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KAITSEMINISTRI PÖÖRDUMINE 
 
2009. aasta sisse mahtus palju head ja 
rõõmustavat. Olulisim oli valitsemisala 
suutlikkus teha teoks aasta alguses vastu 
võetud 10-aastases arengukavas püstitatud 
ülesanded. Kaitseväe jaoks oli see esimene 
aasta tegutseda uue Kaitseväe korralduse 
seaduse alusel ja realiseerida sellest 
tulenevaid ümberkorraldusi. 
 
Möödunud aasta oli Eesti riigi ja riigikaitse 
jaoks keeruline eelkõige eelarvelistel 
põhjustel. Ülemaailmne majanduskriis sundis 
kõiki valusatele kärbetele ning 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas olime 
sunnitud oma kulusid kokku tõmbama 
suhteliselt suuremas mahus kui teised 
valitsusasutused. Kärbetele ja rangele 
kokkuhoiule vaatamata oleme aga siiski 
suutnud märgatavalt kasvatada riigi 
kaitsevõimet ja säilitada kaitsekulude 
osakaalu 1,85% tasemel SKP-st. Eriti heaks 
näiteks on Ämari lennuvälja 
rekonstrueerimise jätkamine koostöös NATO 
julgeolekuinvesteeringute programmiga. Ajal, 
mil kõigil ja kõikjal on rahadega raske, on 
see projekt jätkunud kavandatud kujul.  
 
Oluline ja kõigile nähtav osa kaitsevaldkonna 
tegemistest on rahvusvaheliste kohustuste 
täitmine. Lisaks käimasolevatele 
välismissioonidele oli Eestil võimalik 
Afganistani valmiste turvamiseks välja panna 
veel teinegi jalaväekompanii – Estcoy-E –, 
mis tegutses Helmandi provintsis koos USA 
merejalaväelastega ning sai seal hulgaliselt 
huvitavaid ja vajalikke kogemusi. 2009. 
aastal lõppes meie üksuste missioon Iraagis. 
Lahkusime sealt, jättes vastutuse turvalisuse 
eest Iraagi võimudele. Meie kaitsealane 
koostöö jätkub sõlmitud koostöölepingu 
alusel. 
 
Kahjuks ei möödunud 2009. aasta raskete 
kaotusteta. Me kaotasime Afganistanis neli 
tublit sõdurit – 15. juunil hukkus veebel Allain 
Tikko, 23. augustil veebel Eerik Salmus ja 
seersant Raivis Kang ning 15. detsembril 
nooremseersant Kristjan Jalakas. Eesti-
suuruse riigi jaoks on nelja noore mehe 
kaotus väga raske ja nagu tihti mujalgi – 
hukka saavad ikka paremad. Need 
traagilised sündmused tõstsid päevakorrale 
kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste  
 

 
ajakohastamise küsimuse. On hea meel, et 
vajalikud muudatused on teoks saamas. 
 
Üleilmastuv maailm peidab endas küllaga 
ohte, ent pakub koostöös teiste riikide ja 
rahvastega tihti ka kasulikke lahendusi. 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas on üheks 
selliseks kindlasti ühine radarihange meie 
põhjanaabritega. Hanke tulemusena on meil 
tulevikus seirepilt, mis katab kogu Eesti ja 
vajalikus ulatuses ka meie lähema ümbruse. 
Olukorras, kus õhuruumi kaitse omandab 
järjest suurema tähtsuse, on see samm 
oluline üldise julgeoleku seisukohalt ning 
sellel on ka märgiline tähendus meie 
koostööle vennasrahvaga teisel pool Soome 
lahte.  
 
Laias ilmas toimuvat jälgivad ja aitavad seal 
meie huvisid kaitsta Kaitseväe vormi 
kandvad diplomaadid- kaitseatašeed. On 
hea meel tõdeda, et oleme loonud toimiva 
süsteemi. Selles vallas on meie pilk lisaks 
meie lähematele liitlastele pööratud ka 
teistele huvitavatele ja vajalikele 
piirkondadele. 
 
Võidupüha varahommikul sai teoks ligi 80 
aastat oma aega oodanud Vabadussõja 
võidusamba avamine. Aastakümneid 
kestnud edasilükkamisele on tulnud lõpp, 
Eestis on keskne ja väärikas koht, kus 
mälestada meie riigi loomise nimel 
langenuid. Isegi kui samba lõpliku 
valguslahenduse leidmisega läheb veel veidi 
aega, on Vabadussõja võidu keskne sümbol 
leidnud oma koha pealinna keskväljakul. 
 
Aasta lõpus rakendus ministeeriumi 
struktuurireform. Korrastati ja lihtsustati 
ministeeriumi struktuuri, kadusid bürood ja 
büroojuhatajad. Osakonnajuhatajad saavad 
nüüd suurema vabaduse konkreetsete 
ülesannete ja projektide elluviimiseks, 
sõltumata niivõrd osakonnasisestest kitsaste 
ülesannetega allstruktuuridest.  
 
Kokkuvõtvalt – häid asju ja toimivaid projekte 
on ministeerium suutnud ka rasketel aegadel 
elus ja käigus hoida. Kindlustundega võime 
väita: Eesti kaitsevõime on aastaga oluliselt 
kasvanud nii iseseisva kaitsesuutlikkuse kui 
ka liitlastevahelise koostöö edenemise 
kaudu. 
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TEGEVUSARUANNE 
 

Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest 
 

Sõjaline riigikaitse 
 
Strateegilised eesmärgid: 
 
1. Esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse julgeolekusse panustamise võime ning 
tsiviilvõimude abistamise võime väljaarendamine 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tagatud on 2008. aasta lõpuks väljaarendatud võimete jätkusuutlik ülalhoidmine ning 
edasiarendamine vastavalt valitsemisala strateegilistes planeerimisdokumentides sätestatud 
viisidele. Samas tingituna eelarvekärbetest ei suudetud 2009. aastal tagada kõiki planeeritud 
investeeringuid maaväe üksuste, kaitseväe Logistikakeskuse ja Keskpolügooni infrastruktuuri 
väljaarendamisse. Muuhulgas ajatati Kirde Kaitseringkonna Tapa linnaku tehnikapargi, 
Lõunakaitseringkonna ladude ja Võru linnaku objektide valmimine ning Miinisadama kaide 
rekonstrueerimine.  Eelarvekärped mõjutasid oluliselt ka kinnitatud hankeplaani täitmist, mistõttu 
tuli osa planeeritud hankeid edasi lükata, vähendada hanke mahtu või ajatada hangete maksmist 
järgnevate aastate peale. Üldjoontes puudutasid kärped kogu hangete spektrit alustades 
individuaalvarustusest ning lõpetades sõidukitega. 
 
2009. aastal jätkus kaitseväe rahu- ja sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine ajateenistus-
kohustuse baasil vastavalt üksuste ettevalmistamise kavale. Alalises valmiduses olevate üksuste 
komplekteerimine ja ettevalmistamine toimus kaadrikaitseväelaste värbamise kaudu.  
 
Vastavalt NATO väevõime eesmärgile arendati 1. jalaväebrigaadi koosseisus motoriseeritud 
jalaväepataljoni taktikalist gruppi - Scoutspataljon koos lahingutoetus- ja lahinguteenindus-
toetusüksustega. Motoriseeritud jalaväepataljoni taktikaline grupp oli 2009. aasta alguseks 
komplekteeritud suuremas mahus, kui 2008. aastal. Samas ei suudetud ettenähtud väevõime 
eesmärki 100% ulatuses täita, kuna vähendatud kaitseeelarve tingimustes ei olnud võimalik 
värvata vajalikul arvul kvalifitseeritud personali. 
 
2009. aasta lõpuks on õhukomponendi üksused lõimunud NATO integreeritud õhukaitse 
süsteemiga (NATINADS - NATO Integrated Air Defence System) ning NATO õhuturbe 
operatsioon kolmes Balti riigis toimis jätkusuutlikult. 2009. aastal jätkusid renoveerimistööd Ämari 
lennubaasis – toimus liiklusala, hoolduskompleksi, kütuserajatise ja eriotstarbelise hoidla ehitus. 
Saavutatud oli võime teostada õhuruumi seiret Eesti Vabariigi õhuruumis ja selle lähialas 24/7 
põhimõttel ning võime teostada piiratud mahus lennuvahendite taktikalist juhtimist reaalajas. 2009 
käivitus uue õhuseireradari hankimise protsess. 
 
Miinitõrjevõime jätkuva arendamise tulemusena oli 2009. aasta seisuga operatiivvõimekuse 
saavutanud kaks Sandown-klassi miinijahtijat. Jätkusid ettevalmistused kolmanda laeva 
operatiivvõimekuse saavutamiseks. Merevägi oli, vastavalt vajadusele, valmis panustama NATO 
poolt juhitavatesse operatsioonidesse. Selleks oli vastavalt rotatsiooniplaanile määratud 
aastaringselt valmiduslaev. Mereväebaasi kaide nr 3 ja 4 rekonstrueerimistööd on planeeritud 
teostada pärast aastat 2011. 
 
2009. aasta lõpuks on kaardistatud Kaitseliidu ülesanded riigisiseses kriisireguleerimises ning 
sätestatud Kaitseliidu tsiviilhädaolukordades kasutamise otsustamine, Kaitseliidu üksuste 
juhtimine kriisireguleerimise käigus ning tsiviilülesannete täitmisega seotud kulutuste 
kompenseerimine. Tsiviilvõimude abistamise raames sõlmiti koostöökokkulepped nii Politseiameti 
kui ka Päästeametiga.  
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2009. aastal jätkus Kaitseliidu eriorganisatsioonide (Noored Kotkad, Kodutütred ja Nais-
kodukaitse) kaudu riigikaitselise kasvatustöö, isamaalisuse ja kaitsetahte propageerimine. 
Kaitseliidu baasil toimuv territoriaalkaitse ettevalmistamine jätkus planeeritud mahus. Lähtuvalt 
operatiivstruktuuri mehitamise kavast, viidi läbi Kaitseliidu baasil moodustavate sõjaaja üksuste 
komplekteerimine ning selle raames ettenähtud kursused ja õppused. Koostöös 
kaitseringkondadega jätkus formeerimisstruktuuri välja arendamine. 
 
 
2. Keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimisstruktuuri väljaarendamine 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta: 
 

Tagatud on 2008. aasta lõpuks väljaarendatud võimete jätkusuutlik ülalhoidmine ning 
edasiarendamine vastavalt valitsemisala strateegilistes planeerimisdokumentides sätestatud 
viisidele, arvestades samuti 2009. aasta eelarvekärpeid. 
 
2009. aasta lõpuks on Eesti ühtlustanud siseriikliku ja NATO kaitseplaneerimise, mille tulemusena 
koostatakse peamised planeerimisdokumendid optimaalses ajastuses. Samas, seoses NATO 
kaitseplaneerimise uue mudeli ja mudeli rakenduskava kinnitamisega 2009. aasta esimesel 
poolel, on olemas vajadus jätkata Eesti siseriikliku kaitseplaneerimisprotsessi arendamisega ka 
edaspidi. 
 
HNS (Host Nation Support, vastuvõtva riigi toetus) osutamise kava sissetulevate üksuste 
toetamiseks ei ole 2009. aasta lõpuks valminud. Kava valmib 2010 lõpuks, kuna sõltub otseselt 
Eesti sõjalise kaitse operatiivkava valmimisest. Planeerimise käigus kooskõlastatakse tegevused 
ka tsiviilpoolega. Kooskõlastamise aluseks on uus HNS kontseptsioon, mille kallal töö alles käib  
(valmib samuti 2010).  
 
2009. aastal ei võetud väeliikides ja territoriaalsetes staapides kasutusele CORSOM (Coalition 
Reception Staging and Onward Movements) tarkvara. Programm ei valminud 2009. aastal NATO 
Juhtimise ja Kontrolli Agentuuri (NC3A) alarahastamise ja paljude vigade tõttu. Probleem oli ka 
Eesti Vabariigi vastavat õigust omavate julgeolekuorganite poolt programmi sertifitseerimises 
NATO turvalise andmesidevõrgu (NS WAN) jaoks, sest Kaitseväe turvanõuded on karmimad kui 
NATO omad. Praegu saab CORSOM tarkvara rakendada piiratud arvu kasutajatega ja 
ainult rahvusvaheliste õppuste korral.  
 
Mobilisatsiooni riikliku keskregistri osas valmis 2009. aastal esmane tarkvaraarendus ja toimus 
selle testimine. Esmane käivitamine ja arenduse jätkamine on planeeritud aastasse 2010. 
 
Kaitseressursside Amet (KRA) säilitab, asutuse põhimäärusest tulenevate põhiülesannete 
täitmise kõrval, Nõukogude aja sõjaväeteenistust kajastavaid arhiividokumente ning väljastab 
kodanikele nende alusel arhiiviteatisi. Kuna arhivaalides (700.000 tk) olev info on nii eesti kui 
venekeelne ning kohati skaneerimiseks loetamatu, nõuab see oluliselt lisatööd, mis teeb 
varasemalt tehtud otsuste digitaliseerimise projekti käivitamiseks võimalikuks alles täiendavate 
ressursside (eelarve, lisatööjõud ja tehnilised vahendid) olemasolul. 
 
Teabeamet jätkab teabehanke eelistuskavas määratletud ülesannete täitmist ning elektroonilise 
teabeturbe tagamise korraldamist. 
 
Seli Tervisekeskuse taastusravi peamiseks sihtgrupiks on tegevteenistuses olevad 
kaadrikaitseväelased, kuid keskuse teenuseid kasutavad peamiselt represseeritud ja nendega 
võrdsustatud isikud (2009. aastal oli represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud 569 ehk 65% 
patsientidest, võrdluseks kaadrikaitseväelasi viibis 2009. aastal keskuses 39 ehk 4% ja 
ajateenijaid 140 ehk 16% patsientidest). 
 
Eesti sõjamuuseum on 2009. aasta lõpuks loonud toimivad partnerlussuhted Tartu 
Lennundusmuuseumi, Eesti vabadusvõitluse Muuseumiga Lagedil ja Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste muuseumiga Tartus. Muuseumitöö täies mahus käivitamine on saanud tagasilöögi, 
kuna EAS’le koostatud taotlus sai negatiivse vastuse (st rahalised ressursid püsiekspositsiooni 
väljaehitamiseks on piiratud).  
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Ülevaade valitsemisala olulisematest tegevustest meetmete kaupa. 
 

1. 22. jaanuaril 2009  kiideti Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 21 heaks Sõjalise kaitse 
arengukavaga 2009–2018. Uue dokumendiga seostati varasemast tugevamalt poliitika ja 
sõjalise riigikaitse arendustegevused, esitati pika-ajaline strateegiline vaade, tagati ühtsus 
kehtiva NATO kaitseplaneerimismudeli ning Riigi eelarvestrateegia ja eelarvevahendite 
planeerimisega. 2009. aasta lõpul algas Kaitseministeeriumi valitsemisala nelja-aastast 
arenguperspektiivi käsitleva dokumendi – Sõjalise kaitse tegevuskava – koostamine, mille 
eesmärk on määratleda ressurssidega tagatud meetmed kümneaastases arengukavas 
püstitatud ülesannete täitmiseks. 
 

2009. aasta lõpuks olid väeliigid oma vastutusvaldkonna piires võimelised juhtima 
väevõimete arendamist, rahuaja asutuste väljaõpet ja administreerimist ning täitma 
operatiivülesandeid. 2009. aastal jätkati mobilisatsiooni- ja valmidussüsteemi arendamist 
ning rakendamist. 
 

2. Maismaaoperatsioonide teostamise meetmes on uue fikseeritud operatiivstruktuuri 
raames toimunud planeeritud võimete arendamine ning ettenähtud üksuste 
ettevalmistamine vastavalt prioritiseeringule ja üksuste ettevalmistamise kavale. Esmase 
iseseisva kaitsevõime saavutamise nimel jätkus kiirreageerimissüsteemi raamistiku 
väljaarendamine. Lähtuvalt oma liitlaskohustustest osales Eesti aktiivselt kollektiivsesse 
julgeolekusse panustamises (ESTCOY-8 ja ESTCOY-9 ning erakorralisena ESTCOY-E 
rotatsioonid ISAF-is ja allüksused balti riikide ühispataljonis NRF-14’s). 

 

Lähtuvalt operatiivstruktuuri mehitamise kavast, viidi läbi Kaitseliidu baasil moodustavate 
sõjaaja üksuste komplekteerimine ning selle raames ettenähtud kursused ja õppused. 
Kaitseliit suutis edukalt täita oma osa sõjaliste välisoperatsioonide üksuste mehitamises 
(ESTRIF-5, ESTRIF-6, ESTRIF-7). Kaardistatud on Kaitseliidu ülesanded riigisiseses 
kriisireguleerimises. Sätestatud on Kaitseliidu tsiviilhädaolukordades kasutamise 
otsustamine, Kaitseliidu üksuste juhtimine kriisireguleerimise käigus ning tsiviilülesannete 
täitmisega seotud kulutuste kompenseerimine. Tsiviilvõimude abistamise raames sõlmiti 
koostöökokkulepped nii Politseiameti kui ka Päästeametiga. 

 

3. Mereoperatsioonide teostamise meetmes valmistati miinitõrjeoperatsioonide võime 
arendamiseks 2009. aastal ette ja viidi läbi rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon „Open 
Spirit 2009“, samuti jätkati kogemuste osalemiseks ja liitlaskohustuste täitmiseks 
osalemist rahvusvahelise koostöös. 2009. aastal osales EML Sakala NRF-13 
mereväekomponendis, kuuludes NATO miinitõrjeeskaadri SNMCMG 1 (Standing NATO 
Mine Countermeasures Group I) koosseisu. 

 

4. Õhuoperatsioonide teostamise meetmes on saavutatud võime teostada õhuruumi seiret 
Eesti Vabariigi õhuruumis ja selle lähialas 24/7 põhimõttel ning võime teostada piiratud 
mahus lennuvahendite taktikalist juhtimist reaalajas. Käivitunud on uue õhuseireradari 
hankimise protsess. 

 

5. 2009. aastal võeti vastu uus “Hädaolukorra seadus” (HOS), milles on arvestatud 
võimalusega, et Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused kaasatakse turvalisuse tagamise 
ülesannetele politsei toetuseks vahetu sunni kasutamise õigusega. HOS’is on määratletud 
Kaitseministeeriumi valitsemisala osalus hädaolukorras, eriolukorras, päästetöödel ning 
turvalisuse tagamisel. Valminud on Vabariigi Valitsuse määruse “Kaitseväe ja Kaitseliidu 
kasutamise kord päästetööde ja eriolukorra tööde tegemisel” eelnõu, kus täpsemalt 
sätestatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamise otsustamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu 
üksuste juhtimine ning kulutuste kompenseerimise kord. Kaitseministri käskkirjaga on 
kinnitatud “Kaitseministeeriumi valitsemisala kriisiohje korraldus”, kus sätestatakse 
valitsemisalasisesed kriisiohje protseduurid. Sellest lähtuvalt on korrastatud 
valitsemisalasiseseid kriisohje protseduure ning uuendatud on “Kaitseministeeriumi 
valitsemisala erakorralistest vahejuhtumitest teavitamise korda”, “Kaitseministeeriumi 
valitsemisala kriisikommunikatsiooni plaani“ ning koostatud “Kaitseministeeriumi 
erakorralisteks vahejuhtumiteks valmisoleku plaan”. 
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6. 2009. aasta lõpuks on valminud Eesti vastuvõtva riigi toetuse (HNS - Host Nation 

Support) võimete elektrooniline kataloog (CAPCAT - Capability Catalogue), mille põhjal 
saavad koostööpartnerid operatsioonide planeerimiseks vajaliku esmase ülevaate Eesti 
HNS võimetest. Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riiklikus registris on uuendatud andmeid 
teiste ministeeriumite poolt tsiviilressursside kasutamiseks (teostaja KRA). 

 

7. Kollektiivsesse julgeolekusse panustamise võimekuse tagamiseks valmisid 2009. aastal  
analüüsid NATO, EL ja ÜRO käimasolevate operatsioonide osas. Toimusid 
operatsioonide teemalised kohtumised nii Ühendkuningriigi, Taani kui ka Ameerika 
Ühendriikidega. Välismissioonide koordinatsiooniks kaitseväe ja Välisministeeriumiga 
toimus 2009. aastal 3 sõjalistel operatsioonidel osalemise ametkondadevahelise 
koordinatsiooni alalise komisjoni (OPSKOM) kohtumist. Erakorralise Kaitseväe üksuse 
panustamise AFG valimiste turvalisuse tagamiseks teostas ESTCOY-E missiooni juuli 
kuni november 2009. 2009. aasta 1. oktoobril kinnitati uus Eesti üksuste lahingureeglite 
kogum Afganistanis (ROE). 

 

8. Kaitseväekohustuslaste andmete täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks jätkas 
Kaitseressursside Amet senist koostööd erinevate registrite ja andmekogudega, 
tööülesannete täitmise efektiivistamiseks arendati edasi ka ameti asutusesiseseid 
liidestusi. 2009. aastal hakati edastama kaitseväele üks kuu enne ajateenistusse 
kutsumist kutsutute antropomeetrilisi andmeid, mis võimaldab kaitseväel paremini 
tulevaste ajateenijate jaoks vajaminevat varustust planeerida. Mobilisatsiooniressursside 
ja HNS toetuse osutamiseks vajalike ressursside arvestamise eesmärgil liitus KRA 
ametkondade vahelise turvalise andmeside võrguga (ATA), mis on eelduseks HNS 
registri kaitseväeüleseks kasutuselevõtuks HNS planeerimistegevuste korraldamisel. 
2009. aasta jooksul parandati oluliselt HNS registri andmete kvaliteeti, kuna alustati 
andmevahetuslepingute uuendamist, mille tulemusel uuendati andmevahetuslepinguid 5 
andmeesitajaga (kokku on 7 lepingulist andmeesitajat). Uuendatud andmed on ka 
registrisse laetud. Jätkus teiste ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. 

 

Seli Tervisekeskuse jätkas asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmist. 
Taastusravi kvaliteedi parandamiseks sõlmiti 15.12.2009 koostööleping AS Ida-Tallinna 
Keskhaigla Taastusravi keskusega. Sõlmitud lepe hõlmab kaitseväelaste ja nende 
lähedaste rehabilitatsiooni (k.a psühholoogilise rehabilitatsiooni) arendamist, eriarstide 
konsultatsioone (sh telemeedia konsultatsioone) patsientide nõustamisel, Seli 
Tervisekeskuse meditsiinipersonali erialast täiendõpet ja koolitust, registratuurilahenduste 
väljatöötamist ja ühtlustamist ning tervisepakettide väljatöötamist. 

 

Eesti sõjamuuseum– kindral Laidoneri muuseum jätkas asutuse põhimäärusest 
tulenevate ülesannete täitmist. 2009. aasta lõpul loodi muuseumi strateegiliste 
eesmärkide saavutamiseks varasemast selgemalt määratletud asutuse tegevuste kava 
nelja aasta lõikes. 

 
 
 
Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni 
arendamisest. 
 
