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SISSEJUHATUS 
 
2012. aasta jooksul viidi kaitsevaldkonnas lõpule mitmed olulised tegevused, millele varasematel 
aastatel järjekindlalt põhja on laotud. Olulisi saavutusi võib ära tuua nii riigikaitse rahvusvahelise 
kui ka siseriikliku poole pealt. 
 
Kahtlemata peab kõige olulisema saavutusena märkima, et 2012. aastal tõusis Eesti kaitse-
eelarve 2%-ni SKPst. Selle saavutamine ja säilitamine tagab stabiilsuse kaitsevõime arendamisel 
ning võimaldab ellu viia riigikaitse arengukavas ette nähtavaid Kaitseväe arendamise eesmärke. 
Samavõrd oluline on, et Eesti paistab NATO-siseselt silma 2% kriteeriumi täitja ja seeläbi 
taaskord ka tõsiseltvõetava, julgeolekut tootva partnerina olukorras, kus paljud Euroopa riigid 
kaitsekulutusi vähendavad. 
 
Väga oluline oli kindlasti ka Põhja-Atlandi Nõukogu poolt vastu võetud ning hiljem NATO Chicago 
tippkohtumisel kinnitatud otsus muuta alaliseks NATO Balti õhuturbemissioon. Selle märgilise 
otsuse tagajärjel turvavad liitlasriikide õhuväed Balti riikide õhuruumi tähtajatult, mis tagab Eesti 
püsiva julgeoleku, tugevdab kollektiivkaitse nähtavust ja NATO heidutust piirkonnas ning seob 
meid veelgi rohkem liitlastega. 
 
2012. aasta jooksul jätkus ka Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe koostöös uue Riigikaitse 
arengukava 2013-2022 väljatöötamine, mis viidi uue aasta alguses edukalt lõpule ning kinnitati 
Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2013. Uue arengukava puhul väärib äramärkimist, et see 
viib tasakaalu kaitse-eelarve ning ambitsioonitaseme, mida ohustasid ülemaailmne majandus-
surutis ning seeläbi toimunud muudatused Eesti majanduses. Riigikaitse arengukava viib 
riigikaitse ambitsioonitaseme vastavusse tegelikkusega, tagades sealjuures Eesti riigikaitse 
parima võimaliku arendamise.  
 
Uue riigikaitse arengukava raames keskendub Eesti tulevikus veelgi enam reaalse kaitsevõime 
arendamisele, sealhulgas kiirreageerimisvõime ning reservi tugevdamisele. Kaitseväe kiir-
reageerimisstruktuuri hakkab kuuluma  üle  21 000  inimese,  nende  seas  tänase  3100  asemel  
ka  3600  tegevväelast. Eesti põhivalmidus- ja täiendreserv kasvab ajateenistuse käigus  välja  
õpetatud  reservväelaste läbi 2022. aastaks 90 000-ni. Samuti tõuseb Riigikaitse arengukava 
2013-2022 raames Kaitseliidu tähtsus, kes on uue kava kohaselt vastutav territoriaalkaitse ning 
selle sõjalise juhtimise eest. 
 
2012. aastal jätkus riigikaitselise seadusandluse korrastamine, ühe olulisema seadusena võeti 
vastu uuendatud Kaitseväe teenistuse seadus, mis korrastas ja uuendas kaitseväeteenistuse 
aluseid ning muuhulgas võimaldab vabatahtlikult ajateenistusse astuda ka naistel. Aasta-aastalt 
kasvava Eesti veteranide suunalise järjepideva tegevuse peab tagama veteranidepoliitika, mis 
muuhulgas esimest korda defineerib üheselt veterani mõiste ning loob paremad alused Eesti 
veteranide toetamiseks nii riigi kui ühiskonna poolt. 
 
Järgmine samm astuti uue riigikaitseseaduse ettevalmistamisel. 2012. aasta jooksul valmistati 
ette põhimõtted ja lahendused, millest juhindutakse uue riigikaitse seaduse eelnõu väljatöötamisel 
2013. aastal. Üheks peamiseks ettepanekuks on lähtuvalt Eesti julgeolekupoliitika alustes ning 
riigikaitse strateegias sisalduvast laiapõhjalise riigikaitse põhimõttest riigikaitseliste seaduste 
ühtekoondamine kui ka riigikaitset reguleeriva normistiku kaasajastamist. Nii oleks uues 
riigikaitseseaduses liidetud rahuaja riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus ja rahvusvahelise 
sõjalise koostöö seadus, mis muudab Eesti riigikaitse põhimõtetest arusaamist lihtsamaks ning 
korrastab seeläbi seadusandlust. 
 
2012. aastal andis Vabariigi Valitsus Riigikogu menetlusse uue Kaitseliidu seaduse, mis on kavas 
vastu võtta 2013. aasta kevadel. Uus seadus ei muuda Kaitseliidu olemust, mis jääb 
vabatahtlikkusel põhineva liikmeskonnaga sõjaväeliste harjutustega tegelevaks riigi-
kaitseorganisatsiooniks. Seadusega sätestatakse Kaitseliidu ülesanded ja korrastatakse selle 
struktuuri andes Kaitseliidu eriorganisatsioonidele (Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred) 
struktuuriüksuste staatus. Kaitseliidu kui sõjaväeliselt korraldatud ja relvi valdava 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

5 

 
riigikaitseorganisatsiooni tegevust reguleerivad õigusnormid peavad olema ammendavad ning 
selgelt mõistetavad, mistõttu korrastatakse ka kaitseliitlaste relvadega seonduvat. Samuti 
kehtestatakse seadusega kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised. 
 
2012. aastal töötati Kaitseministeeriumi juhtimisel koostöös Siseministeeriumi, Kaitseväe ja 
kaitsetööstuse esindajatega välja Eesti kaitsetööstuspoliitika 2013-2022, mis määrab kodumaise 
kaitsetööstuse arendamise eesmärgid ja põhimõtted ning riigipoolsed toetusmeetmed 
kaitsetööstuse arendamiseks. 
 
Aasta jooksul leidis Eesti pinnal ja ümbruskonnas aset ka arvukalt rahvusvahelisi õppuseid, nagu 
Baltic Host, Sabre Strike, Baltops ja Steadfast Juncture. Läbi õppuste said Eesti kaitsestruktuurid 
harjutada koostööd liitlasvägedega ning liitlastele vastuvõtva riigi toetuse pakkumise jaoks olulisi 
tegevusi. Õppuste toimumise ning muuhulgas ka liitlasriikide ulatusliku sõjalise osaluse läbi on 
Eesti tunduvalt tugevdanud NATO kohalolekut ja nähtavust regioonis, teadlikkust ja 
koostöövõimet meie piirkonnas opereerimisel ja kollektiivkaitse tugevust.  
 
