateegiline eesmärk 5 - Juhtimis- ja sidevõime 
 
Juhtimis- ja sidevõime arendatakse välja sõjaliste põhivõimete toetamiseks. Eesmärgiks on 
efektiivsed erinevate tasandite juhtimis,- kontrolli- ja analüüsitoimingud, mis otseselt toetavad 
sõjalisi põhivõimeid. Eesmärk hõlmab endas selliste juhtimis-, side-, andmetöötlus- ja 
teabekogumisvõimete väljaarendamist ja tagamist, mis võimaldavad kaitseväe ja Kaitseliidu 
koostegutsemist NATO ja/või muude sõbralike välisvägedega.  
 
Kaitsejõudude Peastaap, väeliikide staabid ning muud toetavad struktuurielemendid 
komplekteeriti antud eesmärgi saavutamiseks vastavalt kaitseväe inimressursile. 2007. aastal 
jätkus juhtimis- ja sidevõime arendamiseks tarvilike operatiivstruktuuri üksuste ettevalmistamine 
määratud mahus. Jätkati tööd kaitseväe juhtkonna varustamisel sõjalise luureinformatsiooniga, 
täiendati keskse juhtimisstruktuuri sidealast ning tehnoloogilist võimet kaitseväe paremaks 
juhtimiseks.  
 
Juhtimis- ja sidevõime juhtimine sõjaliste põhivõimete toetuseks - meetme tegelikud kulud 
2007 aastal: 181 632 073 kr. 
 
2007. aastal valmistati ette kaitseväe ligipääs kesksetele ja rahvusvahelistele andmebaasidele 
(BALTCCIS, BALTPERS). Jätkus kaitseväe osalus koostööprojektis NATO sidestruktuuridega. 
Mereväe staabiohvitseridele viidi täiendkoolituse raames läbi sidemoodul Riias. Õhuväe staap 
varustati määratud mahus NATO struktuuridega turvalist sidet võimaldavate tööjaamadega. 
 
Juhtimise ja sidevõime luure ja teabega tagamine sõjaliste põhivõimete toetuseks - meetme 
tegelikud kulud 2007 aastal: 40 536 377 kr. 
 
2007. aastal jätkati erioperatsioonide instruktorkoosseisu mehitamist vastavalt ettenähtud 
plaanidele, tagati kokkulepitud Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmine.  
 
Juhtimise ja sidevõime vägede ülalpidamine sõjaliste põhivõimete toetuseks - meetme 
tegelikud kulud 2007 aastal: 817 700 kr 
 
2007. aastal viidi läbi kavandatud vaatlus- ja mõõtmisvahendite hanked, sh jätkati koostööprojekti 
USA FMS (Foreign Military Sales) raames kaasaegsete öövaatlusseadmete hankimiseks. 
Isikkoosseisu transportimiseks mõeldud soomustatud platvormide hanke raames andis 2007. 
aastal Soome pool üle viimased, side- ja juhtimissoomukid. 
 
Juhtimise ja sidevõime lahinguvõime loomine sõjaliste põhivõimete toetuseks - meetme 
tegelikud kulud 2007 aastal: 29 402 532 kr 
 
2007. aastal laiendati kaitseväe strateegilise sidevõrgu senist võimsust. Õppusel Kevadtorm 2007 
katsetati edukalt uute ESTTACS seadmetega ühenduste loomist strateegilise sidevõrguga. Jätkus 
tegevus kaitseringkonnastaapide integreerimiseks strateegilise sidevõrguga, jätkati erinevate 
infotehnoloogiliste hangete läbiviimist. 
 
 
Strateegiline eesmärk 6 - Tagada sõjalised põhivõimed logistilise toetusega  
 
Logistilise toetuse tagamisel sõjaliste põhivõimete toetamiseks on eesmärgiks saavutada 
erinevatel tasanditel hästi toimiv logistiline tugi. Eesmärk hõlmab endas selliste logistiliste 
toetusvõimete väljaarendamist ja tagamist, mis võimaldavad kaitseväe ja Kaitseliidu 
koostegutsemist NATO ja/või muude sõbralike vägedega. 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2007 

__________________  

Kantsler 
23 

 
Vägede ülalpidamine sõjaliste põhivõimete logistilise toetuse tagamiseks - meetme 
tegelikud kulud 2007. aastal: 187 500 500 kr 
 
2007. aastal jätkati kaitseväe operatiivstruktuuri lahingutoetusüksuste (CS - Combat Support) ja  
 
 
lahinguteenindus-toetusüksuste (CSS - Combat Service Support) ettevalmistamist ja 
komplekteerimist eelkõige lepingulise tegevteenistuse baasil. 
 
Jätkati keskalluvusega logistikaüksuste ettevalmistamist. Nimetatud üksuste baasil luuakse NATO 
väevõime ettepanekule vastav transpordiüksus. Keskalluvusega logistikaüksuse alalise valmiduse 
allüksus osales maaväe hindamisõppusel Kevadtorm 2007 ning kaasatakse ka õppusele 
Kevadtorm 2008. Transpordiüksuste sõjaaja isikkoosseisudele tagati vajalik ettevalmistus ning 
täiendõpe vastavalt sõjaaja ametikoha nõuetele. Keskalluvusega logistikaüksuse varustus 
komplekteeriti, hooldati ning ladustati üksusepõhiselt. 
 
Lahinguvõime loomine sõjaliste põhivõimete logistilise toetuse tagamiseks - meetme 
tegelikud kulud 2007. aastal: 14 623 900 kr 
 
Antud meetme raames jätkati hankeid kaitseväe logistilise toetuse parandamiseks. Olulisemateks 
projektideks 2007. aastal oli Saksamaalt erineva kandejõuga veoautode ja meditsiiniveokite 
hange. Hollandist hangiti pioneeritehnikat 7T kallurite näol, konteinerveokeid, kütuseveok-
tankureid, 5 ja 10-tonnise kandejõuga veoautosid, ambulantse ning 4 kW elektrigeneraatoreid.  
 
 
Strateegiline eesmärk 7 - Riigikaitseline toetus ja keskne juhtimisstruktuur 
 
Eesmärgiks on arendada välja efektiivne riigikaitseline toetus ja keskadministratsiooni suutlikkus 
tagada ning koordineerida sõjaliste võimete väljaarendamist. Eesmärk hõlmab endas eelkõige 
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusi ja tegevusi, mis on vajalikud sõjaliste võimete 
väljaarendamiseks. 
 
Riigikaitselise toetuse ja keskse juhtimisstruktuuri arendamine tõhusa sõjalise võime 
tagamiseks - meetme tegelikud kulud 2007.aastal: 359 755 463 kr. 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala 2007. aasta olulisemad ülesanded tuginesid valitsusliidu 
programmi prioriteetidele ja kaitseministri tasandi dokumendis Agenda 2007 määratletud 
riigikaitse aastaeesmärkidele.  
 
Olulisimate saavutustena 2007. aastal tuleb märkida Sõjalise riigikaitse arengukava 2008-2011 
koostamist ja kinnitamist ning Sõjalise riigikaitse arenguplaani 2009-2018 ning selle 
rakendusplaani koostamise algatamist. Samuti valmistati ette uus kaitseväe korralduse seaduse 
eelnõu ning rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega täpsustatakse 
kaitseplaneerimisdokumentide hierarhiat. Töötati välja Kaitseliidu arenguteesid, mille kinnitas 
kaitseminister. Kõik nimetatud sammud omavad olulist strateegilist mõju riigikaitse planeerimise 
ning juhtimiskvaliteedi parandamisel. 
 
2007. aastal tehti olulisi ettevalmistusi Eesti üksuste osalemiseks NRF-14 rotatsioonis ja EL 
Põhjala lahingugrupis. Suuremate infrastruktuuriprojektidena jätkus Ämari lennuvälja ning 
kaitseväe harjutusväljade väljaarendamine. 2007. aastal valmis kontseptioon Kaitseministeeriumi, 
kaitseväe ja Kaitseliidu osalemise kohta riigisiseses kriisireguleerimises (kontseptsioon jõustub 
2008. aastal). Läbirääkimiste tulemustena saavutati NATO õhuturbe jätkumine Balti regioonis 
aastani 2011. Uue valdkonnana käivitati küberkaitse-alane tegevus, sealhulgas arendati jõuliselt 
edasi NATO Kollektiivse Küberkaitse Kompetentsikeskust (K5) ja osaleti aktiivselt NATO 
küberkaitsestrateegia väljatöötamise protsessis. 
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Riigikaitselise toetuse ja keskse juhtimisstruktuuri arendamise luure ja teabega tagamine - 
meetme tegelikud kulud 2007 aastal: 128.800.tuh kr 
 
Teabeamet jätkas 2007. aastal oma põhiülesannete täitmist, sh toetati riigi julgeoleku tagamist 
mittesõjaliste ennetavate vahendite abil. Teabeamet jätkas riigile välis-, majandus- ja 
kaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajaliku välisriike, välismaiseid tegureid või 
tegevust puudutava teabe kogumist ja töötlemist. Samuti jätkati 2007. aastal eriside ning 
elektroonilise teabeturbega seonduva korraldamist ja kontrolli. Tulenevalt riigisaladuse seadusest  
 
on Teabeameti tegevuse detailne ülevaade klassifitseeritud riigisaladuseks. 
 
Riigikaitselise toetuse ja keskse juhtimisstruktuuri arendamise lahinguvõime loomine - 
meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 552 001 293 kr 
 
Kaitseressursside Amet 
Kaitseressursside Ameti (KRA) tegevuse peamiseks eesmärgiks 2007. aastal oli Eesti 
kaitsevõime edendamine ja tagamine erinevate ressursside arvestamise kaudu. Peamisteks 
tegevusteks oli kaitseväekohustuslaste andmete täpsuse ja ajakohasuse tagamine, vajaliku arvu 
ja nõuetele vastavate kutsealuste suunamine ajateenistusse, kaitseväeteenistuskohustuslaste 
tegevteenistuskõlblikkuse ja kutsealuste kutsesobivuse hindamine nõutavas kvaliteedis ja 
koguses ning mobilisatsiooniressursside ja vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike 
ressursside arvestamine. Valmistati ette KRA uue struktuuriüksuse Värbamiskeskuse 
moodustamine, mille põhiülesandeks on personali värbamine kaitseväkke. Keskus käivitus 
reaalselt 2008. aasta märtsis.  
 
Kaitseväekohustuslaste üle arvestuse pidamisel jätkas amet kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti 
kodanike riikliku registri tarkvara arendamist ja teiste registritega liidestuste täiendamist. Olulise 
täiendusena andmevahetuse tõhustamise osas realiseeriti liidestused Kaitsejõudude Peastaabi 
personaliarvestussüsteemiga tegevteenistuse andmete vahetamiseks ning Kaitseväe Arstliku 
Komisjoni andmebaasiga kõlblikkuse hindamise andmete kogumiseks. Avaliku sektori asutuste 
vahelise koostöö raames loodi ametialaseks kasutamiseks juurdepääs registri andmetele koos 
vastava koolituse läbiviimisega Kaitsepolitseiametile, KJPS julgeolekuosakonnale ja Kaitseliidu 
Peastaabile.  
 
Aruandeperioodil toimus 1991. aastal sündinud kutsealuste arvelevõtmine. Samuti jätkus enne 
01.08.2005 arvelevõtmata jäänud kaitseväekohustuslaste arvelevõtmine. Kutsealusena võeti 
arvele ja väljastati vastav kirjalik teade 8737 kutsealusele. Planeerimisperioodil kutsuti 
ajateenistusse 2648 kutsealust. Koostöös Eesti Olümpiakomiteega suunati kaitseväe spordirühma 
ajateenistusse 32 kutsealust. Kokku saadeti või anti arstlikus komisjonis kätte aruandeperioodil 
kutsealustele 4631 ajateenistusse kutsumise otsust. Kutsealustelt laekus 1675 taotlust 
ajateenistuskohustuse täitmisele asumiseks kutsealuste endi initsiatiivil.  
 
Ajapikenduse andmise otsuseid tegi amet 15331 kutsealusele, ajapikenduse taotlus jäeti 
rahuldamata 170 juhul. Ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsuseid seoses 
tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistamisega tehti 3310. Ajateenistuse asendamiseks 
asendusteenistusega tegi amet 2007. aastal 12 otsust kutsealuste suunamiseks 
asendusteenistusse Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas.  
 
2007. aastal alustati kutsealuste kutsesobivuse testimist jaoülema ametikohale. Testimise 
tulemusi kasutab KRA edaspidi kutsealuste ajateenistusse kutsumise otsustamisel ning saadud 
tulemused võimaldavad ajateenistuses olevate ajateenijate ülematel määrata ametikohtadele 
vastavate eeldustega ajateenijad.  
 
Aruendeperioodil jätkati vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike ressursside arvestust ja 
registri väljaarendamist ning viidi lõpule Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine. 
Registri andmevahetuse ja funktsionaalsuse parandamise osas täiustati tarkvara ning laiendati 
registri funktsionaalsust, mis on ettevalmistav osa andmebaasi rakendamiseks kaitseväe-üleselt. 
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Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) 
KVÜÕA põhiülesandeks on sõjalise kõrghariduse I astme põhi- ja erialakursuste ning sõjalise 
kõrghariduse II astme keskastmekursuste korraldamine.  
 
KVÜÕA maaväe õppesuunale oli plaanis 2007. aastal vastu võtta kuni 50, õhuväe õppesuunale 
kuni 10 ja mereväe õppesuunale kuni 10 kadetti. Maaväe õppesuuna põhikursuse kohtadest 
suudeti komplekteerida 19 õppekohta, õhuväe õppesuund avatakse 2008. aasta septembris ning 
mereväe õppesuuna käivitamine on lükkunud 2010. aastasse. 2007. aasta lõpu seisuga oli 
KVÜÕA 9. põhikursuse nimekirjas 34, 10. põhikursuse nimekirjas 24 ja 11. põhikursuse  
 
nimekirjas 19 kadetti. Relvaliikide lõikes alustas 2007. aastal pioneerieriala kursusel 8, 
suurtükiväeeriala kursusel 6, logistikaeriala kursusel 8 ja jalaväeeriala kursusel 12 kadetti. 
 
2007 aasta lõpu seisuga oli 2. keskastmekursusel 11 ja 3. keskastmekursusel 15 kuulajat.  
 
Lahingukool 
2007. aasta tegevuses lähtus Lahingukool oma põhiülesannetest, milleks olid vanemallohvitseride 
ning reservrühmaülemate koolitamine (vanemallohvitseride baaskursus, vanemveebli kursus, 
staabiveebli kursus, vanemallohvitseride jalaväekursus, reservrühmaülemate baaskursus, 
vabatahtlike reservrühmaülemate kursus, vabatahtlike reservrühmaülemate täienduskursus). 
 
Vanemallohvitseridele viidi läbi baaskursus (VABK-32, kursus oli planeeritud 60 osalejale, 
kursusele kandideeris 43 isikut, õppima asus neist 31 ning lõpetas 24 isikut), vanemveebli kursus 
(VVK-5 kursus oli planeeritud 30 osalejale, õpinguid alustas 18 isikut, kes ka kõik lõpetasid 
õpingud), staabiveebli kursus (SVK-2, kursus oli planeeritud 15 osalejale, kursusel osales 7 
vanemallohvitseri, kes ka kõik lõpetasid õpingud) ja vanemallohvitseride jalaväekursus (JAK-2, 
kursus oli planeeritud 40 isikule, kursusel osales 12 õppurit). 
 
Lisaks vanemallohvitseride koolitamisele, viidi läbi reservrühmaülemate baaskursus (RRÜBKA-43 
kuni 100 ajateenijale, kursusele saadeti väeosadest 45 ajateenijat, kellest 41 lõpetasid õpingud), 
vabatahtlike reservrühmaülemate kursus (VROK-44 kuni 30 osalejale, kokku alustas õpinguid 46 
vabatahtlikku ning lõpetas 36) ning vabatahtlike reservrühmaülemate täienduskursus (VROTK-3, 
kursusel osales 34 reservohvitseri). 
 
Seli Tervisekeskus  
Tegemist on Kaitseministeeriumi hallatava riigiasutusega, kus korraldatakse taastusravi 
vabadusvõitlejate ja represseeritute ning sõjaveteranide organisatsioonide liikmetele, samuti 
lepingulises tegevteenistuses olevatele kaitseväelastele ja Kaitseliidu liikmetele. 
 
2007. aastal viibis tervisekeskuses kahe- ja kolmenädalastes vahetuses taastusravil 741 patsienti, 
sh 389 patsienti vabadusvõitlejate organisatsioonidest, 183 patsienti represseeritute ja nendega 
võrdsustatud isikute ühendustest, 57 lepingulises tegevteenistuses olevat kaadrikaitseväelast, 
Kaitseliidu liiget, eruohvitseri ja Tšernobõli veterani ning 112 ajateenijat.  
 
Patsientide kogumahust moodustasid vabadusvõitlejad taastusravil viibinutest 52 protsenti. 2007. 
aastal oli taastusravi ööpäeva maksumus Seli Tervisekeskuses 619 kr. 
 
Seli Tervisekeskuse rekonstrueerimise raames koostati 2007. aastal kompleksi hoonete 
muinsuskaitselised eritingimused, teostati geodeetilised mõõdistamised ja tehti piiratud mahus 
restaureerimistöid, sh rajati mõisakompleksi peahoone vihmavee äravoolusüsteem ja taastati 
kaheksa välistreppi. 
 
 
Riigikaitselise toetuse ja keskse juhtimisstruktuuri arendamise koordineerimine ja koostöö 
tagamine - meetme tegelikud kulud 2007. aastal: 115 004 250 kr 
 
Antud meetme raames jätkus lisaks erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumisele ka 
erinevate arenguabi projektide läbiviimine teistele riikidele. 
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Eesti Sõjamuuseum  - kindral Laidoneri Muuseum 
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseumi põhitegevusteks on sõja-ajaloolise materjali ja 
teabe kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja eksponeerimine.  
 
2007. aastal jätkati sõja-ajaloo uurimist teadustöö ja temaatiliste siseriiklike ning rahvusvaheliste 
konverentside korraldamise ja neil osalemise kaudu. Muuseumil on käivitatud koostööprojektid 
välismaal tegutsevate uurimiskeskuste ja muuseumidega.  
 
Muuseumi kogud täienesid 1175 ühiku võrra peamiselt annetuste ja ekspositsioonide elementide 
planeeritud soetuste kaudu. Omandatud museaalideks on muuhulgas erinevad aumärgid (kindral  
Laidonerile kuulunud ordenite kogu, Leo Tõnissoni poolt annetatud teenetemärgid), 
arhiivimaterjalid, Soomepoiste Ühingutelt vastu võetud dokumentatsioon, vormid ja fotokogud. 
Trükiste osas üllitas muuseum 2007. aastal 3 raamatut, sh valmistati ette brošüüri “Utria dessant” 
kirjastamine.  
 
Aruendeperioodil viidi lõpule Eesti Sõjamuuseumi hoone ja juurdekuuluva maa, asukohaga Mõisa 
tee 1, Tallinn, kinnisasjaks muutmine. Muuseumi külastajate arv oli 2007. aastal 9800. Muuseumi 
töötajate arv ei muutunud. 
 
 
Avalike teenuste kvaliteedi parandamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas 
2007 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala pakutav avalik teenus on riiklik julgeolek, mida võib tagada 
rahvusvahelise koostöö kaudu ja iseseisva esmase kaitsevõime tugevdamise abil. 
Lisafunktsioonina on avaliku teenuse läbipaistvuse printsiibist lähtudes oluline otsuste ja arengute 
laiem esitlemine ja lahtiseletus ühiskonnas. 
 
2007. aastal Kaitseministeeriumi valitsemisala avalike teenuste kvaliteedi parandamise 
valdkonnad võib tinglikult jagada kolmeks – valitsemisala kvalitatiivsed edasiminekud ja 
asjaajamise lihtsustamine kodaniku jaoks, kodanike informeerimisega seotud tegevused ning 
meedia- ja avalike suhete parandamine.     
 
Valitsemisala kvalitatiivsed edasiminekud ja asjaajamise lihtsustamine kodaniku jaoks  
 
2007. aastal algatati planeerimisdokumentide korrastamise protsess, mis hõlmab rahuaja 
riigikaitse seaduse muutmist ning kaitseplaneerimisjuhise kehtestamist valitsemisalas. Protsessi 
tulemuseks on selgemate vastutusvaldkondade määratlemine valitsemisalas. Väeliigiti on 
märkimisväärsemad edasiminekud järgmised – õhuväe osas algas Ämari lennubaasi 
infrastruktuuri rekonstrueerimine (sh kasutatakse NATO julgeolekuinvesteeringute programmi 
ressursse) ning käivitati reaalne passiivseirevõime. Mereväes viidi lõpuni mereväebaasi põhikaide 
rekonstrueerimine ning Eestile anti üle esimene Suurbritanniast hangitud miinitõrjelaev ja tehti 
ettevalmistusi teise aluse vajalikku valmidusse viimiseks. Maaväe osas suurenes Eesti osalus 
rahvusvahelistel operatsioonidel, samuti toimus üksuste ümberpaigutamine (Balkani missioonide 
vähendamine võimaldas enam panustada Afganistanis). Eesti üksus oli esmakordselt valmiduses 
Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi raames.  
 
2007. aastal tehti ettevalmistusi Kaitseväe Värbamiskeskuse loomiseks (alustas tööd märtsis 
2008). Värbamiskeskuse tähtsus seisneb kaitseväe värbamisinfo ühtses vahendamises 
avalikkusele ja sihtgruppidele ning värbamisprotsesside läbiviimises senisest ühtlustatumalt ning 
lihtsamalt. 
 
Uue valdkonnana arenes küberkaitse, mille osas tehti olulisi sisulisi ettevalmistusi NATO vastava 
kompetentsikeskuse loomiseks Eestisse, samuti algatati antud valdkonna 
kontseptsioonidokumentide koostamine nii siseriiklikul kui ka NATO tasandil. 
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Kodanike informeerimisega seotud tegevused 
 
Esmakordselt ilmub 2007. aasta tegemisi tutvustav Kaitseministeeriumi aastaraamat, mille 
eesmärk on avalikkusele ülevaate andmine eelmise aasta põnevamate valdkondade ja 
tähtsamate julgeolekuteemade osas.  
 
Ministeeriumi toel läks eetrisse kaks raadiosaadet. Vikerraadio saate “Kaitsetahe” eesmärgiks oli 
tutvustada riigikaitsega seonduvat temaatikat ning tugevdada seeläbi inimeste turvatunnet ja tõsta 
riigikaitse mainet ühiskonnas. Lisaks toimus Vabadussõda tutvustav koolinoorte mälumäng 
“Miniturniir”, mis oli  noorte seas väga populaarne (kokku osales 43 kooli üle Eesti).  Jätkus Eesti 
Päevalehe riigikaitselise lisa “Riigi Kaitse” väljaandmine, mida 2007. aastal ilmus neli numbrit. 
 
 
Ilmus rahvusvaheliste operatsioonide brošüür, mis käsitleb Eesti osalemist välismissioonidel. 
Lisaks avati rahvusvaheliste operatsioonide koduleht, mis selgitab, miks Eesti rahvusvahelistel 
operatsioonidel osaleb, kuidas langetatakse otsus missioonidel osalemise kohta, samuti jagatakse 
infot potentsiaalsetele missioonidel osalejatele ning antakse nõuandeid kodustele. Kodulehel on 
olemas ülevaated operatsioonipiirkondadest (nii video- kui pildimaterjal), Eesti üksuste 
ülesannetest ja operatsioonidel kasutatavast tehnikast.  
 