Kaitseväeväelaste sotsiaalsed tagatised 
 

2009. aastal algatati kaitseväeteenistuse seaduse muutmine, millega laiendatakse teenistus-
ülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelase lähedastele riigi poolt makstava ühekordse hüvitise 
saajate ringi. Kui seni kehtinud korra alusel maksti hüvitist hukkunud kaitseväelase lastele, 
vanematele, lesele ja perekonnaseaduse alusel hukkunu ülalpidamisel olnud teistele isikutele, siis 
muudatuse kohaselt tekiks kaitseväelasel õigus nimetada isik või isikud kellele pool hüvitise 
kogusummast makstakse. Teine pool hüvitise kogusummast makstakse seni kehtinud korra 
alusel.  
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2008. aastal loodi kaitseväe sotsiaalse psühholoogilise toetuse tagamise jaoskond (edaspidi 
SPTJ), mis saavutas oma täisvõimekuse 2009. aastal. SPTJ pakub kaadrikaitseväelastele, 
kaitseväes töötavatele ametnikele, ajateenijatele ning rahvusvahelistel sõjalistel või 
rahutagamisoperatsioonidel osalenud/osalevatele kaadrikaitseväelastele ja nende lähedastele 
sotsiaalselt ja psühholoogilist toetust/nõustamist ning meditsiinilisi konsultatsioone. Lisaks 
Kaitseväe erialaspetsialistidele (kaplanid, meedikud, psühholoogid, juristid jm) kuuluvad SPTJ 
koostöövõrgustikku ka tsiviilspetsialistid väljastpoolt Kaitseväge.  
 
Ümberkorraldused ministeeriumis 
 

Kaitseministeeriumis viidi 2009. aasta lõpul läbi struktuuri- ja juhtimisreform. Alates 14.detsembrist 
jõustunud struktuuri- ja koosseisumuudatustega kaotati üks juhtimistasand- osakondade 
koosseisus olevad bürood. Juhtimisstiili osas võeti suund  projektipõhisema tööstiili poole. Samuti 
korrastati osakondade siseselt ametinimetuste hierarhiad. Kaitseministeerium koondas 2009. 
aastal 32 ametikohta, sh 25 teenistujat. Ametikohtade olulise vähendamise tingimustes suudeti 
säilitada efektiivsus. Ministeeriumi tööplaani osas koostati loetelu 2009. aasta olulisimatest 
aastategevustest, jätkati 2008. aastal välja töötatud projektijuhtimispõhimõtete rakendamist. 
 
Taastusravi pakkumine – Seli tervisekeskus 
 

Taastusravi kvaliteedi parandamiseks ja kaasajastamiseks sõlmiti 15.12.2009.a. koostööleping 
AS Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Koostöös töötatakse välja standardraviskeemid ajateenijatel 
enamlevinud vigastuste raviks ning püütakse leida mooduseid nende vältimiseks ajateenijatel 
baaskursuse käigus. 2009. aastal alustati hukkunud ja vigastatud kaitseväelaste pereliikmete 
taastusravi läbiviimisega. Lisaks taastusravi protseduuridele pakutakse ka psühholoogilist abi. 
 
Värbamine ja ajateenistuse korraldamine - Kaitseressursside Amet (KRA) 
 

Uuendus- ja arendustegevuste osas keskendus KRA 2009. aastal suuresti andmevahetuse ja 
asjaajamise lihtsustamisele ning teavitustegevustele. Peamised uuendused ja täiendused tehti 
2009. aastal andmete edastuse osas Kaitseväega, võimaldamaks tulevaste ajateenijate jaoks 
vajaminevat varustust efektiivsemalt planeerida. Samuti arendati edasi asutusesiseseid liidestusi, 
sh loodi kaitseväe kohustuslaste registri (KVK) liidestus hüvitise andmete automaatseks 
kandmiseks KVK registrisse. Lisaks täiendati liidestust dokumendihaldustarkvaraga Postipoiss, 
mille tulemusena laekuvad nüüdsest  KVK registrisse automaatselt ülikooli õppima asuvate 
kutsealuste riigiportaalist eesti.ee esitatud avalduste andmed ajateenistusse asumise aasta 
valimise kohta. 
 
Kodanikele suunatud teenuste arendamise raames viis  KRA 2009. aastal  läbi Riigikontrolli 
dokumendis „Igaühe õigused e-riigis“ (e-harta) toodud põhimõtete rakendamise analüüsi ning 
sellest tuleneva teenindusprotsesside ja kodanikele suunatud eeltäidetud e-vormide kajastamise 
nii ameti veebilehel kui riigiportaalis eesti.ee. Samuti uuendati  täismahus ameti veebilehe sisu ja 
vorm.  
 
Arhivaalide ja tervisekaartide üle arvestuse pidamiseks arendas amet 2009. aastal välja uue 
vastava infosüsteemi, mis võimaldab alates 2010  saada reaalajas adekvaatset infot 
tervisekaartide ja arhivaalide hulgast ning asukohast. Toimus lõplik personaliarvestusprogrammi 
Persona ja dokumendihaldusprogrammi Postipoiss liidestamine, mille tulemusena kanduvad 
allkirjastatud töösuhte käskkirjad dokumendihaldusprogrammist personaliarvestusprogrammi 
automaatselt ega vaja enam eraldi käsitsi sisestamist. 
 
KRA liitus ametkondade vahelise turvalise andmeside võrguga (ATA), mis on eelduseks HNS 
registri kaitseväeüleseks kasutuselevõtuks HNS planeerimistegevuste korraldamisel. 
 
2009. aasta II poolaastal alustati ettevalmistusi paberkandjal ametikirja üleminekuks 
elektroonseks- ametikirjade vormistamine, kooskõlastamine, edastamine ja digitaalne allkirjas-
tamine toimub otse dokumendihaldusprogrammis.  
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KRA Värbamiskeskuse töötajad on käinud ajateenistust ja Kaitseväge kui tööandjat tutvustamas 
erinevatele sihtrühmadele- gümnaasiumide/keskkoolide ja kutsekoolide õpilastele ning 
ajateenijatele esinedes ning laiemat üldsust teavitades messidel ja avalikel üritustel. Jätkati 
infoedastust (Kaitseväe ja Kaitseliidu vabad teenistuskohad ja ametnike positsioonid) 
värbamiskeskuse portaali (http://vk.kra.ee) kaudu. 
 
Koolinoorte kaitsetahte kasvatamine ja riigikaitseõpetus 
 

Kaitseministeerium on riigikaitseõpetuse edendamisel eesmärgiks seadnud luua võimalikult 
soodsad tingimused, et riigikaitseõpetus oleks selline valikaine, mida oma kooli soovivad nii kooli 
juhtkond, õpilased ise kui ka nende vanemad. Valikainena kogub riigikaitseõpetus järjest enam 
populaarsust. Aasta-aastalt on üha enam koole, kes oma õpilastele riigikaitseõpetust pakuvad- 
2009/2010 õppeaastal 106 gümnaasiumis ja 11 kutsekoolis. 2009. aasta põhirõhk oli suunatud 
riigikaitseõpetuse uue ainekava koostamisele. Seoses gümnaasiumi uue riikliku õppekavaga 
suurenes riigikaitseõpetuse maht (senise 35 tunni asemel on planeeritud alates 2011/2012. 
õppeaastast mahuks 70 tundi ehk 2 kursust). Samuti on riigikaitselaager saanud ainekavas oma 
väljateenitud koha ja mahu.  
 
Ministeerium panustab olulisel määral riigikaitseõpetust õpetavate koolide toetamisse, seda nii 
laagrite ja ekskursioonide rahastamise ning õppematerjalide muretsemise kui ka õpetajate 
täiendkoolituse näol. Nii on koolidel võimalik ministeeriumi kaudu riigieelarvest saada vahendeid 
lahingupaikade, muuseumide ja kaitseväe väeosade külastamiseks ning välilaagrite läbiviimiseks.  
 
Kodanike informeerimisega seotud tegevused 
 

2009. aastal ilmus traditsiooniliselt Kaitseministeeriumi aastaraamat, mille eesmärk on anda 
avalikkusele ülevaade möödunud aasta olulisemate tegevusvaldkondade ja tähtsamate 
julgeolekuteemade kohta. 2009. aasta juunis toetas ministeerium Vabadussõja võidusamba 
avamistseremoonia otseülekannet ETV-s. Alustati ministeeriumi kodulehe ajakohastamist, uus 
koduleht jõuab avalikkuse ette nii eesti, vene kui ka inglise keeles 2010. aasta alguses.  
 
Jätkus Eesti Päevalehe riigikaitselise lisa Riigi Kaitse väljaandmine, millest 2009. aastal ilmus neli 
numbrit. Jätkus ka koostöö Eesti Entsüklopeediakirjastusega sõjanduse ja kaitsevaldkonna 
olulisimaid autoreid tutvustava raamatusarja „Mõte ja Mõõk“ väljaandmisel.  
 
Iga kuu viimasel neljapäeval on kõikidel kodanikel võimalik tulla kaitseministri vastuvõtule. 
 
Meedia ja avalikud suhted 
 

Ladusalt toimib iganädalase eelinfo süsteem, samuti tõlgitakse pressiteated operatiivselt inglise ja 
vajadusel ka vene keelde. Ministeerium jätkas avaliku arvamuse uuringute tellimist, et monitoorida 
elanikkonna suhtumist erinevatesse riigikaitsega seonduvatesse teemadesse (kaitsejõudude 
usaldusväärsus, peamised ohud ja julgeolekutagatised, Eesti osalemine välismissioonidel jne).  
 
 
Hinnang valitsemisala tegevuskava elluviimisele 
 
2009. aastaks püstitatud eesmärgid valdavalt täideti. Hoolimata eelarvekärbetest suudeti tagada 
2008. aasta lõpuks välja arendatud võimete jätkusuutlik ülalhoidmine. Kõige enam mõjutasid 
kärped infrastruktuuri väljaarendamist ning planeeritud hangete teostamist, osalist mõju avaldasid  
 
kärped personalipoliitikale. Süsteemse ja etapiviisilise planeerimisprotsessi rakendamine 
võimaldas 2009. aastal alustada võimearendusprogrammide kontseptsioonide väljatöötamisega, 
mis on üheks olulisemaks, kuid vähest täiendavat ressurssi nõudvaks etapiks kogu 
planeerimistsüklis. 
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Projektid teadus-arengustegevuse suunal 
 
Kaitsealase teadus- ja arendustegevuse rahastamise maht on suurenenud alates aastast 2001 
(1,7 mln krooni) kuni aastani 2008 (25 mln krooni). 2009. aastal vähenes see drastiliselt tänu 
toimunud eelarvekärbetele ja selle lõplikuks suuruseks oli 3,6 mln krooni, mis jääb kaugelt alla 
Euroopa Kaitseagentuuri poolt liikmesriikidele soovitatud taseme, milleks on vähemalt 2% kaitse-
eelarvest. Ulatuslike eelarvekärbete sunnil lõpetas Kaitseministeeriumi mitme grandiprojekti 
rahastamise. 
 
2009. aastal lõppenud grandiprojektid: 
− Õppeotstarbelise maamiini projekteerimine. Grandiprojekt on edukalt lõppenud ja selle 

väljundid (prototüübid ja dokumentatsioon) on kaitseväele üleantud. Projekti kogumaksumus 
0,3 mln krooni. 

− Elektrit juhtivatest tekstiilmaterjalidest prototüüpseadmete valmistamine, II etapp. Projekti 
sisulised tegevused on lõppenud. 2010. aasta märtsis esitab projektimeeskond lõpparuande, 
millele järgneb projektiväljundite üleandmine-vastuvõtmine. Projekti kogumaksumus 2,75 mln 
krooni. 

− Universaalne liikurplatvorm demineerimisrakendusteks (UGV). Projekti lõpparuanne ja selle 
väljundid (seadme prototüüp, dokumentatsioon jne) on Kaitseministeeriumile ja Kaitseväele 
üle antud. Projekti kogumaksumus 4,4 mln krooni. 

− Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrva- ja 
suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks kaitseväe 
kontekstis ning avalikkuse hoiak kaitseväeteenistusest tulenevate riskitegurite suhtes. Projekti 
lõpparuanne ja selle väljundid on Kaitseministeeriumile üle antud. Projekti kogumaksumus 0,3 
mln krooni. 

 
2009.aastal jätkus töö mitmete projektidega: 
− Eesti muldade ületamisvõimaluste määratlemine kaitsejõudude masinatega külmumata 

maapinnal. 2007. aastal algatatud ja 2010. aastal lõppeva projekti kogumaksumuseks on 0,87 
mln krooni.  

− Portatiivse analüsaatori arendamine keemiliste ründerelvade detekteerimiseks. 2011. aastani 
kestva projekti kogumaksumuseks on 4,2 mln krooni. 

− Kehalise ja vaimse töövõime optimeerimine kuumastressi tingimustes. 2007. aastal algatatud 
ja 2010. aasta sügisel lõppeva projekti kogumaksumuseks on 5,67 mln krooni. 

− Küberkaitse simuleerimistarkvara väljatöötamine. 2008. aastal algatatud ja 2011. aastani 
kestva projekti üldmaksumus on 2,8 mln krooni.  

− Kergsoomuspaneelide valmistamise tehnoloogia väljatöötamine. 2008.aastal algatatud ning 
2010. aasta märtsis lõppeva projekti kogumaksumuseks on 2,15 mln krooni. 

− Raadiojuhtimisega süsteemide talituse monitooring, häirimine ja neutraliseerimine (IRIS). 
2007. aastal algatatud ja 2010. aasta detsembris lõppeva projekti kogumaksumuseks on 10,6 
mln krooni.  

 
 
 
Projektid Kaitseministeeriumi valitsemisalas keskkonnahoiu suunal 
 
Keskkonnaprojektide ja -eelarve planeerimisel võeti 2009 aluseks Kaitseministri 07.09.2006 
käskkirjaga nr 317 kinnitatud „Kaitseministeeriumi keskkonnapoliitika” ja sellele lisa 
„Keskkonnategevuskava 2007 – 2012” (Keskkonnapoliitikaga on võimalik tutvuda 
Kaitseministeeriumi koduleheküljel http://www.kmin.ee/et/riigikaitse-ja-keskkond). Tulenevalt 
keskkonnapoliitikas seatud eesmärkidest töötab Kaitseministeerium aktiivselt eesmärgiga 
säilitada, kaitsta ja võimalusel ka taastada loodust ja keskkonda. 
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Kaitseministeeriumi tegevusega seonduvalt võiks välja tuua alljärgnevad olulised keskkonna 
mõjud: 
1. Kaitseväe väljaõppega kaasnevad mõjud:  

a) Kui varasematel aastatel juhiti kaitseväe väljaõppega kaasnevalt tähelepanu eelkõige 
müraprobleemidele, siis 2009. aastast on järjest enam tähelepanu hakatud juhtima ka 
võimalikele ohtudele, mis kaasnevad vibratsiooniga. Vibratsiooniuuringud teostati 2009. 
aastal Kaitseväe perspektiivsete merele orienteeritud harjutusalade arendusprogrammi 
(ÕSMAAP) raames, mille eesmärgiks on leida võimalikud asukohad õhutõrje ja 
suurtükiväe merele orienteeritud laskmiste läbiviimiseks ja asukohad mereväe väljaõppe 
tarbeks ning planeeritaval Sirgala harjutusväljal. Mürauuring teostati kaitseväe 
keskpolügoonil toimunud suurtükiväe laskmiste raames.  

b) Oluliste mõjudena võib käsitleda ka kaitseväe väljaõppe tegevusega kaasnevat suurt 
tuleohtu, mõju metsade kvaliteedile, mõju pinnasele (eeskätt pinnase kahjustused ning 
pinnase raskemetallidega reostumise oht). Kaitseväe väljaõppega kaasnevate ohtude 
kaardistamiseks ning leevendavate meetmete väljatöötamiseks jõudsid lõpule 
keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessid kaitseväe Sirgala harjutusvälja 
detailplaneeringu ning  Kaitseväe perspektiivsete merele orienteeritud harjutusalade 
arendusprogrammi (ÕSMAAP) raames ning käivitusid keskkonnamõju strateegilise 
hindamise protsessid Klooga harjutusvälja detailplaneeringu ja Jägala linnaku 
detailplaneeringu raames. Protsesside teostamine toimub kaasates suurel määral 
avalikkust. 
Kokku kulus Kaitseministeeriumil 2009. aastal keskkonnauuringute teostamisele ligi 0,7 
mln krooni. 

2. Territooriumite koristus ja lammutustööd: 
Oluliselt panustati Kaitseministeeriumi valitsemisel olevate territooriumite korrastamisse. 
Suuremad hanked seondusid Sänna baasi ja Nursipalu linnaku lammutustöödega 
kogumaksumusega ligi 4 mln krooni. Koos Ämari lennubaasis toimunud 
lammutustöödega, lammutati 2009. aastal kokku ligi 200 objekti. Kokku teostati lammutus- 
ja koristustöid kaitseväe objektidel rohkem kui 6 mln krooni eest. 

 
2010. aasta jooksul on eesmärgiks ISO 14001 tasemel keskkonnajuhtimissüsteemi (KJS) 
printsiipide rakendamise korraldamine valitsemisalas ning keskkonnakäsiraamatu koostamine. 
Aasta lõpuks on välja töötatud konkreetsed ettepanekud KJS-i toimimiseks alates 2011 aastast 
ning käivitub standardile vastav aruandlus. Aktiivselt jätkuvad keskkonnategevused, mis 
võimaldavad leevendada kaitseväe tegevusega kaasnevaid võimalikke negatiivseid mõjusid: 
suuremamahulised tööd on planeeritud (ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegilise hindamise 
protsessi raames kaardistatud vajalike keskkonnauuringute teostamine arendusprogrammi 
rakendamiseks ja Klooga harjutusvälja detailplaneeringu raames teostatav keskkonnamõju 
strateegilise hindamise protsess. Plaanis on teostada müra- ja vibratsioonimõõtmised 
planeeritaval kaitseväe Kikepera harjutusväljal. 
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Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest 
 

Kaitseministeeriumi valitsemisala struktuur  
 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisu kuuluvad ministeerium koos ministeeriumile 
otsealluvusega asutustega ning Kaitsejõud (Kaitsevägi koos Kaitseliiduga), samuti riigi asutatud 
sihtasutused ja ettevõtted. Kaitsevägi on alates 01.01.2009 üks sõjaväeliselt korraldatud 
valitsusasutus. Kaitseministeerium, Teabeamet ja Kaitseressursside Amet on valitsusasutused. 
Laidoneri Muuseum ja Seli Tervisekeskus on valitsusasutuse hallatavad riigiasutused. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA 

KAITSEMINISTEERIUM 

SA 
Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 

Keskus 

Riigikaitse 
Edendamise SA 

KAITSEVÄGI 

AS Erika Neli 

KAITSELIIT 
 

Laidoneri 
Muuseum 

Seli 
Tervisekeskus 

Kaitseressursside 
Amet 

Teabeamet 
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Personalipoliitika 
 
Majanduslikult rasked ajad ei jätnud puutumata ka Kaitseministeeriumi valitsemisalas töötavaid 
inimesi. Kogu valitsemisala töötajate töötasud vähenesid alates 2009. aasta 01.juulist  8% võrra 
palga osalt, mis ületas miinimumpalka. Lisaks viisid nii Kaitseressursside amet kui 
Kaitseministeerium läbi koondamisi (kuna koondamised toimusid aasta lõpus november-
detsember, siis mõju keskmisele töötajate arvule aruandeperioodil on väiksem kui tegelikult 
koondatute arv). Võrdeliselt töötasudega vähenesid ka ajateenijate igakuised toetused ja 
kaitseväeteenistuse seaduse alusel makstavad pensionid.  
 
Kaitseväe keskmine töötajate arv suurenes vaatamata eelarvekärbetele 204 inimese võrra, neist 
182 kaadrikaitseväelast. Alljärgnev tabel annab ülevaate töötajate keskmisest arvust valitsemisala 
asutuste lõikes 2008. ja 2009. aastal ning keskmisest töötajate arvu muutusest. 
 
 

 
Kaitse-

ministeerium Kaitsevägi 
Kaitseressurs-

side amet 
Seli Tervise-

kekus 
Laidoneri 
Muuseum 

 2009 2008  2009 2008**  2009 2008  2009 2008  2009 2008  

 Arv kokku 248 254 -5 3 739 3 535 204 95 87 8 17 14 3 10 11 -1 

valitavad ja 
ametisse 

nimetatud isikud 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ametnikud 223 228 -5 655 633 22 85 78 7 0 0 0 0 0 0 

töötajad 8 9 -1 345 347 -2 6 6 0 17 14 3 10 11 -1 

kaitseväelased 0 0 0 2 646 2 464 182 4 3 1 0 0 0 0 0 0 

koosseisuvälised* 16 15 1 92 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
* Koosseisuväliste teenistujatena näidatakse Kaitseministeeriumis välisteenistujate abikaasad, kellele vastavalt 
välisteenistuse seadusele makstakse iga-kuuliselt abikaasatasusid ning Kaitseväes reservväelasi ja kadette. 
** 2008 aasta kohta toodud arvud on võrreldes saldoandmikes esitatutega korrigeeritud Luurepataljoni töötajate arvu võrra.   
 
 
Kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste osas olulisi arenguid seadusandluse tasandil 2009. aasta 
jooksul ei toimunud, sotsiaaltagatisi parandavate seadusemuudatuste vastuvõtmine jäi 2008. 
aastasse. Oluline areng toimus aasta jooksul õigusaktide rakendamise, nende alusel osutatavate 
teenuste praktikasse juurutamisel. Jätkus ja süvenes koostöö kaitseväe peamise partneriga 
vigastatud kaitseväelaste taastusravi alal- Ida Tallinna keskhaiglaga. Samuti on paranenud 
Kaitseväe töö vigastatutega.  
 
Avalikkus on hakanud teadvustama tõsiasja, et teenistuses vigastada saanud kaitseväelaste ja 
nende lähedaste tarbeks on olemas asjakohased garantiid ja nende rakendamise süsteem. See 
suurendab ühiskonna kindlustunnet ja aitab taluda Afganistaani operatsiooni käigus Eestile osaks 
saanud kaotusi. Siiski on meedias puhuti tõstatunud küsimus Afganistaani operatsioonil 
osalemise “hinnast“ ühiskonnale. Toetus operatsioonil osalemisele on viimase avaliku arvamuse 
uuringu andmetel langenud 45 protsendini elanikkonnast. 
 
Toetus ajateenistusele püsib ühiskonnas jätkuvalt kõrge, ajateenistust loeb vajalikuks või pigem 
vajalikuks üle 90 protsenti ühiskonnast. Kahekordselt on vähenenud ajateenistusest 
kõrvalehoidjate hulk ning ajateenijate teenistusalane sooritus ja motivatsioon on paranenud. 
Senisest suuremat rahulolu ajateenistusse kutsututega on väljendanud ka Kaitsevägi kui 
väljaõppe läbiviija. Kokkuvõttes võib öelda, et ajateenistuse jooksul välja õpetatavate üksuste 
kvaliteet paraneb ja positiivne tagasiside ühiskonnale tagab ajateenistuse jätkusuutlikkuse.  
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Tööjõuturul asetleidnud muutused on 2009. aastal eelkõige kahandanud teenistusest lahkujate 
hulka. Pakkumisi on tööjõuturul vähem ja need ei ole atraktiivsed. Kaitseväkke kandideerijate hulk 
siiski oluliselt ei kasvanud, 2009. aastal alustas Värbamiskeskus toiminguid 1097 kandideerinuga 
(2008. aastal 926). Küll kasvas neljakordseks kandidaatide hulk (2008. aastal 70 ja 2009. aastal 
323), kes avaldasid soovi kaitseväkke teenistusse asuda, kuid ei leidnud sobivat ametikohta 
millele kandideerida. Vaba tööjõu osakaalu suurenemine ei ole ilmselt toimunud sektorites, kus  
kaitseväe vajadus personali järele on kõige pakilisem. Värbamiskeskuse poolt Kaitseväele üle 
antud kandidaatide arv 2009. aastal võrreldes eelmise aastaga vähenes 83 isiku võrra, põhjuseks 
eelarvelised piirangud Kaitseväes.  
 