2012. aasta õppuste ajal oli aktiivses rahvusvahelises kasutuses ka Ämari lennubaas, mis on 
tehniliselt kõige kaasaegsem sõjaväelennubaas Balti riikides. NATO reageerimisjõudude 
valmidusõppuse Steadfast Juncture raames viibis baasis pooltuhat NATO sõjaväelast. Liitlaste 
lennuvahendite sagedased külastused ja harjutused Ämari lennubaasis annavad selge signaali, et 
Eesti on NATO lahtumatu osa. Tulevikus soovib Eesti Ämari lennubaasi rakendada ka  NATO 
Balti õhuturbemissioonis. 
 
Eesti valitsusasutused võtsid möödunud aastal osa ka NATO kriisireguleerimise õppusest CMX, 
mille eesmärk oli harjutada strateegilis-poliitilisel tasandil alliansi kriisireguleerimisprotseduure. 
Samaaegselt osalesime ka NATO küberkaitseõppusel Cyber Coalition harjutades ulatuslike 
küberrünnakute tõrjumist NATO ja liitlaste elutähtsa taristu vastu. 2013. aastal viiakse NATO 
küberkaitseõppus läbi Eestis tuues siia kübervaldkonna tippeksperte. Samuti on Eesti jaoks  väga 
oluline, et kolm NATO liitlast (Prantsusmaa, Suurbritannia ja Türgi) on otsustanud liituda Tallinnas 
asuva NATO Küberkaitse oivakompetentsikeskusega.  
 
Eesti kaalukat panust ühise julgeoleku tagamisse tõendab meie osalus NATO 
rahutagamisoperatsioonides Afganistanis ja Kosovos ning Euroopa Liidu juhitaval operatsioonil 
ATALANTA Adeni lahes. Lisaks osalesime ÜRO vaatlusmissioonil UNSMIS Süürias ja ÜRO 
juhitaval konfliktijärgsel rahutagamismissioonil UNTSO Lähis-Idas. 2012. aastal panustasime 
miinijahtijaga ka NATO reageerimisjõududesse.  
 
Eesti julgeoleku tagamisel ning julgeolekupoliitika aluste elluviimisel saavutatu põhineb 
üheaegselt nii kaalutletud ja sihikindlal siseriiklikul kui aktiivsel ja mõtestatud välissuunalisel 
tegevusel. Kahtlemata on saavutatu üheks peamiseks aluseks kaitse-eelarve stabiilsus, eeskätt 
selle säilimine 2% SKP tasemel. Kooskõlas võimaldavad need tegurid Eesti julgeoleku ja 
kaitsevõime edasise eduka tagamise. 
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TEGEVUSARUANNE 
 

Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest 
 

Tegevus- või poliitikavaldkond:  Riigikaitse- ja julgeolekupoliitika  
 
Riigikaitse- ja julgeolekupoliitikavaldkond jaguneb  kahe strateegilise eesmärgi vahel: 

1. Esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse julgeolekusse panustamise võime ning 
tsiviilvõimude abistamise võime väljaarendamine; 

2. Keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimisstruktuuri väljaarendamine. 

 
Eesmärk 1: esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse julgeolekusse panustamise võime ning 
tsiviilvõimude abistamise võime väljaarendamine. 
  

1.1.  Indikaatorid, mille sihttasemed täideti  
 
• Kaitsekulude tase 2% SKPst 

2012. aasta eelarves moodustasid kaitsekulud 339,88 miljonit eurot, mis on võrreldes 2011. 
aastaga 59,93 miljoni euro võrra suurem ning moodustab Rahandusministeeriumi suvise 
majandusprognoosi kohaselt 2% SKPst. Sellega on saavutatud NATO poolt kehtestatud 
soovituslik kaitsekulude tase. 
 

• Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide liikmete arvu suurenemine 
Kaitseliidu liikmeskond, koos eriorganisatsioonidega, kasvas 2012. aastal 982 liikme võrra, 
millega sisuliselt täideti varasem trend ca 1000 uut liiget aastas. Kokku kuulus Kaitseliitu ja 
selle eriorganisatsioonidesse 2012. aasta lõpus 22 508 liiget. 
 

• Planeerimisperioodil ajateenistuse baasil ja Kaitseliidu poolt ette valmistatavad ning reservi 
arvatud sõjaajaüksused (SA) varustatakse vastavalt valmidusastmetele 
SA üksuste ettevalmistamine, nii ajateenistuse baasil kui ka Kaitseliidu poolt, toimub 
ettenähtud mahtudes. Üksused varustatakse vastavalt üksustele määratud valmidus-
astmetele.  
 

• Reservõppekogunemiste ja rahvusvaheliste õppuste läbi viimine 
Maaväe õppuse Kevadtorm 2012 käigus viidi läbi jalaväepataljoni ja brigaadi toetus- ja 
teenindusüksuste hindamine ning reservi arvamine. 2012. aastal viidi Eestis läbi 
rahvusvaheline õppus Steadfast Juncture 2012, mille käigus harjutati ja hinnati NATO 
Euroopa Vägede Peakorteri Napoli staapi, mis andis aluse NRF (NATO Response Force) 
2013 sertifitseerimiseks. Paralleelselt oli õppus kui vahend suurendamaks NATO nähtavust 
Balti regioonis. 
 

• Luure- ja vastuluuresektori korralduse tõhustamine 
Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis tutvustati julgeolekuasutuste ja kaitseväeluure 
tegevust korraldavate seaduste analüüsi ning selle pinnalt valmistab Kaitseministeerium ette 
eelnõu Kaitseväe korralduse seaduse luurepeatüki muutmiseks.  
 

• Toimub maismaaoperatsioone toetava infrastruktuuri arendamine vastavalt hoonete ja 
rajatiste soetamise ning renoveerimise plaanile  
Kaitseliidu objektidest valmis lasketiir Haapsalus, avati Tallinna Maleva ja Kaitseliidu 
Peastaabi ühine tagalakeskus ning valmis tagalakeskus Tartu malevas. Kaitseväe taristust 
teostati planeeritud investeeringud Tapa, Jõhvi ja Ämari linnakutsesse. Harjutusväljadest 
arendati eelkõige Kaitseväe Keskpolügooni, Tsiatsõngõlmaa ja Nursipalu väljaõppealasid.  
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• Siseriiklikult on välja töötatud toimiv HNS (Host Nation Support – vastuvõtva riigi toetus)  

koordinatsioonimehhanism ja protseduurid 
Tuginedes olemasolevatele seadustele ja kaitseväe määrustele, harjutati rahvusvahelise 
õppuse Baltic Host 12 raames läbi vastuvõtva riigi toetuse taktikalise tasandi protseduurid.  
 