Meedia ja avalikud suhted 
 
Meedia osas on ministeeriumi eesmärk olnud proaktiivsuse tõstmine. Hästi on käima läinud 
iganädalase eelinfo süsteem, samuti toimub uudsena pressiteadete operatiivne tõlkimine nii vene 
kui inglise keelde. Ministeerium jätkab avaliku arvamuse uuringute tellimist, monitoorimaks 
elanikkonna suhtumist erinevatesse riigikaitsega seonduvatesse teemadesse (milline on 
kaitsejõudude usaldusväärsus, kuidas suhtutakse Eesti sõjaväelaste osalemisse missioonidel 
väljaspool Eestit, mida peetakse Eesti peamiseks julgeolekugarantiiks jne). Ministeeriumi 
kõrgematele ametnikele on läbi viidud esmane meediakoolitus, tõstmaks teadlikkust ning 
lihvimaks oskuseid meediasuhtluses. 
 
 
Projektid teadus-arengustegevuse suunal 
 
Kaitsealase teadus ja arendustegevuse (T&A) valdkonnas jätkati 2007. aastal juba käimasolevate 
projektidega ning käivitati ka uusi projekte. Olulisemateks uurimis- ja arendusprojektideks olid: 

 1. Terrorismivastases võitluses kasutatavate seadmed: 
- Kapillaarelektroforeesi teel keemiliste ainete detekteerimist võimaldava pilootseadme 

edasiarendamine ja kasutajasõbralikumaks muutmine, samuti suure hulga keemiliste 
ühendite testimine. 

- Seadme arendamine improviseeritud lõhkeseadeldiste lõhkamiseks ohutult kauguselt - 
lähteuuringuid. 

- Improviseeritud lõhkekehade-vastasele tegevusele suunatud seadme IRIS 
edasiarendamine - valmisid uute häirimis- ja monitooringuseadmete katseeksemplarid. 

2. Küberrünnete ja -kaitse simuleerimistarkvara väljatöötamine - teostatud eeluuring. 
3. Mehitamata lennuvahendi (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) väljaarendamine ning sellega 

kogutud info esmane järeltöötlus. Uurimistöö põhitulemusena on valminud info esmase 
järeltöötluse süsteemi prototüüp MAPIC, mis võimaldab muuhulgas UAV lennul tehtud 
aerofotoseeriate ning videopildi sidumist kaardiandmetega. 

4. Elektrit juhtiva tekstiilmaterjalidest prototüüpseademete valmistamine II etapp – projekti 
lõpptulemusena luuakse mitteioniseerivat elektromagnetkiirgust varjestavad ekraanid 
elavjõu ja tehnika kaitseks. 

5. Universaalse liikurplatvormi (moodulsüsteemse roboti) loomine demineerimisrakendusteks. 
2007. aastal toimus seadme edasiarendamine. 
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Strateegilised uuringud ja arenguprojektid 
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Uute projektidena käivitati järgmised uuringud: 

1. Kehalised ja vaimsed võimed ning tegutsemine kuumastressi tingimustes – teema on 
oluline kaitseväelaste ettevalmistamiseks kuumas kliimas toimuvatele missioonidele.  

2. Eesti muldade kandevõime kaitsejõudude masinatega ületamisel. 
 
Rahvusvahelise koostöö edendamise raames liitus Eesti 2007. aastast Euroopa Kaitseagentuuri 
(EDA) Force Protection’i kolmeaastase (2007-2009) investeerimisprogrammiga. Programmi 
eesmärgiks on välja töötada tehnoloogilised lahendused linnakeskkonna ohtude vastu. Kokku 
tasub Eesti 3 aasta jooksul EDA-le programmi raames ca 8,3 mln kr.  
 
Alates 2005. aastast on Kaitsejõudude Peastaap koostöös Kaitseväe Logistikakeskusega 
töötanud välja välivormi kanga uut kamuflaažmustrit. Muudetud on laigu kuju ja ka paigutust ning 
senise kolmevärvilise asemel on kasutatud neljavärvilist värvilahendust. Väljatöötatud 
neljavärvilisest kangast valmistati katsepartiina välivormikomplektid, mida 2007. aastal katsetati 
erinevates väeosades. 2008. aasta alguseks on neljavärvilise kamuflaažmustriga välivormide 
katsetused lõppenud. Katsetulemuste põhjal võib öelda, et uus neljavärviline välivorm on 
osutunud paremaks kui seni kasutusel olnud kolmevärviline ning sellest tulenevalt kinnitatakse  
tõenäoliselt neljavärviline välivorm lähiajal ajutise lahendusena, mida kasutatakse paralleelselt 
olemasoleva kolmevärvilise välivormiga kuni uue välivormikomplekti terviklahenduse 
väljatöötamiseni. 
 
2007. aastal rahastati kaitsealaseid T&A projekte kogusummas ca 16,9 mln kr. Viimane number 
on mõnevõrra vähem esialgsest eelarvest seoses mõnede mitmeaastaste projektide planeeritust 
väiksema rahavajadusega 2007. aastal. 2008. aastal on kaitsealasteks projektideks ette nähtud 
ligi 29,3 mln kr, mis moodustab ca 0,64% kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest. 
 

 
 
Lisaks teadusprojektide rahastamisele alustas kaitseministeerium 2007. aastal kaitsealase 
teadus- ja arendustegevuse strateegia koostamist, mis koos strateegia rakenduskavaga peaks 
andma vastuse küsimusele, millised on T&A eesmärgid ning T&A administreerimissüsteemi 
põhijooned kaitseministeeriumi haldusalas. Strateegia ning selle rakenduskava peaksid valmima 
2008. aastal. 
 
2007. aastal jätkus väljakujunenud traditsioon presenteerida olulisemaid praktilisse ellu jõudnud 
teadussaavutusi ka laiemale publikule. 17. aprillil 2007 toimus Kaitseministeeriumis kaitsealaste 
teadus-arendusprojektide esitlus. Lisaks näitusele oli võimalik kuulata põhjalikke ettekandeid iga 
projekti kohta ja esitada küsimusi projektijuhtidele.  
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Projektid Kaitseministeeriumi valitsemisalas keskkonnahoiu suunal 
 
Keskkonnaprojektide ja -eelarve planeerimisel võeti 2007. aastal aluseks kaitseministri 
07.09.2006 käskkirjaga nr 317 kinnitatud kaitseministeeriumi keskkonnapoliitika ja selle lisa, 
Keskkonnategevuskava 2007-2012. Tulenevalt keskkonnapoliitikast töötab kaitseministeerium 
aktiivselt eesmärgiga säilitada, kaitsta ja võimalusel ka taastada loodust ja keskkonda. 
 
Kaitseministeeriumi tegevusega seonduvad järgnevad olulised keskkonnamõjud: 
 
1. Kaitseväe väljaõppega kaasnevad mõjud:  
- Kaitseväe väljaõppega kaasnev müraprobleem on käsitletav nii sotsiaalse kui ka 

keskkonnaprobleemina. Tegemist on häiriva faktoriga nii inimestele kui ka loomastikule ja 
linnustikule (eeskätt haudeperioodil). Müraprobleemi leevendamiseks koostati 2007. aastal 
mitmeid müraanalüüse sh tankitõrjegranaadiheitja ja miinipildujate mürauuring Nursipalu 
harjutusvälja territooriumil ja mürauuring Klooga harjutusväljal.  

 
- Oluliste mõjudena võib käsitleda ka kaitseväe väljaõppetegevusega kaasnevat suurt tuleohtu, 

mõju metsade kvaliteedile ja pinnasele (eeskätt pinnasekahjustused ning pinnase 
raskemetallidega reostumise oht). Nende riskide kaardistamiseks ning leevendavate 
meetmete väljatöötamiseks jõudsid 2007. aastal lõpule mitmed keskkonnamõju strateegilise 
hindamise protsessid sh Nursipalu perspektiivse harjutusvälja arendusprogrammi 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Paralleelselt Ämari lennuvälja rekonstrueerimise 
detailplaneeringu koostamisega valmis ka rekonstrueerimise keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Alustati kaitsejõudude perspektiivsete merele orienteeritud harjutusalade 
arendusprogrammi (ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessiga. Kokku 
kasutati 2007. aastal keskkonnauuringute teostamiseks 0,8 mln kr. 

 
2. Jääkreostuse ja ohtlike jäätmete likvideerimine: 
Tegemist on positiivse keskkonnamõjuga, mille raames viidi 2007. aastal lõpule 
keskkonnareostuse likvideerimine Tagalapataljoni (Marja 4, Tallinn) territooriumil. Töö toimus 
kahes etapis: esimene etapp valmis 2006 ning teine etapp 2007. aastal). Samuti likvideeriti 
ohtlikud jäätmed kaitseministeeriumi valitsemisala territooriumitel 2006. aastal Ragn-Sells AS 
poolt koostatud ohtlike jäätmete inventuuri alusel. Ohtlikke jäätmeid veeti ära Pärnu Üksik-
Jalaväepataljoni territooriumilt, Ämari Lennubaasist, Luurepataljonist, KVÜÕA-st, Kaitseväe 
Logistikakeskuse Tapa ladudest ja Kaitseväe Lahingukoolist. Põhiliselt likvideeriti väävlit 
sisaldavaid jäätmeid ja pestitsiide. 
 
Kokku kasutati 2007. aastal jääkreostuse ja ohtlike jäätmete likvideerimiseks 1,1 mln kr. 
Täiendavalt teostati ka keskkonnareostusuuringud Ämari Lennubaasis ja Tallinnas Rahumäe tee 
3 asuval kinnistul. Nimetatud objektidel likvideeritakse keskkonnareostus 2008. aastal. 
 
2008. aastal planeeritavad tegevused 
 
2008. aastaks on Kaitseministeeriumi eelarves planeeritud keskkonnakaitsealasteks tegevusteks 
ca 2,1 mln kr. Aktiivselt jätkuvad keskkonnategevused kaitseväe tegevusega kaasnevate 
negatiivsete mõjude leevendamiseks: jätkub Kaitsejõudude perspektiivsete merele orienteeritud 
harjutusalade arendusprogrammi (ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille 
raames käsitletakse ka planeeritava objekti rajamisega kaasnevaid sotsiaalseid ja majanduslikke 
mõjusid. Samuti käivitub Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu protsess koos keskkonnamõju 
strateegilise hindamisega. Plaanis on teostada müramõõtmised planeeritavatel Sirgala ja Männiku 
harjutusväljadel ning koostada kaitseministeeriumi valitsemisala jäätmekava.  2008. aastal 
jätkatakse ka jääkreostuse likvideerimisega, suurimaks projektiks on Tallinnas Rahumäe tee 3 
paikneval kinnistul keskkonnareostuse likvideerimine. 
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Kaitseministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade tegevusest 
siseauditi korraldamisel 
 
 

Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
 
Ministrina hindan Kaitseministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi 
parandamist vajavaks.  
 
Kaitseministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamisel on 
järgitud kehtivaid Eesti Vabariigi õigusakte ning püütud juhinduda rahvusvaheliselt üldtunnustatud 
standarditest.  
 
Parandamist vajab sisekontrollisüsteem eelkõige kaitseväe struktuuriüksustes, kus minule 
teadaolevalt esines puudusi asutustesiseste ametlikult kinnitatud protseduurireeglite olemasolus, 
täielikkuses ja vastavuses Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kaitseväe struktuuriüksuste olemasoleva 
sisekontrollisüsteemi toimimises esines tõrkeid erinevate sisekontrolliprotseduuride täitmisel. 
Näiteks oli probleeme kohustuste ja funktsioonide lahususe ning piisava järelvalve tagamisega, 
raamatupidamises alg- ning alusdokumentide olemasolu ja täielikkuse ning materiaalse vastutuse 
tagamisega. Puudus varude kooseisu ja maksumust kõikehõlmav ajakohane ülevaade. 
 
Kaitseministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteem vajab teatud 
valdkondades ühtlustamist - tuleb välja töötada ühtsed ja üldised sisekontrolliprotseduurid kogu 
valitsemisala kohta. Näiteks vajavad väljatöötamist sisekontrolliprotseduurid kaitseministeeriumi 
ning tema valitsemisala asutuste riigieelarve planeerimisel, eelarve koostamisel läbirääkimiste 
pidamist ja nende taasesitamist võimaldavas vormis säilitamise reguleerimiseks ning ühtsete 
üldpõhimõtete formuleerimiseks. Samas on 2007. aasta jooksul täiendatud mitmeid 
kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste sisekontrolliprotseduure, millele on varasemalt viidatud 
erinevates auditiaruannetes.      
 
Minu hinnang tugineb minule aruande koostamise hetkel teadaolevale informatsioonile, 
muuhulgas siseauditi ja väliste hindajate (sealhulgas Riigikontrolli) auditiaruannetes toodud 
tähelepanekutele ja järeldustele ning kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ameti 2007. aasta 
riskide hindamise tulemustele. 
    
 
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi 
korraldamisel 
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna töö korraldamise aluseks on kaitseministri 21.05.2004 
käskkirjaga nr 138 kinnitatud siseauditi osakonna põhimäärus, kantsleri 16.05.2006 käskkirjaga nr 
239 kinnitatud siseauditi osakonna nõuniku ametijuhend ja kaitseministri 17.05.2006 käskkirjaga 
nr 165 kinnitatud Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna sise-eekiri. Täiendavalt juhindutakse 
siseauditi teostamisel ja korraldamisel IIA ja INTOSAI rahvusvahelistest auditistandarditest, 
rahandusministeeriumi juhendmaterjalidest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 
Ministrina kinnitan, et Kaitseministeeriumi siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud tingimused, 
ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst. 
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna koosseisus töötas seisuga 31.12.2007 neli (4) ametnikku, 
neist üks on lapsehoolduspuhkusel.  
 
Osakonnast lahkus aasta jooksul neli (4) ning ametisse nimetati kaks (2) ametnikku. Siseauditi 
eest vastutav isik oli kuni 30.09.2007 Agu Tammearu ning alates 01.10.2007 siseauditi osakonna 
juhataja kohusetäitja Alo Aulik. Lisaks oli ministeeriumi valitsemisalas seisuga 31.12.2007 ametis 
kolm (3) siseaudiitorit Kaitsejõudude Peastaabis ning  üks (1) siseaudiitor Kaitseressursside 
Ametis. Kaitsejõudude Peastaabis oli kuni 09.12.2007 siseauditi eest vastutav isik Siiri Antsmäe  
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ning alates 10.12.2007 siseauditi osakonna juhataja kohusetäitja Krisi Pungas. Ministrina pean 
kõikide ametikohtade komplekteerimisel siseaudiitorite arvu piisavaks.  
 
Siseaudiitoritele on võimaldatud asjakohast täiendusõpet, mis on kooskõlas siseauditi 
strateegilise plaani ja aasta tööplaaniga.  
 
Ministrina hindan siseauditites toodud ettepanekute rakendatavust heaks. Enamus siseauditites 
toodud ettepanekuid rakendatakse poolaasta kuni aasta jooksul. Samuti hindan 
kaitseministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala siseauditi funktsiooni täitmist heaks. 
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Ülevaade valitsemisalas või valitseva mõju all olevate muude juriidiliste 
isikute kohta 
 

AS E-Arsenal 
 
AS E-Arsenal on riigile kuuluv äriühing, mille aktsiate 100% omanik on kaitseministeerium. 
Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks oli kaitseministeeriumi kaitsealaste teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste industrialiseerimis- ning turustamisvõimaluste loomine ning 
elluviimine. 
 
2007. aastal jätkus 10. mai 2006. aasta üldkoosoleku otsuse alusel alanud ümberkorralduste 
juurutamine, uute suundade arendamine ja rakendamine. 2007. aasta septembris kiitis ettevõtte 
nõukogu heaks E-Arsenali äriplaani aastateks 2007-2011. Selle peamiseks eesmärgiks on 
kujundada aastaks 2011 E-Arsenalist tugev, kodumaist oskusteavet koondav kaitsetööstuse 
konsortsium, mis on Eesti riigile strateegiliselt tähtsaks ettevõtteks ja konkurentsivõimeline oma 
põhitoodete osas ka maailmaturul. Äri määratlusena toob äriplaan välja kolm peamist valdkonda: 
 
 - Strateegiliste kaupade turustaja; 
 - Strateegiliste kaupade testija ja nende kvaliteedi kontrollija; 
 - Eesti kaitsetööstuse konsortsiumi looja selleks vajalike organisatsiooniliste tegevuste ja 

spetsiifiliste investeeringute teostamise osas.   
 
Kinnisvaraarendus on äriplaani kohaselt ettevõtte põhitegevusi toetav tegevus. 
 
Ülevaade ettevõtte nõukogu ja juhatuse tööst 
Palju energiat nii juhatuse kui ka nõukogu töös võttis 2007. aastal uute turgude ja potentsiaalsete 
klientide otsimine. Konkreetsemalt tutvustati ühel või teisel viisil Eesti kaitsetööstuse võimalusi 
Lätile, Leedule, Makedooniale, Montenegrole, Gruusiale ja Türgile. Samuti osales E-Arsenal 
esmakordselt oktoobris oma stendiga NATO CNAD-i7 raames toimunud NATO riikide 
kaitsetööstusnäitusel Brüsselis.  
 
E-Arsenal suhtles aktiivselt 2007. aastal kahe vastuostukohuslasega – Prantsuse MBDA ning 
Rootsi SAAB-iga, eesmärgiga tutvustada Eesti kaitsetööstuse võimalusi. 2007. aasta lõpu seisuga 
mingite konkreetsete kokkulepeteni ei jõutud. Initsiatiiv ja juhtroll lasub siin vastuostukohuslastel 
MBDA-l ja SAAB-il. 
 
E-Arsenal suhtles aktiivselt ka kahe maailma kaitsetööstuse suurtegijaga – Prantsuse-Saksamaa-
Hollandi kapitalil baseeruva EADS-i ning Rootsi SAAB-iga. Mõlemal puhul oli eesmärgiks 
selgitada bilateraalseid koostöövõimalusi ettevõtete vahel. EADS-i puhul jõuti isegi ühe 
konkreetse militaarkonteinereid puudutava pakkumise tegemiseni EADS-ile, juhuks kui viimane 
peaks võitma ühel rahvusvahelisel hankel, mille üheks osaks on ka militaarkonteinerid. 2007. 
aasta lõpu seisuga ei olnud nimetatud hanke võitja veel selgunud. 
 
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et kuigi huvi on mitmes riigis olemas Eesti toodangu vastu, siis kiiret 
edu välisturgudel müügitegevuses loota oleks ennatlikult optimistlik. Otsustusprotsess on riikides 
aeganõudev ning planeerimistsükkel, kus mingi Eesti militaartoode satub esimese E-Arsenali 
poolse presentatsiooni tegemisest lõpuks hankeplaani, on väga pikaajaline ja mõõdetav 
aastatega. Olukorda ei tee kergemaks ka ülimalt tihe konkurents ettevõtte peamistel 
arengusuundadel, kus E-Arsenal peab rinda pistma maailma kaitsetööstuse absoluutsete 
tippettevõtetega. Isegi kui Eesti toode on konkurentidest oluliselt odavam, ei ole odavam hind 
sama kaalukategooria argument maailma suurriikide poliitilise lobby’ga ning võrreldamatult laiema 
ning kogenuma müügivõrgustikuga. Poliitilised otsused võivad hankeotsuseid kaitsesektoris 
mõjutada tihtipeale oluliselt enam kui odavam hind ja isegi toote parem kvaliteet. 
 
Midagi konkreetsemat peale informatsiooni vahetamise ning ühe konteineri pakkumise ei olnud 
2007. aasta lõpu seisuga toimunud ka koostöös EADS-i ja SAAB-iga. Seega võib öelda, et 2007.  

                                                
7 NATO Conference of National Armaments Directors – NATO relvastusdirektorite konverents 
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aasta lõpus suutis E-Arsenal oluliselt kainemalt ja realistlikumalt hinnata oma müügivõimalusi laial 
maailmaturul. 
 
E-Arsenali müügitulu 2007. aastal moodustas kokkuvõttes 22,4 mln kr, mis on võrreldes 2006. 
aasta 8,3 mln krooniga märkimisväärne edasiminek. Suurimaks müügiartikliks oli Eesti 
kaitsealasest teadus- ja arendustegevusest välja kasvanud lõhkekehade vastaste seadmete müük 
kaitseministeeriumile. 2007. aastal käivitusid ka mitmed projektid, mille täitmistähtajad ning 
müügitulud jäävad 2008. aastasse. Suurim neist on leping justiitsministeeriumiga Murru vangla 
GSM-side tõkestamiseks ning rahvusvahelises mastaabis miinijahtimistarkvara MOIS müük 
Leedu Mereväele. 
 
Kuigi müüginumbrid suurenesid märgatavalt, siis tervikuna tõi majandusaasta kaasa kahjumi 0,17  
mln kr, mida võib siiski lugeda teatud edasiminekuks võrreldes 2006. aasta 3,07 mln kr suuruse 
kahjumiga.  
 
2008. aastal planeeritakse jätkata kaitsealaste teadus- ja arendustegevuse tulemuste 
industrialiseerimisega vastavalt omaniku poolt seatud prioriteetidele ning saadud toodete 
turunduse  ja müügiga. Lisaks planeeritakse arendada ja/või võõrandada Erika 4, Tallinn asuv E-
Arsenali kinnistu ning kolida ettevõte selle tegevusega vastavuses olevale sobivale pinnale. 
 
Ettevõtte nõukogu käis 2007. aasta jooksul koos 8 korral (8. veebruaril, 21. märtsil, 24. aprillil, 15. 
mail, 8. augustil, 14. augustil, 5. septembril, 2. oktoobril). 2007. a. lõpus kuulusid ettevõtte 
nõukogusse järgmised isikud: Eerik-Niiles Kross (esimees), Eero Elenurm, Tatjana Muravjova, 
Ingvar Pärnamäe ja Thomas Auväärt.  Ettevõtte juhatuses oli üks liige – Martin Link. 
 
Kulud 
2007. aasta tegevuskulud olid kokku 22,7 mln kr. Võrreldes 2006. aastaga suurenesid 
tegevuskulud  10,9  mln kr, mis on viimaste aastate suurim kasv. Palgakulud olid 2,3 mln kr võrra 
väiksemad kui 2006. aastal, mis oli peaasjalikult tingitud personali optimeerimisest. 2007. alguses 
oli tööl 9 töötajat, aasta lõpus 7 töötajat. Aasta jooksul ettevõtte juhatus ei vahetunud.  
 
Kinnisvara ja haldus 
Halduses olid 2007. aasta tähtsamateks ülesanneteks Erika 4 detailplaneeringu kehtestamiseks 
teostatavad toimingud ja krundi kinnisvaraarenduse võimaluste väljaselgitamine ettevalmistamine.  
 
Kinnistul Erika 4, Tallinn, kogusuurusega 5,5 ha, on kaks kaasomanikku – AS E-Arsenal ja AS 
Faabula –, E-Arsenalile kuulub kinnistust 4,4 ha. 08.03.2007 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 
poolt detailplaneering, mis kehtestab krundile 80:20 suhtega elamu- ja ärimaa. Kaasomanik AS 
Faabula vaidlustas selle detailplaneeringu. 
 
Tulenevalt ainuaktsionäri kaitseminister Jürgen Ligi 04.04.2007 otsusest korraldasid ettevõtte 
nõukogu ja juhatus E-Arsenalile mittesiduva avaliku väljakuulutamisega läbirääkimistega 
enampakkumise Erika 4 kinnistu müügiks, kuna kinnisvara haldamine ja arendamine ei ole 
ettevõtte põhitegevus.  
 
Toimus kaks enampakkumisvooru. Kuna teise vooru tuli ainult üks pakkumine (kogusummas 80 
mln kr) ning Eesti kinnisvaraturul toimus tervikuna üleüldine jahtumine, siis otsustas ettevõtte 
nõukogu müügi osas aja maha võtta, et mitte rutata krundist loobumisega alla eeldatava tegeliku 
turuväärtuse. Otsustati analüüsida ka võimalusi pikemaajaliseks krundist vabanemiseks läbi 
kinnisvara arenduse. Selleks alustati advokaatide vahendusel 2007. aastal läbirääkimisi asjast 
huvitatud ettevõtetega. Vastava otsuse, kas korraldada siiski 3. müügivoor või minna 
kinnisvaraarenduse teed ning saada müügitulu pikema aja jooksul kaugemas tulevikus, peab 
langetama E-Arsenali nõukogu 2008. aastal. 
 