Töötajate töötasude üldsummad 2009. aasta kohta esitatud raamatupidamisaruande lisas nr  18, 
samas lisas on esitatud ka valitsemisala asutuste lõikes kõrgemale- ja tegevjuhtkonnale 
arvestatud tasud. 
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Olulisemad finantsnäitajad 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

BILANSINÄITAJAD (tuh kr)           

  Bilansimaht 8 049 764 7 117 809 5 732 746 5 183 431 4 662 509 

  Bilansimahu kasv 13,09% 24,16% 10,60% 11,20% 15,60% 

       s.h. Käibevarad aasta lõpus 1 822 806 1 550 645 1 104 461 1 221 184 1 126 084 

       Põhivarad aasta lõpus 6 226 958 5 567 164 4 628 285 3 962 247 3 536 424 

  Kohustused aasta lõpus 3 122 731 2 246 897 230 255 234 012 372 511 

  Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta lõpus 4 927 033 4 870 912 5 502 491 4 949 419 4 289 998 

          

  2009 2008 2007 2006 2005 

TULEMIARUANDE  NÄITAJAD (tuh kr)         

  Tegevustulud 403 296 129 422 84 864 125 301 86 243 

  Tegevuskulud 4 410 808 3 857 410 3 051 913 2 602 462 2 463 288 

      s.h  tööjõukulud 1 551 128 1 151 094 943 805 793 688 720 812 

      majandamiskulud 2 315 192 2 199 852 1 685 308 1 490 377 1 461 336 

     antud toetused 544 488 506 464 422 800 318 397 281 140 

  Tegevustulem -4 126 416 -3 727 988 -2 967 049 -2 477 161 -2 377 045 

  Finantstulud ja -kulud 118 904 1 675 -1 685 -4 862 -5 331 

          

  2009 2008 2007 2006 2005 

MUUD NÄITAJAD         

  Töötajate keskmine arv  4 110 3 900 3 684 3 765 3 736 

  Asutuste arv  6 18 22 22 22 

  Investeeringud materiaalsesse  põhivarasse (tuh kr) 1 298 226 1 416 331 1 070 188 870 130 576 553 

            

  2009 2008 2007 2006 2005 

EELARVE JA SELLE TÄITMISE NÄITAJAD (tuh kr)           

Eelarve tulude maht 326 021 324 095  -  -  - 

Eelarve tulude täitmine 334 318 117 504  -  -  - 

Kokku kulude eelarve riigikassas 4 712 283 5 642 192 4 740 743 3 502 573 3 021 875 

Kokku kulude eelarve täitmine riigikassas 4 520 391 5 191 875 3 813 539 3 070 808 2 484 895 

    s.h. jooksva aasta eelarve riigieelarve seaduses 4 394 130 4 701 286 4285247 2952320 2581439 

   jooksvaaasta eelarve täitmine riigieelarve              
seaduse mõistes 

4 202 655 4 252 237 3 366 136 2 525 639 2 045 099 

   ülekantud jääkide eelarve riigikassas 318 153 940 906 455 496 550 253 440 434 

   ülekantud jääkide täitmine riigikassas 317 736 939 638 447 403 545 168 439 796 

Finantseerimistehingute eelarve maht 6 787  6 434 6 100 5 790 10 128 

Finantseerimistehingute täitmine 6 787 6 434 6 099 5 781 10 009 

            

  2009 2008 2007 2006 2005 

SUHTARVUD          

SKP (jooksevhindades, Statistikaamet, tuh kr) 214 828 100 251 492 800 244 503 700 206 995 900 174 956 200 

Kaitsekuludeks eraldatud riigieelarvest (tuh kr) 4 005 880 4 594 635 4 245 641 2 952 320 2 581 440 
Jooksva aasta riigieelarvest kaitseotstarbelisteks 
kuludeks ja finantseerimistehinguteks eraldatud 
vahendite maht SKP-st 

1,86% 1,83% 1,74% 1,43% 1,48% 

*Eelarve tulude mahu ja tulude eelarve  täitmise kohta aastatel 2005-2007 võrreldavad andmed puuduvad. 
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Makromajanduslik olukord ja negatiivsete lisaeelarvete mõjud 
 

Möödunud 2009. aasta oli riigile majanduslikus mõttes erakordselt raske. Statistikaameti andmetel 
vähenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aastal varasema aastaga võrreldes 14,1%. 
Sisemajanduse nõudlus langes 2009. aastal ligi 24%. Kogumajanduse kaupade ja teenuste 
eksport vähenes 2009. aastal 11%, sh kaupade eksport 12% ja teenuste eksport kümnendiku. 
2009. aastal oli SKP jooksevhindades 214,82 miljardit krooni, 2008. aastal 251,49 miljardit krooni. 
 
Seoses majanduslangusega muudeti 10.detsembril 2008. aastal vastu võetud „2009. aasta 
riigieelarve seadust“ järgnevalt: 
1) 20. veebruaril vastu võetud „ Riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste 
muutmise seadusega“; 
2) 18. juuni 2009. aastal vastu võetud „Riigi 2009. aasta teine lisaeelarve seadusega“ ning  
3) 26. novembril 2009 vastu võetud „2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega“.  
 
Negatiivsete lisaeelarvete ja riigieelarve muutmisega seoses vähendati Kaitseministeeriumi 
valitsemisala eelarvet 2009. aastal kolmel korral. Lisaks vähendati eelarvet Vabariigi Valitsuse 
poolse kulude piiramise ettepanekuga. Kaitseministeeriumi eelarvet (koos välisabiga) vähendati 
5.227,7 mln kroonilt 4.400,9 mln kroonile. Riigi kaitsekulutused (välisabi vahendeid arvestamata) 
vähenesid 4.831,1 mln kroonilt 4.005,9 mln kroonile, kokku kärped 825,2 mln krooni ulatuses ehk 
-17% aasta alguses määratud eelarve mahust. Lisaks eeltoodule tuli kokkuleppel 
Rahandusministeeriumiga Kaitseministeeriumil makseid ajatada 2010. aastasse summas 100 mln 
krooni. 100 mln krooni ulatuses jäi Kaitseministeeriumi eelarve 2009. aastal kasutamata ning 
vahendid kanti rahandusministri otsusega üle 2010. aastasse. 
 
Võttes aluseks Rahandusministeeriumi poolt avaldatud majandusprognooside muutused ja aasta 
jooksul toimunud eelarvemuudatused, on kaitsekulutuste % sisemajanduse koguproduktist 
kõikunud aasta vältel vahemikus 1,65%-st kuni 1,93%-ni. Kaitsekulutuste tase eraldatud eelarve 
ja Statistikaameti poolt avaldatud 2009 SKP alusel oli 1,86%. Kui aga võtta kaitsekulutuste 
eelarvest maha 2010. aastasse edasi lükatud investeeringud, siis reaalselt jäi 2009 
kaitsekulutuste tasemeks SKP'st 1,82%. 
 

 1.01.2009 20.02.2009 31.03.2009 18.06.2009 31.08.2009 29.09.2009 3.12.2009 

 Aasta algus 1. kärbe 
Kevad-

prognoos 2. kärbe 
Suve-

prognoos 
kulude 

piiramine 

SKP Statistika-
ameti 

andmetel 

SKP prognoos 2008 suvine prognoos 2009 kevadprognoos 2009 suvine prognoos Tegelik 

Põhistsenaarium 
(mlrd kr) 256,1 228,0 210,3 214,8 
 

 
Riigieelarve 

seadus Koos 1. kärpega Koos 2. kärpega 
Koos 3. kärpe ja VV 

külmutamisega 

Kärbe (mln kr)  -593,7 -187,4 -44,2 

Kaitsekulud (mln 
kr) 4 831,1 4 237,4 4 050,1 4 005,9 

Kaitsekulude % 
SKP'st 1,89% 1,65% 1,86% 1,78% 1,93% 1,90% 1,86% 

 
2009. aasta negatiivse lisaeelarve koostamisel arvestati järgnevate prioriteetidega, mille 
rahastamise tase tuli säilitada: 

1) Rahvusvahelistel operatsioonidel osalemine. Tagada tuli üksuste ettevalmistamine 
vastavalt prioritiseeringule ja üksuste ettevalmistamise kavale. Samuti tuli tagada 
eelarvelised vahendid missioonidel kasutatava kaitseotstarbelise erivarustuse hangeteks. 
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2) Ämari lennubaasi arendamine.  Ämari lennubaasi arendamine on NATO poolt 

kaasrahastatav projekt. See on esimeseks suuremahuliseks NATO 
julgeolekuinvesteeringuks Eestis ning annab selge sõnumi kollektiivse kaitse toimimisest 
ja näitab NATO kohalolekut.  

3) Sõlmitud erivarustuse hankelepingud ja maksegraafikute ajatamised. Rahvusvahelistes 
hankelepingutes määratletud maksetingimuste (korduvalt) taasavamine ja hangetest 
loobumine on problemaatiline tegevus, mis võib ohustada Eesti Vabariigi, 
Kaitseministeeriumi ja kaitseväe usaldusväärsust ning tõsiseltvõetavust. Eelnevalt 
märgitule vaatamata tuli 2009. aastal pidada läbirääkimisi koostööpartneritega ning 
lepingutega kaetud maksed ajatati osaliselt 2009. aastast 2010 ja 2011 aastasse. 

4) Ajateenijate arvu säilitamine. Ajateenijate arvu ajutine vähendamine oleks tinginud 
üksuste valmimise edasilükkumise ja seetõttu oleks kannatanud reservüksuste 
komplekteerimine. Küsitavaks oleks muutunud üksuste operatiivvalmiduse saavutamine 
ning oleks vähenenud sõjalise riigikaitse heidutusvõime. Kaalumisel oli jätta 
ajateenistusse kutsumisel aasta vahele, kuid see oleks lõpetanud sisuliselt ajateenistuse, 
kuna taaskäivitamine võtaks aega aastaid ning lisaks tekitanuks ühiskonnas ebavõrdse 
kohtlemise. Ajateenijate arvu 2009. aastal ei vähendatud. 

5) Kaadrikaitseväelaste iga-aastane juurdekasv. Oluline on kaadrikaitseväelaste iga-aastane 
juurdekasvu võimaldamine. Kaadrikaitseväelaste arvu vähendamine võib seada ohtu 
missioonide mehitamise, eesmärgistatud võimekused ning kaadrikaitseväelastest 
ohvitserkonna kasvu jätkusuutlikkuse. Eesmärk oli sõjaliste võimete jätkusuutliku arengu 
eelduste säilitamine. 

 

2009. aasta negatiivsed lisaeelarvete tulemusena pidurdusid peamiselt planeeritud arengud. 
Uued arendusprojektid peatati ja lükati edasi järgnevatele aastatele. Säilis suutlikus täita 
varasemalt võetud pikaajalisi lepingulisi kohustusi. 2009. aasta kärbete järgne eelarve võimaldas 
tagada minimaalsel tasemel jätkusuutlikkuse, st ajateenijate väljaõppe, reservõppekogunemiste 
läbiviimise, välismissioonidel osalemise. 
 
Alljärgnev tabel annab ülevaate 2009. aasta eelarve muudatustest kulu liikide lõikes. 

(mln kroonides) 

 
2009 alguses 

kinnitatud  
Kärped aastas 

kokku 
2009 peale 

kärpeid 
Muuda-
tuste % 

Varade soetamine ja renoveerimine 473,5 -96,6 376,9 -20,4% 

Eraldised 596,8 -68,4 528,4 -11,5% 

Tegevuskulud 3 591,3 -639,6 2 951,8 -17,8% 

   -personalikulud 1 195,4 -123,5 1 071,9 -10,3% 

   -majanduskulud 2 395,9 -516,1 1 879,8 -21,5% 

       sh kaitseotstarbeline erivarustus 1 374,9 -321,1 1 053,8 -23,4% 

       muud majanduskulud 1 021,0 -194,9 826,0 -19,1% 

Muud kulud 162,8 -20,7 142,0 -12,7% 

Finantseerimistehingud 6,8                  0,0 6,8 0,0% 

Kaitsekulud kokku 4 831,1 -825,3 4 005,9 -17,1% 

  
Investeeringuid vähendati kokku 96,6 mln krooni, -20,4%. Kärbete tõttu ajatati mitmete 
ehitusobjektide valmimist- Tapa linnak, Miinisadama kaide rekonstrueerimine. Mõningal määral 
sai eelarvevahendeid vähendada ka selle arvel, et läbi viidud ehitushanked saavutati odavama 
hinnaga kui esialgu oli investeeringute kavades eelmiste aastate hinnaprognoosidest lähtuvalt 
arvestatud.  
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Valitsemisala eraldiste eelarvet vähendati kokku -11,5%. Eraldistest 57% moodustas eraldis 
Kaitseliidule, mida vähendati aasta jooksul 343,1 mln kroonilt 296,1 mln kroonile (-47 mln kr). 
Eraldistes vähendati veel ajateenijate toetusi 58 mln kroonilt 51 mln kroonile. Ajateenijate toetusi 
vähendati alates juulist 2009 8% analoogselt muudele töötasudele Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas. Ajateenijate toetuse vähendamisega ei kaasnenud sõjalise võime vähenemine.  
 
2008. aastal ajateenijate hulgas läbi viidud uuringu kohaselt pidas vaid 18% küsitletutest toetuse 
osa kaitseväeteenistuskohustuslase motivatsioonis oluliseks. 
 
Valitsemisala personalikulude eelarvet vähendati 123,5 mln krooni, -10,3%. Aasta alguses 
esimese eelarvemuudatusega vähendati personalikulude taset 7% võrra. Teise negatiivse 
lisaeelarve tulemusena vähendati alates juulikuust töötasusid 8% miinimumpalka ületavalt osalt. 
Kärped tõid kaasa Kaitseministeeriumi puhkusetoetuste ja ühekordselt makstavate toetuste 
maksmise lõpetamise alates märtsikuust. Samuti vaadati üle Kaitseministeeriumi tulemustasude 
maksmise süsteem. Tulemustasu maksti maksimaalselt 10% töötajatest, mitte enam kui 
ministeeriumi keskmise palga ulatuses. Kaitseväes vähendati alates juulist auastmetele vastavaid 
palgatasemeid ja auastmetasusid. Personalikulude kokkuhoid saavutati vaatamata sellele, et 
valitsemisala töötajate keskmine arv 2009. aastal kasvas võrreldes 2008. aasta keskmise 
töötajate arvuga 210 töötaja võrra. 
 
Valitsemisala kaitseotstarbelise erivarustuse eelarvet vähendati 321,1 mln krooni võrra, -23,4%. 
Võimalus eelarve vähendamiseks saavutati peamiselt läbi lepingujärgsete maksete ajatamise 
2010. ja 2011. aastasse ning samuti läbi hanke mahtude vähendamise.  
 
 

Olulisemad investeeringud  
 
Ämari Lennubaasi renoveerimisprojekt 
 
2009. aasta eesmärgiks olid Ämari Lennubaasi renoveerimise NATO poolt kaasrahastatavate 
projektide autoriseeringute saamine, ehituslepingute sõlmimine ja laiaulatuslik ehitustööde 
teostamine. 2009. aasta oli kõige ressursimahukam aasta, toimus aktiivne ehitustegevus kõikide 
kaasrahastatavate projektide osas.       
                
Suurimaks ehitusobjektiks oli vaieldamatult liiklusala ehitus. Suvekuudel töötas Ämari ehitusel iga 
päev umbes 300 inimest. Selle tulemusena valmisid detsembriks hooldusala ehitised, liiklusala 
projektide ehitusmahtudest on valminud ca 80%. Aasta lõpus alustati ka mahukate rahvuslike 
projektide realiseerimisega. 
 
Liiklusala projektid 
 
Liiklusala projektid moodustavad NSIP1 projektide investeeringute mahust orienteeruvalt 70%. 
Liiklusala projektide ehituse teostab AS Merko Ehitus, kellega sõlmiti leping 24. septembril 2008 
aastal. Liiklusala projektide omanikujärelvalvet teostajaks on AS’ga Ramboll Eesti. 
 
Liiklusala lepingujärgseks ehituse maksumuseks kujuneb 653,4 mln krooni. Omanikujärelvalve 
lepingu maksumuseks kujunes  koos käibemaksuga 17,5 mln krooni. 
 
Seoses liiklusala projektide liitmisega hankespetsiifikast lähtuvalt viidi hanked läbi kõigi liiklusala  
projektide osas korraga, mis andis eelise hangete korraldamises ja tekitas ka mastaabiefekti 
kulude osas. Positiivseks aspektiks kujunes ka liiklusala projektide ehitushanke väljakuulutamise 
aeg, mis seoses ehitusbuumi vaibumisega võimaldas sõlmida soodsa lepingu.  
 

                                                 
1
 NATO Security Investment Programme 
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Hoolduskompleksi projektid 
 
Hoolduskompleksi alla kuuluvad hooldusperrooni remont, lennukimootorite testimise perrooni 
ehitus, õlide, määrde- ja keemiliste ainete ladu, hooldusangaari ja hoiuplatsi ehitus ning 
lennuoperatsioonide ja päästekeskuse hoone ehitamine.  
 
2009 jaanuaris sõlmiti ehitusleping AS’ga Koger & Partner. Hoolduskompleksi 
ehitusmaksumuseks kujuneb koos käibemaksuga 43,4 mln krooni. Samaaegselt ehitustööde 
algusega toimus ka omanikujärelvalve lepingu sõlmimine Ehituskorralduse OÜ-ga, mille 
maksumuseks kujunes 0,3 mln krooni. 
 
Hoolduskompleksi ehitustöödega alustati veebruaris 2009 ja sama aasta detsembriks valmisid 
esimesed kaasrahastatavad objektid. Aastalõpu seisuga jäid veel teha antud objektide 
nõrkvoolutööd ja suvesse jäid ka mõningad vaegtööd, mille teostamine talve tingimustes  oli 
võimatu. 
 
Kütuserajatis 
 
Kütuserajatis on mõeldud lennuvälja kasutavate õhusõidukite kütuse hoidmiseks. Leping 
kütuserajatise ehituseks sõlmiti AS’ga APL Production ning AS’ga Ehitusfirma Rand ja Tuulberg  
summas 48,6 mln krooni. Koos ehitustööde algusega sõlmiti ka omanikujärelvalve leping AS Eesti 
Energiaga summas 0,2 mln krooni. Kütuserajatise ehitustööd on planeeritud lõpetada 2010. aasta 
augustiks. 
 
Eriotstarbeline hoidla 
 
Ehitustööde leping sõlmiti augustis 2009 AS’ga Merko Ehitus maksumusega 17,3 mln krooni. 
Ehitustöödega alustati oktoobris 2009 ja objekti valmimise tähtajaks on august 2010. Paralleelselt 
sõlmiti ka omanikujärelevalve leping AS’ga Eesti Energia summas 0,3 mln krooni.  
 
Rahvuslikud projektid 
 
Kokku on Ämari Lennubaasi renoveerimise käigus planeeritud ellu viia 27 rahvuslikku projekti, mis 
tulenevad NATO poolsetest nõuetest asukoha riigile ja Eesti riigikaitselistest plaanidest. 
Lennubaasi tugifunktsioonidega seotud tööd hõlmavad endas objektide kommunikatsioonidega 
rajamist ning olmega seotud infrastruktuuri ehitamist.  
 
2008. aastal valmisid varustuse ladu ja katlamaja maksumusega 34,5 mln krooni  
ehitusettevõtteks oli AS Eesti Ehitus, 2009. aasta alguses korraldati sisseseade hange antud 
objektidele, mille võitjaks osutus AS Konsensus-Laomaailm. Administratiivala ehitushanke võitis 
OÜ Astlanda Ehitus ja AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg ühispakkumus. Hanke maksumuseks 
kujunes 81,3 mln krooni. Administratiivala ehitamise käigus rajatakse Ämari Lennubaasi tuletõrje-, 
päästeteenistuse- ja rajahooldustehnika hoone, valvekeskus ja pääsla, söökla ja toiduladu,  
ühiselamu liitlasriikide õhuväelaste majutamiseks, teed ja välisvõrgud ning baasi piirdeaed. 
Administratiivala ehitustöödega alustati novembris 2009 ning need kestavad kuni 2011. aasta 
aprillini.  
 
2009. aasta detsembris kuulutati välja ka meditsiinikeskuse, õhuturbe valvelennukite angaari ja 
kaubakäitluslao ning reisijate terminal projekteerimise hange. 2009. aasta viimastel päevadel 
alustati ka tehnikapargi, tankla ja lämmastiku ning hapniku hoidla projekteerimise hanke 
ettevalmistamisega. 
 
Kõikide eeltoodud projektide valmimise tähtajaks on 2011 aasta detsember. 
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NSIP kontributsioonid 
 
NSIP projektide realiseerimiskulud jagatakse NATO liikmesriikide vahel. Riikide poolt makstavad 
kvartaalsed NSIP kontributsioonide summad kujunevad kõigi NSIPis osalevate riikide poolt 
järgmiseks poolaastaks prognoositud kulude summeerimise ning saadud summa 
proportsionaalsel jagamisel osalevate riikide vahel. Proportsioonide kalkuleerimisel arvestatakse 
ka vastava liikmesriigi SKP määradega. 
 
2009. aastal laekusid Eestile kontributsioonid Tšehhilt, Lätilt, Rumeenialt, Saksamaalt, 
Sloveenialt, Ameerika Ühendriikidelt ning Taanilt ja Kanadalt, kaks viimast hilinesid oma maksete 
tegemisega. Lisaks maksete hilinemisele oli probleeme NATO poolel ka täies mahus 
investeeringute finantseerimisega. Tulenevalt tekkinud maksete hilinemisest NSIP eelarvest pidi  
Kaitseministeerium taotlema 2009 aastal riigilt sildfinantseerimist lepingutega võetud kohustuste 
tasumiseks kaasrahastatavate projektide osas. 31.12.2009 seisuga jäi Kaitseministeeriumil 
Rahandusministeeriumi ees sildfinantseerimise osas lühiajaline laen summas 58.069 tuh krooni 
(vt raamatupidamise aruande lisa 14). 
 
2009. aasta oli kõige ressursimahukam aasta Ämari Lennubaasi väljaarendamisel. Kokku teostati 
töid Ämari Lennubaasis 633,9 mln krooni väärtuses:  
- Ämari renoveerimise Eesti osas teostati töid 318,4 mln kooni ulatuses,  
- Ämari renoveerimise NATO osas 315,5 mln krooni väärtuses. 
Valmisid esimesed kaasrahastatavad objektid ning suudeti püsida ehitustöödega graafikus kõikide 
objektide lõikes.  
 
Eesmärgiks on lõpetada NATO osalusel finantseeritavad tööd 2010. aastaks ja rahvuslikud 
projektid 2011 aastaks. 
 
NATO infrastruktuuri olemasolu uutes liikmesriikides annab tugeva sõnumi kollektiivse kaitse 
toimimisest ning näitab NATO kohalolekut. Ämari Lennubaasi renoveerimine Eesti ja NATO 
kaasrahastamisel on esimeseks suuremahuliseks NATO julgeoleku-investeeringuks Eestis.  
 
 
Muud investeeringud infrastruktuuri arendamisse 
 
2009. aastat iseloomustasid korduvad kärped ja pidev ebaselgus eelarvevahendite olemasolu 
osas. Kui esialgse eelarve kohaselt oli investeeringute eelarve maht 69,5 mln krooni, siis peale III 
kärbet 2009. aasta sügisel oli eelarve maht vähenenud 56 mln kroonini, millest 30 mln krooni oli 
arvestatud 2010. aastasse ajatatavateks kuludeks. Kuivõrd ehitushinnad langesid seoses 
majandusliku madalseisuga peaaegu kolm korda, sai vaatamata kesistele eelarvemahtudele, 
2009. aastal siiski palju ära tehtud.  
 
Peamised investeeringud on seotud mobilisatsiooniladude rajamisega. 2009. aastal teostati 
hulganisti projekteerimistöid, renoveeriti olemasolevaid ladusid ja ehitati uusi ladusid erinevatesse 
asupaikadesse.  
 