• Ühekordselt siirmisvõimeliste (deployable) kaitseväe üksuste osakaal on maaväe koosseisust 
37% ja jätkusuutlikult siirmisvõimeliste (sustainable) üksuste osakaal on maaväe koosseisust 
10% 
Ühekordselt siirmisvõimeliste üksuste osakaal maaväe koosseistust 2012. aasta seisuga on 
32,0%, jätkusuutlikult siirmisvõimeline on 9,1% maaväe koosseisust.  
 

• Toimunud on Kaitseministeeriumi valitsemisala tsiviilivõimudele abi osutamise ressursside ja 
protseduuride täpsustamine 
2012. aasta alguses jõustus „Kaitseministeeriumi valitsemisala kriisiohje ning kaitseväe ja 
Kaitseliidu valitsemisala välise kriisiohje tegevuse kaasamise kord“. Sellega viidi lõpule 
tegevus, kus ühes dokumendis tervikuna sätestatakse valitsemisalasisesed kriisiohje 
protseduurid. 
 

• Toimunud on Küberkaitseliidu arendamine tsiviilvõimude abistamiseks vastavalt kinnitatud 
juhisdokumentidele 
Töötati välja Kaitseliidu seaduse raames rakendusakt Küberkaitseliidu kasutamiseks 
tsiviilvõimude toetamisel.  
 

1.2. Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata 
 

• Ämari Lennubaas saavutab esmase tegutsemisvalmiduse hiljemalt 31.12.2012 
Lennubaasi sertifitseerimine toimub 31.03.2013, samas on vajalik taristu ja personal baasi 
esmase tegutsemisvalmiduse tagamiseks olemas. 

 
1.3. Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemu sed, mis aitasid enam kaasa 

eesmärkide ja sihttasemete täitmisele  
 
• Siseriikliku HNS koordinatsioonimehhanismi ja protseduuride pideva täiendamise ning 

harjutamise eesmärgil toimub rotatsiooni korras igal aastal rahvusvaheline õppus Baltic Host. 
Aastal 2012 toimunud õppuse juhtriigiks oli Eesti. 

 
• Jätkus Kaitseliidu sh eriorganisatsioonide liikmeskonna kasv. 2012. aasta lõpu seisuga kuulus 

Kaitseliitu 13 814 inimest, Kaitseliidu eriorganisatsioonidesse (Kodutütred, Noored Kotkad ja 
Naiskodukaitse) kuulus kokku 8694 inimest. Senist kasvutrendi ja kodanikuühiskonna 
aktiviseerumist arvestades on eeldatav ka järgmistel aastatel liikmeskonna kasvutrendi 
jätkumine. 

 
• Jätkus panustamine rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonidesse. Suurim kontingent oli 

endiselt Afganistanis ISAF (International Security Assistance Force) operatsioonil, kuhu 
panustati jalaväekompanii, erinevate toetusüksuste ning staabiohvitseride ja – 
allohvitseridega. Kokku osales operatsioonil keskmiselt 170 kaitseväelast aastas. Täiendavalt 
oli Eestis NATO NRF üksuses valmiduses 85 kaitseväelasest koosnev üksus. Samuti 
panustas merevägi I poolaastal Euroopa Liidu piraatluse vastasesse operatsiooni ATALANTA 
ühe laevakaitse meeskonnaga ning II poolaastal NATO NRF üksuste  koosseisu ühe 
miinijahtijaga. 2012. aasta lõpus lõpetati CPT (Close Protection Team) missioon Afganistanis. 
 

1.4. Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jä id täitmata  
 

• Kaitseväe ja Kaitseliidu personali värbamise probleemid mõjutasid, lisaks muudele 
struktuuriüksustele, endiselt ka Scoutspataljoni mehitamist. 
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Eesmärk 2: keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimisstruktuuri väljaarendamine. 
 
2.1. Indikaatorid, mille sihttasemed täideti  
 
Kaitseressursside Amet 
• Tagatud on vajalikul arvul ja nõuetele vastavate kutsealuste toimetamine ajateenistusse 

Kaitseressursside Amet toimetas 2012. aastal ajateenistusse 3406 kutsealust, millega täideti 
määratud eesmärk 108% ulatuses. Ajateenistusse kutsutud kutsealused vastasid hariduse, 
juhilubade olemasolu ning kutsesobivuse testi tulemuste alusel kaitseväe seatud vajadustele. 
Asendusteenistusse kutsuti 34 isikut. 
 

Seli Tervisekeskus 
• Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamine õigusaktides määratletud sihtgruppidele  

Taastusraviteenuseid osutati 866le patsiendile. Varasemate aastate lõikes on keskmiseks 
patsientide hulgaks olnud ca 850 patsienti aastas.  
 

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum 
• On toimunud Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide väljaselgitamine, 

kogumine ja säilitamine, sõjaajaloolise teadmuse eksponeerimine ja avalikkusele 
vahendamine 
Kogudesse on lisandunud 268 museaali (sh 32 ühikut tehnikat ja  missioonivarustust). 
Trükistest avaldati „Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat 2012“ ning „Eesti sõjaväe pioneeripataljon. 
Areng ja koostöö 1917–1940“. 2012. aastal külastas sõjamuuseumi 8 542 inimest.  
 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus (KVÜÕA)  
• Ohvitseride ja allohvitseride ettevalmistamisel on täidetud kõikide väeliikide vajadused, toimub 

tasemeõpe ja täiendusõpe kõikidele väeliikidele 
2012. aastal toimus sõjaline rakenduskõrgharidusõpe kõigi kolme väeliigi suunal. Kõrgema 
sõjakooli põhikursusele asus õppima 55 kadetti (millele lisandusid 10 nooremohvitseride 
kursusel õppijat). Keskastmekursusel oli 8 kuulajat. Lahingukoolis alustas vanemallohvitseride 
baaskursustel õpinguid 49 õppurit. 
 

NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus 
• Regulaarse juriidilise nõu andmine NATO-le ja keskuse liikmesriikidele ning 

küberkaitseõppuste korraldamine 
Peamisteks saavutusteks 2012. aastal oli tehniline küberkaitseõppus Locked Shields, kus 
osales 12 riiki  ja aastakonverents CyCon (osales 39 riiki üle maailma). Keskusega liitumise 
otsusest teatas Prantsusmaa.  
 

Riigikaitseõpetust õpetavate koolide arv: 
• Vastavalt Valitsusliidu programmis sõnastatud eesmärgile on eesmärgiks suurendada 

riigikaitseõpetust õpetavate üldhariduskoolide arv 150-ni 
Seisuga 31.12.2012 õpetati riigikaitseõpetust 149 koolis. Võrdluseks 2011. aastal oli 
riigikaitseõpetust õpetavate koolide arv 137. 