 
Finantsaruanne 
Ettevõtte finantsseis 2007. aasta lõpus oli rahuldav. Varad ületasid kohustusi 6,07 mln kr. Aasta 
tegevus oli kahjumis 0,17 mln kr (vrdl 2006. aastal oli kahjum 3,07 mln kr). 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2007 

__________________  

Kantsler 
34 

 
Varad 
AS-i E-Arsenal varad suurenesid 5,96 mln kr võrra (vrdl 2006. aastal vähenesid 5,79 milj kr 
võrreldes 2005. aastaga). Käibevara suurenes 6,39 mln kr võrra ning põhivara vähenes 0,42 mln 
kr võrra.  
 
Kohustused 
Kohustused suurenesid kokku 6,13 mln kr võrra.  Lühiajalised kohustused suurenesid 4,4 mln kr 
võrra ja pikaajalised kohustused suurenesid 1,73 mln kr võrra.  
 
AS E-Arsenal majandustulemused: 
(tuhandetes kroonides) 
 
              2007          2006  
 
Tegevustulud     (+)   22 645  (+)    8 844  
Tegevuskulud     (-)    22 688   (-)   11 778 
Finantstulud ja -kulud    (-)        127  (-)        135    
Aruandeaasta tulem    (-)        170  (-)     3 069 
 
Varad kokku             14 337           8 375  
 sh käibevara              7 444           1 059  
 sh põhivara              6 893           7 316 
Kohustused               8 266           2 133 
 sh lühiajalised              5 789           1 389 
 sh pikaajalised              2 477              744 
Omakapital               6 071           6 242 
 
 
 
Kaitseliit 
 
Personal 
Hetkel kuulub Kaitseliitu 10485 liiget, 2007. aasta jooksul kasvas liikmeskond 223 inimese võrra. 
Kaitseliidu eriorganisatsioonide (Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred) liikmeid on kokku 
8286. Kaitseliidu palgalise personali kasv kaadrikaitseväelaste osas oli 7 inimest ning 
riigiteenistujate osas 9 inimest. Hetkel on Kaitseliidus 179 tegevteenistujat, 133 ametniku ning 62 
koosseisuvälist töötajat. 
 
Põhitegevus 
Reservüksuste ettevalmistamine 
Koostöös kaitseringkondade staapidega viisid Kaitseliidu malevad 2007. aastal läbi 10 
reservväelaste õppekogunemist (üks pataljoni staabi ja staabikompanii, kolm jalaväekompanii, 
üks tagalakompanii ning neli keskselt organiseeritud jalaväekompaniide miinipildujarühmade 
(Alutaguse, Järva, Jõgeva ja Sakala malev) õppekogunemist). Miinipildujarühmade 
õppekogunemised kulmineerusid lahinglaskmistega 81 mm miinipildujatest. Lisaks toimus üks 
maakaitsekompanii taktikaline õppus. 
 
Raplamaa, Valgamaa ja Tallinna malevad viisid õppekogunemised läbi uuendatud 4-etapilise 
metoodika alusel. Uue süsteemi puhul on positiivne, et tegevus toimub nädalavahetustel, 
võimaldades kaitseliitlaste kaasamist nende põhitööd häirimata.  
 
Formeerimisstruktuuri allüksused osalesid kaitseväe õppetegevuses ja kaitseväe allüksuste 
formeerimisel, samuti treeniti õppekogunemiste raames Kaitseliidu üskuste formeerimist. 
Formeerimispunktide meeskonnad on saavutanud esmase allüksuste formeerimisvõime.  
 
Formeerimismeeskondade isikkoosseisule jätkati 2007. aastal baas-, täiend- ja erialaõppe, sh 
erialaüksuste spetsiifilise varustuse tundmise ja käitlemise väljaõppe läbiviimist. Võrumaa maleva 
formeerimispunkti meeskond osales formeerimisharjutusel JVÕK Kuperjanovi ÜJPs. 
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Kaitseliit osales õppuse Kevadtorm 2007 ettevalmistamisel 12 ning läbiviimisel 3 ohvitseridega. 
Samas tühistati kevadiste massirahutuste tõttu Kaitseliidu üksuste osalemine õppusel Kevadtorm 
2007. Balti riikide vabatahtlike riigikaitseorganisatsioonide staabiõppusel BALTIC FOX 2007 Lätis 
osales 8 Kaitseliidu ohvitseri.   
 
Kaitseväe ja Kaitseliidu allüksuste väljaõpet toetati vastutegevuse korraldamisega, toetati 
Lennubaasi valveüksuste reservväelaste õppekogunemise läbiviimist nii isikkoosseisu kui ka 
varustusega. 
 
Analüüsiti ja planeeriti uuendusi Kaitseliidu väljaõppesüsteemi lähtuvalt uuenenud 
arengusuundadest. Töö jätkub ka 2008. aastal. Kaitseliidu Kool jätkas 2007. aastal erinevate 
kursuste ja täiendkoolitusprogrammide läbiviimist, millel osales kokku 207 kaitseliitlast ja 47 
teenistujat.  
 
Kaitseliidu üksustele koostati uued varustustabelid, mis on kooskõlas käimasoleva Kaitseliidu 
moderniseerimisplaanidega. Kasutusele võeti varustuse üksusepõhine arvestus. 2007. aastal 
alustati sõidukipargi standardiseerimisega, lisaks viidi läbi kütuse riigihange. Saavutati 
kokkulepped välisriikidega üksuste mobiilsuse parandamiseks tarvilike rivisõidukite soetamiseks 
2007. ja 2008. aastal. 
 
Rahvusvahelised sõjalised operatsioonid 
Kaitseliidu poolt komplekteeritud jalaväerühm ESTGUARD III ja MNTF N CEB teenistuses olnud 
staabiohvitser lõpetasid rotatsiooni juunis 2007. Osalemine rahuvalveoperatsioonil EUFOR 
Bosnia-Hertsegoviinas lõpetati seoses sealse olukorra stabiliseerumise ja rahvusvaheliste 
julgeolekujõudude kohaloleku vajaduse vähenemisega. Valverühma ESTGUARD 
komplekteerimisülesanne asendus luurerühmaga ESTRIF.  
 
Kaitseliitlaste poolt mehitatud luurerühm ESTRIF-2  alustas teenistust augustis 2007 NATO 
juhitud rahutagamisoperatsioonil Kosovos (KFOR), esimesed rotatsioonid toimusid I ja III 
kvartalis.  
 
2007. aasta II poolaastal komplekteeris Kaitseliit Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi 
staabikaitserühma. Alates 2008. aasta algusest on rühm 6 kuu jooksul 5-päevases 
kiirreageerimisvalmiduses.   
 
Abi osutamine tsiviilvõimudele 
2007. aastal osutas Kaitseliit olulist abi tsiviilstruktuuridele: aprillirahutuste ajal toetati 
politseistruktuure abipolitseinikega, samuti toetati päästeteenistust erinevate hädaolukordade 
likvideerimisel, sh Elliste rabatulekahju kustutamine. Malevate kriisikomisjonide ja 
kriisireguleerimis-meeskondade liikmetele viidi läbi katastroofi tagajärgede likvideerimise 
metoodikat tutvustav õppepäev.  
 
2007. aastal jätkas Kaitseliit valve teostamist enamikel kaitseväe objektidel. Sõjaliste objektide 
valvetegevusega on ööpäevas seotud üle saja kaitseliitlase. 
 
Kaitsetahte kasvatamine 
Naiskodukaitse 
2007. aastal täiendati ning ajakohastati Naiskodukaitse seniste kursuste õppekavasid, lisaks 
töötati välja õppekava toitlustusgrupi juhi kursusele. Üle-Eestilisel tasandil viidi läbi erialakursused 
staabiassistentidele ja välitoitlustajatele. Osaleti formeerimismeeskondade väljaõppealases 
tegevuses, samuti toetati maleva tasandil väljaõppeürituste läbiviimist. Esmakordselt toimusid 
koolitused revisjonikomisjonide liikmetele ning avalike suhete erialagrupi juhtidele. Jätkus 
Naiskodukaitse raamdokumentide, vormielementide ja sümboolika väljatöötamine.  
Kaasajastamisel on Naiskodukaitse vormikandmiseeskiri ning valminud on dokumentaalfilm 
Naiskodukaitsest. Korraldati hulgaliselt info- ja õppepäevi missiooniperedele. 
 
Noored Kotkad 
Noorte Kotkaste liikmeskonda kuulub tänase seisuga üle 3500 liikme. 2007. aastal jätkus aktiivne 
koostöö skautide ja gaididega. Välispartneritest oli enim koostöö-üritusi Läti ja Leedu  
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noorteorganisatsioonidega, seda nii üleriiklikul kui ka malevate tasandil, samuti arendati kontakte 
Rootsi ja Soomega. 2007. aastal lisandus uue välispartnerina Norra. Vabatahtlikele 
noortejuhtidele viidi läbi kaks kursust, millele lisandusid maleva tasandil toimunud õppepäevad. 
Samuti toimus üleriigiline juhtide laager. Nii sportlikke kui ka loomingulisi üritusi on korraldatud 
kogu vabariigis üle 600.  
 
Kodutütred 
2007. aastal toimus Kodutütarde suurkogu koostöös Naiskodukaitsega, kus kinnitati arenguteesid 
järgnevaks viieks aastaks. Kõigile viieteistkümnele ringkonnale valmistati lipud jm sümboolika. 
Kodutütarde aastapäeva raames käivitati kodutütarde tegevust käsitleva filmi tegemine. 
 
Riigivara üleandmine 
Kaitseliidule võõrandati aruandeaastal tasuta Kaitseliidu seaduses ja põhikirjas sätestatud 
riigikaitseliste ülesannete täitmiseks järgmine vara: 
 
 - Kaitseministeeriumilt kinnistu Ridali lennuväli maksumusega 91 tuh kr; 
 - Jõhvi Vallavalitsuselt  kinnistu maksumusega 122 tuh kr, 
 - Lääne-Eesti Päästekeskuselt kinnistu Pärnus maksumusega 3 586 tuh kr; 
 - Kasutatud sõidukid maksumusega 270 tuh kr (sh majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 

79 tuh kr, Veeteede Ametilt 152 tuh kr, Kaitseväe Logistikakeskuselt 39 tuh kr). 
 
Sõjalise väljaõppe ja valmisoleku tagamiseks väljastati Logistikakeskuse ja kaitseväe 
väljaõppekeskuste ladudest Kaitseliidule kaitseotstarbelist varustust kokku 17 994 tuh kr 
väärtuses (sh kaitseotstarbelise põhivarana 848 tuh kr väärtuses). 

 
Rahalise toetusena eraldati 2007. aastal Kaitseliidu tegevuseks kaitseministeeriumi poolt 
riigieelarvest kokku 243 026 tuh kr, sh: 
 
 - jooksvateks kuludeks  239 816 tuh kr; 
 - õppelaenude kustutamiseks        418 tuh kr; 
 - aprillirahutuste kulude katteks     2 552 tuh kr; 
 - EV 90 aastapäeva tähistamiseks    240 tuh kr. 
 
 
Kaitseliidu majandustulemused: 
(tuhandetes kroonides) 
            2007          2006    
 
Tegevustulud   (+) 283 456      (+)  297 462    
Tegevuskulud   (-)  297 214     (-)   222 874   
Finantstulud ja -kulud  (+)     1 418                (+)       293        
Aruandeaasta tulem   (-)    12 340                (+)   74 881   
 
Varad kokku          302 274        326 973          
 sh käibevara              84 193          75 734            
 sh põhivara            218 081        251 239         
Kohustused               13 797          26 158           
 sh lühiajalised              10 158          22 971           
 sh pikaajalised                3 639            3 187             
Netovara            288 477        300 815          
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Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus 
 
Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (edaspidi Keskus) asutati Vabariigi Valitsuse 
31. märtsi 2006 korraldusega nr 221. Asutajaõigusi määrati teostama kaitseministeerium ning 
asutamisotsuse allkirjastas kaitseminister 12. aprillil 2006.  
 
Keskuse põhikiri sedastab, et Keskus on ellu kutsutud eesmärgiga koguda, toota ja levitada Eesti 
jaoks olulist kaitse- ja julgeolekupoliitikaalast ekspertiisi. Keskus peab olema võimeline andma 
eksperthinnanguid ning analüüsima Eesti võimalusi ja piiranguid kaitse- ja julgeolekupoliitika 
eesmärkide saavutamisel ning huvide kaitsel.  
 
2007. aasta lõpuks oli Keskuses töölepingu alusel tööl 13 inimest. Töölepingud sõlmitakse 
reeglina kaheks aastaks, erandina büroojuht, kelle leping on tähtajatu. 2007. aastal võeti tööle 4 
teadurit, veebihaldur ja tõlkija. Administratiivseid töötajaid on kokku 5, kellest 3 töötavad 0,5 
koormusega.  Teadureid on kokku 8.   
 
2007. aastal lõpetatud, jätkunud ja alustatud projektid ja uurimissuunad: 
 
Kaitseplaneerimine ja kaitsejõudude struktuur (Defence Planning and Force Structure) 
Projekti eesmärgiks on analüüsida Eesti kaitsejõudude struktuuri vastavust Eesti tõenäolistele 
julgeolekuohtudele. 2007. aasta lõpuks valmis projekti vaheraport.  
 
Eesti kaitsepoliitika ja kodanike riigikaitse-alased hoiaku enne ja pärast NATO liikmeks saamist 
Projekti eesmärgiks on uurida Eesti elanike seisukohti riigikaitse- ja julgeolekuküsimustes, 
seisukohtade kujunemise ja muutumise dünaamikat ning seda mõjutavaid tegureid; eliidi 
arvamuse kujunemist nii Eestis kui vajadusel ka mujal. 2007. aastal valmis koostöös 
Kaitseressursside Ametiga uuring „Arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust“ ning 
fookusgrupi uuring „Kutsealuste ja reservväelaste hoiakud riigikaitse, ajateenistuse, sõjaliste 
õppeasutuste ja sõjaväelase elukutse suhtes“.  
 
 Julgeolekusektori reform – Põhja- ja Baltimaade agenda 
Keskuse ja Rootsi Kaitseuuringute Keskuse FOI ühisprojekt käivitus 2007. aasta jaanuaris. 
Projekti eesmärgiks oli kaardistada Balti ja Põhjamaade kaitsealase abi andmise põhimõtted, 
võimalused ning ambitsioonid abistamaks eelkõige endise NSV Liidu ja Balkani 
siirdedemokraatiaid julgeolekusektori reformi läbiviimisel. Eesmärgiks oli tuvastada kattuvused 
antava kaitsealase abi osas ja teha ettepanekuid koostööks. Raport kirjutati spetsiaalselt Balti-ja 
Põhjamaade kaitseministrite kohtumiseks, see valmis 15. oktoobril 2007.  
 
Eesti osalus rahvusvahelistes operatsioonides ja rahutagamismissioonidel 
2007. aasta augustis käivitati uurimissuund, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti 
rahvusvahelistel operatsioonidel osalemise erinevaid aspekte.  
 
Tsiviil-militaarsuhted Eestis ja  asjaomased head tavad maailmas 
2007. aasta septembris käivitati uurimissuund, kus tsiviil-militaarsuhete kontekstis uuritakse ja 
analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad Eesti ja teiste postkommunistlike riikide tsiviiljuhtimise 
eripärasid ning võrreldakse neid asjaomaste mudelitega NATO ja ELi liikmesriikides. Eesmärgiks 
on süvendada ekspertiisi Eesti riigikaitse-sisesest kommunikatsioonist sõjaväelaste ja 
riigiametnike vahel ning lahata tsiviiljuhtimisega kaasnevaid probleeme  tänases Eestis. 
 
Transatlantilised suhted ja NATO strateegiline kontseptsioon 
2007. aasta oktoobris käivitati projekt, mille eesmärgiks on prognoosida ja analüüsida NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni sisu ning alliansi uue strateegia võimalikke mõjusid Eesti julgeolekule.  
 
“Uus Euroopa ” terrorismivastases sõjas: viis aastat pärast Iraagi ründamist 
2007. aasta oktoobris alanud uurimisprojekti eesmärgiks on uurida, kuidas positsioneerivad “uue 
Euroopa” poliitilised ja militaareliidid end täna, pea viis aastat pärast Iraagi kriisi algust globaalse 
terrorismivastase sõja kontekstis.  
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Alates 2007. aasta algusest on ametlikult Keskuse egiidi all ka kuukiri Diplomaatia, millest on 
kujunenud Eesti välis- ja julgeolekupoliitikat kajastav menukas kvaliteetväljaanne – võrdluseks 
võib märkida, et Lätis ja Leedus samalaadne väljaanne puudub. Keskus alustas ka Diplomaatia 
olulisemate artiklite tõlkimist inglise keelde, eesmärgiga avada 2008. aasta keskel Diplomaatia 
ingliskeelne kodulehekülg ning anda sügiseks välja ingliskeelne CD-kogumik Eesti värskemat 
välispoliitilist mõtet väljendavate artiklitega.  Diplomaatia väljaandmiseks on sõlmitud leping SA 
Kultuurileht ja Keskuse vahel, 2007.aastal oli kuukirja väljaandmise toetussumma 720 tuh kr.  
 
Mitteametlikult võib Keskuse projektiks pidada ka Kuku raadio saadet Välismääraja, millel on igal 
pühapäeval 40-50 000 kuulajat.  
 
2007. aasta märtsis valmis Keskuse kodulehekülg, mida on pidevalt täiendatud ning uuendatud. 
Novembris avati kodulehel Keskuse blogi, mille formaat võimaldab analüüsida või kommenteerida 
aktuaalseid välis- ja julgeolekuteemalisi sündmusi, juhtida tähelepanu olulisematele ilmuvatele 
publikatsioonidele ning peegeldada nii Keskuse teadurite kui ka külalisekspertide tähelepanekuid 
erinevail aktuaalseil teemadel. 
 
Partnerid välismaal ja ühisprojektid 
2007. aasta on olnud väga oluline aasta kontaktide loomise mõttes nii Eesti ametkondadega kui 
välispartneritega. Juba 2006. aastal käivitunud koostöö Stockholmis asuva FOIga (Swedish 
Defence Research Agency) ja Genfis paikneva DCAFiga (Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces) on sujunud väga edukalt ja jätkub ka edaspidi. 2007. aastal kutsus 
Barcelonas paiknev Hispaania vanim tegutsev mõttekoda Center for International Relations and 
Development Studies (CIDOB) Keskust osalema projektis „The EU and multilateralism in Europe’s 
Sea basins: neighbourhood, enlargement and multilateral co-operation“.  
 
 
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus majandustulemused:  
(tuhandetes kroonides) 
        2007             2006            
Tegevustulud   (+)    9 197  (+)    2 729    
Tegevuskulud   (-)     8 966  (-)     2 709   
Finantstulud ja -kulud  (+)       105  (+)   1      
Aruandeaasta tulem  (+)       336  (+)         21   
 
Varad kokku              665                117          
 sh käibevara             665              117            
Kohustused              308                96                    
 sh lühiajalised             308                96           
Netovara              357                21          
 
Keskuse 2007. aasta tegevust finantseeriti kaitseministeeriumi poolt läbi riigieelarvelise eraldise. 
Kokku sai Keskus 2007. aastal sihtfinantseerimise vahendeid ministeeriumi poolt 8 766 tuh kr, mis 
moodustas 95% Keskuse 2007. aasta tegevustuludest. Kulud kokku 2007. aastal olid 8 966 tuh 
kr.  
 
Lisaks kaitseministeeriumi poolsele finantseerimisele sai Keskus 2007. aastal toetusi alljärgnevalt: 
 
-  Eesti Energialt Lennart Meri Konverentsi toetuseks 300 tuh kr; 
-  Keskuse juhataja Kadri Liigi sõidukulude kompenseerimised kokku 34 900 kr; 
- Trustcorp OÜ kompenseeris Kaarel Kaasi ja Indrek Ellingu lennukipiletid Gruusiasse (3 reisi) 

summas 43 500 kr; 
 - International Republican Institute, Office for Europe vahendusel käisid Keskuses 

valgevenelased ning kasutasid seminariruumi ning muid teenuseid (majutus, viisade 
vormistamine, transport) mis oli seotud nende külakäiguga, summas 52 400 kr. 
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Riigikaitse Edendamise Sihtasutus 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) asutati 2004. aastal Eesti Vabariigi ja 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt.  
 
Sihtasutuse osalust ei ole kajastatud Kaitseministeeriumi bilansis. Osaluse mittekajastamise 
põhjuseks on, et Eesti Vabariik andis asutamisel ühe krooni ning SA-le ei ole tehtud annetusi ega 
eraldisi. Kaitseministeerium ei oma valitsevat mõju SA tegevuse üle ning vastavalt SA põhikirjale 
asutuse likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle mõnele teisele sihtasutusele või 
mittetulundusühingule, kelle eesmärgid on võimalikult sarnased SA eesmärkidele. 
 
Sihtasutuse eesmärk on Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe 
parandamise toetamine ning Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku ning 
infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine. 
 
Asutamisel oli Sihtasutuse tegevuseesmärk 3 aasta jooksul kuue arvutiklassi loomine. 2007. 
aastal loodi arvutiklass Paldiski Rahuoperatsioonide keskuses (veebruar 2007) ja 2007. aasta 
sügisel alustati ettevalmistusi arvutiklassi loomiseks Mereväe Väljaõppekeskusesse Tallinnas. 
Sihtasutuse tegevust arvutiklasside rajamiseks on finantseeritud eraannetuste korras ning 
liisinguga. Annetuste kogusumma 2007. aastal oli 920 tuh kr. 
 
Lisaks senisele tegevusele arvutiklasside rajamisel allkirjastasid Sihtasutuse nõukogu esimees 
Toomas Luman ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots 17. oktoobril 2007 Tallinnas 
memorandumi konkursside „Aasta ohvitser“ ja „Aasta allohvitser“ ühiseks korraldamiseks. 
Konkurss on avalik ja viiakse läbi üks kord aastas ja algatatakse Kaitsejõudude Peastaabi 
personaliosakonna poolt enne kaitseväe aastapäeva. 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus  majandustulemused:  
(tuhandetes kroonides) 
        2007             2006            
Tegevustulud   (+)      905  (+)    1 400    
Tegevuskulud   (-)    1 465  (-)     1 176   
Aruandeaasta tulem  (-)       560  (+)       224   
 
Varad kokku              147                651          
 sh käibevara                 0              415  
 sh põhivara                     147              236 
Kohustused                56     0                    
 sh lühiajalised               56                 0           
Netovara                91              651  
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Rahvusvahelised organisatsioonid 
 
Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liikmena võtnud kohustuseks panustada liitlastega ühistesse 
ettevõtmistesse. Rahaline panustamine nii NATO, EL kui teiste rahvusvaheliste organisatsioonide 
tegevusse aitab tagada nende organisatsioonide töövõime ning on meie jaoks tihtipeale sobivaim 
viis rahvusvahelise koostöö edendamiseks.  
 
Osaliselt aitame rahalise panustamise kaudu jagada ÜRO, NATO ja Euroopa Liidu kulusid, mis 
tulenevad rahvusvaheliste kriisireguleerimis- ja rahuvalveoperatsioonide läbiviimisest. Kõige 
otsesemalt peegeldab seda meie osamakse EL ATHENA mehhanismi, NATO sõjalisesse 
eelarvesse ning osalemine ÜRO rahuvalvemissioonide rahastamises.  
 
Osaleme 2004. aastal käivitatud Euroopa Liidu ATHENA mehhanismis, kuna see võimaldab 
paremini korraldada EL sõjaliste ja kaitseotstarbeliste operatsioonide rahastamist. Eelarve 
kinnitatakse ATHENA erikomitee poolt iga-aastaselt, arveid esitatakse jooksvalt. Riikide 
osamaksed arvutatakse GNI indeksi alusel, mis Eestil oli 2007. aastal 0,11%.  
 