2009. aastal jõudis lõpule ka esimene Kaitseministeeriumi poolt läbi viidud PPP2-projekt Balti 
Kaitsekolledži uue ühiselamu rajamiseks. Aasta lõpus sõlmitud leping võimaldab 2010 sügisest 
pakkuda nii õppuritele kui õppejõududele oluliselt kvaliteetsemat majutusteenust kui seni. 
 
Ülejäänud ehitusobjektidest väärivad veel ära märkimist Kuperjanovi jalaväepataljoni söökla 
rekonstrueerimise käivitamine ja Seli Tervisekeskuse muinsuskaitse all olevate ehitiste 
renoveerimise käivitamine. 
 
 
 
 

                                                 
2 Public-private partnership 
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2009. aastat ilmestas ka VsVs3 keerukas ja nüansirohke ehitusprotsess. VsVs üldehitus valmis 
Võidupühaks, kuid valgustuslahenduse leidmiseks jätkuvad tööd ka 2010 aastal. 
 
Eelseisvate aastate olulisemad ehitusinvesteeringud on seotud mobilisatsiooniladude rajamise ja 
Jägala linnaku arendamisega.  
 
Tulenevalt Sõjalise kaitse arengukavast 2009-2018 on Jägala linnaku arendamine järgneva 
aastakümne suurimaks ehitusobjektiks. 2010. aastal on planeeritud eelkõige ettevalmistava 
aastana ehitustegevuse täiemahuliseks käivitamiseks 2011. aastal. Selleks viiakse lõpule 
detailplaneeringu, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja projekteerimise protsessid. PPP 
protsessi läbiviimise võimalikkuse hindamine ning PPP projekt käivitamine. Aasta lõpuks 
valmistatakse ette PPP rakendamiseks vajalik hankedokumentatsioon.  
 
 
 
Kaitseotstarbelise erivarustuse investeeringud  
 
Kaitseotsatarbelise varustuse eelarve maht 2009. aasta alguses oli  1.374,9 mln krooni, millest 
Kaitseministeeriumi kasutuses oli 979,6 mln ja Kaitseväe kasutuses 395,3 mln krooni. Aasta 
jooksul kärbiti eelarvet kahel korral, kokku summas 321,2 mln krooni ehk -23,4%. Kärbete järgne 
eelarve valitsemisala peale kokku moodustas 1.053,8 mln krooni, millest Kaitseministeeriumi 
kasutuses 751,86 ja Kaitseväel 301,92 mln krooni. 
 
Kärbete tulemusena vähendati oluliselt mitmete hankeprojektide mahtu nt riidevarustust, 
rivisõidukite hanget Saksamaalt, IRIS projekti, laskemoona, erinevat hooldusvarustust jne. Mitmed 
hanked kas lükati edasi järgnevatesse aastatesse (õhutõrje lisavarustus, erinevad imitaatorid) või 
toimus juba sõlmitud lepingute osas läbirääkimine tarnete ja maksete ajatamise eesmärgil nt 
õhutõrjesüsteem, õhuseireradarid, öövaatlusseadmed ja sidevahendid. 
 
Suurimateks käimasolevateks Kaitseministeeriumi kaitseotstarbelise varustuse hangeteks olid 
2009. aastal lühimaa õhutõrjesüsteemi, keskmaaradarite ja miinijahtijate soetamine. 
 
Lühimaa õhutõrjesüsteem 
Õhutõrjesüsteemi hanke peamine eesmärk on 1. Jalaväebrigaadi ja ümberpaigutatavate üksuste 
lühimaa õhutõrjevõimekuse saavutamine. Teiseks eesmärgiks on Eesti Vabariigi strateegilise 
tähtsusega infrastruktuuri lühimaa õhutõrjevõime saavutamine.  
 
Tarnitav õhutõrjesüsteem sisaldab endas kõiki ettenähtud õhuruumi lähikaitsmiseks vajalikke osi, 
sh Mistral-tüüpi rakette ja nende laskeseadmeid, radareid, väljaõpet, logistilist toetust ning muud 
vajalikku. Süsteemi kogumaksumus on orienteeruvalt 1 miljard krooni.  Süsteemi lõplik valmimine 
on planeeritud 2010. aasta sügiseks. 
 
28.02.2007 allkirjastati lühimaa õhutõrje relvasüsteemi hanke raames Eesti ajaloo kaks esimest 
kaitsealast vastuostulepingut Prantsuse raketitootja MBDA ja Rootsi radarsüsteeme tootva 
Saabiga. 2009. aastal käis rutiinne töö lepingu täitmise osas. Saab AB jätkas oma 
vastuostuplaanis kirjeldatud tegevusi ning kinnitas varem esitatud plaani. MBDA jätkas võimaluste 
otsimist teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning samas kinnitati ka konkreetseid plaane. 
 
 
 

                                                 
3 Vabadussõja Võidusammas 
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Keskmaaradar 
Õhuruumi suveräänsus eeldab adekvaatse õhuseiresüsteemi eksisteerimist. Ilma täieliku 
ülevaateta õhuruumis toimuvast ei ole võimalik air policing missioone efektiivselt ja ohutult 
teostada. Samuti vastavalt NATO Air Surveillance Sensor Plan dokumendile on iga Alliansi liikme 
kohustuseks tagada oma territooriumi kohal ja lähiümbruses elementaarne ruumiline radarkate 
eelpool mainitud dokumendis spetsifitseeritud ulatuses.  
 
Selleks, et saavutada täielik NATO nõuetele vastavus ja tagada Eesti kohal piisav õhuseire kate 
on planeeritud soetada üks keskmaaradar Lääne-Eestisse (2012) ja üks keskmaaradar Lõuna-
Eestisse (2014). 
 
2008. aastal alustati koostöös Soomega keskmaaradarite ühishanget.  Edukaks pakkujaks osutus 
Thales-Raytheon Systems. Leping sõlmiti juuni 2009. Tarned toimuvad vastavalt 2012 ja 2014. 
2009. aasta juunis allkirjastati radarihanke lepinguga kaasnev vastuostuleping. Aasta lõpus esitas 
Thales seitsme aastase kohustuste täitmise plaani, mis kinnitati vastuostukomisjoni poolt. 
 
Sandown klassi miinijahtijad 
Hankeleping kolme Sandown klassi miinijahtija ostmiseks allkirjastati 14.09.2006. Enne laevade 
üleandmist Eesti mereväele tehti laevadele Suurbritannias põhjalikud hooldus- ja  remonttööd 
ning samuti kaasajastati laevade miinihävitussüsteemid. 
EML Admiral Cowan anti üle 27.aprillil 2007, Eestisse saabus laev 2007 juulis. 
EML Sakala üleandmine toimus 25. jaanuaril 2008, laev saabus Eestisse 2008 aprillis. 
EML Ugandi anti Eestile üle 22. jaanuaril 2009, laev saabus Eestisse 2009 aprillis. 
2009 lõpus tasuti viimane osamakse ning miinijahtijate hange on sellega lõpetatud. Laevade 
maksumuseks kujunes ca 600 mln krooni.  
 
Strateegilise õhutranspordi võime initsiatiiv (SAC)  
NATO strateegilise õhutranspordivõime programmi raames hankisid selles osalevad riigid ühiselt 
kolm Boeing C-17 Globemaster III-tüüpi transpordilennukit, millede kasutamine on riikide vahel 
ära jagatud. Eesti saab SAC programmiga 45 lennutundi aastas. MoU allkirjastati 2008  suvel ning 
2009. aasta jooksul anti lennukid programmis osalenud riikide kasutusse. Lennukite kodubaas on 
Papa õhuväebaas Ungaris.  
 
Programmi lennutunde saab kasutada nii käimasolevate välismissioonide toetamiseks kui ka 
NATO reageerimisjõudude (NRF) ja Euroopa Liidu lahingugruppide võimalikes operatsioonides. 
Lennutundide kasutamist on võimalik huvitatud riikidega jagada ning samuti on lennutunde 
võimalik vahetada ja müüa. Lisaks rahalisele osalusele täidab Eesti programmi juures kaks 
allohvitseri ametikohta. Programm kestab hinnanguliselt kuni hinnanguliselt 2035. aastani.  
 
Relvastus 
2009 alguses sõlmiti leping Soome Kaitseministeeriumiga 122mm haubitsate hankeks. Haubitsad 
anti 2009 aasta lõpuga seisuga kõik Eestile üle, 2010 jaanuaris toimusid viimased laskemoona 
tarned ja veebruaris leping lõpetati. Hanke maht oli 31,3 mln krooni.  
 
Automaatide moderniseerimine- 2007 alustati kaitseväe automaatide Galil ja AK-4 
moderniseerimist missioonivajaduste rahuldamiseks ja vastavaks väljaõppeks. Projekt oli 
mitmeaastane ning hõlmas erinevate riikide toodangut. 2009 toimus projekti viimane faas e 40mm 
relvale kinnitatavate granaadiheitjate tarne, maksumusega 67,7 mln krooni.  
 
Tankitõrje granaadiheitjad- 2009. aasta jooksul tarniti 2008 sõlmitud lepingute raames hangitud 
suurema soomustläbistavusega 84 mm Carl Gustav M3 (Rootsi) tankitõrje granaadiheitjad (hanke 
maht 6,6 mln krooni), mis on oluliselt kergemad seni relvastuses olevatest CG M2-st ning  
ühekordse kasutusega Hispaania firma Instalaza granaadiheitjad - 90mm granaadiheitja C90 
(hanke maht 6,0 mln krooni).  Hangiti nii soomustläbistava kild lõhkepea kui ka punkrivastase 
toimega lõhkepeaga relvi. Hangete eesmärgiks oli eelkõige missioonivõimekuse suurendamine. 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2009 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Lauri Tumm, kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes 
 

24 

 
Sidesüsteemide hanked 
ESTTACS on jalaväebrigaadi ühtne taktikaline side- ja infosüsteem, mille eesmärk on  tagada 
kaitseväele taktikalise telekommunikatsiooni võimalused: kõneside, raadioside, andmeside ning 
ühilduvus paralleel- ja NATO struktuuridega. ESTTACS kujutab endast teabe suure edastus- ning 
töötlusvõimega sidesõlmede võrgustikku, mille kaudu liidetakse ühtseks ning võimalusterohkeks 
tervikuks senised staapide, pataljonide ja teiste üksuste sidevahendid.  
 
2009. aastal viidi lõpule ESTTACS II etapi seadmete tarned (maksumus 18 mln krooni) ning 
autode kohandamine (maksumus 15,5 mln krooni). Samuti alustati III etapi autode 
kohandamisega. 
 
IRIS (improviseeritud lõhkekehade vastane kaitse). 2009 hangiti kaitseväele täiendavat varustust 
ning samuti IRIS mobiilne mõõtekomplekt, mis võimaldab teostada seadmete kontrollmõõtmisi, 
laiaribaliste kiirgussignaalide avastamist ning efektiivsete blokeerivate, segavate ja häirivate 
kiirgussignaalide mõõtmist. Projekti kogumaksumus 9,4 mln krooni. 
 
2009. aastal jõudis tarneteni 2008 alustatud kaitseväele mõeldud käsi- ja raadiojaamade hange. 
Projekti kogumaksumus 57 mln krooni. 
 
Maaväe varustus 
2009 alustati USAga sõlmitud lepingu alusel hangitud öövaatlusseadmete tarneid, viimane 
osasaadetis jõuab Eestisse 2010. aasta jooksul. Hanke maksumus ca 100 mln krooni. 
 
Pioneeripataljonile hangiti 2 demineerimisrobotit (hanke maksumus 11,1 mln krooni). Roboteid 
kasutatakse missioonidel ning missioonieelses väljaõppes. Eelkõige on varustuse 
kasutuseesmärgiks inimelude säästmine lõhkekehade käsitlemisel ning hävitamisel. 
 
Aasta jooksul viidi lõpuni kaks liikuvtehnika hanget: Hollandi hange (hanke maksumus 32,5 mln 
krooni) ja Saksa hange (hanke maksumus 72,8 mln krooni). Hangitud tehnikat kasutatakse 
missiooniüksuste ning operatiivstruktuuri motoriseerimiseks. 
 
Mereväe varustus 
Hangiti mitmesugust varustust miinituukritele- erinevat tuukrivarustust kahe lepingu alusel 
kogumaksumusega ca 8,3 mln krooni. Hangetega tõsteti oluliselt miinituukrite võimet veealuste 
lõhkekehade kahjutuks tegemisel. Miinituukrite võimearendamisele aitab oluliselt kaasa 
allveerobotite hange (maksumus 18,2 mln krooni). Hangitud varustus annab tuukritele täiesti uue 
võimekuse veealuste lõhkekehade avastamisel.  
 
Uute miinijahtijate miinihävitussüsteemide kaasajastamise raames jõudsid 2009. aastal lõpuni 
varulaengute hange miinihävitussüsteemile, veealune asukoha määramise süsteem ning sonari 
varuosade hange. 
 
Õhuväe varustus 
Õhuväe sihitajatele osteti integreeritud tulejuhtimise süsteemi õhutuletoetusüksuse (TAC-P/FAC – 
Tactical Air Control Party/Forward Air Controller) varustus (hanke maksumus 12,6 mln krooni). 
Süsteemi kasutatakse hävitus- ja pommituslennukite tule juhtimiseks missioonipiirkondades. Üks 
süsteem on juba kasutusel Afganistanis. 
 
Ämari lennuvälja tööle rakendamiseks hangiti reagendipuistur (hanke maksumus 6,7 mln krooni) 
lennuraja hooldamiseks, kütuseveok maandunud õhutranspordivahendite tankimiseks (hanke 
maksumus 6,7 mln krooni) ning lennuvälja päästeautod tuleohutuse tagamiseks õhutranspordi 
maandumisel (hanke maksumus 7,7 mln krooni). 
 
Väljaõppevarustus 
2009 jõudis lõpule laservestide hange. Hanke maksumus 21,1 mln krooni. Süsteem on leidnud 
laialdast kasutamist Scoutspataljonis missioonieelse väljaõppe läbiviimisel. Süsteem võimaldab 
väga realistlikku lahingväljaõppe teostamist välistingimustes. Seejuures ei kahjustada 
looduskeskkonda ega tehta kulutusi kallile lahingmoonale (kasutatakse paukmoona). 
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Kaitseväe kaitseotstarbelise varustuse hanked 
Relvastuse hangetest kujunes olulisemateks täienduste hankimine kaitseväe operatiivstruktuuri 
tarbeks, sh lõhkeained ja miinid, erinevat liiki ja tüüpi laskemoona, imitatsioonivahendeid 
väljaõppeks. Päris laiapõhjaliseks kujunes ka ESTSOF üksusele vajamineva varustuse 
hankimine. Laskemoona hangeteks oli 2009. aastal koos eelmise aasta jääkidega ca  77 mln 
krooni. 
 
Riidevarustuse valdkonnas oli olulisemaks hankeks uute digitaalaiguga suviste välivormide 
ostmine. Maksumuselt üle 30 mln kroonise hanke raames tuli pidada mitmeid läbirääkimiste 
voore, testida ja hinnata erinevaid toote näidiseid, et lõplikult kaitseväele sobiv toode ja edukas 
pakkuja paika saada. Esimesed 1000 vormi tarniti 2010 jaanuari alguses. 
 
Pärast põhjalikke läbirääkimisi sõlmiti ka mitmeaastased hoolduslepingud tootjatega 
sidevarustusest Harris ja Sincgars tüüpi raadiojaamade hooldusteks ning remontideks. Jooksvalt 
on tagatud nii side, tehnika kui relvastuse valdkonnas vajalike varuosade ja tarvikute soetamist 
kus läbi tsentraalse hanke on võimalik saavutada olulist kokkuhoidu terve kaitseväe suunal.  
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Ülevaade valitsemisalas või valitseva mõju all olevate 
muude juriidiliste isikute kohta 
 
 

Kaitseliit 
 
Kaitseliit on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, 
sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev 
riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega pandud ülesandeid. Kaitseliit 
on avalik-õiguslik juriidiline isik. 
 
Personal 
Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide liikmeskond 2009. aasta lõpu seisuga on kokku 19.624, 
sh kaitseliidu liikmeid 11.906 (aastaga on organisatsioon suurenenud 848 liikme võrra), 
Naiskodukaitse liikmeid 1.357 (kasv 194 liikme võrra), Noored Kotkad 3.045 (vähenemine 316 
liikme võrra), Kodutütreid 3.316 (vähenemine 101 liikme võrra). Aasta lõpu seisuga töötas 
Kaitseliidus 233 kaadrikaitseväelast, 216 ametnikku ja abiteenistujat ning 620 objektide valvurit. 
 
Põhitegevus 
Põhitegevus hõlmas endas lahing- ja sisekaitsekompaniide, võitlusgruppide ja formeerimisüksuste 
väljaarendamise jätkamist, staapide ja toetusüksuste ettevalmistamist ning missiooniüksuste 
eelkomplekteerimist. 
 
Üksuste ettevalmistamine ja valmisoleku  
tagamine, õppekogunemiste ning õppuste läbiviimine 
Koostöös kaitseringkondadega jätkati Kaitseliidu sõjaaja struktuuri kuuluvate üksuste 
komplekteerimist ning analüüsiti olemasoleva koosseisu lahinguvõimelisust. Lisaks alustati 
Kaitseliitu mittekuuluvate täiendusreservi reservväelaste paigutamise planeerimist vabadele 
ametikohtadele. 
 
Komplekteeritavate üksuste isikkoosseisudele viidi läbi baas-, eriala- ja laskeväljaõpet. Lisaks 
allüksuse kursuseid ja koostegevusõpet. Kõikidele üksustele on koostatud teavituskavad ning 
kontrollitud nende toimimist kontrollkogunemistega. 
 
Õppekogunemised viidi läbi Harju, Jõgeva ja Tartu Maleva lahingukompaniidele, lisaks toimus 
miinipildujarühmade õppekogunemine Harju, Tallinna, Põlva, Viru ja Võrumaa Malevale. 
Miinipildujarühmade õppekogunemiste puuduseks oli kaitseliitlaste liigvähene osavõtt, mistõttu 
jäid osad struktuuris olevad ametikohad täitmata.   
 
Toimus sisekaitsekompaniide osaline komplekteerimine, õppekogunemisi neile ei korraldatud, küll 
aga viidi vajalikku väljaõpet läbi vastavalt malevate väljaõppeplaanidele.  
 
Võitlusgrupid on osaliselt komplekteeritud, olemasolevale isikkoosseisule viidi läbi planeeritud 
väljaõpet, hõlmates endas nii allüksuse- kui ka erialakursuseid.  
 
Maaväe õppusel „Kevadtorm 2009“ osales Kaitseliidu malevatest (Pärnumaa, Lääne ja Saaremaa 
Malev) komplekteeritud staabielement, kaks lahingukompaniid (Pärnumaa ja Lääne malev) ja üks 
võitlusgrupp (Saaremaa Malev). Kirde Kaitseringkonna poolt läbi viidud staabiõppusel, kuhu olid 
kaasatud ka kohalikud Kaitseliidu malevad, harjutati tegutsemist kõrgema staabi alluvuses. 
  
Formeerimisstruktuuri ettevalmistamine ja valmisoleku tagamine 
Kaitseliidu formeerimisüksused säilitasid olemasoleva komplekteerituse taseme. Jätkati 
formeerimisüksuste isikkoosseisu põhi- ja täiendväljaõpet ning praktiliste formeerimiste läbiviimist 
õppekogunemistele kutsutud üksustele. Õppusel „SIIL 2009“ osalesid praktilisel formeerimisel 
Võrumaa Maleva formeerimiskeskuse staap ja formeerimispunktid kokku 225 kaitseliitlasega  
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(Võrumaa, Põlva, Valgamaa, Tartu ja Sakala Malevast). Kaitseringkondade koordineerimisel ja 
juhtimisel jätkati vastavatel vastutusaladel formeeritavate üksuste formeerimisplaanide 
ülevaatamist ja täpsustamist. 
 
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalevad üksused 
Alates 2007. aastast on kaitseliitlaste poolt mehitatud luurerühmade ESTRIF plaanipärased 
rotatsioonid Kosovos. ESTRIF-5 rotatsioon operatsioonipiirkonnas algas veebruaris 2009. aastal. 
Samal ajal alustas ESTRIF-6 kuue kuulist missioonieelset väljaõpet Paldiskis, rotatsioon 
operatsioonipiirkonda toimus augustis. ESTRIF-7 eelkomplekteerimine viidi läbi tähtaegselt. 
Seoses otsusega, alates 2010. aasta veebruarist, loobuda Kosovosse panustamisest, üksuse 
ettevalmistamine peatati. 
 
Toetav tegevus 
Toetava tegevuse põhiülesanneteks olid kaitseväe ja Kaitseministeeriumi objektide valve 
tagamine, tsiviilstruktuuride abistamine ning eriorganisatsioonide kaudu riigikaitselise kasvatustöö, 
isamaalisuse ja kaitsetahte propageerimine. Lisaks Kaitseliidu kui organisatsiooni sisemine 
arendamine.   
 
Tsiviilkoostöö 
Koostöökokkulepped on sõlmitud Politsei- ja Päästeametiga. Maakondade kriisikomisjonide töös 
osalevad malevapealikud vastavalt vajadusele ja väljakujunenud tavadele. Hädaolukorraseaduse 
rakendamisega määrati Kaitseliidu esindajad regionaalsetesse kriisikomisjonidesse. Sõlmiti 
neljapoolne koostöökokkulepe Kaitseliidu, Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Jahispordiliidu ja Eesti 
Laskurliidu vahel. Kaitseliit korraldas mitmeid riigikaitse alaseid erikursusi kohalike omavalitsuste 
juhtidele (sh Kaitseliidu Koolis Alu mõisas läbiviidud erikursus Lääne-Virumaa kohalike 
omavalitsusjuhtidele). 
 
Noored Kotkad 
2009. aasta lõpuga kuulub Kaitseliidu eriorganisatsiooni Noored Kotkad 3.045 noormeest. 
Organisatsiooni tegevus oli ka 2009. aastal aktiivne, mis nii väljendus traditsiooniliste ürituste 
toimumises kui ka uute ettevõtmiste algatamises („Noorte Kotkaste Olümpia“, kus osalesid ka 
välisvõistkonnad Läti ja Leedust). Mais tähistasid Noored Kotkad organisatsiooni 79. aastapäeva 
ning osaleti kahe rühmaga Võidupüha paraadil. Toimus üleriigiline Kodutütarde ja Noorte Kotkaste 
suvelaager. Kahe võistkonnaga osaleti VII Balti Sõjamängudel Lätis. Viidi läbi järjekordne Mini-
Erna 2009. Kahe võistkonnaga osaleti Rootsi Kodukaitse sõjalisel mitmevõistlusel. 
 
Kodutütred  
Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütred kuulub 2009. aasta lõpu 3.316 tütarlast. Jaanuaris 
tähistasid kodutütred organisatsiooni 77. aastapäeva. Viidi läbi „Kodutütarde oskuste võistlus“ 
Kirna Õppekeskuses. Toimus traditsiooniline võistlusmatk „Ernake 2009“. Kahe rühmaga osaleti 
Võidupüha paraadil. Toimus üleriigiline Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suvelaager. 
 