 
2.2. Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata:  

 
• 2012. aasta IV kvartalis esitati Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks uus Riigikaitse arengukava 

2013 – 2022, mis määratleb laiapindse riigikaitse arendamise prioriteetsed suunad riigikaitset 
teostavatele ametkondadele 
Riigikaitse arengukava 2013-2022 osas kinnitas Vabariigi Valitsus 24. jaanuaril 2013 vaid 
arengukava sõjalise kaitse osa. 2013. aastal jätkatakse tööd teiste seotud osapoolte 
riigikaitseliste ülesannete täpsustamisega. 
 

• Võrreldes 2011. aasta I poolega pidurdub kaadrikaitseväelaste lahkumine organisatsioonist 
Seisuga 01.01.2012 oli kaadrikaitseväelasi kokku 3 084 (sh kaitseväes 2 791 ning Kaitseliidus 
237, millele lisanduvad muudesse asutustesse suunatud kaadrikaitseväelased).  
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Võrdluseks seisuga 31.12.2012 oli kaadrikaitseväelasi 3 123 (sh kaitseväes 2 840 ning 
Kaitseliidus 220, millele lisanduvad muudesse asutustesse suunatud kaadrikaitseväelased).  
 

• Laevastike kaldabaaside ühendamise rakenduskava ja finantsplaan koostamine 
Kaldabaaside ühendamise osas on Siseministeerium koostöös Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumiga esitanud uue kontseptsiooni, mis näeb ette Politsei- ja 
Piirivalveameti (PPA) kolimist Hundipea sadamasse. Peamiseks põhjuseks kodusadama 
vajadus PPA alustele ning Miinisadama projekti kallidus. Kaitseministeerium jätkab 
Miinisadama taristu arendust iseseisvalt piiratud mahus.   

 
2.3. Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemu sed, mis aitasid enam kaasa  

eesmärkide ja sihttasemete täitmisele 
 

• Vabariigi Valitsus kiitis 20.12.2012 heaks "Poliitika kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas". 
Käesolevaks ajaks on heaks kiidetud ka veteranipoliitika rakenduskava. Veteranipoliitika 
meetmete elluviimine tagab riigi poolt konkreetsete toetusmeetmete rakendamise kõigile 
isikutele, kes on veteranipoliitika definitsioonist lähtudes, antud poliitika subjektideks. 

• 2012. aastal ajateenistusse kutsutud kutsealused vastasid hariduse, juhilubade olemasolu 
ning kutsesobivuse testi tulemuste alusel kaitseväe seatud vajadustele.  

• NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskusel valmis kaks mahukat akadeemilist 
projekti – rahvusvahelist õigust kübersõja kontekstis käsitlev „Tallinna Manuaal“ 
(publitseeritakse 2013. aasta märtsis) ja küberjulgeoleku strateegia, organisatsiooni ja 
regulatsioonide loomiseks juhiseid andev „Riikliku küberjulgeolekuraamistiku manuaal“. Välja 
töötati õigusekspertidele mõeldud kursus, e-õppe kursus küberohtudest arvuti tavakasutajale, 
kaks korda aastas viidi läbi tehnilisi kursusi (kokku 8), toetati NATO küberõppust (Cyber 
Coalition 2012) ning avaldati hulk uurimusi ja artikleid. 

 
2.4. Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jä id täitmata 
 
• Värbamiseesmärki, 125 kaardikaitseväelast täiendavalt lisaks juba teenistusest lahkunute 

katmisele, täita ei õnnestunud. 2012. aastal võeti teenistusse 413 kaadrikaitseväelast (sh 
kaitseväkke 394 ja Kaitseliitu 19) ning teenistusest vabastati 371 kaadrikaitseväelast (sh 
kaitseväest 331 ja Kaitseliidust 40). 2012. aastal olid sunnitud teenistusest lahkuma ka need 
kaadrikaitseväelased, kes ei vastanud kehtestatud haridusnõuetele, mis omakorda suurendas 
teenistusest lahkunute kaadrikaitseväelaste koguarvu. Võrdluseks 2011. aastal võeti 
teenistusse 323 kaadrikaitseväelast (sh 305 kaitseväkke ja 18 Kaitseliitu) ning teenistusest 
vabastati 398 kaadrikaitseväelast (sh kaitseväest 371 ja Kaitseliidust 27).  

• Riigikaitse arengukava 2013-2022 jäi terviklikult kinnitamata. Kvaliteetse ja võrreldava 
tulemuse saavutamiseks on vajalik lähtuda võimepõhise kaitseplaneerimise mudelist. Edasine 
ajakava näeb ette mittesõjalise osa ettevalmistamist 2013. aasta jooksul ning IV kvartalis 
Vabariigi Valitsuse poolt dokumendi heaks kiitmist. 

• Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumit külastas oluliselt vähem inimesi kui 
varasematel aastatel – 8 542. Võrdluseks 2011. aastal oli vastav arv 18 230. Põhjuseks oli 
muuseumihoone renoveerimistööd. 

 
Hinnang tegevuskava elluviimisele 
 
2012. aasta oli Kaitseministeeriumi valitsemisalale pöördelise tähtsusega eelkõige kahe olulise 
aspekti osas: (a) riigikaitse rahastatuse osas saavutati 2% tase SKP-st ja (b) valmis Riigikaitse 
arengukava 2013-2022 sõjalise kaitse osa, mis annab konkreetse suuna riigikaitse arendamiseks 
järgneva kümne aasta jooksul. Parandamist vajab ministeeriumite vaheline koostöö, et tagada 
riigikaitse arengukavale vajalik laiapindsus ning ressursside optimaalne kasutamine. Tõsiseks 
väljakutseks on kaadrikaitseväelaste juurdekasvu ja süsteemi püsima jäämise tagamine. Ka selles 
osas on tehtud olulisi samme, millest üheks on kaitseväelaste palkade konkurentsivõime 
tagamine ning teiseks senise personalipoliitika tõhustamine sh veteranipoliitika väljatöötamine. 
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Projektid teadus-arendustegevuse suunal 
 
Teadus- ja tehnoloogiaprojektid 
 
Kaitseväe lähteülesannetel põhinevate ja Kaitseväe valdkonnaekspertide kaasatusega 
teostatavate teadusuuringute ja tehnoloogiaprojektide elluviimise eesmärgiks on toetada Eesti 
Kaitseväe võimearenduste vajadusi konkreetsete mõõdetavate tulemitega. 
 
2012. aasta oli väga edukas Kaitseväe lähteülesannetel põhinevate teadus- ja 
tehnoloogiaprojektide algatamise1 osas: 

• BIAS+LIFE: allveemüra uuringud (2012-2017) (Tallinna Tehnikaülikool) – 
Kaitseministeeriumi kaasrahastus 44 449 eurot. 