Panustamine NATO sõjalisse eelarvesse on üks osa ühisest koormakandmisest NATOs. 
Sõjalisest eelarvest tasutakse peamiselt NATO juhtimisstruktuuri ning mõningate 
agentuuride/muude asutuste jooksvaid kulusid ning NATO sõjaliste operatsioonide ühiskulusid. 
Eelarve kogusuuruseks on ca 1 miljard EUR. Eesti kuluosa on kõigi 26 liikmesriigi osaluse korral 
0,107%.  
 
Eesti tasub täies ulatuses oma osa ka ÜRO egiidi all teostatavate rahvusvaheliste 
rahuvalveoperatsioonidega seotud kuludest. Arvestades, et Eesti ei ole alati suuteline 
inimressurssidega rahvusvahelistesse operatsioonidesse panustama, annab Eesti ÜRO 
rahuvalvemissioonide rahastamises osalemise kaudu oma panuse stabiilse 
julgeolekukeskkonna loomisel. ÜRO-l oli 2007. aasta jooksul käimas 17 rahuvalveoperatsiooni 
maailma eri paikades. 
 
Mitu agentuuri või organisatsiooni, millesse Eesti kas liikmemaksu või mõne projekti rahastamise 
kaudu panustab (nt Euroopa Kaitseagentuur) aitavad edendada Eestile vajalikku arendustegevust 
või toetavad mingi konkreetse sõjalise võimepuudujäägi likvideerimist. Euroopa Kaitseagentuur  
(EDA – European Defence Agency) tegeleb nelja peamise valdkonnaga: Euroopa sõjaliste 
võimete arendamise, relvastusalase koostöö, teadus- ja arendustegevuse, kaitsetööstuse ja 
tehnoloogia küsimustega. EDA liikmesriigiks olemine on võimaldanud meil mõjutada nendes 
valdkondades toimuvaid EL-siseseid protsesse.  
 
NAMSA/NAMSO (NATO Maintenance and Supply Agency) on NATO põhiline logistikat ja toetust 
koordineeriv agentuur, mis loodi 1958. aastal. Peamised ülesanded, millega NAMSA tegeleb, on 
liikmesriikide abistamine logistilise toetuse korraldamisel, varuosadega varustamisel, hoolduse ja 
remondi korraldamisel, mis on vajalik erinevate relvasüsteemide toetamiseks. NAMSA kaudu on 
Eesti ettevõtetele avatud juurdepääs agentuuri poolt korraldatavatele NATO hangetele. Lisaks 
kasutab Eesti hetkel NAMSA poolt hallatavat kodifitseerimise ja laskemoona andmebaasi. 
 
Eesti maksab liikmemaksu Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC - European Satellite 
Centre). Selle EL Nõukogu agentuuri peaeesmärgiks on pakkuda vajalikku toetust ELi 
kriisireguleerimisoperatsioonide läbiviimiseks. Kogutavat satelliidiinfot edastatakse nii ELi 
Nõukogu sekretariaadile, Euroopa Komisjonile, ELi liikmesriikidele kui ka kolmandatele 
riikidele/rahvusvahelistele organisatsioonidele (nt ÜRO, NATO). EUSC eelarve koosneb 
liikmesriikide osamaksetest, mis moodustatakse GNI skaala alusel igal aastal liikmesriikidele 
uuesti. Eelarve tuleneb tööprogrammis kajastatud tegevuste kuludest. Eesti liitus agentuuriga 
automaatselt ELiga liitudes 2004. aastal.  
 
Panustades NATO AGS programmi (Alliance Ground Surveillance), töötame koos liitlastega välja 
lennuvahenditel baseeruvat seiresüsteemi, mis annaks võimaluse jälgida operatsioonipiirkonnas 
maal ja veekogudel toimuvat liikumist. AGS programmis osaleb 21 liikmesriiki ning AGS võime 
operatiivvalmidus saavutatakse 2010. aastaks.  
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Regionaalse koostöö puhul on kaitsepoliitikas võtmetähtsusega Balti Kaitsekolledži 
(BALTDEFCOL) toetamine. 1998. aastal asutatud kolledž annab Eesti, Läti ja Leedu ohvitseridele 
ühtse kõrgema sõjaväelise hariduse, tema põhiline eesmärk on korraldada NATO standarditele 
vastavat vanemstaabiohvitseride koolitust. BALTDEFCOL i eelarve sisaldab kursuste 
läbiviimiseks ja kolledži juhtimiseks vajalikke kulusid. Välisõppejõude ja -õppureid rahastab iga 
saatev riik eraldi. Lisaks on kaitseministeeriumi kohustus pakkuda kolledžile võõrustajariigi 
toetust. 
 
Kaitsejõudude rahvusvahelist koostööd aitab edendada meie osalus Ülemaailmse 
Sõjaväespordi Nõukogus (CISM - Conseil International du Sport Militaire) ja Rahvusvahelises 
Sõjaväemeditsiini Komitees. Esimene neist on rahvusvaheline sõjaväespordi organisatsioon, 
mille eesmärgiks on arendada liikmesriikide kaitsejõudude rahvusvahelisi suhteid. Organisatsioon 
loodi 1948. aastal ning selle liikmeks on 127 riigi kaitsejõud. ICMM (International Committee of 
Military Medicine) on rahvusvaheline sõjaväemeditsiini organisatsioon, mille eesmärgiks on 
toetada sõjaväemeditsiini arengut ja edendada selle teaduslikke tegevusi. Komitee loodi 1920. 
aastal.   
 
Eesti panus Avatud Taeva Lepingu konsultatiivkomisjoni (ATL) kulude osamakse näol on osa 
usaldust ning julgeolekut suurendavate meetmete alasest koostööst. OSCE Avatud Taeva leping 
jõustus Eesti suhtes 2005. aasta mais. See leping (Open Skies Treaty) võimaldab teostada 
vaatluslende lepingu osalisriikide õhuruumis. ATL täitmisega ja funktsioneerimise tagamisega 
tegeleb Avatud Taeva konsultatiivkomisjon, moodustatud on erinevad mitteametlikud töögrupid, nt 
lennureeglite ja protseduuride, sensorite ja sertifitseerimise alal. Läbi osalemise 
konsultatiivkomisjonis saame ülevaate sellest, kuidas osalisriigid oma kohustusi täidavad. 
 
Eesti annab ka kaitsealast abi vastavalt välisministeeriumi poolt defineeritud prioriteetidele. Nn 
kaitsealase abikäepoliitika eesmärgiks on stabiilse julgeolekukeskkonna ning efektiivsete 
kaitsestruktuuride loomise ja toimimise tagamine NATO ja EL naabruskonnas ning demokraatlike 
riikide vööndi laiendamine. Samuti on meil moraalne kohus aidata teisi riike, olles ise alles hiljuti 
olnud abisaaja rollis.  
 
Kaitsealase abi kaudu panustasime 2007. aastal Georgias maa-õhk tüüpi rakettide hävitamisega 
tegelevasse NATO/PfP usaldusrahastusse,  aitasime hävitada pestitsiide ja mürkkemikaale 
Moldovas ning Ukrainas toetada erruminevate sõjaväelaste ümberõpet ja –koolitust. Panustasime 
ISAFi operatsiooni lahingutegevuse järgse kiireloomulise humanitaarabi fondi (ISAF Post-
Operations Humanitarian Relief Fund), ning eraldasime vahendeid Genfi Julgeolekupoliitika 
Keskuse ja Genfi Kaitsevägede Tsiviilkontrolli Keskuse toetuseks. Kaitsealase abi raames viisime 
2007. aastal läbi rida nõustamisprojekte (nt keskkonnakaitse Gruusias, NATO SOFA lepingu 
rakendamine Bosnia-Hertsegoviinas, infrastruktuuri kaasajastamine Montenegros, kaitsealaste 
õigusaktide kaasajastamine Ukrainas). Samuti panustab Eesti alaliste kaitsenõunikega 
Afganistanis ja NATO kontaktesinduses Ukrainas. 2007. aastal toetas Eesti abikäepoliitika 
raames kolme Ukraina õppuri õpinguid BALTDEFCOLis. 
 
Lisaks  rahalisele kaitsealasele abile ja nõustamisele panustati 2007. aastal relvaabi andmisega 
Afganistanile. Relvaabi teema tõusetus juba 2006. aasta augustis, mil Afganistani kaitseminister 
A. R. Wardak pöördus NATO poole soovides relva-abi, eelkõige käsitulirelvi Afganistani 
julgeolekujõudude relvastamiseks. Selle palve edastas NATO peasekretär hr. J. de Hoop Scheffer 
kõigile NATO liikmesriikidele. Eesti oli võimeline Afganistani julgeolekujõudude relvastamiseks 
andma 4000 7,62 mm Kalašnikovi tüüpi automaati AKMSR, AK-56 ja  AK-56-2  ning 4,6 mln 7,62 
x 39 mm padrunit. Kalašnikovi tüüpi automaadid võeti 2003. aastal toimunud kaitsejõudude 
ümberrelvastamise käigus relvastusest maha ja ladustati, kaitseväe struktuuris nende relvade 
järgi vajadus puudub.  
 
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude kohta aruandeaastal on antud ülevaade 
raamatupidamise aastaaruande lisas 13 “Saadud ja antud toetused”.  
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Olulisemad investeeringud aruandeaastal ja järgmistel aastatel 
 
Investeeringud infrastruktuuri arendamisse 
 
2007. aasta oli kaitseväe infrastruktuuri arendamisel küllalt edukas aasta. Suuremad 
ehitusprojektid olid alljärgnevad: 
 

1. JVÕK Kuperjanovi ÜJP II ehitusjärjekorra ehitustööd, mis sisaldasid II ja III kasarmu ning 
ühiselamu rekonstrueerimist, õppehoone, laatsareti ja sõdurikodu ehitamist ning 
asendiplaanilisi töid. Ehitustööd algasid 2006. detsembris ja lõppevad 2008. mais. 2007. 
aasta ehitustööde rahaline maht koos projekteerimistöödega ja tellija omanikujärelevalve 
teenusega oli 216,2 mln kr. Käimasolev projekteerimis- ja ehitustööde riigihange on suurim 
seni teostatud infrastruktuuri arendamisele suunatud hange;  

 
2. Paldiski Rahuoperatsioonide Keskuse uue ühiselamu ja väravahoone ehitamine ning 

välistrasside rajamine koos teede, parklate ning haljastusega. Kõik 2007. aasta jooksul 
teostatud ehitustööd läksid maksma 60,1 mln kr; 

 
3. Kolmandaks rahaliselt suuremaks investeeringuks kujunes Tapa Väljaõppekeskuse 

sõdurikodu, pääsla, piirdeaia ja välistrasside ehitamine, investeeringu kogumaksumus oli 
48,5 mln kr; 

 
4. Valmis Tapa Väljaõppekeskuse koosseisus olev keskpolügooni teeninduslinnak. 

Teeninduslinnakusse ehitati staabihoone välisöökla, töökoda, abihoone, puurkaev koos 
pumplaga, tuletõrje veevarustussüsteem, reoveepuhastuskompleks, vajalikud välistrassid, 
teed, parklad ja haljastus. 2007.a. teostatud tööde maksumus oli kokku 43,5 mln kr; 

 
5. Mereväebaasis rekonstrueeriti kaid nr 5 ja 6, samuti teostati kõige kriitilisematest kohtadest 

akvatooriumi süvendustöid. 2007. teostatud tööde maksumus oli kokku 21,5 mln kr; 
 
6. Infrastruktuuri objektide erinevad nõrkvoolutööd kokku summas 43 mln kr; 
 
7. Väiksematest investeeringutest võiks nimetada radaripositsioonide väljaehitamist, KV 

Logistikakeskuse ladude rekonstrueerimist ja KVÜÕA matkekeskuse piirdeaia ehitamist. 
 

Teostatud investeeringute kogumaht oli 2007. aastal 463,5 mln kr, millest uusehitistena ehitati 
327,9 miljoni kr eest ja rekonstrueeriti 135,6 miljoni kr eest. Võrdluseks  - 2006. aasta 
infrastruktuuri investeeringute maht oli 280,1 mln kr.  
 
2008. aasta investeeringute plaanid põhinevad kaitseministri poolt 9. novembri 2007 käskkirjaga 
nr 452 kinnitatud Sõjalise riigikaitse arengukaval 2008-2011. 2008. aasta jooksul lõpetatakse 
2007. aastast ületulevad investeeringud, eelkõige JVÕK Kuperjanovi ÜJP II ehitusjärjekorra 
objektid.   
 
2007. aastal alustatud üheks suuremaks infrastruktuuri projektiks on Ämari Lennubaasi 
renoveerimisprojekt kogumaksumusega üle 1,6 miljardi kr.  Objekt renoveeritakse koostöös 
NATOga saades NATO julgeolekuinvesteeringute programmist kaasfinantseerimist suurusjärgus 
0,5 miljardit kr. Ämari Lennubaasi detailplaneering kinnitati 2007. aasta detsembris.  2008. aastal 
algavad ehitustööd ja 2008. aastal tehtavate investeeringute maksumus saab olema ca 310 mln 
kr (sh Eesti rahvuslike objektide osa 220 mln kr ja NATO finantseerimine 90 mln kr).  
 
Uute investeeringutena on kavas teostada alljärgnevad investeeringud: 
 

1.  Mereväebaasi kaide nr 3 ja 4 rekonstrueerimine koos vajalike kommunikatsioonide ja 
teedega, investeeringute maksumus kokku ca 127 mln kr; 
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2. Vabadussõja võidusamba projekteerimis- ja ehitustööd kokku ca 100 mln kr. Vabadussõja 

võidusammas tuleb Harjumäele, samba kandekonstruktsioon valmistatakse raudbetoonist, 
mis kaetakse 6 cm paksuste klaaselementidega. Samba  kõrgus saab olema 24m. Koos 
samba püstitamisega rajatakse monumendi ümber 3085m2 suurune väljak, taastatakse 
vanad eskarpmüürid, ehitatakse Komandandi teelt pandustee samba juurde ning rajatakse 
uus trepistik samba ja Vabaduse väljaku vahele. 

 
3. Rahuoperatsioonide Keskuse tehnikapargi ehitamine Paldiskisse. Ehitustööd hõlmavad 

remonditöökoja, tankla, pääsla, garaaži, piirdeaia ja estakaadi ehitamist ning teede, 
parklate, haljastuse, kommunikatsioonide rajamist. Investeeringute taotluseelarveline 
maksumus ca 70 mln kr; 

 
4. Viru Üksik-Jalaväepataljonile söökla-toidulao ehitamine, investeeringu maksumus ca 40 

mln kr;  
 
5. Tapa Väljaõppekeskusele õhutõrjega seotud ehitiste rajamine; 
 
6. Keskpolügooni arendamisel jätkatakse laskeväljadele suunduvate teede 

rekonstrueerimisega, investeeringute maht 2008. aastal ca 10 mln kr; 
 
7. Rekonstrueeritakse kaitseministeeriumi hoone soklikorrus ning maja 

ventilatsioonisüsteem, investeeringu maht ca 22 mln kr; 
 
8. Infrastruktuuri erinevate objektide nõrkvoolutööd kokku summas ca 65 mln kr; 
 
9. Alustatakse Seli Tervisekeskuse mõisakompleksi restaureerimise projekteerimistöödega. 
 

 
Kokku on 2008. aastaks planeeritud investeeringuid infrastruktuuri arendamisse suurusjärgus 750 
mln kr. 
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Kaitseotstarbelise erivarustuse investeeringud 
 
Suurimateks käimasolevateks erivarustuse hangeteks on lühimaa õhutõrjesüsteemi ja kolme 
Sandown klassi miinijahtija soetamine. 
 
Lühimaa õhutõrjesüsteem 
Õhutõrjesüsteemi hanke peamine eesmärk on 1. Jalaväebrigaadi ja ümberpaigutatavate üksuste 
(Scoutspataljon) lühimaa õhutõrjevõime saavutamine. Teiseks eesmärgiks on Eesti Vabariigi 
strateegilise tähtsusega infrastruktuuri lühimaa õhutõrjevõime saavutamine. Õhutõrjesüsteemi 
maksumuseks kujuneb üle 1 miljardi krooni. 2007. aastal tasuti esimene sissemakse 200 miljoni 
kr ulatuses, 2008. aastal tasutakse süsteemi eest ca 350 mln kr. Süsteemi lõplik test Eestis 
toimub 2009. aasta suvel, viimane makse tehakse 2010. aasta kevadel. 
 
28.02.2007 allkirjastati lühimaa õhutõrje relvasüsteemi hanke raames Eesti ajaloo kaks esimest 
kaitsealast vastuostulepingut Prantsuse raketitootja MBDA ja Rootsi radarsüsteeme tootva 
Saabiga. Mõlemad lepingud on identsed, erinevus seisneb ainult vastuostukohustuse mahus, mis 
vastab kummagi firma osakaalule õhutõrjesüsteemi hankes. Olulisemate lepingutingimustena võib 
välja tuua alljärgneva: 
 

1. Vastuostu rahalise kohustuse suuruseks määrati 100% hankelepingu maksumusest.   
2. Vastuostulepingu täitmise tähtajaks on 5 aastat ning esimese 3 aasta jooksul tuleb täita 

50% lepingukohustusest.  
3. Ühe tehingu miinimumväärtuseks on 8 mln kr, kuid teadus- ja arendustegevuse puhul on 

selleks miinimumiks 3,5 mln kr.   
4. Lubatud vastuostu vormideks on kaupade ja teenuste eksport, teadus- ja arenduskoostöö, 

investeeringud, tehnoloogiaülekanne ja turundusabi.  
5. Läbi kordajate kasutamise on eelistatud valdkondadeks teadus- ja arendustegevuse 

teenused, kõrgtehnoloogilised kaubad ja strateegilised kaubad. 
 
2007. aasta lõpu seisuga ei ole veel ühtegi teostunud vastuostuprojekti – peamine rõhk nii 
vastuostukohuslaste kui vastuostukomisjoni poolt läks vastuostude kui Eesti mõistes uudse 
nähtuse reaalsuses käivitamisele ja süsteemi loomisele. Esimesi reaalseid vilju toob loodetavasti 
2008. aasta. 
 
Kolm Sandown klassi miinijahtijat 
Miinijahtijate hankleping allkirjastati Portsmouth’i Mereväebaasis 14. septembril 2006. 2007. 
aastal keskendus põhitähelepanu kahe esimese laeva – EML Admiral Cowani ja EML Sakala 
üleandmiseelsetele remonttöödele ning Eesti meeskonna väljaõppele.  
 
EML Admiral Cowan anti üle 27. aprillil 2007, juunis toimus meeskonna väljaõpe ja Eestisse 
saabus laev 2007. aasta juulis. EML Admiral Cowan laevasüsteemid läbisid põhjaliku hooldus- ja 
remonttööde programmi.  
 
EML Sakala üleandmine toimus 25. jaanuaril 2008, meeskonna väljaõpe toimus märtsis ning laev 
saabus Eestisse 12. aprillil 2008. 
 
EML Admiral Cowan ja EML Sakala miinihävitussüsteemid on kaasajastatud. Mõlemale laevale 
on installeeritud moodne miinide identifitseerimis- ja hävitussüsteem SeaFox, mis soetati 
kaitseministeeriumi poolt eraldi hanke käigus (kokku leping 91 mln kr, millest 2008. aastasse jääb 
tasuda veel 24 mln kr).  
 
Laevade maksumuseks kujuneb ligi 800 mln kr. 2007. aastal tasuti laevade osamakseid kokku 
summas 170 mln kr, 2008. aastal tasutakse 140 mln kr. Viimane laev antakse Eestile üle  2009. 
aasta kevadel ning viimane makse tuleb tasuda 2010 märtsis. 
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Sõidukid Saksamaalt 
Saksamaaga sõlmitud sõidukihanke raamlepingu raames saabus 2006. aastal Eestisse ligi 300 
erinevat sõidukit, millede hulgas on nii 5-tonnise kandejõuga logistilisi veokeid, tavalisi ja 
meditsiini-evakuatsiooni maastureid,  maastikuvõimelisi UNIMOG tüüpi veoautosid, taktikalisi 7 ja 
10-tonniseid veoautosid ning pioneeritehnika Zettelmeyer ja Ahlmann tüüpi rataslaadureid.  
 
2003. sõlmitud raamleping hõlmab ligi 1000 sõiduki hankimist ja see kehtib aastani 2008. 
Rakenduslepingud sh hangitavad sõidukite kogused ja tüübid, räägitakse igal aastal Saksamaaga 
eraldi läbi. 2007. aastal hangiti Saksamaalt 157 sõidukit, sh maastureid, erineva kandejõuga 
veokeid ja meditsiiniveokid. Märtsis saabus Eestisse 72 sõidukit (peamiselt 2-tonnised 
UNIMOGid, 5-tonnised DB/DM veokid, 7-tonnised MAN-id). Hange jätkub 2008. aastal.  
 
Hollandi sõidukid 
Oktoobris 2007 sõlmiti hankeleping, 231 sõiduki ostuks Hollandi kaitseväest, sealhulgas 
pioneeritehnikat 7-tonniste kallurite näol, konteinerveokeid, kütuseveok-tankureid, 5- ja 10-tonnise 
kandejõuga veoautosid, ambulantse, 4 kW generaatoreid ning elukaare toetamiseks kasutus- ja 
hooldusväljaõpe koos varuosadega. Varustus tarnitakse 2008. aasta sügiseks.  
 
ESTTACS 
ESTTACS on jalaväebrigaadi ühtne taktikaline side- ja infosüsteem. Süsteemi eesmärk on  
tagada kaitseväele taktikalise telekommunikatsiooni võimalused: kõneside, raadioside, andmeside 
ning ühilduvus paralleel- ja NATO struktuuridega. ESTTACS projekt käivitus 2005. aastal 
pilootprojektina, mille eduka katsetuse tulemusena hakati välja ehitama lõplikku lahendust. 2007. 
aastal sai valmis ehitatud suurem osa  pilootprojekti autodest (9 tk),  maksumusega 58 mln kr.  
 
2008. aasta eemärk on ESTTACS süsteemile lisaseadmete soetamine ning pilootprojekti autode 
väljaehitamise lõpetamine. Jaanuaris sõlmiti leping põhiprojekti seadmete soetamiseks. 2008. 
aastal investeeritakse projekti 26 mln kr. 
 
Passiivne õhuseiresüsteem 
Passiivne õhuseiresüsteem (PÕSS) on mõeldud Eesti õhuruumi suveräänsuse tagamiseks ja 
kontrollivõime tõhustamiseks. Passiivradar suudab avastada ja jälgida õhuruumis toimuvat ilma 
ise raadiosignaale edastamata, mis teeb radari tuvastamise raskeks. 
 
Passiivradari ülesanneteks on: 
• osaleda NATO tunnustatud õhupildi (RAP) tootmises, kasutades elektroonilist spektri 

analüüsi; 
• osaleda luureinformatsiooni kogumises; 
• tulevikus NATO reageerimisjõudude koosseisus missioonidel osalemine. 
 
2007. aastal valmisid kõik PÕSS positsioonid ning osteti radar. Toimus PÕSS keskpositsiooni 
valve- ja sidesüsteemide väljaehitamine.  Projekti kogumaksumus on ca 110 mln kr. 
 
Automaatide moderniseerimine 
2007. aastal alustati eeltöid kaitseväe automaatide Galil moderniseerimiseks missioonivajaduste 
tarbeks. 2008. aastal käivitati hange kahe pakkujaga – Šveitsi Brügger&Thomet ning Iisraeli Israel 
Weapons Industries (IWI). Projekt hõlmab moodsate sihikute, 40-mm granaadiheitjate jm. 
hankimist ja olemasolevate automaatide ümbertegemist nimetatud lisaseadmete kinnitamiseks 
ning kasutamiseks. Projekt on mitmeaastane ning hõlmab erinevate riikide toodangut. Tegu on 
praegu kogu maailmas toimuva prioriteetse tendentsiga moderniseerida jalaväerelvastust sõdurite 
sihtimis- ja öönägemisvõime ning tulejõu (granaadiheitjad) tõstmise kaudu. Praegune ülikiire 
areng selles vallas peab tõstma üksiksõduri ja väikeüksuste võitlusvõimekuse kvalitatiivselt uuele 
tasandile.  
 