Naiskodukaitse  
Kaitseliidu eriorganisatsiooni Naiskodukaitse ridadesse kuulub 2009. aasta lõpu seisuga kokku 
1.357 naist. Organisatsioon viis läbi mitmeid üle-eestilisi erialakursusi (Staabiassistendi kursus, 
PR kursus), koolitati vabatahtlikke instruktoreid ning toimusid mitmed erialavõistlused. Toimus 
organisatsiooni üle-eestiline laskevõistlus. Töötati välja Naiskodukaitse arengukava perioodiks 
2010-2013. Kõik Naiskodukaitse ringkonnad viisid läbi baasväljaõppe uutele liikmetele. Kinnitatud 
on staabiassistendi baaskursuse kava. Osaleti kahe rühmaga Võidupüha paraadil.  
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Riigivara üleandmine 
2009. aasta jooksul anti Eesti Vabariigi omandist Kaitseministeeriumi valitsemiselt Kaitseliidu 
omandisse 27 kinnistut  (jääkväärtusega 3 353 tuh krooni): 
- 15 kinnistut anti Kaitseliidu omandisse Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 1 alusel kui varad, mis 

olid Kaitseliidu omandis enne 1940. aasta 16. juunit ja mida oli võimalik Kaitseliidule üle anda;  
- 1 kinnistu võõrandati Kaitseliidule Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 3 alusel, mis sätestab 

seaduse jõustumisel Kaitseliidu kasutuses ja valduses olnud varade üleandmise; 
- 11 kinnistut võõrandati Kaitseliidule Riigivaraseaduse alusel, neist 8 kinnistut oli Kaitseliidu 

taotluse kohaselt enne 1940. aasta juunit Kaitseliidu omandis olnud selliste varade 
asenduseks, mida ei olnud võimalik Kaitseliidu omandisse anda Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 
1 alusel.  

 
Sõjalise väljaõppe ja valmisoleku tagamiseks väljastati kaitseväe väljaõppekeskuste ladudest 
Kaitseliidule kaitseotstarbelist varustust kokku 71.619 tuh krooni väärtuses (sh kaitseotstarbelise 
põhivarana 410 tuh krooni väärtuses). 
  
Rahalise toetusena eraldati 2009. aastal Kaitseministeeriumi eelarvest Kaitseliidu tegevuseks 
kokku 296.745,1 tuh krooni, sh 
  - jooksvateks kuludeks  296.071,7 tuh kr; 
  - õppelaenude kustutamiseks        673,4 tuh kr; 
  
 
 
Kaitseliidu majandustulemused 
(tuhandetes kroonides) 
            2009          2008    
 
Tegevustulud   (+) 369 379      (+)  335 039        
Tegevuskulud   (-)  367 310     (-)   310 793   
Finantstulud ja -kulud  (+)     4 783                (+)    6 351     
Aruandeaasta tulem   (+)     6 852                (+)   30 597   
 
Varad kokku          414 417        382 548          
 sh käibevara            165 775        142 092            
 sh põhivara            248 642        240 456         
Kohustused               97 440          72 439           
 sh lühiajalised              93 922          68 860           
 sh pikaajalised                3 518            3 579             
Netovara            316 977        310 109          
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AS Erika Neli 
 
AS Erika Neli (endise ärinimega AS E-Arsenal) on 100%’lt Eesti Vabariigile kuuluv äriühing, mille 
aktsiate valitsejaks on Kaitseministeerium. 
 
Muudatused AS’is E-Arsenal 
2008. aasta augustis moodustas kaitseminister töörühma ülesandega analüüsida ASi E-Arsenal 
tegevust ning esitada ettepanekud AS E-Arsenal tegevuse ümberkorraldamiseks.  
 
2009. aasta kevadel lõpetas töörühm tegevuse ning esitas kolm varianti võimalikuks 
ümberkorralduseks: 1) ettevõttel on ministeeriumi poolt tehtud põhjalik äriplaan 2) ettevõtte 
tegevusse on kaasatud erasektor 3) ettevõtte likvideerimine. Pakutud variantide ühisteguriks oli 
ettevõtte vabastamine kinnisvaraga tegelemisest.  
 
2009. aasta suvel  otsustas uues koosseisus nõukogu (esimees: T. Veskimägi; liikmed: M. 
Tammet, T. Auväärt, E. Elenurm, T. Muravjova) valida tegevusvariandi, mis pidi ettevõtte 
tegevusse kaasama ka erasektori. 
 
Kava kohaselt oli AS-i E-Arsenal ümberkorraldamise eesmärk eelduste loomine tervikliku era- ja 
avaliku sektori koostööle põhineva kaitsetööstuse klastri väljaarendamiseks Eestis, kuivõrd senine 
tegevus kaitsetööstuse edendamisel ei ole olnud vastavuses nende võimalustega, mida antud 
valdkond võiks süsteemse lähenemise korral Eesti kaitsevõime tugevdamiseks ja majanduse 
arenguks pakkuda. 
 
Suvel auditeeriti AS E-Arsenali tegevust ning ümberkorralduse kava. Vastavalt auditi soovitustele 
hakati eraldama kinnisvara põhitegevusest. 
 
Kooskõlas ümberkorraldamise tegevuskavaga toimusid 2009. aastal järgmised olulised 
sündmused:  

1) AS E-Arsenal ärinime muudatus ja tütarettevõtte OÜ E-Arsenal asutamine 30.09 
eesmärgiga lahutada äriühingus kinnisvaraga seotud tegevused põhitegevusest. 

2) AS-i E-Arsenal (uue ärinimega AS Erika Neli) poolt tütarettevõttele põhitegevuse 
üleandmine. 

3) Vabariigi Valitsuse 10.12.2009 korraldus nr 536 “Osaühingu E-Arsenal osa ostmine ja 
AS’i Erika Neli aktsiate üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemiselt 
Rahandusministeeriumi valitsemisele” ja 05.01.2010 AS Erika Neli ainuaktsionäri otsus 
(reg 06.01.2010 nr 11.5-1/3123) OÜ E-Arsenal osa müümiseks. 

4) AS Erika Neli nõukogu 17.12.2009 koosoleku protokoll (päevakorrapunkt nr 4: nõusolek 
juhatusele OÜ E-Arsenal osa võõrandamiseks Kaitseministeeriumile hinnaga 140.000 
krooni). 

Ümberkorraldamise tegevuskavas märgitud tegevused jätkuvad 2010. a. Lisaks, tulenevalt 
26.02.2010 AS Erika Neli ainuaktsionäri ja OÜ E-Arsenal ainuosaniku otsustest peatati aktiivne 
majandustegevus, tagades olemasolevate kohustuste nõuetekohane täitmine. 
 
Põhitegevus 
2009. aastal tegeleti peamiselt lepinguliste kohustuste täitmisega, Eesti kaitsetööstusportfelli 
täiendamisega ja Eesti kaitsetööstustoodangu ja kompetentsi müügiga. Strateegiliste 
tegevussuundadena algatati eeluuringuprojektid kolmes valdkonnas- eeluuring 
kergsoomuspaneelide valmistamise tehnoloogia väljaarendamiseks sõidukite 
järelsoomustamiseks; eeluuring improviseeritud lõhkekehade kahjutukstegemise seadmete 
edasiarenduseks kommertsversiooniks ja öövaatlusseadmete tooteperekonna väljaarendamise 
eeluuring. 2009. aastal esitati pakkumine EADS Deutschland GmBH-le AGS programmi 
panustamiseks. Lisaks tegeleti äriühingu omanduses oleva kinnistu haldamisega.  
 
Lisaks isikukaitsevahendite ja juhtimissüsteemide müügile laiendati konteinertehnoloogia 
valdkonda. 2009. aastal käivitusid ka mitmed projektid, mille täitmise tähtajad ja müügitulud 
jäävad 2010. aastasse. 
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AS Erika Neli majandustulemused: 
(tuhandetes kroonides) 

 

              2009               2008  
Tegevustulud     (+)   25 544  (+)   38 084  
Tegevuskulud      (-)   29 489   (-)    34 734 
Finantstulud ja -kulud    (+)           11  (-)        324    
Aruandeaasta tulem     (-)     3 934  (+)     3 026 
 
Varad kokku             12 348          25 314  
 sh käibevara              6 192          18 829  
 sh põhivara              6 156            6 485 
Kohustused               7 184          16 216 
 sh lühiajalised              5 828          14 299 
 sh pikaajalised              1 356            1 917 
Omakapital               5 164            9 098 
 
 
 

Sihtasutus 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.  
 
Sihtasutus on ellu kutsutud eesmärgiga koguda, toota ja levitada Eesti jaoks olulist kaitse- ja 
julgeolekupoliitikaalast ekspertiisi. Sihtasutus peab olema võimeline andma eksperthinnanguid 
ning analüüsima Eesti võimalusi ja piiranguid kaitse- ja julgeolekupoliitika eesmärkide 
saavutamisel ning huvide kaitsel.  
 
2009. aasta iseloomustamiseks võib kokkuvõtteks öelda, et lisaks administratiivsetele rutiinidele 
on paika asetunud ka teadustööga seotud rutiinid.  

• 2009 kevadel muutus nõukogu koosseis ning uus koosseis on kaasa toonud regulaarsed 
ning sisulised arutelud Keskuse rolli ning sisulise tegevuse ja selle arendamise üle.  

• Keskuse teadurid on saavutanud avaliku tuntuse nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning on 
andnud regulaarselt kommentaare meie lähiregioonis ja maailmas toimuvaile välis- ja 
julgeolekupoliitilistele arengutele nii raadio, televisiooni kui trükimeedia vahendusel.  

• Keskuse teadurid osalevad regulaarselt nii Kaitseministeeriumi kui Välisministeeriumi 
töögruppides ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika alusdokumentide koostamise protsessis 
sõltumatu hinnangu andjana. Kasvanud on analüüside tellimuste arv ning kasvanud on ka 
rahvusvaheliste koostööprojektide osakaal. Hüppeliselt on kasvanud esinemiskutsete ja 
peetud ettekannete ja loengute  arv. 

• Keskusest on saanud atraktiivne koostööpartner rahvusvaheliste ürituste korraldamisel nii 
Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi, Kaitseväe kui Küberkaitse Keskuse jaoks, kes 
oma ürituste korraldamisel Keskuse kogemusele ning nõule tuginevad.     

2009. aasta lõpuks oli Keskuses töölepingu alusel tööl 13 inimest.  
 
Keskuse projektide ja uurimisteemadega saab tutvuda Keskuse koduleheküljel 
http://www.icds.ee/index.php?id=184. 
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SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus majandustulemused: 
(tuhandetes kroonides) 
 
     2009    2008 
Tegevustulud   (+) 12 854   (+) 14 389 
Tegevuskulud   (-) 11 529   (-) 14 351 
Finantstulud ja – kulud  (+)       22   (+)     125 
Aruandeaasta tulem  (+)   1 347   (+)     163 
 
Varad kokku       2 764      2 205   
 sh käibevara        2 764      2 205 
Kohustused          932      1 720 
 sh lühiajalised                                 932                                          1 720 
Netovara                               1 832                     485  
 
Kaitseministeerium toetas 2009. aastal Keskuse tegevust läbi riigieelarvelise eraldise. Kokku sai 
Keskus 2009. aastal sihtfinantseerimise vahendeid ministeeriumi poolt 10.448,7 tuh krooni, mis 
moodustas 81% Keskuse 2009. aasta tegevustuludest.  
 
 
 

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (edaspidi SA) asutati 2004. aastal Eesti Vabariigi ja Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoja poolt.  
 
SA 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. 
 
SA eesmärk on kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamise 
toetamine ning kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise 
haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine. 
 
Tegevus 2009. aastal 
Kaubanduskoja ülesandeks on olnud SA tööks vajalike arvutiklasside komplekteerimine 
kaasaegse riist- ja tarkvaraga ning vajaliku lisavarustusega ja õppetöö (õppekavade) koostamine.  
 
Kaitseväe panuseks SA töösse ning eesmärgi täitmisse on klassiruumide olemasolu tagamine 
ning kaitseväelaste arvutitundides viibimise võimaldamine. SA ja Kaitseväe juhtkonna 
läbirääkimiste käigus on kaalutud SA tegevuse jätkamist kaitseväelaste vaba aja sisustamise ja 
tervisega seotud projektide elluviimiseks. 
 
Tegevuseesmärgi tulemused: 
2004. aastal loodi 1 arvutiklass Kaitseväe Võru Lahingukoolis (detsember 2004). 
2005. aastal loodi 2 arvutiklassi: Kaitseväe Tapa Väljaõppekeskuses (mai 2005) ning Kuperjanovi 
Üksik Jalaväepataljonis (detsember 2005). 
2006. aastal loodi 3 arvutiklassi: Viru Üksik-jalaväepataljonis Jõhvis (aprill 2006), Kaitseliidu 
Koolis Alu mõisas (juuni 2006) ning Üksik- sidepataljonis Tallinnas (september 2006). 
2007. aastal loodi 1 arvutiklass Paldiski Rahuoperatsioonide keskuses (veebruar 2007). 
2008. aastal loodi Mereväe Väljaõppe- ja Arenduskeskuses (aprill 2008). 
 
2009. aastal uusi arvutiklasse ei avatud. SA tegevus seisnes annetuste kogumises ja võetud 
kohustuste täitmises (loodud arvutiklasside liisingumaksed). SA tegevust arvutiklasside 
rajamiseks on finantseeritud eraannetuste korras ning liisinguga. Annetuste kogusumma 2009. 
aastal on 527,8 tuh krooni. 
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SA jätkab annetuste kogumist järgnevatel aastatel, et katta võetud kohustusi (arvutisüsteemide 
liising) ning rahastada võimalikke uusi projektide. 2009. aastal osteti liisingu jääkväärtusega välja 
3 klassi ja anti need alaliselt tasuta kasutusse. 
 
Lisaks senisele tegevusele arvutiklasside rajamisel allkirjastasid SA nõukogu esimees Toomas 
Luman ja kaitseväe juhataja 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.  
 
Tunnustusega tõstetakse esile ohvitsere ning allohvitsere (5 ohvitseri ja 5 allohvitseri (võitja + 4 
ergutuspreemiat), pärjates nende seast valitud ühe ohvitseri “Aasta ohvitseri” ja ühe allohvitseri 
“Aasta allohvitseri” tiitliga ning koos sellega kaasneva rahalise ergutusega. Valitud “Aasta 
ohvitseri” ja “Aasta allohvitseri” preemia suurus on à 50.000 krooni ja ergutuspreemiad valituks 
mitteosutunud, kuid konkursil tunnustatud ohvitseridele ja allohvitseridele à 10.000 krooni. 
 
Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemia rahastamiseks sõlmis Sihtasutus 2007. aastal 10 
aastase lepingu Toomas Lumaniga. 2009. aastal lisandus preemia rahastajate hulka Neinar Seli. 
2009. aasta preemiate väljamaksmiseks laekus rahastajatega seotud äriühingutelt kokku 
sihtotstarbelisi annetusi 227,8 tuh krooni. 
 
 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus  majandustulemused:  
(tuhandetes kroonides) 
 
 
             2009            2008            
Tegevustulud   (+       528  (+)       2 065    
Tegevuskulud   (-)    1 075  (-)        1 671   
Aruandeaasta tulem  (-)       547  (+)          394   
 
Varad kokku                41                  610          
 sh käibevara                6    505  
 sh põhivara                       35                105 
Kohustused              103    125                    
 sh lühiajalised             103                125           
Netovara               -62                485 
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Rahvusvahelised organisatsioonid 
 
Eesti kuulumine NATO-sse, EL-i ja teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse toob kaasa 
kohustuse panustada ühistesse ettevõtmistesse. Rahaline panustamine tagab nende 
organisatsioonide sujuva funktsioneerimise (kohustuslikud liikmemaksud) ning on sageli Eesti 
jaoks ka sobivaimaks rahvusvahelise koostöö edendamise viisiks (vabatahtlikud abikäe panused). 
 
1) Rahaline panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse 
2009. aastal jätkus rahaline panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse, katmaks nende 
organisatsioonide eelarvetes Eesti osamakseid vastavalt meie kuluosadele.  
 
a. Eesti osamakse NATO sõjalisse eelarvesse 2009, arvutatuna NATO kogueelarve ja Eesti 

reaalpanuse suhtarvuna4 oli 0,1062%, millest kaetakse NATO juhtimisstruktuuri jooksvad 
kulud ja sõjaliste operatsioonide ühiskulud.  

b. Eesti osales ka ÜRO 17 käimasoleva rahuvalvemissiooni rahastamises. Eesti osamakse 
suurenes 2009. aastal ca. 10%, kuna ÜRO koondeelarve suurenes 6,746 mlrd USD’lt 7,376 
mlrd USD’le seoses UNAMID (Darfur) ja MINURCAT (Kesk-Aafrika ja Tšaad) missioonikulude 
suurenemisega. 

c. EL sõjaliste ja kaitseotstarbeliste operatsioonide rahastamine käib läbi ATHENA 
mehhanismi, kus riikide osamaksed arvutatakse GNI indeksi alusel. 2009. aastal oli Eesti GNI 
indeks 0,140664%. Eesti vähesest inimressursist tulenevalt on rahaline panustamine 
rahvusvahelistesse operatsioonidesse heaks võimaluseks osaleda stabiilse 
julgeolekukeskkonna loomisel. 

 
2) Agentuurid ja muud rahvusvahelised initsiatiivid 
Teiseks suuremaks valdkonnaks, kuhu 2009. aastal makseid jätkasime, on agentuurid ja 
organisatsioonid, mis aitavad edendada Eestile olulist arendustegevust või kus tegeletakse mõne 
konkreetse Eestile olulise sõjalise võimepuudujäägi likvideerimisega. Siia kuuluvad: 

a. Euroopa Kaitseagentuur (EDA – European Defence Agency);  
b. NAMSA/NAMSO (Nato Maintenance and Supply Agency);  
c. Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC – European Satellite Centre);  
d. NATO ühine seiresüsteem (AGS - Allied Ground Surveillance)5 
e. NATO Strateegilise õhutranspordi initsiatiiv (SAC - Strategic Airlift Capability)6; 
f. Euroopa vedude koordineerimiskeskus (MCCE - Movement Coordination Centre Europe)7; 
g. Helikopterite initsiatiiv. 

 
3) Initsiatiivid, mis asuvad Balti regioonis 
Siin võib välja tuua kaks Balti riikide julgeolekupoliitilisest seisukohast väga olulist initsiatiivi – 
kõrgemat sõjalist haridust andva Balti Kaitsekolledži ning Eesti panuse CRC Karmelavasse, ehk 
õhuturbesse.  
 
 
 

                                                 
4
 2009.a % erineb 2008.a omast (0,1018%) ja 2010.a omast (0,1014%), sest 2009.a mais: 1) naasis NATO 

sõjalisse struktuuri Prantsusmaa, ning 2) NATO-ga liitusid Albaania ja Horvaatia, mis muutsid algselt paika 

pandud eelarve kuluosasid. 
5
 AGS kujutab endast mehitamata õhusõidukitest ja erinevatest sensoritest koosnevat õhu ja maismaa 

elementide kombineeritud süsteemi, mis võimaldab liitlasriikidel saavutada parema ülevaate lahinguväljal 

toimuvast, sh vähendades tsiviilohvrite tekke tõenäosust. Eesti kuluosa AGS programmis on 0,1827%. AGS 

esmase operatiivvõime (IOC) saavutamise tähtajaks on seatud 2012. aasta. 
6
 Eesti osaleb projektis 45 lennutunniga aastas ning mehitab 2 allohvitseri kohta Ungaris, Pápa baasis. Eesti  

jaoks  on  programmis  osalemise  kulu  660  mln  kr,  mis  tasutakse  25  aasta  jooksul. 
7
 Mitmerahvuselise  MCCE  eesmärk on ühendada ja koordineerida olulisi võimeid (õhu-, mere-, 

maismaatransport ning õhustankimine) omavaid riike/programme nendega, kes vastavat võimet vajavad. 

Initsiatiiviga on ühinenud 21 riiki. Eesti on kasutanud MCCE koordineerimist hangitud veokite 

transportimiseks. MCCE liikmelisus tähendab aastamaksu tasumist. 
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Lisaks liigitub siia NATO Küberkaitse oivakeskus, mida rahastavad keskuse osalusriigid vastavalt 
enda poolt panustatava personali proportsioonidele: kokkulepitud nö peamaks on 20 000 EUR. 
Sõlmitud MoU kohaselt on Eestil keskuses 11 kohta. 
 
4) Kaitsealane abi 
"Kaitsealase abi andmisel lähtuti 2009. aastal 2008 vastu võetud kaitsealase abikäepoliitika 
poliitikapaberist, mille kohaselt on selles valdkonnas Eestile prioriteetseteks riikideks Afganistan, 
Georgia, Montenegro ja Ukraina. Ukrainat toetasime läbi kahe NATO fondi, millest üks rahastab 
julgeolekusektori ametnike täiendkoolitust ja ümberõpet ning teine toetab NATO suunal 
tegutsevate Ukraina mittetulundusühingute tegevust. NATO usaldusrahastutest panustasime 
projekti, mis tõhustab Georgia demineerimisvõimekust ning projekti, mis tegeleb Georgia 
kaitsesektoris töötavate tsiviilametnike koolitamisega. Lisaks toetasime Afganistani rahvaarmee 
(ANA) ülesehitusprotsessi. Samuti toetasime 2009. aastal sarnaselt varasematele aastatele 
Relvajõudude demokraatliku kontrolli keskust (DCAF) ning Genfi julgeolekupoliitika keskust 
(GCSP) Šveitsis. 
 
5) Muud initsiatiivid 
Eesti jätkab osalemist järgmistes rahvusvahelistes initsiatiivides/organisatsioonides: 

a. Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM – Conseil International du Sport Militaire);  
b. Rahvusvaheline Sõjaväemeditsiini Komitee (ICMM – International Committee of Military 

Medicine); 
c. Rahvusvaheline Parameedikute Organisatsioon (FIP); 
d. Avatud Taeva Lepingu Konsultatiivkomisjon.  

 
 
Rahvusvahelistele organisatsioonidele 2009. aastal antud toetuste summad on esitatud 
raamatupidamise aastaaruande lisas 15.B  “Antud toetused”.  
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Kaitseministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade 
tegevusest siseauditi korraldamisel 
 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
   
Ministrina hindan Kaitseministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi 
olulises osas toimivaks, kuid teatud osades muutmist või täiendamist vajavaks. 
 
Kaitseministeeriumi ning tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamisel on 
järgitud kehtivaid Eesti Vabariigi õigusakte. 
 
Minu hinnang tugineb minule aruande koostamise hetkel teadaolevale informatsioonile ning 
muuhulgas siseauditi ja väliste hindajate (sh Riigikontrolli) auditiaruannetes toodud 
tähelepanekutele ja järeldustele ning Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ameti 2009. a 
riskide hindamise tulemustele. 
 
 
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi korraldamisel 
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna töö korraldamise aluseks on kaitseministri 9. detsembri 
2009. a käskkirjaga nr 485 kinnitatud siseauditi osakonna põhimäärus ning kaitseministri 
22.04.2008 käskkirjaga nr 184 kinnitatud Kaitseministeeriumi valitsemisala siseauditi sise-eeskiri. 
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 vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus ülejäänud tööst.  
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna koosseisus töötas seisuga 31.12.2009. a viis (5) 
ametnikku, neist üks on lapsehoolduspuhkusel ja üks töötab ajutiselt pearaamatupidajana EV AE 
NATO juures. Osakonnal vahetus aasta jooksul juhataja, alates 27.04.2009. a on 
Kaitseministeeriumi siseauditi eest vastutav isik Meelis Oidsalu. Lisaks oli ministeeriumi 
valitsemisalas seisuga 31.12.2009. a ametis viis teenistujat Kaitseväe Peastaabis ning üks 
siseaudiitor Kaitseressursside Ametis. Kaitseväes on siseauditi eest vastutavaks isikuks 
peaaudiitor Krisi Pungas ning Kaitseressursside Ametis Reimo Väärtmaa. 
 
Siseaudiitoritele on võimaldatud asjakohast väljaõpet. 
 