• Eesti Kaitseväe vajadustele vastava psühhomeetrilise instrumendi valik ja 
integreerimine personalihindamise süsteemi (2012-2016) (Tartu Ülikool) – projekti 
kogumaksumus 114 912 eurot.  

• Lahingusoomukite liikumisvõimaluste hindamine Eestis (2012-2015) (Eesti Maaülikool) 
– projekti kogumaksumus 221 428 eurot.  

• Kaadrikaitseväelaste terviseriskide hindamine ja juhtimine (2012-2015) (Tartu Ülikool) – 
projekti kogumaksumus 356 490 eurot.  

• Kergsoomuspaneelid transpordivahendite soomustamiseks (2012-2017) (Tallinna 
Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 666 277 eurot.  

• Eriotstarbeliste tekstiilmaterjalidega kaitseriietuse väljatöötamine (2012-2016) (Tallinna 
Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 750 000 eurot.  

• Raadiosageduslik elektroonilise integreeritud analüüsi- ja sünteesi kiirguskaitsesüsteem 
(2012-2018) (Tallinna Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 1 291 147 eurot.  

• R-CIED - reaktiivne segamine (2012-2014) (Tallinna Tehnikaülikool) – projekti 
kogumaksumus 230 000 eurot.  

 
2012. aastal lõppes edukalt kaks projekti: 

• täiendav uuring ”Jalgade koormusjaotuse analüüs ja biomehaanika korrigeerimine 
ülekoormussündroomide ja -vigastuste ennetamises ning ravis kaitseväelaste 
militaartreeningus” (täitja Tartu Ülikooli Kliinikum, kogumaksumus 7 470 eurot).  

• grandiprojekt ”Väliolukorras kasutatava portatiivse analüsaatori arendamine keemiliste 
ründerelvade detekteerimiseks” (täitja Tallinna Tehnikaülikool, 2008-2012, 
kogumaksumus 269 464 eurot). 

 
Kaitsealaste magistri- ja doktoritööde avalik konku rss 
 
Kaitsealaste magistri- ja doktoritööde avaliku konkursi eesmärgiks on edendada kaitsealast 
teadus- ja arendustegevust, tunnustada parimate kaitsealaste teadustööde autoreid ning 
motiveerida noorteadlasi teostama teadusuuringuid kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulistes 
suundades. 2012 läbiviidud konkursile laekus 5 doktoritööd ja 17 magistritööd, millest 
Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu ettepanekul valiti autasutamiseks järgmised teadustööd: 
Doktoritööd  
I preemia (3 800 eurot) – Priidik Lagemaa doktoritöö „Operatiivne prognoos Eesti merealadel“ 
eest. 
II preemia (2 500 eurot) – Maritana Sedõševa doktoritöö „Strategic Management and 
Optimization System of Military Resources (based on the example of the Estonian Defence 
Forces)“ eest. 
III preemia (1 900 eurot) – Ott Scheler doktoritöö „The application of tmRNA as a marker 
molecule in bacterial diagnostics using microarray and biosensor technology“ eest. 
 
 
 
 

                                                 
1 Algatatud projekte rahastatakse osamaksetena teostamise aastate jooksul. 
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Magistritööd 
I preemia (2 500 eurot) – Erik Berlin magistritöö „Nitrotselluloosi baasil propellantide stabiilsuse 
testimine, kasutades stabilisaatorite ammendumist“ eest. 
II preemia (1 900 eurot) – kpt Feeliks Roodvee magistritöö „Suurtükiväepataljoni tuletegevuse 
juhtimine ja selle automatiseerimine“ eest.  
III preemia (1 300 eurot) – kpt Tambet Mäe magistritöö „Kaitseringkonna II liini veovõime 
analüüs klass V kuluvarustuse käitlemisel“ eest. 
 
Kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale oluliste ja toetam ist vajavate uurimissuundade 
kindlaksmääramine 
 
Riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale oluliste teaduskompetentside arendamiseks vajalike 
koostöölepingute sõlmimise eesmärgiks on arendada strateegilisest huvist lähtuvalt pikaajalist 
koostööd Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutusega, loomaks ja hoidmaks kriitiliselt 
vajalikku pädevust riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulistes uurimissuundades. Antud tegevus 
on suunatud eelkõige inimvara arendamisele (sh ekspertide koolitamine, teadlaste ja ekspertide 
kaasamine tehnoloogiatega seotud otsustusprotsessidesse, magistrantide ja doktorantide 
ettevalmistamine, kiiranalüüsiks ja eksperthinnanguteks valmisoleku tagamine, 
teaduspublikatsioonide kirjutamine ja avaldamine, teaduskonverentside ja -seminaride 
korraldamine, analüüside koostamine, kaadrikaitseväelaste ja Kaitseministeeriumi ametnike 
täiendõppe ja koolituste läbiviimine, loengusarjade ja õppepäevade korraldamine ning NATO ja 
Euroopa Kaitseagentuuri töörühmades ja projektides osalemine). Kaitseministeeriumi 
Teadusnõukogu ettepanekul kinnitati 2012. aastal kaks pikaajalist toetamist vajavat 
uurimissuunda (Kaitseväe inimfaktoriga seonduv jätkusuutlikkus ja luurevaldkonnale olulised 
sensortehnoloogiad), mille probleemikirjeldustest lähtuvalt esitati Eesti avalik-õiguslikele 
ülikoolidele ettepanekud koostööläbirääkimiseks. Pikaajaliste koostöölepingute sõlmimine toimub 
2013. aasta jooksul. 
 
Kaitsealaste teadusuuringute läbiviimise toetamisek s suunatud stipendium 
 
Kaitseministeeriumi stipendiumi eesmärgiks on toetada perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealaste 
teadusuuringute läbiviimisel, tekitamaks jätkusuutlikku teaduspädevat järelkasvu Eesti riigikaitsele 
olulistes uurimisvaldkondades. Esimene stipendiumikonkurss kuulutati välja 3. mail 2012. 
Avalikule konkursile laekus üheksa taotlust. Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu hinnangute 
alusel koostatud pingereast tõsteti esile kollegiaalse hindamise ja arutelu tulemusel kolm 
stipendiumitaotlust ning Kaitseministeerium sõlmis stipendiumilepingud järgmiste 
stipendiumisaajatega:  

• Marek Jõeleht „Reaktsioonpaagutatud TiC kermiste baasil soomusplaatide tehnoloogia 
väljatöötamine“ (Tallinna Tehnikaülikool). 

• Silver Leinberg „Aktiivsete infrapunakatete toimemehhanismide väljaselgitamine“ (Tartu 
Ülikool). 