Öövaatlusseadmed 
Öövaatlusseadmete hankimine on väga oluline komponent kaitseväe pimeda aja tegutsemisvõime 
tõstmisel ning see on laiemalt seotud tulevikusõduri ja jalaväevarustuse täiustamisega (vt. ka 
automaatide moderniseerimine). Öövaatlusseadmete tarned toimuvad järgneva kolme aasta 
jooksul kogumaksumuses ligi 80 mln kr. 
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Strateegilise õhutranspordi võime initsiatiiv (Strategic Airlift Capability, SAC) 
SAC projekti raames ostavad osalevad riigid (13 NATO riiki ja 2 PfP riiki) Boeingult kokku kolm C-
17 tüüpi transpordilennukit. 2007. aastal toimus hanke ettevalmistus – riikidevahelise lepingu 
(MoU) läbirääkimised, baseerumisküsimuste lahendamine, hankelepingu ettevalmistamine ning 
elutsükli hindamine. MoU allkirjastatakse 2008. aasta suvel ning esimene lennuk tarnitakse 
Ungarisse kodubaasi 2008. aasta lõpuks. Kolmas lennuk antakse programmi käsutusse 2011. 
aasta keskpaigast alates, mil programm  saavutab oma täisvalmiduse. Eesti osaleb projektis 45 
lennutunniga aastas. 
 
Eesti jaoks on programmis osalemise kulu 660 mln kr, mis tasutakse 25 aasta jooksul. Alates 
2009. aastast, mil esmased infrastruktuuri- ja hankekulud on juba tasutud, tuleb Eestil maksa ca 
28 mln kr aastas. Programm jätab võimaluse deklareeritud aastast lennutundide mahtu 
realiseerida ka neid müües või muud tüüpi transpordivahendi kasutamise vastu vahetades. 
Samuti on lennutunde võimalik SAC programmis osalevate partneritega jagada, millisel juhul 
lennutunni hind jaguneb proportsionaalselt vastavalt sellele, kui suurt osa lennukist antud korral 
kasutatakse. 
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Eeldatavad muudatused valitsemisala koosseisus ja tegevusvaldkondades 
 
 

Jalaväe väljaõppekeskuse Pärnu Üksik-jalaväepataljon 
ümberformeerimine 
 
Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007 korraldusega nr 357 formeeriti alates 1. jaanuarist 2008 senine 
jalaväe väljaõppekeskus Pärnu Üksik-jalaväepataljon ümber Lääne Kaitseringkonna staabiks. 
Antud muudatuse eesmärgiks on optimeerida kaitseväe väljaõppekeskuste arvu ja korrastada 
kaitseväe juhtimisstruktuuri. 
 
Senine Pärnu pataljoni infrastruktuur oli ajateenijate väljaõppe korraldamiseks piiratud ning 
puudusid perspektiivsed laienemisvõimalused – linnak asus linna territooriumil, puudusid 
laienemisvõimalused ja perspektiiv rajada väljaõppeks tarvilik lähiharjutusala. Ajateenijate 
väljaõppe jätkumine senises väikses mahus ning piiratud infrastruktuuri tingimustes oli nii 
majanduslikult kui väljaõppe kvaliteedi seisukohast kasvavalt ebarentaabel. Alates 2008. aastast 
toimub seni Pärnus läbiviidud erialade väljaõpe teiste väljaõppekeskuste baasil, üleminekuetapis 
kasutatakse Pärnu infrastruktuuri ajutiselt ajateenijate majutamiseks kuni maini 2008. 
 
 

Kirde Kaitseringkonna moodustamine 
 
Väljatöötamisel on kaitseväe juhtimise kontseptsioon, mis võtab arvesse reservidel baseeruva 
kaitseväe põhimõtet, kasutades selleks kogu kaitseväe potentsiaali ja kollektiivseid teadmisi. 
Planeerimise alusena on kavas kehtestada käsuliini ühtsus läbi selgelt määratletud 
juhtimistasandite, eesmärgiga viia juhtimise ulatus vastavusse efektiivse juhtimise printsiipidega. 
Kaitseväe juhtimiskontseptsiooni alusena on vajalik rakendada järgmised selged ning lihtsalt 
mõistetavate ülesannetega juhtimistasandid, mis on integreeritud ühtseks tervikuks: sõjalis-
strateegiline tasand (kaitseväe juhataja ja Kaitsejõudude Peastaap), operatiivtasand (väeliikide 
staabid) ja taktikaline tasand (kaitseringkond, brigaad). 
 
Arvestades tänast hetkeolukorda ja soovitud lõppseisundit kaitseväe juhtimisstruktuuri 
arendamisel, on kriitiliseks puudujäägiks taktikalise tasandi juhtimisvõime ebaselgus, mis on 
pärssinud tervikliku valmidussüsteemi ellurakendamist. Nimetatud puuduse kõrvaldamiseks on 
tarvilik moodustada iseseisvateks operatsioonideks võimeline ja erinevate väe- ning relvaliikide 
üksustest/võimetest  koosnevad  sõjalis-territoriaalsed  üldväekoondised - kaitseringkonnad. 
Kaitseringkondade otstarve on tagada tõrgeteta õigeaegse ja kvaliteetse taktikalise tasandi 
juhtimise korraldamine oma vastutusalas, mobilisatsioonisüsteemi rakendamine, ressursi 
optimeerimine ja reaalsele vajadusele vastava sõjalise ettevalmistuse läbiviimine kooskõlas 
riikliku tarviduse ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega läbi rahu- kriisi- ja sõjaaja. Sellest 
tulenevalt on kavas esimese sammuna kavandatud Kirde Kaitseringkonna moodustamine 2008. 
aastal. 
 
Kirde Kaitseringkonna kui tervikliku sõjalis-territoriaalse üldväekoondise rakendamiseks 
ühendatakse tänane Kirde Kaitseringkonna staap paiknemisega Tapal, jalaväe väljaõppekeskus 
Viru Üksik-jalaväepataljon Jõhvis ja lahingutoetusüksuste väljaõppekeskus Tapa Väljaõppekeskus 
üheks struktuuriks ühtse juhtimise all. 
 
Rakenduskava 
 
Kaitseringkondade kontseptsiooni rakendamine on kavas teostada neljas etapis: 
 
1) Kaitseringkondade ülemate üleviimine kaitseväe juhataja otsealluvusest maaväe ülema 

alluvusse alates 1. jaanuarist 2008 vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. aasta 
määrusele nr 191; 
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2) pilootprojektina Kirde Kaitseringkonna käivitamine 2008. aasta jooksul, eesmärgiga testida 

ringkondliku juhtimismudeli toimimist, omandada kogemust ja analüüsimaterjali süsteemi 
edasiseks optimeerimiseks; 

3) hinnangu andmine Kirde Kaitseringkonna loomisele kui pilootprojektile 2008. aasta IV 
kvartalis; 

4) projekti edukuse korral ning arvestades Kirde Kaitseringkonna loomise kogemusi, sama 
reformi käivitamine 2009. aastal ka Lääne, Lõuna ja Põhja kaitseringkondades. 

 

 
 
 
Reformi soovitud tulem 
 
1) Organisatsiooni kujundamine eesmärgipäraselt: rahuaja tegevused on viidud nii lähedaseks 

sõja-aja tegevustele, kui vähegi võimalik. Rahu ja sõjaaja struktuuride erinevused viidud 
miinimumi; 

2) Käsuliini terviklikkus: juhtimine toimib läbi ülemate ja selge delegeerimise, staap on ülema 
tööorgan; 

3) Ressursi ökonoomne kasutamine: toetavate tegevuste tsentraliseerimine, misläbi 
vähendatakse ametikohti, vabastatakse kaadrikaitseväelased administratiivülesannetest ja 
suunatakse operatiivtööle; 

4) Lihtsad struktuurid: rahuajal komplekteeritakse ainult staapide ja üksuste tuumikud, samad 
rahuajal eksisteerivad staabid mehitavad mobilisatsiooni käigus oma tühjad ametikohad ja 
viiakse täiskoosseisu;  

5) Ühe väe kontseptsioon: integreeritud kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimine kõigil tasanditel; 
6) Motivatsioon: kaitseringkondade moodustamisega paraneb kaadrikaitseväelaste motivatsioon, 

kuna tekib võimalus tegeleda reaalse operatiivplaneerimisega ja keskenduda sõjalise 
valmisoleku tõstmisele; 

7) Lahinguvõime ja efektiivsus: kaitseringkondade kui taktikaliste väekoondiste moodustamine 
rahuajal ning neile operatiivplaneerimise ülesannete püstitamine parandab oluliselt kaitseväe 
üksuste lahinguvõimet ja efektiivsust. 
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NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse (K5) 
loomine 
 
2007. aastal jätkusid ettevalmistused Eestis NATO Kooperatiivse Küberkaitse 
Kompetentsikeskuse (edaspidi K5) loomiseks. Peamiseks eesmärgiks oli keskuse loomine 2008. 
aasta mais ning seejärel akrediteerimine aasta teisel poolel, et keskus saaks NATO egiidi all 
rahvusvahelise organisatsioonina täies mahus tööd alustada alates 1. jaanuarist 2009 ja seda 
võimalikult paljude NATO liikmesriikide osalusel. Hetkel on NATOs kavas luua 17 
kompetentsikeskust, millest igaüks keskendub konkreetsele allianssi jaoks olulisele valdkonnale.  
 
K5 loomine toimub täna kahe paralleelse protsessina. Ühest küljest valmistatakse ette kõik 
vajalikud dokumendid, mis räägitakse läbi huvitatud NATO liikmesriikidega. Teisest küljest on 
Eesti hakanud komplekteerima meeskonda, mis keskuse käivitamisel asub seal tööle koos 
projektis osalevate riikide poolt lähetatava personaliga. 
 
Kuni keskuse loomiseni toimub selle arendamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste struktuuri 
kuuluva Kaitseväe Side- ja Infosüsteemide Väljaõppe- ja Arenduskeskuse (edaspidi KV SIVAK) 
baasil. SIVAK on palganud personali, kes pärast K5 loomist asub sinna tööle. Eelmisel aastal 
valmistati ette keskuse asutamislepingud ning viidi läbi II planeerimiskonverents Tallinnas.  
 
KV SIVAK on ka alustanud koostööd Eesti riigiasutuste ja erasektoriga. KV SIVAK osales 2007 
aprillis-mais Eesti vastu suunatud küberrünnete koondanalüüsi ning küberjulgeoleku strateegia 
koostamisel. Rahvusvahelises plaanis andis KV SIVAK sisendi NATO küberohu hinnangule ning 
küberkaitse kontseptsioonile. 
 
Teadus- ja arendustööde osas on KV SIVAK käivitanud projekte järgmistes valdkondades: 
tarkvaralahendused ja algoritmid sündmuste korrelatsiooniks ja logide analüüsiks, intelligentse 
küberkaitsetarkvara arendamine, küberkaitse simuleerimisplatvormi loomine, küberjulgeoleku 
turvametoodika/turvamudeli väljatöötamine ning küberkaitse õiguslikud aspektid. 2007. aastal 
avaldasid KV SIVAKi teadurid kuus tööd rahvusvahelistes väljaannetes. 
 
Keskus hakkab paiknema Tallinnas, Üksik-Sidepataljoni endises kasarmus, mis tänaseks on 
ehitatud ümber küberlaboriks. 
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE 
 
 
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON 
 
Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 50 kuni 79 toodud konsolideerimisgrupi 2007. 
aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et: 
 

1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; 

 
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase 

finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. 
 

 
 
 
 
Kantsler      Lauri Almann 
  
 
 
 
Kaitsepoliitika asekantsler   Sven Sakkov   
   
 
 
 
Kaitseplaneerimise asekantsler   Lauri Tumm
   
 
 
 
Kaitseinvesteeringute asekantsler  Martin Hurt
   
 
 
 
Haldus-ja õigusküsimuste asekantsler  Agu Tammearu
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BILANSS     
(tuhandetes kroonides)    

      

      31.12.2007 31.12.20068 Lisa 

Varad       

  Käibevara       
   Raha ja pangakontod 2 086 929 2 
   Nõuded ostjate vastu 2 448 1 441 5 

   Muud nõuded ja viitlaekumised 5 695 8 597 5 
   Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 38 149 4 
   Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud 35 190 104 501 5 
   Varud 1 059 004 1 038 317 7 
   Müügiootel põhivara 0 67 250 10 

  Käibevara kokku            1 104 461 1 221 184   

          

  Põhivara       
   Osalus sihtasutuses 357 21 8 
   Osalus tütarettevõttes 6 071 6 242 8 
   Muud pikaajalised nõuded 116 121 5 
   Kinnisvarainvesteeringud 82 931 17 133 9 
   Materiaalne põhivara 4 508 204 3 904 480 10 
   Immateriaalne põhivara 30 606 34 250 11 

  Põhivara kokku 4 628 285 3 962 247   

Varad kokku 5 732 746 5 183 431   

          
Kohustused        
  Lühiajalised kohustused       
   Võlad hankijatele 40 158 59 630   
   Võlad töövõtjatele 96 754 68 318   

   Maksuvõlad 28 926 36 294 4 
   Sihtfinantseerimine 2 334 899 5 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 32 740 32 518 5 
   Lühiajalised eraldised 1 351 2 263 6 
   Laenukohustused 6 434 6 099 12 

  Lühiajalised kohustused kokku 208 697 206 021   

          

  Pikaajalised kohustused       
   Laenukohustused 21 558 27 991 12 

  Pikaajalised kohustused kokku 21 558 27 991   

          

  Eelarvesse kuuluv netovara 5 502 491 4 949 419   

Kohustused kokku 5 732 746 5 183 431   
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TULEMIARUANNE     
(tuhandetes kroonides)    
       

     01.01.2007 - 01.01.2006 - Lisa 
     31.12.2007 31.12.20069  

Tegevustulud         
  Müüdud tooted ja teenused 26 332 28 925 14 
  Saadud toetused  44 325 64 392 13 
  Muud tulud        
   Kasum põhivara ja varude müügist 8 127 25 289   
   Muud tulud   6 080 6 695   
   Muud tulud kokku 14 207 31 984 15 

Tegevustulud kokku   84 864 125 301   

           
Tegevuskulud        

  Toetused        
   Sotsiaaltoetused -70 754 -25 312   
   Muud toetused -352 046 -293 085   
   Toetused kokku -422 800 -318 397 13 

  Tööjõukulud        
   Töötasukulud  -686 385 -485 604   
   Erisoodustused -16 190 -84 057   
   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed -241 230 -224 027   

   Kokku tööjõukulud -943 805 -793 688 16 
  Majandamiskulud  -848 691 -774 025 17 
  Muud tegevuskulud -353 025 -297 758 17 
  Põhivara amortisatsioon ja allahindlus -483 592 -418 594 9;10;11;18 

           

Tegevuskulud kokku -3 051 913 -2 602 462   

           

Tegevustulem   - 2 967 049 -2 477 161   

           
Finantstulud ja -kulud       

  Intressikulu  -1 897 -1 854 12 
  Tulem kapitaliosaluse meetodil 165 -3 048 8 
  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 40 32 5 
  Muud finantstulud 7 8 5 

  Finantstulud ja -kulud kokku -1 685 -4 862   

           

Tulem enne arveldusi riigieelarvega -2 968 734 -2 482 023 19 

              

Netofinantseerimine riigieelarvest 2 968 734 2 482 023 19 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE    
(tuhandetes kroonides)    

       

        2007.a. 2006.a.10 Lisa 

Rahavood põhitegevusest       

  Tegevustulem -2 967 049 -2 477 161   

   Korrigeerimised       

    Põhivara amortisatsioon  483 592 418 594 9;10;11;18 
    Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -19 421 -50 752 13 
    Kasum/kahjum põhivara müügist -7 907 -25 187 15 
    Antud mitterahaline sihtfinantseerimine 13 368 33 383 10 

   Kokku korrigeeritud tegevustulem -2 497 417 -2 101 123   
  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: -156 956 -39 347 4;5;7 
  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: 24 566 29 148 4;5;6 

  Kokku rahavood põhitegevusest -2 629 807 -2 111 322   

Rahavood investeerimistegevusest       

  Tasutud põhivara soetamisel:       
    Materiaalse põhivara soetus -1 070 188 -870 130 10 
    Immateriaalse põhivara soetus -5 573 -7 093 11 

    Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele -23 972 9 438   

   Tasutud põhivara eest kokku: -1 099 733 -867 785   

  Laekunud põhivara müügist:       

    Müügist saadud tulu 7 907 36 879 15 

    
Korrigeerimine laekunud ettemaksete 
muutusega -164 164   

    
Korrigeerimine kustutatud EVP-de jäägi 
muutusega 0 -376 19 

   Laekunud põhivara müügist kokku 7 743 36 667   

  Laekunud intressid ja muu finantstulu 46 40   

  Rahavood investeerimistegevusest kokku -1 091 944 -831 078   

Rahavood finantseerimistegevusest       

  Tagasi makstud kapitalirendikohustused -6 099 -5 781 12 

  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 7 052 880   
  Makstud intressid  -1 911 -1 837 12 
  Netofinantseerimine eelarvest 3 723 866 2 948 798   

  Rahavood finantseerimistegevusest kokku 3 722 908 2 942 060   

Puhas rahavoog 1 157 -340   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 929 1 269 2 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 086 929 2 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 1 157 -340   
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EELARVE TULUDE JA KULUDE TÄITMISE ARUANNE    
(tuhandetes kroonides)     
       

2007.a. riigieelarve 
seadus 2006.a. riigieelarve seadus 

  Eelarve Täitmine Eelarve Täitmine 
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala 

Kaitseministeeriumi valitsemisala tulud kokku 113 785,6 26 410,7 211 827,1 76 681,8 

32   Kaupade ja teenuste müük 2 061,6 9 567,3 8 338,3 36 070,5 
35   Toetused 7 500,0 3 736,3 698,2 1 218,0 
38   Muud tulud 104 224,0 13 107,1 202 790,7 39 393,3 

  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade 
müük 

100 000,0 7 973,5 200 000,0 36 537,3 

  382 Tulud varadelt    38,6  3,0 
  388 Muud tulud 4 224,0 5 095,0 2 790,7 2 853,1 
Kaitseministeeriumi valitsemisala kulud kokku 4 247 040,6 3 309 890,8 2 940 097,4 2 487 463,0 

15    Materiaalsete ja immateriaalsete 
varade soetamine ja renoveerimine 

610 427,5 335 245,9 467 845,0 221 950,4 

  sh muudest või määramata allikatest 
laekumistega seotud (ü) 

602 927,5 335 070,3 467 845,0 221 950,4 

  sh mitteresidentidelt laekumistega seotud 
eelarve (ü)  

7 500,0 175,6     

70004502. Kaitseministeerium 1 593 662,0 986 576,4 881 401,5 699 919,7 
4    Eraldised 348 176,9 344 544,1 268 212,7 264 198,1 

   41 Sotsiaaltoetused 5 006,0 4 155,7 1 100,0 869,9 
   4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele 

(a,ü) 
5 006,0 4 155,7 1 100,0 869,9 

  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised 
maksudeks erisoodustustelt  

3 601,3 3 350,7     

   4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised 
õppelaenude põhiosa kustutamiseks 

2 539,4 2 321,4     

   4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 
kuludeks riigile ja riigiasutustele 

36 093,8 35 286,8 19 969,5 19 969,5 

   4500.00 – muud eraldised riigiasutustele 1 737,0 1 580,0 1 469,5 1 469,5 
  4500.00 – kaadrikaitseväelaste pension (a) 34 356,8 33 706,8 18 500,0 18 500,0 
   4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 

kuludeks kohaliku omavalitsuse 
üksustele ja omavalitsusasutustele 

300,0 300,0 200,0 199,8 

   4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 
kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele 
muudele avalik-õiguslikele juriidilistele 
isikutele 

300,0 300,0 300,0 293,6 

  450 – Eraldised Kaitseliidule 239 816,3 239 816,3 196 122,3 196 122,3 
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 

kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele 
sihtasutustele 

8 906,9 8 745,2 2 750,0 2 728,8 

   4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 
kuludeks muudele residentidele 

11 403,5 11 403,5 9 203,5 9 203,4 

   4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 
kuludeks mitteresidentidele (ü) 

40 209,8 38 864,5 38 567,4 34 810,7 

   4500.9 – rahvusvaheliste organisatsioonide 
liikmemaksud (ü) 

40 209,8 38 864,5 38 567,4 34 810,7 
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5    Tegevuskulud 1 242 259,6 638 877,3 609 273,4 431 938,9 

   5 – tegevuskulud 1 242 259,6 638 877,3 174 642,7 170 148,1 

   5531 – kaitseotstarbeline varustus 
ja materjalid (ü) 

1 054 410,9 453 973,4 434 630,7 261 790,8 

6    Muud kulud 3 225,5 3 155,0 3 915,4 3 782,7 
70005938. Teabeamet 128 800,0 128 800,0 108 300,0 108 300,0 

6    Muud kulud 128 800,0 128 800,0 108 300,0 108 300,0 
Kaitsevägi    1 856 197,9 1 801 527,7 1 432 587,1 1 408 893,3 

4    Eraldised 57 086,6 54 889,3 14 545,8 14 128,0 
   41 Sotsiaaltoetused 56 311,3 54 607,6 14 213,6 13 909,4 
   4137 – ajateenijate eest riigi poolt makstav 

sotsiaalmaks (a) 
14 712,5 14 136,2 9 424,7 9 224,8 

   4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele 
(a,ü) 

41 598,8 40 471,3 4 788,9 4 684,6 

   4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 
kuludeks mitteresidentidele (ü) 

775,3 281,7 332,2 218,7 

   4500.9 – rahvusvaheliste organisatsioonide 
liikmemaksud (ü) 

775,3 281,7 332,2 218,7 

5    Tegevuskulud 1 758 848,4 1 706 872,4 1 388 994,1 1 366 218,1 
   5 – tegevuskulud 1 466 409,1 1 433 248,6 1 189 371,2 1 180 999,0 
  5 Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt 

organisatsioonidelt, välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 
laekuvate toetuste arvel (a) 

0,0 0,0 198,2 118,1 

   5531 – kaitseotstarbeline varustus 
ja materjalid (ü) 

292 439,3 273 623,8 199 424,7 185 101,0 

6    Muud kulud 40 262,9 39 766,1 29 047,2 28 547,2 
6 sh Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt 

organisatsioonidelt, välisriigilt või 
välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt 
laekuvate toetuste arvel (a) 

    500,0 0,0 

70006139. Laidoneri Muuseum 6 899,5 6 736,7 4 918,6 4 875,1 
5    Tegevuskulud 6 899,5 6 736,7 4 918,6 4 875,1 

70006257. Seli Tervisekeskus 7 108,3 7 033,3 6 698,2 6 307,9 
5    Tegevuskulud 7 039,9 6 970,3 6 651,7 6 307,9 
5   tulud majandustegevusest 54,0 54,0 45,0 0,0 
6    Muud kulud 14,4 9,0 1,5 0,0 

Kaitseressursside Amet 43 945,4 43 970,8 38 347,0 37 216,6 
4    Eraldised 9 515,0 9 537,0 10 500,0 9 377,2 

   41 Sotsiaaltoetused 9 515,0 9 537,0 10 500,0 9 377,2 
   4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele 

(a,ü) 
9 515,0 9 537,0 10 500,0 9 377,2 

5    Tegevuskulud 34 430,4 34 429,9 27 844,0 27 838,9 
6    Muud kulud 0,0 3,9 3,0 0,6 

Kaitseministeeriumi valitsemisala 
finantseerimistehingud 

6 100,0 6 098,6 5 790,0 5 781,0 

70004502. Kaitseministeerium 6 100,0 6 098,6 5 790,0 5 781,0 
20.

6 
   Kohustuste vähenemine 6 100,0 6 098,6 5 790,0 5 781,0 

   2082.6 – kapitaliliisingu maksed 6 100,0 6 098,6 5 790,0 5 781,0 
 
Selgitus: Eelarve täitmise ja tulemiaruande erinevus tuleneb erinevatest arvestuspõhimõtetest: 
tulemiaruanne koostatakse tekkepõhisest printsiibist lähtuvalt ja eelarve täitmise aruanne kassapõhise 
printsiibi alusel.  
Eelarve täitmine on näidatud e-riigikassa andmete alusel 2007. aasta riigieelarve seaduse liigenduses ja ei 
sisalda eelmistest aastatest ülekantud kulude eelarvet ning eraldisi Vabariigi Valitsuse reservist (kõigi 
eelarveallikate kasutamine kokku on esitatud aruandes lk 15). 
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LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 
 
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja 
antud juhendid, riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Kaitseministeeriumi valitsemisala 
raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud nõuded. 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides. 
 