Ministrina hindan siseauditi poolt tehtud ettepanekute rakendatavust heaks. Enamik tehtud 
ettepanekuist rakendatakse poolaasta kuni aasta jooksul. Samuti hinda Kaitseministeeriumi ning 
tema valitsemis- ja haldusala siseauditi funktsiooni täitmist heaks. 
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE 
 
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON 
 
Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 37 kuni 67 toodud konsolideerimisgrupi 2009. 
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. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
---------------------------------    
Lauri Tumm        
Kaitseplaneerimise asekantsler       
kantsleri ülesannetes        
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Sven Sakkov  
Kaitsepoliitika asekantsler 
 
        
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Martin Hurt 
Kaitseinvesteeringute asekantsler  



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2009 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Lauri Tumm, kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes 
 

37 

 
 
BILANSS 
 (tuhandetes kroonides) 
 
      Lisa 31.12.2009 31.12.2008 
Varad       
  Käibevara       
   Raha ja pangakontod 3 6 026 7 329 
   Nõuded ostjate vastu 6.A 2 062 1 798 
   Muud nõuded ja viitlaekumised 6.A 66 653 13 112 
   Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 5 110 881 40 681 
   Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud 6.A 105 840 126 567 
   Varud 7 1 531 344 1 361 158 
  Käibevara kokku              1 822 806 1 550 645 
          
  Põhivara       
   Osalus sihtasutuses 8 1 832 485 
   Osalus tütarettevõttes 9 5 164 9 168 
   Muud pikaajalised nõuded 6.A 105 110 
   Kinnisvarainvesteeringud 10 77 824 79 794 
   Materiaalne põhivara 11 6 106 250 5 442 543 
   Immateriaalne põhivara 12 35 783 35 064 
  Põhivara kokku   6 226 958 5 567 164 
Varad kokku   8 049 764 7 117 809 
          
Kohustused        
  Lühiajalised kohustused       
   Võlad tarnijatele   216 793 44 772 
   Võlad töövõtjatele   155 809 93 398 
   Maksuvõlad 5 52 759 67 159 
   Sihtfinantseerimine 15.A 3 442 5 184 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6.B 31 763 35 446 
   Lühiajalised eraldised 13 59 460 54 424 
   Laenukohustused 14 66 299 6 787 
  Lühiajalised kohustused kokku   586 325 307 170 
          
  Pikaajalised kohustused       
   Eraldised 13 2 529 865 1 924 956 
   Laenukohustused 14 6 541 14 771 
  Pikaajalised kohustused kokku   2 536 406 1 939 727 
          
  Netovara   4 927 033 4 870 912 
Kohustused ja netovara kokku   8 049 764 7 117 809 
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TULEMIARUANNE 
 (tuhandetes kroonides) 
 
         01.01.2009 - 01.01.2008 - 
        Lisa 31.12.2009 31.12.2008 

Tegevustulud         
  Müüdud tooted ja teenused 16 23 529 23 609 
  Saadud toetused  15.A 372 782 61 376 
  Muud tulud        
   Kasum põhivara ja varude müügist   3 401 38 941 
   Muud tulud     3 584 5 496 
   Muud tulud kokku 17 6 985 44 437 

Tegevustulud kokku     403 296 129 422 

           
Tegevuskulud        
  Toetused        
   Sotsiaaltoetused   -96 068 -77 276 
   Muud toetused    -448 421 -429 188 
   Toetused kokku 15.B -544 489 -506 464 

  Tööjõukulud        
   Töötasukulud    -1 269 116 -840 817 
   Erisoodustused   -12 333 -17 584 
   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   -269 931 -293 891 
   Muud tööjõukulud   252 1 197 
   Kokku tööjõukulud 18 -1 551 128 -1 151 095 

  Majandamiskulud  19 -1 079 628 -1 158 892 
  Muud tegevuskulud 19 -531 917 -457 934 
  Põhivara amortisatsioon ja allahindlus 20 -703 646 -583 025 
           

Tegevuskulud kokku     -4 410 808 -3 857 410 

           

Tegevustulem     -4 007 512 -3 727 988 

           
Finantstulud ja kulud        
  Intressikulu kapitalirendilt 14 -811 -1 676 
  Intressikulu eraldistelt 13 -115 498 0 
  Tulem kapitaliosaluse meetodil 8;9 -2 657 3 225 
  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6.C 56 120 
  Muud finantstulud  6.C 6 6 

  Finantstulud ja -kulud kokku   -118 904 1 675 

           

Aruandeperioodi tulem 21 -4 126 416 -3 726 313 

              
Siirded   21 4 126 416 3 726 313 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 
 (tuhandetes kroonides) 
 
        Lisa 2009.a. 2008.a. 

Rahavood põhitegevusest       
  Tegevustulem   -4 007 512 -3 727 988 
   Korrigeerimised       
    Põhivara amortisatsioon  20 703 646 583 025 
    Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15.A -360 285 -46 760 
    Kasum/kahjum põhivara müügist 17 -2 947 -37 086 
    Antud mitterahaline sihtfinantseerimine 11 3 789 3 880 
   Kokku korrigeeritud tegevustulem   -3 663 309 -3 224 929 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: 5;6;7 -212 875 -440 917 
  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: 5;6;13 588 292 -6 628 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -3 287 892 -3 672 474 

Rahavood investeerimistegevusest       
  Tasutud põhivara soetamisel:       
    Materiaalse põhivara soetus 11 -1 298 226 -1 416 331 
    Immateriaalse põhivara soetus 12 -11 773 -28 292 
    Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele   89 077 3 018 
   Tasutud põhivara eest kokku:   -1 220 922 -1 441 605 

  Laekunud põhivara müügist:       

    Müügist saadud tulu 17 2 962 41 587 
   Laekunud põhivara müügist kokku   2 962 41 587 

  Laekunud intressid ja muu finantstulu   66 108 
  Rahavood investeerimistegevusest kokku   -1 217 894 -1 399 910 

Rahavood finantseerimistegevusest       
  Laekunud laenud 14 58 069 0 
  Tagasi makstud kapitalirendikohustused 14 -6 787 -6 434 
  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   255 628 10 230 
  Makstud intressid  14 -970 -1 733 
  Netofinantseerimine eelarvest   4 198 543 5 075 564 
  Rahavood finantseerimistegevusest kokku   4 504 483 5 077 627 

Puhas rahavoog   -1 303 5 243 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 3 7 329 2 086 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 6 026 7 329 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   -1 303 5 243 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 
 (tuhandetes kroonides) 
 

    Lisa   

Saldo 31.12. 2007   5 502 491 

  Pensionieraldiste kohustuse muutus   292 223 
  Põhivara ümberhindlus  1 879 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 -925 681 
Kokku muutused   -631 579 

Saldo 31.12. 2008   4 870 912 

  Põhivara ümberhindlus 11 6 129 
  Pensionieraldiste kohustuste muutus 13 -33 794 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 83 786 

Kokku muutused   56 121 
Saldo 31.12.2009   4 927 033 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 (tuhandetes kroonides) 
 

Klassifikaatori 
kood Nimetus 

2009 
esialgne 
eelarve1 

2009 lõplik 
eelarve2 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve 

Üle viidud 
2010 

aastasse 
Kaitseministeeriumi valitsemisala KOKKU 
          

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses     7 329     

Tulude laekumine 

32 Kaupade ja teenuste müük 55 798 12 199 12 984 785 0 

35 Toetused 403 400 308 729 308 729 0 0 

38 Muud tulud 101 252 5 093 12 605 7 512 0 

Tulude laekumine kokku 560 450 326 021 334 318 8 297 0 

Kulude tasumine 

15 
Materiaalsete ja immateriaalsete varade 
soetamine ja renoveerimine -876 893 -925 055 -853 920 71 135 -70 856 

4 Eraldised -596 776 -521 637 -513 571 8 066 -7 964 

5 Tegevuskulud -3 591 320 -3 048 013 -3 018 386 29 627 -29 554 

6 Muud kulud -162 747 -142 193 -141 428 765 -752 

Kulude tasumine kokku -5 227 736 -4 636 898 -4 527 305 109 593 -109 126 

Finantseerimistehingud 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 1 789 1 789 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -6 787 -6 787 -8 822 -2 035 0 

Finantseerimistehingud kokku -6 787 -6 787 -7 033 -246 0 

Riigikassast saadud siirded 4 775 157   

Riigikassale üle antud siirded -576 440   

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus 6 026   
 
1 Veerus on kajastatud 10.12.2008 vastu võetud “2009. aasta riigieelarve seadusega” kinnitatud summad 
ilma 2008. aastast üle kantud eelarve jääkideta. 
 
2 Ülevaate 2009 lõpliku eelarve kujunemisest annab raamatupidamise aruande lisa 22 
 
s.h. Eelarve täitmise aruanne üksikasutuste lõikes 

Klassifi
kaatori 
kood Nimetus 

2009 
esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve 

Üle 
viidud 
2010 

aastasse 

Asutuse nimetus: KAITSEMINISTEERIUM 

Kulude tasumine kokku -1 713 335 -1 388 106 -1 370 591 17 515 -17 444 

4 Eraldised -507 403 -439 266 -432 860 6 406 -6 345 

5 Tegevuskulud -1 198 202 -943 743 -933 387 10 356 -10 347 

6 Muud kulud -7 730 -5 097 -4 344 753 -752 

Finantseerimistehingud kokku -6 787 -6 787 -6 819 -32 0 

  Kohustuste suurenemine 0 0 1 789 1 789 0 

  Kohustuste vähenemine -6 787 -6 787 -8 608 -1 821 0 

Asutuse nimetus: TEABEAMET 

Kulude tasumine kokku -155 000 -137 079 -137 079 0 0 

6 Muud kulud -155 000 -137 079 -137 079 0 0 

Asutuse nimetus: Eesti Sõjamuuseum – KINDRAL LAIDONERI MUUSEUM 

Kulude tasumine kokku -6 692 -6 452 -6 345 107 -106 

5 Tegevuskulud -6 692 -6 452 -6 345 107 -106 
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Klassifi
kaatori 
kood Nimetus 

2009 
esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve 

Üle 
viidud 
2010 

aastasse 

Asutuse nimetus: SELI TERVISEKESKUS 

  Riigieelarve kulud kokku -8 266 -7 762 -7 545 217 -205 

5 Tegevuskulud -8 249 -7 745 -7 540 205 -205 

6 Muud kulud -17 -17 -5 12 0 

Asutuse nimetus: KAITSERESSURSSIDE AMET 

Kulude tasumine kokku -56 248 -45 467 -45 129 338 -337 

4 Eraldised -4 670 -3 155 -3 155 0 0 

5 Tegevuskulud -51 578 -42 312 -41 974 338 -337 

Asutuse nimetus: KAITSEVÄGI 

Kulude tasumine kokku -2 411 301 -2 126 977 -2 106 697 20 280 -20 178 

4 Eraldised -84 703 -79 216 -77 556 1 660 -1 619 

5 Tegevuskulud -2 326 598 -2 047 761 -2 029 141 18 620 -18 559 

Finantseerimistehingud kokku 0 0 -214 -214   

  Kohustuste vähenemine 0 0 -214 -214   
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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. 
 
Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud lisas 
2. Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on 
konsolideerimisel elimineeritud, v.a. eelarve täitmise aruandes. 
 
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. 
 
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.  
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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), milleta varud ei oleks praeguses olukorras 
ja koguses. 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. 2009. aasta oli Kaitseväe raamatupidamise korraldamises ülemineku 
aasta, st varude osas jätkasid raamatupidamisarvestuse pidamist kaitseväe struktuuriüksused, 
kes 2008. aastal olid iseseisvad raamatupidamisüksused Kaitseministeeriumi valitsemisalas. 
Ülejäänud tehingute üle toimus arvestus juba ühtsena kaitseväe raamatupidamiskeskusest. 
Logistikakeskuses kasutati varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel individuaalset 
meetodit. Kaitseväe teistes struktuuriüksustes kasutati varude soetusmaksumuse kindlaks 
määramisel kas FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Meetodi valiku osas jätkati 
enne 2009. aastat iseseisvate raamatupidamisüksuste raamatupidamise sise-eeskirjades 
kehtestatud meetodite kasutamist. 
 
Osalused tütarettevõtjates ja sihtasutustes 
Bilansis on kajastatud osalus AS Eerika Neli 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.  
 
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi 
sihtasutustes, mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev mõju. Valitsev mõju tekib 
üldjuhul õigusest määrata enam kui 50% sihtasutuse juhtimisorgani liikmetest. 
 
 
Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kaitseministeeriumi bilansis olevad korterid, 
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. 
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 30 tuhandest kroonist (kuni 31.12.2004 soetatud varad alates 10 
tuhandest kroonist). Väheväärtuslike varade maksumusega 3 000 kuni 30 000 krooni (ilma 
käibemaksuta) ostuhind kajastatakse kuludes nende kasutuselevõtmise hetkel ning arvestus 
toimub raamatupidamises bilansiväliselt. 
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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.  
 
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. 
 
Ümberhindlused 
Aastal 2005 viidi läbi ühekordne põhivarade ümberhindamine, mis tulenes vajadusest korrigeerida 
varasemaid puudujääke raamatupidamises või võtta arvesse enne 1996 toimunud 
hüperinflatsiooni. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi aruandeperioodil 
maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud varasemalt arvele võtmata 
või ümber hindamata. 
 
Ümberhindluse läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele 
turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud 
hinnata maad, kasutades maa maksustamishinda. 
 
2009. aastal läbi viidud  põhivara ümberhindlus on esitatud raamatupidamisaruande lisas nr 11. 

   
Immateriaalne põhivara 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta 
ja soetusmaksumusega alates 30.000 kroonist (kuni 31.12.2004 soetatud varad alates 10 
tuhandest kroonist). 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  
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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. Kapitalirendimaksed 
jagatakse kohustust vähendatavateks põhiosa tagasimakseteks ja intressikuluks. 
 
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna. 
 
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 tulemi-
aruandes 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. 
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. 
 
Pensionieraldistena on kajastatud töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja 
pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse 
välja eraldi endistele ja praegustele töötajatele. Eripensionid kajastatakse kuluna proportsionaalse 
osa krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku 
pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste 
arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning 
Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. 
Töötajate puhul hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni 
väljateenimist. 
 
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on juhtkonna hinnangul väiksem kui  
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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. 
 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mitte-
tagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude 
soetusmaksumusena. 
 
Siirded ja netovara 
Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes 
annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutuselt neile laekunud raha. 
Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. 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. 
 
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 
viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi varade ja kohustuste vahe muutusena. 
Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) 
kajastatakse otse varade ja kohustuste vahe muutusena. 
 
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. 
 
Riigieelarve täitmise aruanne 
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis erinevad 
raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. 
Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised: 
a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 
maksumusega, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi kuludena; 
c) materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus kajastatakse kuluna ja nimetatud varade müügist 
saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid mitterahalisi 
liikumisi ei kajastata; 
d) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 
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Lisa 2 Konsolideeritud asutused 
 (tuhandetes kroonides) 
 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad   
  

Tegevus- 
tulud 

Tegevus- 
kulud 

Finants- 
tulud ja -

kulud Varad 
Kohus- 
tused Netovara 

2008             

Kaitseministeerium 60 318 -874 035 1 606 1 392 031 2 056 038 -664 007 

Teabeamet  56 -140 891 48 149 655 12 071 137 584 

Kaitseressursside Amet 1 962 -58 071 0 25 590 3 669 21 921 

Kaitsevägi 71 171 -2 767 389 21 5 494 195 174 365 5 319 830 

Laidoneri Muuseum 146 -11 783 0 44 465 489 43 976 

Seli Tervisekeskus 91 -9 563 0 11 880 272 11 608 

Elimineerimised -4 322 4 322 0 -7 -7 0 

Kokku 129 422 -3 857 410 1 675 7 117 809 2 246 897 4 870 912 

2009             

Kaitseministeerium 329 479 -1 411 748 -118 942 1 650 945 2 812 266 -1 161 321 

Teabeamet  29 -132 506 9 156 586 20 837 135 749 

Kaitseressursside Amet 1 188 -49 880 0 21 534 10 464 11 070 

Kaitsevägi 72 580 -2 799 329 29 6 166 305 278 567 5 887 738 

Laidoneri Muuseum 114 -8 786 0 42 831 298 42 533 

Seli Tervisekeskus 75 -8 728 0 11 575 311 11 264 

Elimineerimised -169 169 0 -12 -12 0 

Kokku 403 296 -4 410 808 -118 904 8 049 764 3 122 731 4 927 033 
 
Alates 01.01.2009 on Kaitsevägi üks sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutus, mille raamatupidamisarvestust- 
ja aruandlust teostatakse Kaitseväe raamatupidamiskeskusest. Kaitseministeeriumi 2008. aasta majandus-
aasta aruandes oli eraldi esitatud näitajad 13 Kaitseväe asutuse kohta: Kaitseväe Logistikakeskus, 
Luurepataljon, Kaitsejõudude Peastaap, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Maaväe Staap, VÕK 
Rahuoperatsioonide Keskus, VÕK Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon, JVÕK  Üksik-vahipataljon, StVÕK  
Üksik-sidepataljon, Lääne Kaitseringkond, Kirde Kaitseringkond, Mereväe Staap, Õhuväe Staap. 
 
 
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid 
 (tuhandetes kroonides) 
 
  31.12.2009 31.12.2008 
Sularaha 1 1 
Arvelduskontod pankades 6 025 7 328 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 6 026 7 329 

 
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. 
 
 
. 
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Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
 (tuhandetes kroonides) 
 
4.A.  Nõuded ja kohustused     

  2009 2008 

  
Lühiajalised 

nõuded 
Lühiajalised 
kohustused 

Lühiajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 110 918 53 005 42 139 68 578 

    s.h Maksu- ja Tolliamet 110 880 52 757 41 983 68 353 

Kohalikud omavalitsused 10 60 17 92 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

58 978 38 57 776 4 

     s.h Kaitseliit 57 112 12 48 501 2 

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

406 6 313 383 6 162 

Avaliku sektori üksused kokku 170 312 59 416 100 315 74 836 

Sidusüksused 0 345 107 908 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

170 312 59 761 100 422 75 744 

 
Olulisemad lühiajalised nõuded  avaliku sektori ja sidusüksuste vastu seisuga 31.12.2009 on 
avalik-õiguslike juriidiliste isikute vastu: 

• ettemakstud tegevuskulude sihtfinantseerimise nõue Kaitseliidule summas 57 059 tuh kr, muud 
lühiajalised nõuded Kaitseliidu vastu 53 tuh kr; 

• nõue Tartu Ülikoolile summas 998 tuh kr kajastab sõlmitud teadusuuringute grandilepingute alusel 
ettemakstud sihtfinantseerimisi; 

• nõue Tallinna Tehnikaülikoolile summas 754 tuh kr kajastab sõlmitud teadusuuringute 
grandilepingute alusel ettemakstud sihtfinantseerimist. 

sihtasutuste vastu: 
• ette makstud tulevaste perioodide kulu summas 229 tuh kr SA Tartu Ülikooli Kliinikumile uuringute 

eest teadusuuringu „Jalgade koormusjaotuse analüüs ja biomehaanika korrigeerimine 
ülekoormussündroomide ja -vigastuste ennetuses ning ravis kaitseväelaste militaartreeningus“ 
raames. 

 
Olulisemad lühiajalised kohustused avalikule sektorile ja sidusüksustele seisuga  31.12.2009 on: 
kohalikele omavalitsustele: 

• kohustus munitsipaalasutusele Tallinna Spordihall 21 tuh kr  spordisaali kasutamise eest 2009. 
aastal. 

tütarettevõtjatele: 
• kohustus ettevõttele Eesti Energia AS Grupp summas 4 526 tuh kr 2009. aastal tarbitud 

elektrienergia eest; 
• kohustus ettevõttele AS Tallinna Lennujaam  532  tuh kr  2009. aastal osutatud teenuste eest. 

sidusettevõtjatele: 
• kohustus ettevõttele Tallinna Vesi AS  345 tuh kr  2009. aastal tarbitud teenuste eest. 
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4.B.  Tulud ja kulud       

  2009 2008 
  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants-
tulud ja- 

kulud 
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 

Finants-
tulud ja 
–kulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased 419 419 245   997 299 691 0 

    s.h Maksu- ja Tolliamet 0 415 275   197 293 518 0 

Kohalikud omavalitsused 102 1 113   150 16 662 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

6 628 375 375   2 594 346 174 0 

    s.h Kaitseliit 6 608 363 708   2 586 328 018 0 

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

269 63 224 -2 657 1 490 64 455 -3 224 

Avaliku sektori üksused kokku 7 418 858 957 -2 657 5 231 726 982 -3 224 

Sidusüksused 214 10 711 0 48 16 057 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

7 632 869 668 -2 657 5 279 743 039 -3 224 

 
 
 
Lisa 5 Maksunõuded ja kohustused 
 (tuhandetes kroonides) 
 

Maksude ettemaksed Maksukohustused  
Maksuliik 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 
Käibemaks     11 486 4 864 
Sotsiaalmaks     26 324 38 738 
Üksikisiku tulumaks     11 725 20 091 
Töötuskindlustusmaks     2 705 915 
Kogumispension      0 1 675 
Erisoodustusmaks     509 765 
Maamaksu kohustus     8 0 
Makstud lõivude ettemaksed 1 3 0 0 
Loodusressursside kasutamise kohustus     2 111 
Ettemaksukonto jääk 110 880 40 678 0 0 
Kokku  110 881 40 681 52 759 67 159 

 
Kaitseministeeriumi aastaaruandesse konsolideeritud raamatupidamisüksused on iseseisvad 
maksukohustuslased, millest tulenevalt on maksuliikide lõikes eraldi kajastatud nii maksude ettemaksed kui 
ka kohustused. 
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Lisa 6 Muud nõuded ja kohustused 
 (tuhandetes kroonides) 
 
6.A.  Nõuded 
 Nõuded ostjate vastu: 31.12.2009 31.12.2008 
Nõuded ostjate vastu1 8 650 3 450 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu2 -6 588 -1 652 
Kokku nõuded ostjate vastu 2 062 1 798 
 

1 Suurim nõue seisuga 31.12.2009: 
• nõue AS Dekoil vastu mahutite rendi eest summas 6 559 tuh kr (sellest 

ebatõenäoliselt laekuvaks on tunnistatud 720 tuh kr 2005. aastal, 900 tuh kr 2006. 
aastal ning 4 939 tuh kr 2009.aastal). 

 
2 Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas ostjate vastu toimusid 2009 järgmised muutused:  
  Saldo perioodi alguses ( 31.12.2008)     -1 652 
  Täiendavalt kajastatud allahindlus   -4 939 
  Ebatõenäoliseks tunnistatud nõuete laekumine 3 
  Bilansist välja kantud lootusetud nõuded 0 
  Saldo perioodi lõpus ( 31.12.2009) -6 588 
  
 

 
 
Muud nõuded ja viitlaekumised: 31.12.2009 31.12.2008 
Trahvinõuded 44 0 
Viitlaekumised 20 24 
Nõuded toetuste ja siirete eest (vt lisa 15.A) 60 679 115 
Kinnipidamised töötasudest 39 105 
Makstud tagatisdeposiidid3 2 854 2 380 
Muud nõuded4 4 020 10 951 
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded5 -1 003 -463 
Kokku muud nõuded ja viitlaekumised 66 653 13 112 
 
3 Makstud tagatisdeposiitidena on kajastatud välisteenistuses olevatele teenistujatele 
  üüritud korterite deposiidid. 
 
4 Kirjetel muud nõuded ja kohustused kajastatakse, tulenevalt riigisaladuse kaitse 
  tagamise nõuetest, koondatuna ka julgeolekuasutuse (Teabeamet) nõuded ja  
  kohustused. Muude nõuete kogusummast 33% moodustavad julgeolekuasutuse nõuded 
  ja 54% (2 180 tuh kr) KVTS alusel  kutsealustelt sissenõutud haldustrahvid . 
 