• Georg Allikas „Sandwich-tüüpi komposiitmaterjali väsimusomadused“ (Tallinna 
Tehnikaülikool). 

 
Rahvusvaheline koostöö 
 
2012. aasta vältel on Eesti teadlased ja Kaitseväe eksperdid aktiivselt panustanud 24 NATO 
Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatisooni uurimisrühma tegevustesse ning osalenud ka mitmes 
Euroopa kaitseagaentuuri töörühmas.  
 
Kaitseministeeriumi eestvedamisel on valminud Euroopa Kaitseagentuuri poolt koordineeritava 
teadus- ja tehnoloogiavaldkonna panustamise põhimõtted, mida tutvustati ka Kaitse-
ministeeriumi põhipartneritele.  
 
2012. aasta aprillis korraldati Tallinnas NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatisooni 
inimfaktorite ja meditsiini paneeli kevadkohtumine ja kõrgetasemeline teaduskonverents „Social 
Media: Risks and Opportunities in Military Applications”, mille raames esines ka kolm Eesti 
eksperti. 
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2012. aasta aprillis Vilniuses toimunud töökohtumisel arutati ja täiendati Kaitseministeeriumi 
tellimusel valminud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse läbiviidud analüüsi „Baltic 
Collaboration in Defence-Related Research and Technology“, mille soovitustest lähtuvalt 
tegeletakse potentsiaalsete koostöövaldkondade väljaselgitamisega. Samuti lepiti kokku, et 
2013. aasta novemberis toimub Tallinnas Balti kaitsetehnoloogiakonverents „Innovation in 
Military in the Baltic States: Cases, Challenges and Opportunities”. 
 
2012. aastal rahastati teadus- ja arendustegevust kokku mahus 1,18 mln eurot ning 2013.aasta 
eelarves on ette nähtud vahendeid teadus- ja arendustegevuse projektideks 0,7 mln eurot. 
Alljärgnev graafik annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse rahastamisest viimase 10. aasta 
lõikes.  
 

 

 
Projektid keskkonnahoiu suunal 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnamõju on peamiselt seotud taastumatute ressursside 
kasutamise, jäätmete tekke, õhusaaste (sh müra) emissiooni ning looduskeskkonna häirimisega. 
Valitsemisala keskkonnamõju avaldub igapäevases majandustegevuses (transport, majutus, 
toitlustus), aga ka väljaõppel harjutusväljadel ja metsades.  
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnaalast tegevust juhitakse keskkonnapoliitika ja 
keskkonnategevuskava (2013-2016) abil. Nende alusel kavandatakse keskkonnaalaseid tegevusi, 
sh valitsemisala keskkonnamõjude leevendamist. 
 
2012. aastal keskenduti järgmistele tegevustele: 

1) Kaitseväe keskkonnajuhtimissüsteemi (KJS) väljatöötamine. 2012. aastal jätkus koostöös 
Keskkonnaministeeriumiga keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise I etapp, mille 
raames loodi Õhuväe ja Mereväe keskkonnajuhtimise raamistik. Loodud raamistiku alusel 
on plaanis 2013. aastast alustada KJS-i rakendamist Kaitseväe üleselt. 

2) Valmis kaitseväe jäätmekava.  
3) Harjutusväljade ja lasketiirude arendamisega seonduvalt teostati mitmeid uuringuid-

olulisimana jõudsid lõpule ÕSMAAP (Õhutõrje, Suurtükiväe ja Mereväe merele suunatud 
harjutusalade programm) testlaskmiste raames teostatud keskkonnauuringud (linnustik ja 
müra), mille tulemusi võeti arvesse arenguprogrammi koostamisel. 
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4) Alustati müraregulatsioonide väljatöötamise 1. etapiga, mille raames teostati kaks 

ulatuslikku analüüsi: ”Militaarmüra mõõtmine ja hindamine Eestis” ja ”Militaarmüra 
mõõtmine ja hindamine EL ja NATO riikides”. 

5) Keskkonnauuringuid teostati ka seoses uue radaripositsiooni rajamisega Lõuna-Eestisse 
sh. radaripositsiooni visualiseering ja radaripositsiooni ümbruse elektromagneetilised 
mõõtmised. 

6) Korrastati keskkonda teostades ulatuslikke lammutus- ja korrastustöid erinevatel 
Kaitseministeeriumi valitsemisala objektidel. 

 
2013. aastal jätkuvad keskkonnaseired ja keskkonnauuringud. Enam tähelepanu pööratakse 
keskkonnajuhtimise ja reguleerimise korrastamisele valitsemisalas– jätkub keskkonnajuhtimis-
süsteemi juurutamine ja töötatakse välja militaarmüra regulatsioonid. 
 
 

Sotsiaalsed mõjud ja avalikkuse hoiakute muutused  

 
Ajateenistus 
Aastal 2012 oli ajateenistusse  asunute arv viimase 11. aasta kõrgeim- 3 406. Kaitseministri 
määrusega kehtestatud piirarvud said komplekteeritud täies ulatuses. Arvestades demograafilisi 
ja muid olulisi tegureid, on kutsealuste arv järjest kahanev, mistõttu planeeritud üksuste 
komplekteerimine on üha suurem väljakutse. 2012. aastal ulatus välisriigis viibivate kutsealuste 
arv 10,2 protsendini, võrdluseks 2006. aasta, mil vastav osakaal oli vaid 2,6 protsenti. Endiselt on 
suurimaks probleemiks kutsealuste tervis. Tegevteenistuseks kõlblikud on arstliku komisjoni 
läbinutest vaid 40%, mittekõlblikke on 60%. 
 
Missioonidel hukkunud, haavata saanud 
2012. aastal sai rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil raskelt vigastada (püsiv töövõime kaotus) 6 
kaitseväelast  ning kergelt vigastada (ajutine töövõime kaotus) 4 kaitseväelast. 
 
2012. aastal on kokku makstud kaitseväeteenistuse seaduse § 164 lõigete 1, 3 ja 4 alusel (so 
ühekordne hüvitis kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise ja töövõimetuse 
korral) hüvitisi 527 282,32 eurot 34-le kaitseväelasele. Neist 8 olid ajateenijad ja 26 
kaadrikaitseväelased, kellest omakorda rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenuid 10. 
 
Uuringud, avalikkuse hoiak 
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis oktoobris 2012 Kaitseministeeriumi tellimusel läbi 
riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1200 Eesti elanikku vanuses 
15-74 eluaastat. 
 