Raamatupidamise aastaaruandesse on konsolideeritud järgmised Kaitseministeeriumi 
valitsemisalasse kuuluvad iseseisvad raamatupidamisüksused: 
1) Kaitseministeerium 
2) Teabeamet 
3) Kaitseressursside Amet 
4) Laidoneri Muuseum 
5) Seli Tervisekeskus 
6) Kaitseväe Logistikakeskus 
7) Luurepataljon 
8) Kaitsejõudude Peastaap 
8) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 
10) Kaitseväe Võru Lahingukool 
11) Maaväe Staap 
12) Rahuoperatsioonide Keskus 
13) Lahingutoetuste väljaõppekeskus Tapa Väljaõppekeskus 
14) Jalaväe väljaõppekeskus Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon 
15) Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon 
16) Staabi-ja sideüksuste väljaõppekeskus Üksik-sidepataljon 
17) Jalaväe väljaõppekeskus Viru Üksik-jalaväepataljon 
18) Jalaväe väljaõppekeskus Pärnu Üksik-jalaväepataljon 
19) Mereväe Staap 
20) Õhuväe Staap 
21) Operatiivüksus Õhuseiredivisjon 
22) Väljaõppe-ja administratiivüksus Lennubaas 
 
Iseseisvate raamatupidamisüksuste finantsnäitajad on raamatupidamise aastaaruandes koostatud 
rida-realt, omavahelised nõuded ja kohustused ning tulud ja kulud on elimineeritud. 
 
Arvestuse alused 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 
Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 
 
Tehingud välisvaluutas 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja 
kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult 
kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.  
 
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi 
tulemiaruandes, kusjuures tegevustuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja 
kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud 
kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja -kuludes. 
 
Varade ja kohustuste jaotus lühi-ja pikaajalisteks 
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi-ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 
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Raha-ja pangakontod 
Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel: 
- sularaha kassades; 
- pankades avatud arvelduskontode jääke. 
 
Finantsvarad 
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara 
eest makstud tasu õiglane väärtus. Juhul kui soetatud finantsvara eest tasutakse kohe rahas, 
loetakse selle soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust. Juhul kui tasumine 
toimub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes, loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva 
tasu nüüdisväärtust. 
 
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et 
nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Nõuded kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil. Iga nõude laekumise tõenäolisust on käsitletud individuaalselt. 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Nõuet 
loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. 
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
 
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel 
perioodidel nõudelt intressitulu kasutades diskontomäära 6% aastas. 
 
Varud 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega 
seotud otsestest kulutustest, välja arvatud käibemaks. Alates 2007. aastast ei arvestata varusid 
koos käibemaksuga, käibemaks kantakse kuluks varude soetamisel (vt arvestuspõhimõtete 
muutmine lk 61) Asutuste vahelist varude üleandmist ja vastuvõtmist ei kajastata varude müügina, 
vaid siirdena. 
 
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto 
realiseerimismaksumus. 2007. aastal hinnati varusid alla 46 tuh kr. Kaitseväe Logistikakeskuses 
kasutatakse varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel individuaalset meetodit. Kaitseväe 
asutustes kasutatakse varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kas FIFO või kaalutud 
keskmise soetushinna meetodit. Meetodi valik kehtestatakse iseseisvate raamatupidamisüksuste 
raamatupidamise sise-eeskirjades. 
 
Osalused tütarettevõtjates ja sihtasutustes 
Bilansis on kajastatud osalus AS E-Arsenal aktsiates ning osalus SA Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus netovaras kapitaliosaluse meetodil.  
 
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% 
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja 
tegevus- ja finantspoliitikat, või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu 
liikmetest.  
 
Investeeringud tütarettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle 
meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida 
korrigeeritakse järgmistel perioodidel osalusega muutustes tütarettevõtte omakapitalis ja 
omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.  
 
Sihtasutuste netovarad kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse 
raamatupidamises, kellel on vastava isiku üle suurim kontrollitase – kes teostab asutajaõigusi, 
kinnitab aastaaruande, omab õigust nimetada suuremat osa kõrgema või tegevjuhtkonna 
liikmetest, algatada vastava isiku lõpetamist või likvideerimist, kellele isiku likvideerimisel või 
lõpetamisel kuuluks üleandmisele võlanõuete rahuldamisel allesjääv vara, või eksisteerib muu 
taoline suhe. 
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Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kaitseministeeriumi bilansis olevad ametikorterid, 
pikaajaliste rendi-ja hoonestusõiguse lepingutega koormatud kinnistud ning kinnistud, mida 
planeeritakse tulevikus võõrandada. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse 
meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum). Uutel 
kinnisvarainvesteeringutel (hooned) määratakse eeldatava kasuliku eluea normid vahemikus 20-
50 aastat. 
 
Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse ühekordselt ümber, kui nende õiglane väärtus erineb 
oluliselt nende bilansilisest jääkmaksumusest järgmistel asjaoludel: 
-  kinnisvarainvesteering on soetatud 1995. aastal või varem; 
-  tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, sealhulgas juhul, kui 
kinnisvarainvesteering on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus, kusjuures 
saajal puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta. 
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 30 tuh kroonist. Väheväärtuslike varade maksumusega 3 000 kuni 30 
000 krooni (ilma käibemaksuta) ostuhind kajastatakse kuludes nende kasutuselevõtmise hetkel 
ning arvestus toimub raamatupidamises bilansiväliselt. 
 
Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele juhul, kui 
need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning 
kulutuste maksumus on vähemalt 30 000 krooni (ilma käibemaksuta). Jooksva hoolduse ja 
remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna. 
 
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara soetusmaksumusse võetakse 
arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja asukohta. Põhivara 
soetusmaksumusse ei kapitaliseerita makse ja lõive. 2007. aastal muudeti põhivara etapiviisilisel 
soetamisel lisandunud tagasisaamisele mittekuuluva käibemaksu arvestust (vt 
arvestuspõhimõtete muutmine lk 61).  
 
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara 
objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Põhivara kasulikku eluiga inventeeritakse 
aastainventuuri käigus. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, 
siis muudetakse vara järelejäänud kasulikku eluiga, millest tulenevalt muutub järgmistel 
perioodidel varale arvestatav kulum. 
 
Uutel varadel määratakse Kaitseministeeriumi valitsemisalas eeldatava kasuliku eluea normid 
vara liikide lõikes järgmistes vahemikes: 
- hooned   20 - 50 aastat  -         inventar       2 - 10 aastat  
- rajatised    10 - 40 aastat  -         arvutustehnika      2 -  3 aastat   
- masinad ja seadmed   5 - 10 aastat  -         relvastus            10 aastat 
 
  
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale. 
 
Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid 
sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla 
tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse läbi vara kaetava väärtuse 
hindamine. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse 
see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate 
rahavoogude nüüdisväärtus (ehk kasutusväärtus) või selle vara õiglane väärtus, mida on 
vähendatud müügikulutustega, olenevalt kumb on kõrgem. Vara õiglase väärtuse määramisel 
kasutatakse vajadusel asutusteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna kasumiaruande samal real kus on kajastatud allahinnatud vara amortisatsioon. 
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Materiaalne põhivara (maa, hooned ja rajatised) hinnatakse ühekordselt ümber, kui nende õiglane 
väärtus erineb oluliselt nende bilansilisest jääkmaksumusest järgmistel asjaoludel: 
-  põhivara objekt on soetatud 1995. aastal või varem; 
-  tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, sealhulgas juhul, kui 
põhivara objekt on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus, kusjuures saajal 
puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta. 
 
Põhivara ümberhindlust oli lubatud läbi viia üldjuhul kuni 31.12.2005. Kui see jäi teatud põhjustel 
selleks kuupäevaks läbi viimata, tuleb seda teha esimesel võimalusel järgmistel perioodidel. 
Põhivara ümberhindlusena võetakse olenemata tähtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara ja 
maakatastrisse kantud maad, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele 
võtnud. 
 
2007. aastal läbi viidud  maa  ümberhindlus on esitatud raamatupidamisaruande lisas nr 10. 
 
Müügiootel põhivara 
Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, 
klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks, mida kajastatakse bilansis eraldi real käibevara 
rühmas. Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises 
jääkmaksumuses või õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on 
madalam. 
  
Müügiootel põhivara kajastatakse ainult juhul, kui: 
- müük järgmise 12 kuu jooksul on väga tõenäoline; 
- juhtkond on teinud müügi otsuse, varad on koheselt müügivalmis ja on alustatud aktiivset 

tegevust müümiseks; 
- müügiobjektile on määratud turutingimustest lähtuv müügihind. 

   
Immateriaalne põhivara 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta 
ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist (ilma käibemaksuta). Immateriaalset põhivara 
kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga 
immateriaalse vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis viiakse 
läbi vara väärtuse languse test ja vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele. 
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Uutel varadel  
määratakse eeldatava kasuliku eluea normid vahemikus 2 - 20 aastat. 
 
Üldjuhul kajastatakse uurimis-ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel 
tehtavates tegevustes. 
 
Finantskohustused 
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on 
finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende 
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse 
arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea 
jooksul. 
 
Rendiarvestus 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud lepingud kajastatakse kasutusrendina. 
 
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses 
või miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi 
tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga. 
 
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna. 
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Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, 
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei 
kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab 
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. 
 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Bilansis kajastatakse eraldis juhul, kui Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusel lasub enne 
bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud 
kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille kohustuse summat on võimalik 
usaldusväärselt mõõta. Eraldiste hindamisel on lähtutud tegevjuhtkonna hinnangutest, 
kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest ning need kajastatakse bilansis 
summas, mis on bilansipäeva seisuga vajalikud eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks. 
 
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on juhtkonna hinnangul väiksem kui 
mitterealiseerumise tõenäosus, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise 
aastaaruande lisades. 
 
Tulude arvestus 
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Toodete müügist tulenevat tulu 
kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja 
tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. 
 
Netofinantseerimine riigieelarvest 
Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja kajastatakse saadud siirdena. Arvestatud 
tulude üleandmist riigieelarvesse kajastatakse antud siirdena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslaste ning Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste vahelised muud 
tehingud (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmised). Käesolevas 
aastaaruandes on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste vahelised siirded nõuete ja 
kohustuste ning tulude ja kulude osas elimineeritud. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamiskuupäeva vahemikul, kuid on seotud 
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
 
Arvestuspõhimõtete muutmine 
2007. aastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. 
Varasematel aastatel kajastati väljastpoolt avalikku sektorit saadud sihtfinantseerimist põhivara 
soetamiseks bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks selle arvel soetatud põhivara 
hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud 
muudatust, kajastatakse alates 2007. aastast vastavat sihtfinantseerimist tuluna põhivara 
soetamisega samas perioodis. Arvestuspõhimõtet muudeti tagasiulatuvalt. Selle tulemusena 
suurenes netovara seisuga 31.12.2005 summas 171 484  tuh kr ning 2006. aasta tulem 27 966  
tuh kr.  
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Tulenevalt nimetatud muudatustest on käesolevas aruandes korrigeeritud järgmisi 2006. aasta 
näitajaid: 
 

Bilanss  Korrigeerimata Muutus Korrigeeritud 

Lühiajalised kohustused     

 Sihtfinantseerimine 13 615 -12 716 899 
Pikaajalised kohustused     

 Sihtfinantseerimine 186 734 -186 734 0 

Eelarvesse kuuluv netovara 4 749 969 199 450 4 949 419 
 

Tulemiaruanne Korrigeerimata Muutus Korrigeeritud 

Saadud toetused kokku, sh 36 426 27 966 64 392 
 saadud sihtfinantseerimine 2006  63 345  
 sihtfinantseerimise amortisatsioon 2006  -35 379  
Tulem enne arveldusi riigieelarvega -2 509 989 27 966 -2 482 023 
Netofinantseerimine riigieelarvest 2 509 989 -27 966 2 482 023 

 
2007. aastal muudeti varude ja põhivara soetamisel lisandunud tagasisaamisele mittekuuluva 
käibemaksu arvestust. Varasematel aastatel arvestati varusid koos käibemaksuga ning 
käibemaks kanti kuluks varude laost väljaandmisel asutuses, kelle tegevuseks varusid kasutati. 
Arvestuse lihtsustamiseks ning võttes arvesse riigi raamatupidamise üldeeskirjas kehtestatud 
arvestuspõhimõtete valiku võimalust (käibemaks kantakse kuludesse kas varude soetamisel või 
laost väljaandmisel) kantakse alates 2007. aastast varude soetamisel kaasnev käibemaks 
tsentraalse hanke korraldaja kuludesse ning seda ei jaotata asutustele, kelle tegevuseks varusid 
kasutatakse.  
 
Lisaks muudeti varude arvestuspõhimõtet asutustes, kus Logistikakeskuse laost väljastatud varud 
kanti eelnevatel aastatel koheselt kuludesse, kuna eeldati, et varud võetakse kasutusele lähima 
aja jooksul (kuni 4 kuud). Praktikas kujunes välja olukord, kus asutustesse tarnitud varud, mis olid 
raamatupidamises kantud kuludesse, ei võetudki kasutusele ning tagastati Logistikakeskusele. 
Selle tulemusena moodustusid Logistikakeskuses kasutusele võtmata bilansivälised varud, mis 
muudab keeruliseks varude arvestuse ning esineb risk, et konsolideeritud aruanne ei kajasta 
majandustulemust olulises osas õigesti.  
 
Arvestuspõhimõtte muutuse mõju ei ole kajastatud tagasiulatuvalt, kuna muutuse mõju eelmistele 
perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata. Muutuse mõju on kajastatud 
aruandeperioodi eelarvesse kuuluva netovara  muutusena (- 134 495 tuh kr). 
 
Põhivara soetamisega kaasnev käibemaks kanti varasematel aastatel kuludesse vara kasutusele 
võtmisel. Põhivara etapiviisilise soetamise korral arvestati käibemaks kuni vara kasutusele 
võtmiseni muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna. Alates 2007. aastast kantakse 
käibemaks kuludesse kas põhivara saamisel või põhivara eest tasumisel, olenevalt sellest, kumb 
neist sündmustest toimus ajaliselt varem. Arvestuspõhimõtte muutuse mõju ei ole kajastatud 
tagasiulatuvalt, kuna selle mõju eelmistele perioodidele ei olnud võimalik usaldusväärselt 
määrata. Muutuse mõju on kajastatud aruandeperioodi eelarvesse kuuluva netovara muutusena (- 
73 096 tuh kr). 
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid   
(tuhandetes kroonides)   

   

  31.12.2007 31.12.2006 

Arvelduskontod pankades 2 086 929 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 2 086 929 
 
Riigiasutustel on lubatud kasutada krediidiasutustes arvelduskontosid erandjuhul rahandusministri loal. 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas on avatud iseseisavad arvelduskontod julgeolekuasutuste ning Eesti 
Vabariigi Alalise Esinduse NATO juures tegevuse finantseerimiseks. 
 
Lisa 3 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega    
(tuhandetes kroonides)     
     
3.A. Nõuded ja kohustused         

  Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Maksu-ja Tolliamet 71 149 28 856 36 223 
Muud riigiraamatupidamiskohustuslased 39 42 452 439 

Kohalikud omavalitsused 19 11 30 34 
 Avalik-õiguslikud juriidilised isikud 5 456 7 334 25 106 
 sh Kaitseliit 39 33 9 72 
Valitsussektori sihtasutused 0 0 3 6 
Tütarettevõtjad 10 120 8 306 3 021 
 sh E-Arsenal 10 0 4 577 2 

Avaliku sektori üksused kokku 5 595 7 656 37 672 39 829 

Sidusettevõtjad 4 38 912 947 

Kokku 5 599 7 694 38 584 40 776 
 
Olulisemad lühiajalised nõuded  avaliku sektori ja sidusüksuste vastu seisuga 31.12.2007 on 
avalik-õiguslike juriidiliste isikute vastu  : 

• nõue Tallinna Tehnikaülikoolile summas 3 973 tuh kr kajastab sõlmitud teadusuuringute 
grandilepingute alusel ettemakstud sihtfinantseerimisi; 

• nõue Tartu Ülikoolile summas 1 299 tuh kr kajastab sõlmitud teadusuuringute grandilepingute alusel 
ettemakstud sihtfinantseerimist. 

 
Olulisemad lühiajalised kohustused avalikule sektorile ja sidusüksustele seisuga  31.12.2007 on 
tütarettevõtjatele: 

• kohustus ettevõttele Eesti Energia AS Grupp summas 2 947 tuh kr 2007. aastal tarbitud 
elektrienergia eest; 

• kohustus ettevõttele AS Eesti Post summas 128 tuh kr 2007. aasta postiteenuste eest. 
sidusettevõtjatele: 

• kohustus ettevõttele AS Eesti Telekom Grupp summas 690 tuh kr 2007. aastal tarbitud sideteenuste 
eest; 

• kohustus ettevõttele Tallinna Vesi AS summas 222 tuh kr 2007. aastal tarbitud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste eest. 
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3.B  Tulud         

2007 2006 

  
  

Toodete 
ja 

teenuste 
müük 

Saadud 
toetused 

Muud 
tulud 

Kokku 
tulud 

Toodete 
ja 

teenuste 
müük 

Saadud 
toetused 

Muud 
tulud 

Kokku 
tulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased 196 191 13 400 263 201 13 477 
Kohalikud omavalitsused 122 0 0 122 121 0 0 121 
 Avalik-õiguslik juriidilised 
isikud                
Kaitseliit 399 2 737 10 3146 626 205 1 832 

Muud avalik-õiguslik 
juriidilised isikud 0 0 63 63 0 0 0 0 

Valitsussektorisse 
kuuluvad sihtasutused 2 0 0 2 0 11 0 11 
Tütarettevõtjad 8 0 1 9 18 0 0 18 
Avaliku sektori üksused 
kokku 727 2 928 87 3 742 1 028 417 14 1 459 
Sidusettevõtjad 42 0 0 42 54 0 0 54 
Kokku 769 2 928 87 3 784 1 082 417 14 1 513 
         

3.C  Kulud         
2007 2006 

  
  

Antud 
toetused 

Majan-
damis-
kulud 

Maksu-ja 
lõivu-
kulud 

Kokku 
kulud 

Antud 
toetused 

Majan-
damis-
kulud 

Maksu-ja 
lõivu-
kulud 

Kokku 
kulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased  0 3 317 228 039 231 356 0 3 496 196 200 199 696 

sh Viljandi Ühendatud 
Kutsekeskkool 0 1 463   1 463 0 1 195 0 1 195 
Kohalikud omavalitsused 281 753 46 1 080 200 740 107 1 047 
Avalik-õiguslik juriidilised 
isikud                
Kaitseliit 260 880 777 0 261 657 225 288 744 0 226 032 

Muud avalik-õiguslik 
juriidilised isikud 264 13 902 0 14 166 14 762 6 658 0 21 420 
Valitsussektori 
sihtasutused 9 575 96 0 9 671 4 708 127 0 4 835 

sh SA Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute Keskus 8 766 0 0 8 766 2 729 0 0 2 729 
Tütarettevõtjad 0 32 468 0 32 468 0 33 059 0 33 059 
sh AS E-Arsenal 0 2 111 0 2 111 0 4 528 0 4 528 
Avaliku sektori üksused 
kokku 271 000 51 313 228 085 550 398 244 958 44 824 196 307 486 089 

Valitseva mõju all olevad 
sihtasutused ja 
mittetulundusühingud 0 2 714 0 2 714 0 1 758 0 1 758 
Sidusettevõtjad 0 13 853 0 13 853 0 12 757 0 12 757 
Kokku 271 000 67 880 228 085 566 965 244 958 59 339 196 307 500 604 
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Lisa 4 Maksunõuded ja kohustused     
(tuhandetes kroonides)     

     

Maksuliik Maksude ettemaksed Maksukohustused 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Käibemaks 34 0 2 715 5 984 
Sotsiaalmaks 0 105 17 777 19 039 
Üksikisiku tulumaks 1 35 6 792 7 807 
Töötuskindlustusmaks 0 0 333 309 
Kogumispension  0 2 559 397 
Erisoodustusmaks 0 0 681 2 668 
Tolliametile makstud ettemakstud maksud 0 7 0 0 
Makstud lõivude ettemaksed 3 0 0 0 
Loodusressursside kasutamise kohustus 0 0 69 71 
Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused 0 0 0 19 

Kokku  38 149 28 926 36 294 
 
Kaitseministeeriumi aastaaruandesse konsolideeritud raamatupidamisüksused on iseseisvad 
maksukohustuslased, millest tulenevalt on maksuliikide lõikes eraldi kajastatud nii maksude ettemaksed kui 
ka kohustused. 
 
 
Lisa 5 Muud nõuded ja kohustused  
(tuhandetes kroonides)  

  
  31.12.2007 31.12.2006 
Lühiajalised nõuded     
Nõuded ostjate vastu1 4 162 3 419 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu2 -1 714 -1 978 
Kokku nõuded ostjate vastu 2 448 1 441 
 

1Olulisemad nõuded seisuga 31.12.2007: 
• nõue AS Dekoil vastu mahutite rendi eest summas 2 128 tuh kr (sellest ebatõenäoliselt 

laekuvaks on tunnistatud 720 tuh kr 2005. aastal  ning 900 tuh kr 2006. aastal); 
• nõue Läti Õhuväe vastu sihitajate koolituse kulude eest, vastavalt sõlmitud lepingule, summas  

682 tuh kr; 
• nõue Soome Kaitseväe Peastaabi vastu OSCE Avatud Taeva Lepingu raames toimunud 

vaatluslennul osalenud Soome vaatlejate kulude hüvitamiseks summas 402 tuh kr. 
 

2Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas ostjate vastu toimusid järgmised muutused (aasta kohta): 
Saldo perioodi alguses ( 31.12.2006)      -1978 
Täiendavalt kajastatud allahindlus   -2 
Ebatõenäoliseks tunnistatud nõuete laekumine 21 
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded 245 
Saldo perioodi lõpus ( 31.12.2007) -1714 
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  31.12.2007 31.12.2006 

Muud nõuded ja viitlaekumised:   
Viitlaekumised 5 4 
Kinnipidamised töötasudest 135 157 
Trahvinõuded 19 0 
Makstud tagatisdeposiidid3 1 871 1 835 
Muud nõuded4 4 112 7 102 
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded5 -447 -501 

Kokku muud nõuded ja viitlaekumised 5 695 8 597 
 

3Makstud tagatisdeposiitidena on kajastatud välisteenistuses olevatele teenistujatele üüritud korterite 
deposiidid. 
 