5 Ebatõenäoliselt laekuvate muude nõuete osas toimusid 2009 järgmised muudatused:  
  Saldo perioodi alguses (31.12.2008)        -463 
  Täiendavalt kajastatud allahindlus   -723 
  Ebatõenäoliseks tunnistatud muude nõuete laekumine 104 
  Bilansist välja kantud lootusetud nõuded 79 
  Saldo perioodi lõpus ( 31.12.2009)                    -1 003 
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Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud: 31.12.2009 31.12.2008 
Ettemakstud toetused (vt lisa 15.B) 59 709 58 933 
Ettemakstud kindlustuspreemiad 167 162 
Kulude ettemaksed töövõtjatele 8 484 13 530 
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud6 37 480 53 942 
Kokku ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide 
kulud 105 840 126 567 

 
6Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse ettemaksed kaupade ja 
teenuste eest, mida kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil.   
 
Olulisemad muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 

• Saab AB´le  7 166 tuh kr õhutõrjesüsteemi hanke käigus tellitud optsioon-  
varuosade garantii pikenduse tellimine; 

• SELEX Communications SPA´le summas 5 693 tuh kr ESTACCS seadmete 
hoolduskulud vastavalt sõlmitud lepingule; 

• Robinson Helicopter Company´le summas 5 017 tuh kr kopteri R44 remondi 
eest vastavalt sõlmitud lepingule;  

• Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi poolt Belgia Kuningriiki pikaajalisse 
välislähetusse saadetud töötajate laste 2009/2010 õppeaasta  II poolaasta 
õppemaks  summas 3 450 tuh kr;  

• Lithuanian Armed Forces Air Base´le  ORA Air Policing Mission  2010 I kvartali 
osamakse ettemaks  summas 2 421 tuh kr vastavalt sõlmitud lepingule;  

• SHAPE´le  summas 1 845 tuh kr  NATO sõjaliste operatsioonide 2010 kulude 
osamaks, vastavalt lepingule. 

 
 
 
Pikaajalised nõuded: 31.12.2009 31.12.2008 
Muud pikaajalised nõuded7 105 110 
 

7Pikajalise nõudena on kajastatud nõue kaitseministeeriumi endise töötaja vastu. Nõude 
nominaalne kogusumma 149 tuh kr, tagasimakse tähtaeg 2022 aasta. 

  
 
 
6.B.  Kohustused 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed: 31.12.2009 31.12.2008 
Intressikohustused8 72 230 
Tagatistasud9 19 642 19 889 
Muud kohustused4 12 037 15 134 
Muud saadud ettemaksed 12 193 
Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 31 763 35 446 
 
8 Intressikohustusena on kajastatud kapitalirendilepingutest tulenev 2009. aasta  
  intress, mis kuulub tasumisele 2010. aastal. 

 
9 Tagatistasudena on kajastatud : 

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

• 2009. aastal  korraldatud riigihanke  „Ämari Lennubaasi õhuturbe valvelennukite 
angaari, reisijate terminali, kaubakäitluse vahelao ning Õhuväe meditsiinikeskuse 
lähteülesannete alusel projekteerimine ja ehitusaegse autorijärelvalve teostamine“ 
kuue (6) pakkuja  pakkumusaegsed tagatised kogusummas 42 tuh kr. 
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6.C.  Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt 
Muud finantstulud: 31.12.2009 31.12.2008 
Intressitulu deposiitidelt 56 120 
Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 6 6 
Kokku muud finantstulud 62 126 

 
 
Lisa 7 Varud 
 (tuhandetes kroonides) 
 
  31.12.2009 31.12.2008 
Mobilisatsioonivarud 61 527 67 491 
Tooraine ja materjalid 1 426 308 1 116 762 
Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud 188 581 
Ettemaksed varude eest 43 321 176 324 
Varud kokku 1 531 344 1 361 158 

 
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 9 600 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 31.12.2009:   
 
 ● laske- ja lahingumoon  524 574 tuh krooni; 
  ● relvastus   483 844 tuh krooni; 
  ● riidevarustus   203 679 tuh krooni; 
  ● varuosad     64 367 tuh krooni; 
  ● side- ja IT varustus    27 099 tuh krooni. 
 
Ettemaksed varude eest seisuga 31.12.2009 võrrelduna seisuga 31.12.2008 vähenesid 133 003 tuh kr võrra 
ehk 75%. Ettemakseid on teostatud Kaitseväes 10 ja Kaitseministeeriumis 3 lepingu alusel (tarnete tähtajad 
aastal 2010). 
 
Olulisemad varude ettemaksed seisuga 31.12.2009: 
 

••••    Laskemoona hange 12 145  tuh kr hankijale Companhia Brasileira; 
••••    Laskemoona hange 13 797  tuh kr hankijale Saab Bofors; 
••••    Laskemoona hange   7 823  tuh kr  hankijale Danish Defence Acquisition; 
••••     3-D radari hanke lepingu alusel 5 604 tuh kr hankijale Thales –Raytheon Systems. 

 
2009. aastal tühistati mobilisatsioonivarude allahindlus 331 tuh kr ulatuses (mobilisatsioonivarusid hinnati alla 
2008. aastal 483 tuh kr ulatuses). 
 
 
Lisa 8 Osalus sihtasutuses 
 (tuhandetes kroonides) 
 

  Osalus % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.09 31.12.08 01.01.09 01.01.08 2009 2008 31.12.09 31.12.08 
Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 
Keskus 100 100 485 357 1 347 128 1 832 485 
Kokku     485 357 1 347 128 1 832 485 
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Lisa 9 Osalus tütarettevõttes 
 (tuhandetes kroonides) 
 

  Osalus % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.09 31.12.08 01.01.09 01.01.08 2009 2008 31.12.09 31.12.08 
AS Erika 
Neli 100% 100% 9 168 6 071 -4 004 3097 5 164 9 168 
Kokku     9 168 6 071 -4 004 3 097 5 164 9 168 

 
 
 
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud 
 (tuhandetes kroonides) 
 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.08) 80 275 

Akumuleeritud kulum -481 
Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.08) 79 794 

    

Aruandeperioodi liikumised:   
Ümberklassifitseerimine materiaalsest põhivarast 89 
Siiretena üle antud -1 984 
Amortisatsioon -75 

Kokku liikumised -1 970 

    

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.09) 78 015 

Akumuleeritud kulum -191 
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.09) 77 824 

Sh kasutusrendile antud:   
    Soetusmaksumus 9 670 
    Jääkväärtus 9 624 

 

  2009 2008 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 1 671 6 836 
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 127 191 

 
Renditulu katkestamatutelt 
kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel 31.12.09 31.12.08 

Järgmisel majandusaastal 214 475 
2. kuni 5.aastal 4 041 1 863 
Peale 5.aastat 2 019 10 477 

 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud 3 korterit, pikaajaliste rendi-ja hoonestusõiguse lepingutega 
koormatud kinnistud või kinnistud, mida planeeritakse võõrandada: 
● Kopli 103 B, C, D, E, Tallinn; 
● Rahumäe tee 3, Tallinn; 
● Maleva 1, Tallinn; 
● Männiku harjutusvälja kinnistu pindalaga 153,69 ha. 
 
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.  Rentnik 
on  ühepoolselt vähendanud rendimakset ning jätnud tasumata seisuga 31.12.2009  6 559 tuh kr (vt lisa 6.A). 
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Kaitseministeerium on esitanud OÜ Dekoil vastu hagi maksmata rendi tasumiseks, mille osas tegi Harju 
Maakohus 18.01.2010 otsuse Kaitseministeeriumi kasuks, mõistes välja OÜ-lt Dekoil Eesti Vabariigile 
(Kaitseministeeriumi kaudu) põhivõla summas 6 559 tuh krooni. Lisaks mõisteti Kaitseministeeriumi kasuks 
välja seisuga 13.01.2010 viivised tasumata summadelt kokku 5 837 tuh krooni ulatuses ja alates 13.01.2010 
viivis lepingus sätestatud 0,5% tasumata summast päevas kuini viivisearvestuseks oleva põhinõude 
suuruseni. Kohtuotsus ei ole jõustunud, kuna OÜ Dekoil on esitanud apellatsioonikaebuse. 
 
Aastaaruande koostamise hetkeks ei ole OÜ Dekoil kohtuotsuse alusel välja mõistetud summasid 
Kaitseministeeriumile tasunud. Lisaks, ka peale kohtuotsuse tegemist on OÜ Dekoil jätkanud rendi 
mittetäielikku tasumist. 
 
Tulenevalt asjaolust, et OÜ Dekoil on korduvalt nii Kaitseministeeriumile kui ka kohtule tehtud kirjalikes 
pöördumistes tunnistanud väga rasket majanduslikku olukorda, kus igakordsed kulud ületavad mitmekordselt 
tulusid, kusjuures võib see OÜ Dekoil hinnangul kaasa tuua maksejõuetuse ja pankroti, taotles 
Kaitseministeerium oma hagi täitmise tagamiseks hüpoteegi seadmist OÜ-le Dekoil kuuluvale kinnistule Jõe 
tn 3, Tallinn. Harju Maakohtu kohtumäärusega seati 26.06.2009 Kaitseministeeriumi kasuks hüpoteek 
kinnistule Jõe tn 3, Tallinn summas 3 698 tuh krooni (kajastatud rendituluna kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 2 kuni 5 aastal). 
 
Vabariigi Valitsuse 26 veebruari 2010 a korralduse nr 63 alusel antakse Kopli 103 B, C, D, E kinnistud üle 
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. 
 
Üle antud siiretena on kajastatud kaitseväele üle antud korterid, mis on antud üürile kaadrikaitseväelastele 
ning sellest tulenevalt ümber klassifitseeritud materiaalse põhivarana. 
 
Kaadrikaitseväelastele antud tööandja eluruume ei kajastata kinnisvarainvesteeringutena (kajastatakse 
materiaalse põhivarana). 
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Lisa 11 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 (31.12.08) 

  Soetusmaksumus 208 987 2 698 352 1 720 311 1 886 528 208 381 1 142 081 7 864 640 

  Kogunenud kulum   -538 251 -793 852 -966 422 -123 572 0 -2 422 097 

  Jääkväärtus 208 987 2 160 101 926 459 920 106 84 809 1 142 081 5 442 543 

  

Soetused ja parendused 7 816 -1 7391 16 860 3 242 1 509 1 270 538 1 298 226 

Siirded 19 147 622 478 288 241 791 5 950 -863 415 10 255 

Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine2 0 0 2 702 0 0 39 417 42 119 

Kulum ja allahindlus 0 -132 378 -319 360 -198 976 -22 477 0 -673 191 

Mahakandmine 0 -9 737 -2 480 -735 -523 0 -13 475 

Müüdud varad müügihinnas3 0 0 -1 343 -1 206 0 -15 -2 564 

Kasum varade müügist 0 0 1 343 1 206 0 0 2 549 

Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine4 -1 067 -2 287 -410 0 0 -25 -3 789 

Ümberhindlus5 6 129 0 0 0 0 0 6 129 

Ümberklassifitseerimine  1 879 125 578 751 786 -670 205 -26 359 -185 231 -2 552 

Kokku liikumised 14 776 127 059 927 386 -624 883 -41 900 261 269 663 707 

                  

Jääk perioodi lõpus (31.12.09) 

  Soetusmaksumus 223 763 2 918 288 3 726 990 717 465 118 615 1 403 350 9 108 471 

  Kogunenud kulum   -631 128 -1 873 145 -422 242 -75 706 0 -3 002 221 

  Jääkväärtus 223 763 2 287 160 1 853 845 295 223 42 909 1 403 350 6 106 250 

Sh kapitalirendi tingimustel:               

Soetusmaksumus 0 65 283 0 0 0 0 0 

Jääkväärtus 0 55 706 0 0 0 0 0 
Sh kasutusrendile antud 
varad:            

Soetusmaksumus 0 208 677 0 0 0 0 0 

Jääkväärtus 0 138 229 0 0 0 0 0 
••••    Saadud ja üle antud mitterahaline sihtfinantseerimisena käsitletakse tasuta saadud põhivara väljastpoolt 

riigiraamatupidamiskohustuslasi kajastatakse saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena ning tasuta üle antud 
põhivara kajastatakse üle antud mitterahalise sihtfinantseerimisena. 

••••    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. 

 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel 31.12.2009 31.12.2008 

Järgmisel majandusaastal     583 345 

2. kuni 5 aastal       720 0 

 
1 Hoonete/rajatiste soetused ja parendused 2009. aastal on negatiivne, kuna 2009. aastal peale 
Vabadussõja Võidusamba (vsVs) põhivarana arvele võtmist juunis, tehti aasta lõpu seisuga mittetöötava 
valgustuslahenduse osas vara allahindlus läbi soetuste konto vähenduse. 2009. aastal hoonete ja soetuste 
konto liikumised olid järgmised: 

- VsVs valgustuse osa allahindlus -3.755.2 tuh kr; 
- Muud hoonete ja rajatiste soetused ja parendused +2.016,2 tuh kr. 
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2  Aruandeperioodil tasuta saadud põhivara (vt ka lisa 15.A): 
    • Kaitseotstarbeline põhivara – Kaitseliidult saadud relvastus 2 702  tuh kr; 
    • Kasutusele võtmata varad – Ameerika Ühendriikidelt saadud sidetehnika 39 417 tuh kr. 
 

3 Aruandeperioodil võõrandati avalikul enampakkumisel: 
    •   Transpordivahendeid  müügihinnaga 1 206 tuh kr (jääkväärtus 0, müügiga seotud kulud 106 tuh krooni) 
    • Kaitseotstarbelisest põhivarast müüdi sõidukeid, mis olid tunnistatud riigivõimu teostamiseks 
mittevajalikeks, müügi hind 1 343  tuh kr (jääkväärtus 15 tuh kr, müügiga seotud kulud 247 tuh krooni).  
 
4 Aruandeperioodil tasuta üle antud põhivara: 

    • Maa ning hooned ja rajatised- 26 kinnistut Kaitseliidule  jääkväärtusega 3 354  tuh kr; 
    • Kaitseotstarbeline ja kasutusele võtmata põhivara- relvastus, sidetehnika, lennuvälja valgussüsteem ja 

autod  Kaitseliidule kokku 435  tuh kr. 
 
5  2009. 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 23 objekti. Maa 
hinnati ümber ümberhindluse läbiviimisel kehtinud maa maksustamishinna järgi. 

 
Lisa 12 Immateriaalne põhivara 
 (tuhandetes kroonides) 
 

  Tarkvara 

Kasutusele 
võtmata vara 
ja ettemaksed Kokku 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.08) 37 746 16 152 53 898 

Kogunenud kulum -18 834   -18 834 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.08) 18 912 16 152 35 064 

        

Aruandeperioodi liikumised:       
Soetused ja parendused  3 489 8 284 11 773 
Kulum ja allahindlus -16 893 0 -16 893 
Mahakandmine -12 0 -12 

Siirded 6 019 -2 632 3 387 

Ümberklassifitseerimine 19 340 -16 876 2 464 

Kokku liikumised 11 943 -11 224 719 

        

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.09) 72 514 4 928 77 442 

Kogunenud kulum -41 659 0 -41 659 
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.09) 30 855 4 928 35 783 

 
 
Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
 (tuhandetes kroonides) 
 

  
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 

perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressi-

kulu 
Perioodi 

lõpul 

2008         

Keskkonnakaitseline eraldis 200 -200 150 0 150 
Eraldised kohtuprotsesside suhtes 256 0 1 012 0 1 268 
Muud eraldised 895 -895 2 142 0 2 142 
Pensionieraldised 0 -48 616 2 024 436 0 1 975 820 
Kokku 1 351 -49 711 2 027 740 0 1 979 380 

sh lühiajalised 1 351 -49 711 102 784 0 54 424 

     pikaajalised (pensionieraldis) 0 0 1 924 956 0 1 924 956 
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2009           

Keskkonnakaitseline eraldis 150 -119 -31 0 0 
Eraldised kohtuprotsesside suhtes 1 268 -193 -863 0 212 
Muud eraldised1 2 142 -2 142 7 838 0 7 838 
Pensionieraldised, sh2 1 975 820 -51 526 541 483 115 498 2 581 275 
    Kaitseväe eripensionid 1 975 820 -51 526 507 689 115 498 2 547 481 
    Avaliku teenistuse 
    pensionisuurendus 0 0 33 794 0 33 794 

Kokku 1 979 380 -53 980 548 427 115 498 2 589 325 

sh lühiajalised 54 424 -53 980 59 016 0 59 460 

     pikaajalised (pensionieraldis) 1 924 956 0 489 411 115 498 2 529 865 
 
 31.12.2009 31.12.2008 
  
Bilansivälised tingimuslikud kohustused  3 898 0 

 
 
1Muude eraldistena on kajastatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu 
saadud vigastuste ühekordsete toetuste väljamaksmiseks moodustatud eraldised. 
 
2Kaitseväe väljateenitud aastate pensioni eraldisi on arvestatud kokku  2689’le isikule, nendest praeguseid 
töötajaid 2163 (s.h 1001 ohvitseri ja 1162 allohvitseri ) ja pensionäre  526 (sellest  485’le on määratud 
väljateenitud aastate pension sh 4 endist kaitseväe juhatajat, 34’le töövõimetuspension ja 7’le  
toitjakaotuspension). Lühiajaline eraldis on arvestatud 21’le seisuga 31.12.2009 teenistuses olevale 
kaitseväelasele ja 526’le pensioni saajale. 
 
Eraldise arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud Kaitseväe teenistuse seaduse § 196, mis 
sätestab, et kaitseväelasel, reservväelasel ja eruväelasel, kellel on vähemalt 20-aastane kaitseväeteenistuse 
staaž või vähemalt 25-aastane üldine pensionistaaž, millest kaitseväeteenistuse staaži on 13 aastat, tekib 
50-aastaselt õigus väljateenitud aastate pensionile. 
 
Pensionieraldiste arvestusest on välja jäetud kaitseväelased kellel, arvestades vanust ja olemasolevat staaži, 
ei teki tulevikus õigus kaitseväe eripensionile ning missiooniüksuste kooseisus olevad nooremallohvitserid ja 
sõdurid, kes väga suure tõenäosusega lähevad missioonilt naastes reservi ning ei teeni kaitseväes välja 
pensioniõiguslikku staaži. Samuti ei ole andmete puudumise tõttu arvestatud eraldisi reserv- ja eruväelastele 
kes on pensioniõigusliku staaži välja teeninud kuid kellele ei ole veel seisuga 31.12.2009 pensioni määratud. 
 
Kaitseväe väljateenitud aastate pensioni eraldiste arvestamise lähteandmed (töötajate sünniaastad, sugu, 
staaž ja auaste seisuga 31.12.2009, % pensioniarvestuse summast) on saadud Kaitseväe Peastaabi 
(edaspidi KVPS) personaliosakonnast. Eraldiste arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud 
KVPS personaliosakonnast saadud  informatsioonist, et keskmine vanus väljateenitud aastate pensionile 
jäämisel on nii ohvitseridel kui ka allohvitseridel 54 aastat ning keskmine  omistatud auaste pensionile 
jäämisel on ohvitseridel major ja allohvitseridel vanemveebel. Nende  kaitseväelaste osas kellel seisuga 
31.12.2009 oli kõrgem auaste on pensionieraldis arvestatud tegeliku auastme järgi.  
 
Väljateenitud aastate pensioni ülemäär on 75% suurune osa kaadrikaitseväelase pensioni arvestamise 
summast ning ülemmäära väljateenimise aeg on maksimaalselt 30 aastat. Pensioni kasvu prognoosi aluseks 
on võetud nominaalpalga kasvu prognoos. 
 
Usaldusväärse tööjõu voolavuse analüüsi puudumise tõttu kaitseväes ei ole eraldiste arvestamisel 
prognoositud seda kui palju tegevteenistusse astunud kaitseväelastest lahkub enne pensioniõigusliku staaži 
väljateenimist ning kui paljud osaliselt staaži teeninud ning seejärel erasektori tööjõuturule lahkunud 
kaitseväelased uuesti tegevteenistusse asuvad ning pensioniõigusliku staaži välja teenivad. 
 
Andmed nende kaitseväelaste kohta, kellele seisuga 31.12.2009 on juba määratud väljateenitud aastate-  või 
töövõimetuspension ning hukkunud kaitseväelaste pereliikmete kohta kellele on määratud toitjakaotus-
pension, on saadud Pensioniametist.  
 
Avalikus teenistuses olevatele ametnikele alustati pensionisuurenduste eraldiste arvestamist esmakordselt 
seisuga 31.12.2009. Eraldist on arvestatud kokku 978’le ametnikule.  
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Pensionisuurenduste eraldiste arvestusest on välja jäetud teenistujad kellel arvestades vanust ja 
väljateenitud staaži ei teki õigust avaliku teenistuse seaduse alusel makstavale pensionisuurendusele, 
samuti teenistujad kellele on bilansipäeva seisuga määratud kaitseväe väljateenitud aastate pension.  
 
Keskmisi pensionisuurendusi on korrigeeritud töötajate lahkumisega olenevalt seni välja töötatud staažist, 
mille aluseks on võetud 3 viimase aasta tegelike andmete analüüs. Analüüsi tulemusena selgus, et kuni 10 
aastat Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes töötanud ametnikest lahkub keskmiselt 15,5%,  10-15 
aastat töötanud ametnikest lahkub 10,8%,  15-20 aastat töötanud ametnikest lahkub 11%, 20-25 aastat 
töötanud ametnikest lahkub 3,8% ning 25-30 aastat töötanud ametnikest lahkub 5,8%. Analüüsist on välja 
jäetud need ametnikud kes lahkusid pensionile jäämise tõttu.  
 
Avaliku teenistuse pensionisuurenduse ülemmäär on 50% keskmisest vanaduspensionist ning ülemmäära 
väljateenimise aeg on maksimaalselt 30 aastat. Pensionisuurenduste eraldise arvestamise aluseks on 
Rahandusministeeriumi keskmise vanaduspensioni muutuse prognoos. 
 
Olulisemad tingimuslikud kohustused: 

● Vabadussõja Võidusamba lepingujärgsete maksete peatamine firmale Sans Souci s.r.o summas 
3 755 tuh krooni; 

● OÜ Dekoil hagiavaldus lepingupoolsete kohustuste vahekorra olulise muutmise tuvastamiseks ja 
tehtud kulutuste hüvitamiseks summas 133 tuh krooni. 

 
 
Lisa 14 Laenukohustused 
 (tuhandetes kroonides) 
 
Laenukohustused perioodi alguses (31.12.08)    

    Pikaajaline osa   

Kapitalirendikohustused 
Lühiajaline 

osa 
kuni 2 
aastat 

kuni 3 
aastat 

kuni 4 
aastat 

Kohustus 
kokku 

Hoone Tartu, Vaksali 31 3 914 5 204 0 0 9 118 
Hoone, Tallinn Kopli 87a 2 873 3 026 3 186 3 355 12 440 
Kokku 6 787 8 230 3 186 3 355 21 558 

 
Laenukohustused perioodi lõpus (31.12.09)   
    Pikaajaline osa   

  
Lühiajaline 

osa 
kuni 2 
aastat 

kuni 3 
aastat 

Kohustus 
kokku 

Kapitalirendikohustused:        
Hoone Tartu, Vaksali 31 5 204 0 0 5 204 
Hoone, Tallinn Kopli 87a 3 026 3 186 3 355 9 567 
Lühiajaline laen 58 069 0 0 58 069 
Kokku 66 299 3 186 3 355 72 840 

 

Kulud laenukohustustelt 2009 2008 

Intressikulu -811 -1 676 
 
2009. aastal tasuti intresse kapitalirendikohustustelt 970 tuh krooni (2008. aastal 1 733 tuh krooni) Vahe 
tasutud ja arvestatud intressikuludes tuleneb maksete ja arvestusperioodide erinevusest. 
 