Uuringus kaardistati Eesti riigiga seotud hoiakuid kodanike ja mittekodanike seas erineval viisil. 
Tulemustest ilmneb, et Eesti kodanikest 69% on kodanikuks olemise üle uhked. Mittekodanikest 
tahaks enda sõnul saada Eesti Vabariigi kodakondsust 24%; valdavalt esineb see soov 
määratlemata kodakondsusega isikutel. Euroopa Liitu kuulumise üle tunneb uhkust 68% ja NATO 
liikmelisuse üle 58% elanikest. Pidevalt või sageli tunneb sel viisil EL-iga seoses 19% ja NATO-ga 
seoses 22%. Eestikeelsed vastajad on mitte-eestlastest tunduvalt positiivsemalt meelestatud nii 
Eesti kodanikuks olemise kui NATO-sse kuulumise suhtes.  
 
Uuritud kümne institutsiooni seast usaldatakse kõige enam Päästeteenistust (Eesti 15-74-
aastasest elanikkonnast usaldab 92%). Päästeteenistusele järgnevad institutsioonide usaldamise 
pingereas politsei (77%), Kaitsevägi (75%), Kaitseliit (64%), president (60%) ja NATO (58%). 
Enamikke institutsioone (v.a Euroopa Liit) usaldab eestikeelne elanikkond rohkem kui mitte-
eestlased. 
 
Eestit ähvardavate ohtudena tajutakse kõige sagedamini Eesti riiklike infosüsteemide vastu 
suunatud nn küberrünnakuid (71%), mõne välisriigi sekkumist Eesti poliitika või majanduse 
mõjutamiseks oma huvides (60%) ning ulatuslikku merereostust (57%). Varasemast on hakatud 
tunduvalt vähem tõenäolisemaks pidama tuumakatastroofi Eesti lähistel asuvas 
aatomielektrijaamas (23%).  
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Peamiseks julgeolutagatiseks peetakse jätkuvalt NATO-sse kuulumist (63% nimetab seda ühena 
kolmest olulisemast tegurist). Olulisuselt teisel kohal on Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine 
(39%). Sarnaselt varasemate uuringutega panevad eestikeelsed vastajad rõhku ennekõike 
NATO-sse kuulumisele (76%; muukeelsete osas 34%), mitte-eestlased aga näevad peamise 
julgeolekugarantiina koostööd ja häid suhteid Venemaaga (54%; eestikeelsetest 27%). 
 
Elanike valmisolek isiklikult kaitsetegevuses osaleda on endiselt madalal kui riigi tasandil 
relvastatud kaitsetegevuse pooldamine. Võõrriigi rünnaku korral peab relvastatud vastupanu 
osutamist kindlasti või tõenäoliselt vajalikuks 73%, ise oleks aga valmis oma võimete ja oskuste 
kohaselt kaitsetegevuses osalema 57% elanikest. Muukeelsete elanike valmisolek 
kaitsetegevuses osaleda on jätkuvalt madalam kui eestlastel (40% vs 64%). 
 
Ajateenistuse suhtes on Eesti elanikud jätkuvalt väga soosivalt meelestatud. Suisa 93% 
elanikkonnast peab ajateenistuste läbimist noormeeste jaoks vajalikuks, sh 59% kindlasti 
vajalikuks. Väiksemate tervisehäiretega noormeeste osas ollakse valdavalt arvamusel, et ka 
nemad peaksid kaitseväeteenistuse läbima - 14% hinnangul tuleks seda teha igal juhul ja 62% 
hinnangul neile sobiva koormuse korral. 75% elanikest peab vajalikuks, et usulistel ja kõlbelistel 
põhjustel ajateenistusest keeldunud noormeestel oleks õigus minna asendusteenistusse. 
 
Suurem osa Eesti inimestest (64%) suhtub ajateenistusest kõrvalehoidmisse taunivalt – 24% 
mõistab taolise käitumise hukka ja 41% peab seda negatiivseks.  
 
Naiste ajateenistuse osas selgus, et ligikaudu 67% elanikest on seda meelt, et naised võiksid 
soovi korral ajateenistuses osaleda – sealhulgas  43% arvates peaksid nad sel juhul läbima 
ajateenistuse eraldi programmi järgi ja 22% arvates noormeestega samadel tingimustel. Naiste 
kohustuslikku ajateenistusest soositakse väga vähe (3%). 29% vastanute hinnangul ei peaks 
naised üldse ajateenistuses osalema.  
 
Rohkem kui pool elanikkonnast (57%) leiab, et Eesti kaitsejõudude üksused peaksid vastavalt 
oma võimalustele osalema rahvusvahelistel operatsioonidel erinevates maailma pingekolletes. 
Eestlased pooldavad rahvusvahelistes operatsioonides osalemist märksa rohkem kui muukeelne 
elanikkond (62% vs 47%). Sarnaselt varasemale peetakse rahvusvahelistel operatsioonidel 
osalemist vajalikuks ennekõike kahel põhjusel: osalemine tagab võimalike ohtude puhul Eestile 
NATO abi ja annab meie sõduritele vajaliku lahingukogemuse.  
 
Lisaks eeltoodud uuringule, viis 2012. aastal Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus läbi 
kutsealuste ja reservväelaste uuringu kuuendat aastat järjest (esimest korda toimus see 2007. 
aastal). 
 
Pidevalt on kasvanud vabatahtlikult ajateenistusse minejate osakaal. Kui 2008. aastal avaldas ise 
soovi ajateenistusse minna 9% küsitletud kutsealustest, siis 2012. aastal oli selliseid vastajaid 
juba 33%. 
 
Arvestades, et kõik noormehed erinevatel (peamiselt tervislikel) põhjustel ajateenistust ei läbi ning 
samas puudub ka ulatuslik asendusteenistuse süsteem, on küsitletute seas üsna populaarne 
mõte ajateenistuses käinute suuremast stimuleerimisest. Seda, et ajateenistuse läbinutel võiks 
olla soodustusi kõrgkoolis õppimisel ja tööle asumisel, peaks õiglaseks 85% küsitletutest. 
 