4Kirjetel muud nõuded ja kohustused kajastatakse, tulenevalt riigisaladuse kaitse tagamise nõuetest, 
koondatuna ka julgeolekuasutuste (Teabeamet ja Luurepataljon) nõuded ja kohustused. Muude nõuete 
kogusummast 43% moodustavad julgeolekuasutuste nõuded ja 33% (1368 tuh kr) KVTS alusel  
kutsealustelt sissenõutud haldustrahvid . 
 
5Ebatõenäoliselt laekuvate muude nõuete osas toimusid järgmised muudatused (aasta kohta): 
Saldo perioodi alguses (31.12.2006)        -501 
Täiendavalt kajastatud allahindlus   -94 
Ebatõenäoliseks tunnistatud muude nõuete laekumine 1 
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded 147 
Saldo perioodi lõpus ( 31.12.2007)                       -447 
 

   

Maksude ettemaksed (vt lisa 4) 38 149 

   

Tulevaste perioodide kulud:     

Ettemakstud sihtfinantseerimised6 8 232 7 326 

Ettemakstud toetused7 59 59 

Ettemakstud kindlustuspreemiad 179 112 

Kulude ettemaksed töövõtjatele8 16 949 13 681 
 

6Ettemakstud sihtfinantseerimisena on kajastatud sihtotstarbeliste eraldiste ettemaksed avalik-
õiguslikele juriidilistele isikutele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. 
Olulisemad ettemakstud sihtfinantseeringud seisuga  31.12.2007: 

• Ettemakstud sihtfinantseeringud Tallinna Tehnikaülikoolile erinevate teadusuuringute 
läbiviimiseks vastavalt sõlmitud grandilepingutele kokku summas  3 973 tuh kr; 

• Ettemakstud sihtfinantseering Tartu Ülikoolile teadusuuringu läbiviimiseks vastavalt sõlmitud 
grandilepingule summas  1 299 tuh kr; 

• Ettemakstud sihtfinantseering sihtasutusele SA Vabadussammas vastavalt riigieelarvelise 
eraldise kasutamise lepingule summas 824 tuh kr. 

 
7Ettemakstud toetustena on kajastatud Ülemaailmse Sõjaväespordi Nõukogu (CISM) 2008. aasta 
liikmemaks. 
 
8Kulude ettemaksed töövõtjatele sisaldab lähetus- ja majanduskulude avansse ning majanduskulude 
ettemakseid välisteenistuses viibivatele teenistujatele. 

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud9 9 771 83 323 

Kokku ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud 35 190 104 501 
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9Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse ettemaksed kaupade ja teenuste 
eest, mida kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil.   
 
2006. aastal kajastati muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna ka tagasisaamisele 
mittekuuluvat käibemaksu summas 47 119 tuh kr, mis tasuti põhivara etapiviisilisel soetamisel, 
põhivara ettemaksetelt ning üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varadelt.  2007. aastal 
muudeti arvestuspõhimõtet ning käibemaks kantakse soetamisel või ettemakse teostamisel kohe 
kuludesse. 
 
Olulisemad muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 

•••• ÜRO rahuvalvemissioonide (UNMIL, UNMIS, MINUSTAH, MINRUSO) 2008. aasta I 
poolaasta kulude rahastamine summas 1 622 tuh kr; 

•••• 3B õhuturbe MOU järgne 2008.a osamakse Leedu Õhuväele summas  1 317 tuh kr; 
•••• tarkvara kasutamise litsentside eest  2008. aastal  summas 1 169 tuh kr AS Helmesele; 
•••• LiveLink litsentsi hoolduse eest 2008. aastal  summas  573 tuh kr AS MicroLink Eestile. 

 
  31.12.2007 31.12.2006 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed     
   
Maksukohustused (vt lisa 4) 28 926 36 294 
      
Muud kohustused:     
Intressikohustused10 287 300 
Muud viitvõlad 0 30 
Tagatistasud11 19 675 19 910 
Muud kohustused4 12 750 11 815 
Muud saadud ettemaksed 28 463 
Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 32 740 32 518 
 
10Intressikohustusena on kajastatud kapitalirendilepingutest (vt lisa 12) tulenev 2007. aasta intress, 
mis kuulub tasumisele 2008. aastal. 
 
11Tagatistasudena on kajastatud : 

• 2006. aastal avaliku kirjaliku enampakkumise teel võõrandatud riigivara eest saadud 
tagasivõtmatud tagatisrahad  Rahumäe tee 3 kinnistu eest 19 600 tuh kr; 

• 2007. aastal  korraldatud riigihanke ”Väljaõppekeskuse Rahuoperatsioonide Keskuse 
ühiselamu mööbli ning inventari ostmine koos paigaldusega” kolme (3) pakkuja  
pakkumusaegsed tagatised kogusummas 75 tuh kr. 

 
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid12 2 334 899 
 
12Olulisemad sihtfinantseerimiseks saadud vahendid seisuga 31.12.2007: 

• NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NSIP) tegevuskulud  216 tuh kr; 
• NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NSIP) põhivara sihtfinantseerimiseks saadud  

vahendid 1 925 tuh kr. 
 
Pikaajalised nõuded     
Muud pikaajalised nõuded13 116 121 
 
13Pikaajalise nõudena on kajastatud nõue kaitseministeeriumi endise töötaja vastu. Nõude 
nominaalne kogusumma 173 tuh kr, tagasimakse tähtaeg 2022. aasta. 
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Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt 2007 2006 

Muud finantstulud:     
Pangakonto intressid 40 32 
Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 7 8 

Kokku muud finantstulud 47 40 
 
 
 
Lisa 6 Lühiajalised eraldised   
(tuhandetes kroonides)   

   

  31.12.2007 31.12.2206 

Keskkonnakaitseline eraldis1 200 2 263 
Eraldised kohtuprotsesside suhtes2 256 0 
Muud eraldised3 895 0 

Kokku eraldised 1 351 2 263 
 
1Keskkonnareostuse likvideerimistööd 2006. aastal loodud keskkonnakaitse eraldise mahus ja teadaolnud 
objektidel on lõppenud. Täiendavalt ilmnes 2007. aastal keskkonnareostus Tallinnas Rahumäe tee 3  asuval 
kinnistul. Teostatud uuringu kohaselt on reostunud ca 100 m3 pinnast ning visuaalsel vaatlusel on tuvastatud 
ka maapinnal olevaid ohtlikke jäätmeid. Keskkonnareostuse likvideerimine maksab hinnanguliselt 200 tuh kr. 
 
2Eraldisena kohtuprotsesside suhtes on kajastatud eraisikute kaebus kaitseministri 31.08.2006 käskkirja 
“Ühekordse toetuse taotluse rahuldamine“ muutmiseks ja täiendava hüvitise väljamaksmiseks summas 256 
tuh kr. Nõude põhistus: kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmisel hukkunud 
kaitseväelase pärijatele väljamakstava toetuse, hukkunu 10 aasta palga, väljamaksmisel vähenes kaebajate 
osa kolmanda isiku arvel. Tallinna Ringkonnakohtu otsusega jäeti jõusse Tallinna Halduskohtu otsus nõude 
rahuldamiseks. Protsess jätkub Riigikohtus, kuid nõude rahuldamise tõenäosus on hinnanguliselt 80%. 
 
3Muude eraldistena on kajastatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu 
saadud vigastuste ühekordse toetuse väljamaksmiseks moodustatud eraldised. 
 
 
Lisa 7 Varud   
(tuhandetes kroonides)   

   

  31.12.2007 31.12.2006 

Mobilisatsioonivarud 7 748 3 729 
Tooraine ja materjalid 996 522 1 033 749 
Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud 724 31 
Ettemaksed varude eest 54 010 808 

Varud kokku 1 059 004 1 038 317 
 
Kaitseministeerium alustas 2006. aastal mobilisatsioonivarude soetamist, mis võetakse kasutusele kaitseväe 
valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel rahuaja riigikaitse seaduses sätestatud korras. 
Varude soetamise ja hoiustamise ning kasutuselevõtu otsustab kaitseminister. Mobilisatsioonivarusid 
bilansilise maksumusega 3 729 tuh kr hoitakse teiste osapoolte vastutaval hoiul. 
 
Tooraine ja materjali varudes kajastatakse asutuse põhitegevuseks soetatud eriotstarbelist varustust 
(laskemoon, riidevarustus, inseneri-ja pioneerivarustus, relvastus, kütte-ja määrdeained jms). Olulisemad 
varud liikide lõikes seisuga 31.12.2007:   
 
  ● laske- ja lahingumoon  494 264 tuh krooni; 
            ● relvastus   258 270 tuh krooni; 
            ● riidevarustus   153 182 tuh krooni; 
            ● varuosad     33 820 tuh krooni; 
            ● meditsiinivarustus    16 391 tuh krooni; 
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Ettemakseid varude eest on tasutud seisuga 31.12.2007: 
•••• Relvastushanke  lepingu alusel  16 159 tuh kr  hankijale  Companhia Brasileira DE Cartuchos; 
•••• Relvastushanke lepingu alusel  37 717 tuh kr hankijale Saab Bofors Dynamics AB; 
•••• Erivarustuse hanke lepingu alusel  134 tuh kr hankijale Tatonka GmbH. 
 
2007. aastal hinnati varusid alla 46 tuh kr ulatuses. 
 
 
Lisa 8 Osalus sihtasutuses ja tütarettevõttes      
(tuhandetes kroonides)        

         

  Osaluse % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.07 31.12.06 01.01.07 01.01.06 2007 2006 31.12.07 31.12.06 

E-Arsenal AS 100% 100% 6 242 9 311 -171 -3 069 6 071 6 242 
SA 
Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 
Keskus 100% 100% 21 0 336 21 357 21 

Kokku     6 263 9 311 165 -3 048 6 428 6 263 
 
 
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud  
(tuhandetes kroonides)  

  

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.06) 17 490 
Akumuleeritud kulum -357 
Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.06) 17 133 

    

Aruandeperioodi liikumised:   
Siiretena üle antud -1 322 
Amortisatsioon -130 
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivarast 67 250 

Kokku liikumised 65 798 

    

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.07) 83 298 

Akumuleeritud kulum -367 

Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.07) 82 931 
  
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud ametikorterid, mis on üürile antud tööandja eluruumina 
ametnikele ning pikaajaliste rendi-ja hoonestusõiguse lepingutega koormatud kinnistud: 
● Kopli 103 B,C,D,E, Tallinn; 
● Suur-Sõjamäe 2, Tallinn; 
● Maleva 1, Tallinn. 
 
Kinnistud Kopli 103 B,D,E koos kinnistutel asuvate ehitiste ja rajatistega on antud rendile OÜ Dekoil. Kuna 
rendilepingu juriidiline olukord on segane, andmed ebausaldusväärsed (ei ole teada varade 
soetusmaksumust ega õiglast väärtust, kui palju rentnik on teinud investeeringuid, kas leping lõpetatakse 16 
aasta pärast või pikeneb leping automaatselt ja kui pikk on varade kasulik eluiga) ning lepingupooled 
tõlgendavad teatud lepingusätteid erinevalt, ei ole raamatupidamises kajastatud kapitalirendi nõuet. 
Käesoleval hetkel ei saa kindel olla rendimaksete laekumises, kuna rentnik on eelnevalt ühepoolselt 
vähendanud rendimakset ning jätnud tasumata seisuga 31.12.2007  1 620 tuh kr. 
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2008. aastal võttis Harju Maakohus määrusega menetlusse OÜ Dekoil hagi Eesti Vabariigi vastu 
lepingupoolte kohustuste vahekorra olulise muutmise tuvastamiseks. Oma vastuses vaidles 
Kaitseministeerium hagiavaldusele vastu, kuna puuduvad VÕS § 97 sätestatus eeldused, samuti ei olnud 
esitatud nõue piisavalt selge. Lisaks esitas OÜ Dekoil hagi tagamise nõude, mis Kaitseministeeriumi 
hinnangul on kehtivale õigusele mittepõhinev ning pahatahtlik ja ebamõistlik. Kaitseministeerium teatas 
ühtlasi oma vastuses hagiavaldusele, et kavatseb esitada vastuhagi 1 620 tuh kroonises nõudes, mille võrra 
OÜ Dekoil oli alusetult tasunud vähem renti perioodil 2005 august - 2006 juuni. Kõnealusel perioodil tasus 
OÜ Dekoil lepingut rikkudes 25% vähem renti, kui oleks lepingu järgi pidanud tasuma (vt lisa 5). 
 
Üle antud siiretena on kajastatud Kaitseväe Logistikakeskusele üle antud korterid, mis on antud üürile 
kaadrikaitseväelastele ning sellest tulenevalt ümber klassifitseeritud materiaalse põhivarana. 
 
Kinnisvarainvesteeringuteks on müügiootel põhivarast ümberklassifitseeritud kinnistu Rahumäe tee 3, 
Tallinn. Rahumäe tee 3 avalik enampakkumine ning enampakkumise tulemuste kinnitamine toimus 2006. 
aasta novembris. Enampakkumise võitnud firma keeldus notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimisest, millest 
tulenevalt tühistati enampakkumise tulemused.  Kuna kinnistu on olnud hõivatud ebaseaduslike kasutajate 
poolt, ei ole võimalik viia läbi korduvat avalikku enampakkumist. Enne kinnistu korduva enampakkumise 
väljakuulutamist on territooriumil vajalik teostada investeeringud ebaseaduslikest kasutajatest 
vabastamiseks, hoonete ja rajatiste lammutamiseks ning reostuse likvideerimiseks.  
 
Kaadrikaitseväelastele antud tööandja eluruume ei kajastata kinnisvarainvesteeringutena (kajastatakse 
materiaalse põhivarana). 
 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu moodustas 2007. aastal 6 820 tuh kr (vt lisa 14). 
 
Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevate kulude summa, sealhulgas maamaks, 
moodustas 2007. aastal  71 tuh kr. 
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Lisa 10 Materiaalne põhivara       
(tuhandetes kroonides)        

         

  Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Kaitseots-
tarbeline 
põhivara 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpeta-
mata tööd 

ja ette-
maksed Kokku 

  

Jääk perioodi alguses (31.12.06) 

  Soetusmaksumus 127 104 1 976 229 1 193 331 1 083 638 181 125 782 765 5 344 192 

  Kogunenud kulum 0 -316 029 -405 093 -625 824 -92 766 0 -1 439 712 

  Jääkväärtus 127 104 1 660 200 788 238 457 814 88 359 782 765 3 904 480 

  
Müügiootel 
põhivara 67 250 0 0 0 0 0 67 250 

  

Soetused ja parendused 27 105 5 202 50 127 24 163 5 870 957 721 1 070 188 
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine1 0 811 1 817 4 444 152 7 070 14 294 

Kulum ja allahindlus 0 -98 830 -180 586 -165 265 -22 996 0 -467 677 

Mahakandmine -3 717 -276 -3 990 -553 -893 -362 -9 791 
Üle toodud müügiootel 
põhivarast -67 250 0 0 0 0 0 -67 250 
Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine2 -91 -12 520 -718 -39 0 0 -13 368 

Ümberhindlus3 5 448 0 0 0 0 0 5 448 
Saadud ja antud siirded 
ning 
ümberklassifitseerimine -256 331 103 203 704 362 144 10 069 -902 135 4 629 

Kokku liikumised -38 761 225 490 70 354 224 894 -7 798 62 294 536 473 

                  

Jääk perioodi lõpus (31.12.07) 

  Soetusmaksumus 155 593 2 298 259 1 450 080 1 449 263 186 680 845 059 6 384 934 

  Kogunenud kulum 0 -412 569 -591 488 -766 555 -106 118 0 -1 876 730 

  Jääkväärtus 155 593 1 885 690 858 592 682 708 80 562 845 059 4 508 204 
 
Saadud ja üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine 
Tasuta saadud põhivara väljastpoolt riigiraamatupidamiskohustuslasi kajastatakse saadud mitterahalise 
sihtfinantseerimisena ning tasuta üle antud põhivara kajastatakse üle antud mitterahalise 
sihtfinantseerimisena. 
  
1Aruandeperioodil tasuta saadud põhivara (vt ka lisa 13): 
● Hooned ja rajatised-  Suurtükiväe Ohvitseride Kogult kabel 811 tuh kr; 
● Kaitseotstarbeline põhivara-  relvastus Kaitseliidult  1 817 tuh kr; 
● Masinad ja seadmed- Ameerika Ühendriikidelt Harrys raadiojaamad 4 444 tuh kr; 
● Muu põhivara - Balti Kaitsekolledžilt klaver- 152 tuh kr; 
● Kasutusele võtmata varad- relvastus Rootsi Kuningriigilt 7070 tuh kr. 
 
2Aruandeperioodil tasuta üle antud põhivara: 
● Maa- kinnistu Ridali lennuväli Kaitseliidule 91 tuh kr; 
● Hooned ja rajatised- MTÜ Miikaeli Ühendusele kinnistu Vene tn 31, Tallinn koos sellel asuva 

administratiivhoonega heategevaks sihtotstarbeks tasuta kasutusse 49 aastaks 12 520 tuh kr; 
● Kaitseotstarbeline põhivara- relvastus Kaitseliidule 718 tuh kr; 
● Masinad ja seadmed- sõidukid Kaitseliidule 39 tuh kr. 
 
32007. aastal viidi läbi ümberhindlus maade osas, mis kanti maakatastrisse ning mida ükski avaliku sektori 
üksus ei olnud varem bilansis arvele võtnud. Maa ümberhindluse käigus hinnati üles kokku 13 objekti. Maa 
hinnati ümber ümberhindluse läbiviimisel kehtinud maa maksustamishinna järgi. 
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Saadud ja antud siirded 
Asutuste vahelisi varade üleandmisi, samuti tsentraliseeritud hanke korras soetatud põhivara üleandmisi 
nimetatakse siireteks ning vara üleandmine kajastatakse üle antud siirdena ja vastuvõtmine saadud siirdena. 
 
Aruandeperioodil läbi viidud allahindlused 
● Hooned- kontorihoone asukohaga Ridala vald, Paralepa alev. Allahindlus on tingitud 21.06.2007 toimunud 

tulekahjust. Hoone on 2005. aastal hinnatud turuväärtusele 450 tuh kr. Hoone füüsilisel ülevaatusel 
tuvastati, et kontorihoone oma senisel otstarbel on kasutamiskõlbmatu, hoone I korruse garaaži ja 
laoruumidepoolne osa on jäänud tulest kahjustamata. Hoone kasutuskõlblik garaaži osa moodustab 16% 
hoonest ning 65 tuh kr kogu hoone jääkväärtusest. Hoone hinnati alla 342 tuhande kr ulatuses 
kasutuskõlbliku osa jääkväärtuseni.  

● Infotehnoloogia seadmed- võrgumooduli Switch Matrix allahindlus summas 110 tuh kr. Allahindlus on 
tingitud Sakala 1 keldris toimunud uputusest, mille tulemusena muutusid võrgumooduli toiteplokid 
kasutamiskõlbmatuks. 

 
 
Lisa 11 Immateriaalne põhivara     
(tuhandetes kroonides)     

  Tarkvara 
Arengu-

väljaminekud 

Kasutusele 
võtmata vara 

ja 
ettemaksed Kokku 

Soetusmaksumus perioodi alguses 
(31.12.06) 36 980 2 049 5 396 44 425 

Kogunenud kulum -9 765 -410 0 -10 175 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.06) 27 215 1 639 5 396 34 250 

          

Aruandeperioodi liikumised:         
Soetused ja parendused soetusmaksumuses 1 733 0 3 840 5 573 
Kulum ja allahindlus -5 576 -410 0 -5 986 
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum -8 0 0 -8 

Saadud ja antud siirded ning 
ümberklassifitseerimine 2 584 0 -5 807 -3 223 

Kokku liikumised -1 267 -410 -1 967 -3 644 

          

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.07) 40 983 2 049 3 429 46 461 

Kogunenud kulum -15 035 -820 0 -15 855 

Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.07) 25 948 1 229 3 429 30 606 
 
 

 

Lisa 12 Laenukohustused      
(tuhandetes kroonides)       
       

Laenukohustused perioodi alguses (31.12.06)     

Pikaajaline osa 
  
Kapitalirendikohustused 

Lühiajaline 
osa 

kuni 2 
aastat 

kuni 3 
aastat 

kuni 4 
aastat 

üle 5 
aasta 

Kohustus 
kokku 

Hoone Tartu, Vaksali 31 3 507 3 705 3 913 5 204 0 16 329 
Hoone, Tallinn Kopli 87a 2 592 2 729 2 874 3 025 6 541 17 761 

Kokku 6 099 6 434 6 787 8 229 6 541 34 090 
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Laenukohustused perioodi lõpus (31.12.07)     

Pikaajaline osa 

Kapitalirendikohustused 
Lühiajaline 

osa 
kuni 2 
aastat 

kuni 3 
aastat 

kuni 4 
aastat 

kuni 5 
aasta 

Kohustus 
kokku 

Hoone Tartu, Vaksali 31 3 705 3 913 5 204 0 0 12 822 
Hoone, Tallinn Kopli 87a 2 729 2 874 3 026 3 186 3 355 15 170 
Kokku 6 434 6 787 8 230 3 186 3 355 27 992 

 
Hoone Vaksali 31, Tartu - soetusmaksumus 32 903 tuh kr, jääkväärtus seisuga 31.12.07 29 283 tuh kr. 
Hoone Kopli 87a, Tallinn- soetusmaksumus 32 380 tuh kr, jääkväärtus seisuga 31.12.07 29 034 tuh kr. 
Hoone Vaksali 31 Tartu- tasumise lõpptähtaeg on 2010 aastal. Sisemine intressimäär on lepingujärgne 
intressimäär (6 kuu EURIBOR + 2%). 
Hoone Kopli 87a Tallinn- tasumise lõpptähtaeg on 2012 aastal. Sisemine intressimäär on lepingujärgne  
intressimäär  (6 kuu EURIBOR + 2,2%). 
 
2007. aastal oli kapitalirendilepingutest tulenev intressikulu kokku 1 897 tuh kr (2006.a. 1 851 tuh kr). 
Makstud intressid aruandeperioodil 1 911 tuh kr (2006. aastal 1 834 tuh kr). 
 
 
 

Lisa 13  Saadud ja antud toetused    
(tuhandetes kroonides)     

        

Saadud toetused     2007 2006 

  Saadud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks1 972 93 
  Saadud välisabi tegevuskuludeks2  23 932 13 547 
  Kaitseliidult tasuta saadud põhivara  1 817 123 
  Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks3 16 641 50 629 
  Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks4 963 0 

  Kokku saadud toetused   44 325 64 392 

Antud toetused           

  Ajateenijate tasud   40 689 5 038 
  Ajateenijate ja asendusteenistusalaste ühekordsed toetused 8 086 8 151 
  Tervisekahjustustega seotud kahjuhüvitised 5 323 1 017 
  Ajateenijate sotsiaalmaks  14 336 9 571 
  Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 1 845 1 535 
  Preemiad    475 0 

  Sotsiaaltoetused kokku   70 754 25 312 

  Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks5 37 129 23 261 
  Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud6 41 253 29 284 
  Simulaator Gruusia Kaitseministeeriumile 0 490 
  Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 261 144 240 050 
   sh Kaitseliit  260 880 210 913 
    Eesti Rahvusringhääling 265 29 137 
  Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 12 520 0 

  Muud toetused kokku     352 046 293 085 

  Kokku antud toetused     422 800 318 397 
 
1Saadud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks sisaldab tasuta saadud laskemoona ja 
riidevarustust Kaitseliidult ning Laskesuustamise Föderatsioonilt saadud õhupüsse. 
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2Aruandeperioodil saadi välisabi tegevuskulude finantseerimiseks järgmiselt (tuh kr): 
● USA kaitseväelt erivarustus      17 997  
● Taani ja Islandi toetus relvaveoks Afganistani              3 870 
● NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist admin.kuludeks     1 661 
● Vene Föderatsioonilt ATL vaatluslennu kulud             186 
● EL nõukogu delegaatide sõidukulude hüvitamine                     156 
● EL hüvitus keskastme juhtide pädevuskoolituseks            43  
● Koostööprojektid välispartneritega     19 
KOKKU    23 932 
 
3Aruandeperioodil saadi välismaist sihtfinantseerimist põhivara soetuseks järgmiselt (tuh kr): 
● Harrys raadiojaamad ja relvastus              11 514 
● NSIP programmi sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks       5 127 
 
Ajateenijate tasude kasv võrreldes 2006. aastaga on tingitud ajateenijatele igakuiselt makstava toetuse 
määra olulisest tõusust alates 2007. aastast. Arvestuslikult kujunes 2007. aastal ajateenijatele makstavaks 
toetuseks 2 089 kr, mis on ligi 7,5 korda suurem 2006. aastal keskmisest. 
 
4Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks sisaldab tasuta saadud kabelit ja klaverit (vt lisa 10). 
 
5Aruandeperioodil antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (tuh kr): 
•••• Relvastus ja laskemoon Afganistani julgeolekujõududele 11 363 
•••• Toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, millede tegevus ja               
   eesmärgid on sarnased Kaitseministeeriumi ülesannete ja prioriteetidega 10 373     
•••• Eesti poolne toetus Balti Kaitsekolledžile   5 065                   
•••• UK Kaitseministeeriumile antud sihtfinantseerimine sõjalise nõuniku    
   tegevuskulude katmiseks     740   
•••• SA Kaitseuuringute Keskuse tegevuskulude finantseerimine  8 766     
•••• Toetused koolidele õppeklasside sisustamiseks     300      
•••• Eesti toetus Leedu Õhusuveräänsuskeskusele     395      
•••• Eesti Arhitektide Liidule arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks      127        
KOKKU                37 129   
 
6Aruandeperioodi rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (tuh kr): 
•••• ÜRO rahuvalveoperatsioonid 10 843 
•••• Eesti osamaks NATO sõjalisse eelarvesse 10 775 
•••• Eesti osamaksed NATO investeeringute eelarvesse                         8 610 
•••• Eesti panus NATO jm abifondidesse (trust Fonds)                 3 974 
•••• Maksed Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarvesse                       3 049 
•••• NATO Alliance Ground Surveillance programm (AGS)                 2 160 
•••• Euroopa Liidu sõjaliste operatsioonide ühisrahastamine                 1 228 
•••• NAMSA/NAMSO (NATO Maintenance and Supply Agency)         304 
•••• Maksed Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC)                          197 
•••• Muud liikmemaksud                  113 
KOKKU 41 253   

    
 
 
  

                  



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2007 

__________________  

Kantsler 
74 

 
 
Lisa 14 Müüdud tooted ja teenused   
(tuhandetes kroonides)   

   

Tooted ja teenused 2007 2006 

Tulud riigikaitsest , sh 11 551 14 487 
  Sihitjate koolituse hüvitus Läti Õhuväelt 6 808 2 684 

Kinnistute Kopli 103 B,D,E renditulu 6 102 6 102 
Õppeasutuste tulud (KVÜÕA) 2 001 2 085 
Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 2 205 1 528 
Üür ja rent eluruumidelt1 1 488 1 440 
Tulu soojuse ja kütte müügist 968 920 
Tulu elektrienergia müügist 742 861 
Hoonestusõiguse tasu (AS Dekoil; AS NCC;) 692 653 
Tulu vee-ja kanalisatsiooniteenustest 355 349 
Muu toodete ja teenuste müük 69 354 
Seli Tervisekeskuse tasulised teenused 69 48 
Üür ja rent mitteluruumidelt1 43 51 
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 26 29 
Laidoneri muuseumi tasulised teenused 21 18 

Kokku  26 332 28 925 
 
1Aruandeperioodi renditulu kasutusrendilepingutest kokku moodustab  1 531 tuhat kr.  
 
Kasutusrendile antud varad (tuh kr): 
Kinnisvarainvesteeringud     12 524 
Maa              77 
Eluhooned soetusmaksumuses               169 688 
Eluhoonete kogunenud kulum               - 45 048 
 
 
Lisa 15 Muud tulud   
(tuhandetes kroonides)   

   

Muud tulud 2007 2006 

Kasum materiaalse põhivara müügist 7 907 25 187 
Trahvid 1 988 1 546 
Tooraine ja materjalide müügitulu 220 102 
Väljanõudmata tagatistasu 0 950 
Muud tulud 4 092 4 199 

Kokku 14 207 31 984 
 
Põhivara müük 
Aruandeaastal võõrandati 2 kinnistut hinnaga 7 695 tuh kr, erastati 32 eluruumi  kogumaksumusega 208 tuh 
kr ning 2 sõidukit maksumusega 7 tuh kr. 
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Lisa 16 Tööjõukulud     
(tuhandetes kroonides)     

      

Tööjõukulud     2007 2006 

Töötasud:        
Ministri ja kaitseväe juhataja töötasu 1 491 1 286 
Avaliku teenistuse ametnike töötasu:     
  Kõrgemad ametnikud  69 680 54 527 
  Vanemametnikud  82 951 63 985 
  Nooremametnikud  4 384 3 461 
Töötajate töötasu:       
  Juhid   1 399 1 583 
  Tippspetsialistid  615 247 
  Keskastme spetsialistid 602 855 
  Töölised ja abiteenistujad 29 689 23 494 
Kaitseväelaste töötasu:      
  Kõrgemad ohvitserid  3 853 2 718 
  Vanemohvitserid  97 886 68 169 
  Nooremohvitserid  91 042 59 241 
  Allohvitserid  239 420 162 714 

  Sõdurid    23 706 21 696 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 17 339 13 091 
Reservväelaste töötasu  875 216 
Kadettide stipendium   9 880 6 608 
Muud koosseisuvälised töötasud  11 573 1 713 

Töötasud kokku     686 385 485 604 

Erisoodustused:       
Eluasemekulude katmine  635 25 354 
Kindlustusmaksete tasumine  44 0 
Lähetuskulude hüvitamine  818 408 
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvis 1 070 956 
Õppelaenude kustutamine  3 438 3 044 
Tervise kontroll   13 13 
Tasemekoolitus   369 764 
Esindus ja vastuvõtukulud  3 359 2 284 
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised 489 46 770 
Muud erisoodustused   5 955 4 464 

Erisoodustused kokku:   16 190 84 057 

Tööjõukulu maksud:       
Sotsiaalmaks töötasudelt  225 795 160 266 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt  7 872 36 743 
Tulumaks erisoodustustelt  5 527 25 596 
Töötuskindlustusmakse  2 036 1 422 

Tööjõukulu maksud kokku   241 230 224 027 

Tööjõukulud kokku     943 805 793 688 
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Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 2007 2006 

Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 2 2 
Kõrgemad ametnikud   266 239 
Vanemametnikud   517 508 
Nooremametnikud   49 54 
Juhid    7 8 
Tippspetsialistid   4 3 
Keskastme spetsialistid  6 10 
Töölised ja abiteenistujad  357 367 
Kõrgemad ohvitserid   9 9 
Vanemohvitserid   372 370 
Nooremohvitserid   416 421 
Allohvitserid   1 350 1 408 
Sõdurid    165 209 
Koosseisuvälised töötajad   165 158 

Kokku       3 684 3 766 
 
Lisa 16 ei sisaldada andmeid Luurepataljoni ja Teabeameti kohta. 
 
 
Lisa 17 Muud tegevuskulud   
(tuhandetes kroonides)   

   

Tegevuskulud 2007 2006 

Majandamiskulud     

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 130 623 99 061 
Lühiajalised lähetused 118 759 87 560 
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 96 107 135 401 
Pikaajalised lähetused 92 047 82 168 
Sõidukite majandamiskulud 89 983 93 289 
Administreerimiskulud 54 783 47 640 
Toiduained ja toitlustusteenused 49 423 44 316 
Koolituskulud 40 921 36 127 
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 354 31 586 
Mitmesugused majandamiskulud 27 928 9 298 
Eri-ja vormiriietus 25 875 28 112 
Inventari majandamiskulud 24 779 31 330 
Õppevahendite ja koolituste kulud 21 935 15 130 
Meditsiinikulud 20 613 17 848 
Uurimis-ja arendustööd 14 900 8 670 
Rajatiste majandamiskulud 2 877 2 401 
Muud majandamiskulud 2 531 1 447 
Muu erivarustus ja materjalid 1 794 1 611 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 1 459 1 030 

Kokku majandamiskulud 848 691 774 025 

Muud tegevuskulud     

Maksud ja lõivud 228 121 196 333 
Riigisaladusega seotud kulud 124 087 99 447 
Muud kulud 742 1 360 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt 75 618 

Kokku muud kulud 353 025 297 758 
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Aruandeperioodi rendikulu kasutusrendilepingutest: 
•••• Hoonete ja rajatiste rendikulud        4 509 tuh kr; 
•••• Sõidukite rendikulu (sh isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioonid) 26 243 tuh kr; 
•••• Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia rendikulud      3 801 tuh kr; 
•••• Inventari rendikulud                844 tuh kr; 
•••• Töömasinate ja seadmete rendikulud                  131 tuh kr. 

 
 
Lisa 18 Põhivara amortisatsioon   
(tuhandetes kroonides)   

   

Põhivara amortisatsioon 2007 2006 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 9) 130 177 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) 477 468 413 998 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11) 5 994 4 419 

Kokku põhivara amortisatsioon 483 592 418 594 
 
 
Lisa 19 Netofinantseerimine riigieelarvest   
(tuhandetes kroonides)   

   

Netofinantseerimine riigieelarvest 2007 2006 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 3 820 022 3 107 659 
Riigieelarvesse üle antud laekumised -58 319 -133 537 

Rahalised netosiirded kokku 3 761 703 2 974 122 

      

Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 2 101 10 634 
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -39 855 -27 160 
Kustutatud teiste EVP-de siirded 0 -376 

Mitterahalised siirded kokku -37 754 -16 902 

Netosiire tekke-ja kassapõhise tulemi vahe kandmiseks 
riigieelarvesse -547 624 -447 231 
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju netovarale -207 591 -27 966 

Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 2 968 734 2 482 023 

      
Siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega 
(2007) Saadud Antud 

Riigikantseleilt Eesti Vabariik 90 ürituste kulude katteks 1 427   
Majandusministeeriumilt saadud kinnistu 83   
Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamise katteks 257   
Siseministeeriumilt Eliste raba päästetööde kulude 
katteks 172   
Välisministeeriumilt Gruusia projekti ja lähetuskulude 
katteks 141   
Politseiametilt varustus 21   
Sotsiaalkindlustusametile pensionid KVTS alusel   33 707 
Sihtfinantseerimine Eesti Keele Instituudile   1 580 
Kaitsepolitseile varustus   4 568 

Kokku 2 101 39 855 
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Lisa 20 Tingimuslikud ning bilansivälised varad ja kohustused 
(tuhandetes kroonides) 
 
Bilansivälised varad 
•••• Elamu Suur-Ameerika 4, Tallinn; 
•••• Ühiselamu Sõle 48/Kaera 26, Tallinn; 
•••• Kotka 18-2, Tallinn (3-toalisest korterist 1 tuba); 
•••• Hundipea 3, Tallinn elamus 4 korterit. 
 
Elamu Suur-Ameerika 4 ja Sõle 48/Kaera 26 ühiselamu on Vene Föderatsiooni relvajõudude valduses olnud 
asustatud elamud, mis võõrandati 1991. aastal ebaseaduslikult AS-le Teho ja AS-le Himalaya. 
Kaitseministeerium vaidlustas omandiküsimuse kohtus ning vastavalt 2007. aastal jõustunud kohtuotsustele 
tunnistati elamute omanikuks Eesti Vabariik (kaitseministeeriumi kaudu). Kuna kohtuvaidluse tõttu oli 
elamute eluruumide erastamine takistatud, tuleb kaitseministeeriumil üürilepingutega koormatud eluruumid 
erastada vastavalt Eluruumide erastamise seadusele. 
 
Hundipea 3 elamust 4 korterit ning 1 tuba Kotka 18-2 korterist on samuti Vene Föderatsiooni relvajõududele 
kuulunud eluruumid, mis olid ja on asustatud ning üürilepingutega koormatud.  
 
Tuginedes asjaoludele, et kaitseministeerium ei kasuta eelpool nimetatud elamuid ja kortereid oma 
eesmärkide täitmisel, ei oma vara üle sisulist kontrolli (kaitseministeeriumil kaudne valdus), soetusmaksumus 
ega muu bilansis kajastamise aluseks olev väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav ning erastamisele 
kuuluvaid eluruume ei registreerita riigivara registris, on varad kajastatud bilansivälise varana. 
 
 
Nõuded rendile antud varadelt 1 

Tähtaeg                  renditulu 
< 1 aasta      1 072 
1 – 2 aastat         693 
2 – 3 aastat         692 
3 – 4 aastat         692 
4 – 5 aastat         692 
> 5 aasta    20 762 
 

1Tegemist on järgmiste perioodide rendituluga mittekatkestatavatelt, teatud etteteatamistähtajaga või teatud 
leppetrahvide maksmisega katkestavatelt kasutusrendilepingutelt. 
 
 
Võetud rendikohustused 1 

Tähtaeg                rendikulu 
< 1 aasta   21 323 
1 – 2 aastat   17 063 
2 – 3 aastat   16 920 
3 – 4 aastat        927 
4 – 5 aastat          39 
 

1Tegemist on järgmiste perioodide rendikuluga mittekatkestatavatelt, teatud etteteatamistähtajaga või teatud 
leppetrahvide maksmisega katkestavatelt kasutusrendilepingutest. 
 
 
Muud sõlmitud hankelepingud 
Seisuga 31.12.2007 oli ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivarade soetamiseks sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi  1 212 406 tuh kr eest: 
< 1 aasta  639 488 
1 – 2 aastat  351 615 
2 – 3 aastat  221 303 
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Muud bilansivälised kohustused 
Seisuga 31.12.2007 oli kohtute menetluses 2 kaebust, millest võimalikud kulutused ministeeriumile on 
hinnanguliselt 1 035 tuhat kr. Ministeeriumi juhtkonna hinnangul ei ole tõenäoline, et hagejad kohtuprotsessid 
võidavad ning seetõttu ei ole protsessidest tekkida võivate väljaminekute katteks eraldist moodustatud. 
 
 
Olulised tingimuslikud kohustused seisuga 31.12.2007: 
•••• OG Elektra Tootmine AS hagi Eesti Vabariigi (kaitseministeeriumi kaudu) vastu hankelepingute 

ülesütlemisest tekitatud kahju hüvitamise nõudes summas 635 tuhat kr. Viru Maakohtu 07.07.2006.a. 
otsusega jäeti nõue täielikult rahuldamata. Viru Ringkonnakohus jättis hageja apellatsioonikaebuse 
rahuldamata. Riigikohtu 17.12.2007 otsusega saadeti uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. 
Riskihinnang kaebuse rahuldamise suhtes: nõude summa väheneb leppetrahvi 240 tuh kr osas, vaidlus 
jätkub saamata jäänud tulu osas summas 395 tuh kr. 

 
•••• AS TTP kaebus kaitseministri 30.03.2007 käskkirja nr 120 tühistamiseks ja kaitseministri kohustamiseks 

haldusakti andmiseks ning kaitseministeeriumi õigusvastase tegevusega põhjustatud varalise kahju 
hüvitamiseks summas 640 tuh kr. Riskihinnang kaebuse rahuldamise suhtes: Jõustunud kohtumääruse 
alusel enampakkumise tulemuste kinnitamise käskkirja vaidlustamise tähtaega ei ennistatud. Vaidlus 
jätkub, 60% tõenäosusega jäetakse AS TTP nõuded rahuldamata. 
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HINNANG MAJANDUSAASTA ARUANDE ÕIGSUSE JA 
TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE KOHTA 
 
 
Majandusaasta aruande koostamine on ministeeriumi juhtkonna kohustus. Riigieelarve seaduse § 
45 lõige 3 ja § 47 lõige 2 alusel on riigiraamatupidamiskohustuslase siseauditi eest vastutava isiku 
ülesandeks anda hinnang majandusaasta aruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele 
hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks. Siseauditi eest vastutava isikuna auditeerisin 
31.12.2007 lõppenud majandusaasta kohta koostatud Kaitseministeeriumi valitsemisala 
majandusaasta aruannet, mis on esitatud lehekülgedel 1-79. 
 
Majandusaasta aruande auditi raames hindasin majandusaasta aruande vastavust 
raamatupidamise seadusele, rahandusministri määrustele ja muudele majandusaasta aruannet 
ning tehingute seaduslikkust mõjutavatele õigusaktidele. Auditi toimingute käigus kontrollisin 
väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad. 
Majandusaasta aruande audit hõlmas ka aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete 
analüüsi ning tehingute seaduslikkuse kontrolli. 
 
Sooritasin auditi kooskõlas Rahandusministeeriumi juhendmaterjalis „Finantsauditi käsiraamat“ 
esitatud metoodikaga, mis lähtub nii rahvusvahelistes auditeerimis-standardites (ISA) kui ka 
Rahvusvahelise Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni (INTOSAI) auditi standardites 
sätestatud põhimõtetest. Nimetatud metoodikast lähtudes planeeriti ja viidi läbi audit saamaks 
kinnitust, et Kaitseministeeriumi 2007. aasta majandusaasta aruanne ei sisalda olulisi vigu ning 
ebatäpsusi. Tegevusaruandele ja tehingute seaduslikkusele hinnangu andmisel lähtuti täiendavalt 
Rahandusministeeriumi juhendist „Juhendmaterjal tehingute seaduslikkuse ja tegevusaruandele 
hinnangu andmiseks“. 
 
Auditi toimingutega hõlmati Kaitseministeeriumi valitsemisala bilansimahust 56,4% ning 
tegevuskuludest 38,4%.  
 
Olen arvamusel, et sooritatud kontrollitoimingud annavad põhjendatud aluse arvamuse 
avaldamiseks Kaitseministeeriumi 2007. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande näitajate 
õigsuse ja nende aluseks olnud tehingute seaduslikkuse kohta.    
 
Auditi käigus tuvastati, et Kaitseväe Logistikakeskuse ja Mereväe Staabi bilansis kajastuvad 
varuobjektid, mida ei ole pikema aja vältel kasutusse võetud ning esineb võimalus, et ei võetagi. 
Majandusaasta inventuuride käigus ei ole analüüsitud varude füüsilist seisundit, 
realiseerimiskõlblikkust ja otstarbekust. Seega ei pööratud varude inventuuride läbiviimisel varude 
väärtuse hindamisele küllaldast tähelepanu. Kaitseväe Logistikakeskuse ja Mereväe Staabi 
varude osatähtsus moodustab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande varudest 88,4%. 
 
Arvestades eeltoodut puudub kindlusetunne, et varude väärtused on kajastatud raamatupidamise 
aastaaruandes  õigesti ja õiglaselt.  
 
Olen seisukohal, et välja arvatud eespool märgitud asjaolu ja selle võimalik mõju majandusaasta 
raamatupidamise aastaaruandele, on Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud 2007. 
aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2007. aasta kassakuludeks 3 
309 891  tuhat krooni,   tulemiks –2 968 735 tuhat krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2007.a  
5 732 746 tuhat krooni, kõigis ülejäänud olulistes osades kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistavaga, nii nagu seda kohaldatakse riigiraamatupidamiskohustuslastele. 
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Kontrollitud tehingute osas avastati puudusi juhtimissüsteemis ning vastuolud järgmistele 
õigusaktidele: 
1. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvevahendite kasutamine 2007. aastal riigikassas oli 

80% (3 813 539 tuhat krooni). Jättes arvesse võtmata 307 miljoni krooni, mis tegelikkuses oli 
kavandatud 2008. aastasse erivarustuse hangeteks, oli 2007. aasta riigikassa täitmine 86%. 
Kaitseministeeriumil jäi 2007. aastal eelarvevahendeid  kasutamata 850 miljonit krooni e 
33,23% ja 2008. aastasse ülekandmiseks taotleti 843 miljonit krooni ning riigi tuludesse kanti 
tagasi 7 miljonit krooni so 0,27% Kaitseministeeriumi käsutuses olevatest eelarvevahenditest 
Riigikassas. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest, mis sisaldas 307 miljonit krooni, 
kasutati kaitseotstarbelise erivarustuse eelarvest (1,2 miljardit krooni) 51% ning 
investeeringute eelarvest 68%. Rahaliste vahendite eelarvesse tagasi kandmine viitab 
mõningatele puudustele projektijuhtimises. 

 
2. Mereväe Staabis on riigihanke menetluse läbiviimise vältimiseks riigihange jaotatud osadeks. 

Esineb vastuolu Riigihangete seaduse § 23 lg 1. 
 
3. Kaitseväe Logistikakeskuses ja Mereväe Staabis ei ole korraldatud kõikidel juhtudel riigihanke 

piirmäära ületavate soetuste puhul riigihanget. Hangete mittekorraldamine on vastuolus 
Riigihangete seadusega § 15 lg 1 ja § 16 lg 6. Samuti on rikutud Mereväebaasi ülema 
25.06.2007 käskkirjaga nr 11 kinnitatud Mereväebaasi riigihangete läbiviimise korra punkti 2. 

 
4. Kaitseväe riigiteenistujate palgaastmed on vastuolus riigiteenistujate ametinimetuste ja 

palgaastmestiku seaduses toodud määradega. Esineb vastuolu Riigiteenistujate 
ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus § 10 lg 8. 

 
5. Kaitseväe Logistikakeskuse ja Mereväe Staabi ladudes seisvate varude kogused on suured. 

Bilansis kajastuvad varuobjektid, mida ei ole pikema aja vältel kasutusse võetud ja esineb 
võimalus, et ei võetagi. Esineb vastuolu Raamatupidamise Toimkonna juhendiga (RTJ 4), 
milles on sätestatud varude kajastamine bilansis nende soetamismaksumuses või neto 
realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. 

 
Majandusaasta aruande tegevusaruandele hinnangu andmiseks läbiviidud toimingute põhjal 
ilmnes, et  
1. Kajastatud strateegiliste eesmärkide indikaatorid (sihttasemed) ei võimalda seatud strateegiliste 
eesmärkide täitmist ühe-aastases perspektiivis objektiivselt mõõta. 
2. Eesmärkide täitmise jälgimine ei ole piisavalt seostatud võimalike mõõdetavate tulemuste ja 
eelarve vahendite kasutamise üle. 
 
Välja arvatud punktides 1. ja 2. toodud asjaolu, vastab  Kaitseministeeriumi valitsemisala 
tegevusaruanne ülejäänud olulises osas riigieelarve seaduse § 46 lõikes 3 sätestatule. 
 
2007. aastal ei teostatud tulemusauditeid vajalikus mahus, mille põhjal oleks saanud hinnata 
kaitseministeeriumi valitsemisala  tegevuse säästlikkust, tõhusust ja mõjusust. Seepärast ei 
hinnata kaitseministeeriumi valitsemisala tegevuse tulemuslikkust.   
 
Lisaks hinnangule on Kaitseministeeriumi 2007. aasta majandusaasta aruande auditi tulemuste  
kohta koostatud auditi lõpparuanne, kus on toodud auditi ulatus, olulisus, õigusaktide loetelu, 
millele vastavust hinnati, ülevaade auditi toimingutest ning tähelepanekud majandusaasta 
aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse ning tegevusaruande vastavuse kohta. Auditis on 
toodud tähelepanekute võimalik mõju suurus aruandele ning soovitused puuduste 
kõrvaldamiseks. 
 
 
 
 
Alo Aulik 
Siseauditi eest vastutav isik                                                                            30. mai 2008 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Kaitseministeeriumi 31.12.2007 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 
raamatupidamise aastaaruandest ja siseauditi eest vastutava isiku hinnangust majandusaasta 
aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. 
 
Kaitseministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. 
Kaitseminister Jaak Aaviksoo on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi Valitsusele 
esitamiseks heaks kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
 
Minister Jaak Aaviksoo     _______________________   kuupäev 
          2.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 
Kantsler Lauri Almann     _______________________   kuupäev 
          30.05.2008 