Kapitalirendikohustused: 
Hoone Vaksali 31, Tartu - soetusmaksumus 32 903 tuh kr, jääkväärtus seisuga 31.12.09 27 967 tuh kr. 
Hoone Kopli 87a, Tallinn- soetusmaksumus 32 380 tuh kr, jääkväärtus seisuga 31.12.09 27 739 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%). 
 
Lühiajaline laen on saadud Rahandusministeeriumilt NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NATO  
Security Investment Programm – NSIP) kulude katteks. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 01.05.2010. 
Seisuga aprill 2010 on laenu tagasi makstud 23 784 tuh krooni. 
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Lisa 15 Saadud ja antud toetused 
 (tuhandetes kroonides) 
 
15.A Saadud toetused      

      
Jääk perioodi 

alguses Jääk perioodi lõpus 

      
  Nõu-
ded 

Saadud 
ette-

maksed 
Arves-

tatud tulu 
Nõu-
ded 

Saadud 
ette-

maksed 

2008           

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 1 0 0 72 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 351 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 409 14 265 43 953 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 1 925 44 421 0 4 231 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 2 339 0 0 

Kokku saadud toetused 1 2 334 61 376 115 5 184 

2009           

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 72 0  0 6 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 3 2731 95 0 

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 43 953 9 2242  0 1 171 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 2 7013  0 2 2716 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 4 231 357 5844 60 5785 0 

Kokku saadud toetused 115 5 184 372 782 60 679 3 442 

 

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava sihtfinantseerimise kohta 

Saadaolev sihtfinantseerimine 31.12.2009 31.12.2008 

NATO julgeolekuinvesteeringute programmist (NSIP) 182 986 348 062 
Kõrghariduse  e-õppe programm "BeST" 965 994 

III taseme õppe kvaliteedi arendamise programm "PRIMUS" 377 0 

 
1Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks sisaldab Kaitseliidult saadud relvastust, laskemoona ning 
riide-ja erivarustust. 
 
2Aruandeperioodil saadi välisabi tegevuskulude sihtfinantseerimiseks järgmiselt (tuh kr): 
      • USA valitsuse poolt finantseeritud FMS programmi raames saadud sidevahendid       6 638  
      • NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist administratiivkuludeks  2 155 
      • SA Archimedeselt programmis Primus osalemiseks       203 
      • EL nõukogu delegaatide sõidukulude hüvitamine        166 
      • Eesti Infotehnoloogia SA - lt programmis BeST osalemiseks                                         32 
      • Koostööprojektid välispartneritega           30 

 Kokku          9 224 
 

3Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks sisaldab Kaitseliidult saadud relvastust. 
 
4Aruandeperioodil saadi välismaist sihtfinantseerimist põhivara soetuseks järgmiselt (tuh kr): 
      • NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist põhivara soetuseks  318 166 
      • USA valitsuse poolt finantseeritud FMS programmi raames saadud raadiojaamad    39 417 
      
5Välismaise sihtfinantseerimise nõue põhivara soetuseks summas 60 578 tuh krooni on saamata siht-
finantseerimine NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist Ämari lennubaasi  väljaarendamiseks. 
 
6Summas 2.271 tuh krooni on kogunenud ettemaks Vabadussõja Võidusamba rajamise annetustest, mida 
kasutatakse 2010. aastal samba uue valguslahenduse väljaehitamise rahastamiseks.
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15.B Antud toetused     

      
Jääk perioodi 

alguses 
Jääk perioodi 

lõpus 

      
Tasutud 

ettemaksed 
Arvestatud 

kulu 
Tasutud 

ettemaksed 

2008       

Õppetoetused  0 -59 0 
Ajateenijate tasud 0 -46 397 72 
Ajateenijate ja asendusteenistusalaste toetused 0 -41 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -7 411 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -21 543 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -1 825 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 -77 276 72 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 8 232 -40 004 1 195 
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine 0 -78 0 
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 59 -48 197 0 
Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 0 -327 533 57 666 
  sh Kaitseliit 0 -327 206 48 396 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -13 376 0 

Muud toetused kokku 8 291 -429 188 58 861 

Kokku antud toetused 8 291 -506 464 58 933 

2009       

Õppetoetused 0 -229 0 
Ajateenijate tasud 72 -45 931 0 
Ajateenijate ja asendusteenistusalaste toetused 0 -52 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -11 775 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -36 435 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -1 646 0 

Sotsiaaltoetused kokku 72 -96 068 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 195 -30 7001 786 
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 0 -54 0002 0 
Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 57666 -363 186 58 923 
  sh Kaitseliit 48396 -363 053 57 059 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -5353 0 

Muud toetused kokku 58 861 -448 421 59 709 

Kokku antud toetused 58 933 -544 489 59 709 

 
1Aruandeperioodil antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (tuh kr): 
• Eesti poolne toetus Balti Kaitsekolledžile      13 439 
▪ SA Kaitseuuringute Keskus tegevuskulude finantseerimine    10 449 
• Toetused MTÜ-dele ja sihtasutustele, mille tegevus ja eesmärgid on sarnased  
  Kaitseministeeriumi ülesannete ja prioriteetidega       5 668 
▪ Toetused koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks          589 
▪ UK kaitseministeeriumile sihtfinantseerimine sõjalise nõuniku tegevuskulude katmiseks         395 
▪ SA Archimedes programmi Primus akrediteerimistoimingute kulude katmiseks             118 
 
2Aruandeperioodi rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (tuh krooni): 
·   Eesti osamaks NATO sõjalisse eelarvesse 14 451 
·   ÜRO rahuvalveoperatsioonid 12 505 
·   Eesti osamaksed NATO investeeringute eelarvesse             10 444 
·   NATO Strateegilise õhutranspordi initsiatiiv (SAC)                 4 317 
·   NATO Küberkaitsekeskus                                                                3 442 
·   Maksed Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarvesse                       3 341 
·   NATO Alliance Ground Surveillance programm                      1 768 
·   Maksed NATO jm abifondidesse                                            1 033 
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·   Helikopteri pilootide ja meeskondade missioonieelse  
    väljaõppe tõhustamise programm                                                            782 
·   CRC Karmelava                                                             662 
·   EL sõjaliste operatsioonide ühisrahastamine                 613 
·   Maksed Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC)                       266 
·   Movement Coordination Centre Europe eelarve (MCCE)             160 
·   NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA)                         108 
·   Muud liikmemaksud                                                                          108 

Kokku         54 000 
 
 
3Aruandeperioodil anti sihtfinantseerimist põhivara soetuseks kohalikele omavalitsustele kaitseväe objektide 
juurdepääsuteede renoveerimiseks 416 tuh krooni ning Gruusia kaitsejõududele modifitseerimiskomplekt 
summas 119 tuh krooni. 
 

 
Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük 
 (tuhandetes kroonides) 
 
Tooted ja teenused 2009 2008 

Tulud riigikaitsest  7 816 9 072 
Kinnistute Kopli 103 B, D ,E renditulu 6 102 6 102 
Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 2 532 2 238 
Tulu soojuse ja kütte müügist 2 148 1 264 
Tulu elektrienergia müügist 1 561 831 
Üür ja rent eluruumidelt 1 462 1 506 
Tulu vee-ja kanalisatsiooniteenustest 1 016 431 
Hoonestusõiguse tasu  410 410 
Üür ja rent mitteeluruumidelt 233 47 
Laidoneri muuseumi tasulised teenused 105 142 
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 97 324 
Seli Tervisekeskuse tasulised teenused 46 91 
Muu toodete ja teenuste müük 1 1 151 

Kokku  23 529 23 609 

 
 
Lisa 17 Muud tulud  
 (tuhandetes kroonides) 
 

Muud tulud 2009 2008 

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 0 36 681 
Kasum materiaalse põhivara müügist 2 947 405 
Tooraine ja materjalide müügitulu 454 1 855 
Trahvid 1 392 1 998 
Muud tulud 2 192 3 498 

Kokku 6 985 44 437 
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Lisa 18 Tööjõukulud 
 (tuhandetes kroonides) 
 
Tööjõukulud       2009 2008 
Töötasud:        
Ministri ja kaitseväe juhataja töötasu  -1 487 -1 783 
Avaliku teenistuse ametnike töötasu:      
  Kõrgemad ametnikud   -80 155 -86 455 
  Vanemametnikud   -104 241 -108 090 
  Nooremametnikud   -2 523 -5 428 
Töötajate töötasu:       
  Juhid    -1 614 -1 878 
  Tippspetsialistid   -5 438 -1 023 
  Keskastme spetsialistid  -957 -628 
  Töölised ja abiteenistujad  -28 723 -34 798 
Kaitseväelaste töötasu:       
  Kõrgemad ohvitserid   -3 181 -6 069 
  Vanemohvitserid   -118 875 -134 102 
  Nooremohvitserid   -97 728 -110 381 
  Allohvitserid   -251 452 -286 623 
  Sõdurid    -39 185 -29 681 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu  -11 312 -18 871 
Reservväelaste töötasu   -8 071 -3 796 
Kadettide stipendium   -3 831 -7 542 
Muud koosseisuvälised töötasud  -2 653 -3 669 
Eripensionite jooksva perioodi teenistuse kulu -145 504 0 
Eripensionite kindlustusmatemaatiline kahjum -362 186 0 
Töötasud kokku     -1 269 116 -840 817 
Erisoodustused:       
Eluasemekulude katmine   -885 -871 
Kindlustusmaksete tasumine    -1 
Lähetuskulude hüvitamine   -223 -537 
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvis -297 -1 271 
Õppelaenude kustutamine   -5 530 -4 333 
Tervise kontroll    -8 -47 
Tasemekoolitus   -413 -1 237 
Esindus ja vastuvõtukulud   -1 635 -2 761 
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised  -206 -377 
Muud erisoodustused   -3 136 -6 149 
Erisoodustused kokku:     -12 333 -17 584 
Tööjõukulu maksud:       
Sotsiaalmaks töötasudelt   -251 668 -277 467 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt  -6 594 -8 564 
Tulumaks erisoodustustelt   -3 947 -5 372 
Töötuskindlustusmakse   -7 722 -2 488 
Tööjõukulu maksud kokku   -269 931 -293 891 
Kapitaliseeritud põhivara maksumusse 252 1 197 
Tööjõukulud kokku     -1 551 128 -1 151 095 
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Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 2009 2008 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud  2 2 
Kõrgemad ametnikud   299 282 
Vanemametnikud   637 603 
Nooremametnikud   28 55 
Juhid    6 7 
Tippspetsialistid   24 4 
Keskastme spetsialistid   8 6 
Töölised ja abiteenistujad   348 370 
Kõrgemad ohvitserid   7 10 
Vanemohvitserid   431 423 
Nooremohvitserid   435 430 
Allohvitserid    1471 1 409 
Sõdurid    306 195 
Koosseisuvälised töötajad   108 104 
Kokku       4 110 3 900 

 
Lisa 18 ei sisalda andmeid Teabeameti kohta. 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 

Asutus Ametikohad 2009 2008 

    Töötasud 
Muud 
tasud Töötasud 

Muud 
tasud 

Kaitseministeerium Minister 724 144 832 166 

Kaitseministeerium 
Kantsler ja 
asekantslerid 2 978 0 3 292 0 

Kaitsevägi Kaitseväe juhataja 701 0 839 0 
Kaitseressursside Amet Peadirektor 487 0 607 0 
Eesti Sõjamuuseum Direktor 354 0 484 0 
Seli Tervisekeskus Direktor 273 0 323 0 
Kokku   5 517 144 6 377 166 

 
Muude tasudena on kajastatud ministri esinduskulu, mis on igakuuliselt 20% ametipalgast. 
 
 
Lisa 19 Majandamiskulud 
 (tuhandetes kroonides) 
 
Tegevuskulud 2009 2008 

Majandamiskulud     

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid -298 193 -266 789 
Lühiajalised lähetused -167 568 -142 548 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -122 021 -139 259 
Sõidukite majandamiskulud -106 352 -125 494 
Pikaajalised lähetused -92 912 -99 596 
Toiduained ja toitlustusteenused -56 773 -62 247 
Administreerimiskulud -40 919 -59 532 
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -41 902 -43 061 
Inventari majandamiskulud -23 653 -41 177 
Mitmesugused majandamiskulud -32 528 -37 263 
Meditsiinikulud -24 617 -31 640 
Koolituskulud -22 516 -30 899 
Eri-ja vormiriietus -7 312 -27 481 
Õppevahendite ja koolituste kulud -21 999 -20 558 
Uurimis-ja arendustööd -11 500 -20 545 
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Rajatiste majandamiskulud -2 416 -3 748 
Muud majandamiskulud -3 002 -3 247 
Muu erivarustus ja materjalid -1 794 -1 960 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -1 651 -1 848 

Kokku majandamiskulud -1 079 628 -1 158 892 

Muud tegevuskulud     

Maksud ja lõivud -416 844 -294 228 
Riigisaladusega seotud kulud -95 194 -157 104 
Muud kulud -14 324 -6 195 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt -5 555 -407 

Kokku muud kulud -531 917 -457 934 
 

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2009 31.12.2008 

Järgmisel majandusaastal 20 716 22 868 
2.kuni 5.aastat 8 837 23 542 
Peale 5 aastat 389 0 

 
s.h. lepingulised tulevaste rendikulude jaotus renditavate vara liikide alusel: 

 < 1 aasta 2-5 aastat üle 5 aasta 

• Hooned ja rajatised 355 375 0 

• Masinad ja seadmed 19 401 7 531 389 

• Kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 261 114 0 

• Bürooseadmed 507 817 0 

• Immateriaalne põhivara 192 0 0 
KOKKU 20 716 8 837 389 

 
 
Lisa 20 Põhivara amortisatsioon 
 (tuhandetes kroonides) 
 

Põhivara amortisatsioon 2009 2008 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 10) -75 -114 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11) -686 666 -569 511 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 12) -16 905 -13 400 
Kokku põhivara amortisatsioon -703 646 -583 025 

 
 
Lisa 21 Siirded 
 (tuhandetes kroonides) 
 
Netofinantseerimine riigieelarvest 2009 2008 
Rahalised siirded     
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 4 775 157 5 211 120 
Riigieelarvesse üle antud laekumised -576 440 -136 969 
Rahalised netosiirded kokku 4 198 717 5 074 151 
      

Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega     
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 66 422 96 060 
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -54 937 -2 369 579 
Mitterahalised siirded kokku 11 485 -2 273 519 
Netosiire tekke-ja kassapõhise tulemi vahe kandmiseks 
riigieelarvesse -83 786 925 681 
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 4 126 416 3 726 313 
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Siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega (2009) Saadud Antud 
Sotsiaalkindlustusametilt 2009 välja makstud kaitseväe pensionid 51 526   
Põhja Piirivalvepiirkonnalt üle antud relvastus 6 242   
Eesti Mereakadeemialt õppelaev Kristina 4 594   
Riigikantselei sihtfinantseerimine strateegilise kommunikatsiooni 
koolituseks 2 588   
Sotsiaalministeeriumilt kinnistu 1 045   
Haridus-ja teadusministeeriumilt toetus kutseõppuritele 235   
Põllumajandusministeeriumilt kinnistu 170   
Sotsiaalkindlustusametilt ajateenijate toetuse jäägi tagastamine 14   
Maa-ametilt maa 8   
Sotsiaalkindlustusametile KVTS alusel väljamakstavateks 
pensioniteks   51 526 
Sihtfinantseerimine Eesti Keele Instituudile   1 588 
Siseministeeriumile operatiivraadioside võrgu teenuste kasutamiseks   1 562 
Sotsiaalkindlustusametile eraldis ajateenijate toetusteks   135 
Muud üle antud siirded   126 
Kokku 66 422 54 937 

 
 
 
Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde 
 (tuhandetes kroonides) 
 
  

Tulud Kulud 
Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve  560 450 -5 227 736 -6 787 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -319 953   

Muudatused lisaeelarvete alusel -151 028 782 619   

Eelarvekärbe Vabariigi valitsuse otsuse alusel 0 46 000   

Eelarves kavandatud toetused -401 820 401 820   

Tegelikult laekunud toetused 308 729 -308 729   

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -170 170   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 9 860 -9 860   

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud   138 606   

Tegelikud arvestuslikud kulud   -136 882   

Üleviidavad arvestuslikud kulud   -1 651   

NATO esinduse pangakontode jääkide vahe   -1 302   

Kokku lõplik eelarve                 326 021 -4 636 898 -6 787 
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Lisa 23 Bilansivälised varad ning nõuded ja kohustused 
 
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 2 korterit 
••••    Hoone Vene tn 31, Tallinn. 
 
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). Hundipea 3 elamust 2 korterit ning 
1 tuba Kotka 18-2  korterist on samuti Vene Föderatsiooni relvajõududele kuulunud eluruumid, mis on 
asustatud ning üürilepingutega koormatud Kuna kohtuvaidluse tõttu oli elamute eluruumide erastamine 
takistatud, tuleb Kaitseministeeriumil üürilepingutega koormatud erastamisele kuuluvad eluruumid erastada 
vastavalt Eluruumide erastamise seadusele. 
 
Hundipea 3 elamu esialgsest 4-jast korterist on 2 erastatud ja 2 korterit antakse pärast riigivara registris 
arvelevõtmist üle kaitseväele ning 1 tuba Kotka 18-2 korterist on planeeritud võõrandada 2010.a jooksul.  
 
2009.a algusest kuni käesoleva aruande koostamiseni on Sõle 48/Kaera 26 elamus 136 ruumist erastatud 75 
eluruumi ning 61 ruumi osas on alustatud turuväärtuse hindamise, riigivara registris arvelevõtmise ja 
kaitseväele üleandmise protseduuri. 
Suur-Ameerika 4 elamu 8 eluruumist on  2009.a jooksul erastatud 5 korterit ja 2010.a on kolme eluruumi 
osas alustatud hindamise ja riigivara registris arvelevõtmise  toiminguid.  
 
Nende eluruumide osas, mis on üürilepinguga koormatud ja ei kuulu erastamisele teostatakse hindamine, 
riigivara registris arvelevõtmine ja üleandmine Riigi KV AS-ile. 2010.aasta jooksul on planeeritud  Riigi KV 
AS-ile üle anda Sõle 48 elamust 44 asustatud eluruumi, Suur-Ameerika 4 elamust 1 asustatud eluruum ja 
Kotka 18 elamust 1 asustamata eluruum. 
 
Tuginedes asjaoludele, et Kaitseministeerium ei ole kasutanud eelpool nimetatud elamuid ja kortereid oma 
eesmärkide täitmisel ja ei omanud vara üle sisulist kontrolli (kaitseministeeriumil oli kaudne valdus), 
soetusmaksumus ega muu bilansis kajastamise aluseks olev väärtus ei onud usaldusväärselt hinnatav ning 
erastamisele kuuluvaid eluruume ei registreerita riigivara registris, on varad kajastatud bilansivälise varana. 
 
Hoone Vene tn 31, Tallinn on antud 2007.aastal tasuta kasutamiseks heategevaks sihtotstarbeks 
mittetulundusühing Miikaeli Ühendusele tähtajaga 49 aastat. 
 
Muud bilansivälised nõuded 
Seisuga 31.12.2009 bilansivälised nõuded kokku  994 tuh kr. 
 
1 – 2 aastat        994 
 
Bilansiväliste nõuetena on kajastatud firma Sans Souci  lepingujärgne leppetrahv 782 tuh kr ja nõue 
Sõjahaudade Hoolde Liidu vastu 212 tuh kr. 
 
Muud sõlmitud hankelepingud 
Seisuga 31.12.2009 oli ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivarade soetamiseks sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi  822 083 tuh kr eest: 
 
< 1 aasta  488 801 
1 – 2 aastat  115 476 
2 – 3 aastat   90 195 
3 – 4 aastat   38 787 
4 – 5 aastat   88 824 
 
Bilansivälised varud 
Kaitseväes on bilansivälises arvestuses lahingu- ja laskemoona varusid hinnangulise 
maksumusega 88,7 miljonit krooni. Bilansivälised lahingu- ja laskemoona varud on saadud 
aastate jooksul välisabina, mille soetusmaksumust ja õiglast väärtust ei olnud võimalik 
usaldusväärselt mõõta. Bilansiväliste varude osas peetakse koguselist arvestust. 
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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 
31.12.2009 lõppenud majandusaasta kohta koostatud Kaitseministeeriumi valitsemisala 
majandusaasta aruannet, mis on esitatud lehekülgedel 1-67. 
 
Majandusaasta aruande auditi raames hindasin majandusaasta aruande vastavust raamatu-
pidamise seadusele, rahandusministri määrustele ja muudele majandusaasta aruannet ning 
tehingute seaduslikkust mõjutavatele õigusaktidele. Kontrollisin väljavõtteliselt tõendus-materjale, 
millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad. Majandusaasta aruande audit 
hõlmas ka aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja tehingute seaduslikkuse 
kontrolli.  
 
Audit planeeriti ja viidi läbi saamaks kinnitust, et Kaitseministeeriumi 2009. aasta majandusaasta 
aruanne ei sisalda olulisi vigu ning ebatäpsusi.  
  
Raamatupidamise aastaaruande õigsus  
Leian, et majandusaasta aruande audit annab põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks riigi-
raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande ja majandustehingute seaduslikkuse kohta. 
 
Märkused majandusaasta aruande kohta 
Kaitseväes on bilansivälises arvestuses arvel laske- ja lahingmoona varusid 88,7 miljoni eest, mis 
kuni 31.12.2009 kehtinud riigiraamatupidamise üldeeskirja kohaselt oleks pidanud kajastuma 
bilansilise varuna. Kuna bilansiväliste varude ümberhindlusi ei ole tehtud, siis ilmselt ei kajasta 
see summa nimetatud varude õiglast ja õiget väärtust. Seega pole võimalik välja tuua 31.12.2009 
bilansis kajastamata varude suurust, sest õiglast väärtust  ei ole võimalik audiitorite poolt hetkel 
hinnata (varud on soetatud välisriikide toetusel, on vananenud jne), kuid võimalik viga võib olla 
suurem kui olulise vea määr (44 miljonit). Alates 2010. a. riigi raamatupidamise üldeeskirja 
muudatusest on kaitseotstarbeliste varude lihtsustatud arvestus lubatud. Seega on alates 
01.01.2010 laske – ja lahingmoona varud kajastatud vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale. 
 
Olen seisukohal, et välja arvatud eelmistes lõikudes märgitud asjaolud ja nende võimalik mõju 
Kaitseministeeriumi finantsseisundile, on Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud 2009. 
aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2009. aasta kassakuludeks 
4 536 127  tuhat krooni, tulemiks -4 126 416 tuhat krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2009. 
aasta 8 049 764 tuhat krooni, olulises osas kooskõlas hea raamatupidamistavaga, nii nagu seda 
kohaldatakse riigiraamatupidamiskohustuslastele.  
 
Hinnang majandusaasta aruande tehingute seaduslikkuse kohta  
Tehingud on tehtud olulises osas kooskõlas seadustega. Audiitorkontrolliga hõlmatud tehingute 
osas avastati ebaolulisi puudujääke sh riigihangete seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja 
kaitseväeteenistuse seaduse täitmise osas.  
 
Hinnang majandusaasta aruande tegevusaruandele  
Kaitseministeeriumi valitsemisala tegevusaruanne vastab olulises osas riigieelarve seaduse § 46 
lõikes 3 sätestatule.  
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Meelis Oidsalu 
Siseauditi eest vastutav isik                                                                             17.05.2010. a 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2009 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Lauri Tumm, kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Kaitseministeeriumi 31.12.2009 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. 
 

 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
---------------------------------    
Lauri Tumm        
Kaitseplaneerimise asekantsler       
kantsleri ülesannetes        
 
 
      
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Jaak Aaviksoo  
Minister            
  
           
 