Riigikaitseõpetus 
2012/2013 õppeaastal õpib riigikaitseõpetust ca 4000 gümnaasiumiosa õpilast 148 
üldhariduskoolis (134 gümnaasiumi ja 14 kutsekooli) ning ühes ülikooli kolledžis. Riigikaitseõpetus 
ei kuulu üldhariduskooli kohustuslike õppeainete hulka, tegu on valikõppeainega. Seetõttu peab 
Kaitseministeerium oma kohuseks toetada riigikaitseõpetuse õpetamise kasuks otsustanud koole 
õppeaine elavdamiseks vajalike õppevahendite muretsemisel. Kaitseministeerium andis 2003. 
aastal välja ka riigikaitseõpetuse õpiku ja 2006. aastal õpiku teise trüki. 2012. aasta sügisel ilmus 
uus riigikaitseõpik. Igal riigikaitseõpetust õpetaval koolil on võimalik Kaitseministeeriumist taotleda 
riigieelarvelisi vahendeid riigikaitse tundide läbiviimiseks ning õppelaagrite ja ekskursioonide 
korraldamiseks. Uuringud näitavad, et riigikaitseõpetus on noorte hulgas populaarne. 
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Ülevaade organisatsioonist ja  tähtsamatest 
majandusnäitajatest 
 

Kaitseministeeriumi valitsemisala struktuur   
 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisu kuulusid 2012 aasta lõpu seisuga ministeerium koos 
ministeeriumile otsealluvusega asutustega ning Kaitsejõud (Kaitsevägi koos Kaitseliiduga), samuti 
riigi asutatud sihtasutused ja ettevõte. Kaitsevägi on alates 01.01.2009 üks sõjaväeliselt 
korraldatud valitsusasutus. Kaitseministeerium, Teabeamet ja Kaitseressursside Amet on 
valitsusasutused. Eesti Sõjamuuseum- kindral Laidoneri Muuseum ja Seli Tervisekeskus on 
valitsusasutuse hallatavad riigiasutused. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA 

KAITSEMINISTEERIUM 

SA 
Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 

Keskus 

Riigikaitse 
Edendamise SA 

KAITSEVÄGI 

OÜ E-Arsenal 
(likvideerimisel) 

KAITSELIIT 
 

Eesti 
Sõjamuuseum- 

kindral Laidoneri 
Muuseum 

Seli 
Tervisekeskus 

Kaitseressursside 
Amet 

Teabeamet 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

16 
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Personal 
 
2012. aastal oli Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisuliste töötajate2 arv kokku 4.240. 
Võrreldes 2011. aastaga kasvas valitsemisalas keskmine töötajate arv 34 töötaja võrra. Töötajate 
keskmine arv aasta lõikes vähenes Kaitseressursside Ametis 2 töötaja ning Kaitseministeeriumis 
12 töötaja võrra, kusjuures Kaitseministeeriumi keskmisele täistööajale taandatud töötajate arvu 
vähendamisele avaldas 2012. aastal mõju 2011. aasta augustis läbi viidud koondamised. 
Kaitseväe osas kasvas töötajate arv 49 võrra. Töötajate arvust Kaitseministeeriumi valitsemisalas 
asutuste lõikes aastatel 2011 ja 2012 annab ülevaate alljärgnev tabel. 
 

  Kaitseministeerium  Kaitsevägi 
Kaitseressursside 

Amet 
Seli Tervise-

keskus 
Eesti 

Sõjamuuseum 

  2012 2011 (+/-) 2012 2011 (+/-) 2012 2011 (+/-) 2012 2011 (+/-) 2012 2011 (+/-) 
Avaliku 

teenistuse 
ametnikud 181 193 -12 768 731 37 81 83 -2 0 0 0 0 0 0 

Töötajad 8 8 0 350 348 2 6 6 0 22 22 0 11 12 -1 
Kaitse- 

väelased 0 0 0 2 810 2 800 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

                                

Kokku 189 201 -12 3 928 3 879 49 90 92 -2 22 22 0 11 12 -1 

 
Keskmine brutopalk oli Kaitseministeeriumi valitsemisalas 2012. aastal 1.073 eurot kuus. Kui 
keskmine brutopalk kuus valitsemisala üleselt 2009 ja 2010 aastal vähenes (2009. aastal -15% ja 
2010. aastal -5% võrrelduna eelmiste aastatega), siis kahel viimasel aastal on alanud keskmise 
palga taseme taastumine. 2011. aastal kasvas keskmine brutopalk 5,2% ja 2012. aastal 10%.  
Käesoleva aruande koostamise hetkeks ei ole Statistikaamet avalikustanud 2012. aasta Eesti 
keskmise brutopalga andmeid, kuid võrreldes IV kvartali kohta avaldatud keskmisi brutopalku, siis 
2012. aasta IV kvartal võrreldes 2011. aasta IV kvartaliga kasvas Eesti keskmine brutopalk kuus 
6% (865 eurolt 916 eurole).  
 
 

 
 
Võib eeldada, et 2012. aasta Eesti keskmine brutopalk tuleb mõnevõrra madalam 2012. aasta IV 
kvartali näitajast, jäädes aasta lõikes ca 890 euro tasemele ja aasta keskmine kasvuks võib 
oodata +6%.  
 
 

                                                 
2 Keskmine töötajate arv aastas taandatuna täistööajale; ei sisalda koosseisuväliseid töötajaid (ajutiste 
käsunduslepingute alusel füüsilistest isikutest teenuse osutajaid, reservõppekogunemistele kutsutuid, 
välisteenistujate abikaasasid) ega Teabeameti isikkoosseisu. 
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Kaitseministeeriumi valitsemisala keskmine brutopalk oli 2012. aastal Eesti keskmisest 
brutopalgast ca 20,5% võrra kõrgem. Samas, palgad ei ole taastunud veel majanduslanguse 
eelsele tasemele, 2012. aasta valitsemisala keskmine sissetulek moodustas 2008.aasta tasemest 
93,5% (1.073 eurot 1.148 eurost). Eesti keskmine kuu brutopalk ületas 2008.aasta taseme juba 
eelmisel, 2011.aastal (2008 Eesti keskmine brutopalk kuus oli 825 eurot, 2011 aastal 839 eurot).  
 
Personalivoolavus tegevväelaste osas oli 2012. aastal jätkuvalt kõrge olles Kaitseväes 11,6% ja 
Kaitseliidus 17,5%. Üks olulisimaid mõjutegureid oli 01.09.2012 jõustunud kõrghariduse nõue 
ohvitseridele, mis enim puudutas Kaitseliidus teeninuid ohvitsere, samas võib tõdeda, et senised 
muudatused nõude rakendamise tähtaja edasilükkamise osas (esimene jõustumistähtaeg oli 
01.09.2003) mõjutasid oluliselt kõrgharidusega ohvitseride hulka – paljud ohvitserid jõudsid 
omandada nõutava hariduse. 2012. aasta jooksul esitati Kaitseväe ja Kaitseliidu poolt Kaitseväe 
Värbamiskeskusele värbamistellimusi 593 tegevteenistuskoha täitmiseks. Arvestades 2013. 
aastal jõustuvat uut kaitseväeteenistuse seadust, mille raames nähakse ette tegevväelaste 
palgatõusu on oodata voolavuse vähenemist. 
 
Ajateenijate baasil reservüksused said eelneval aastal komplekteeritud vastavalt riigikaitse 
arenguplaanile. 2012. aastal asus ajateenistusse 3406 kutsealust, mis on viimase 11. aasta 
kõrgeim arv. 2012. aastal lõpetas ajateenistuse ja määrati sõjaaja ametikohtadele 3301-st 
ajateenijast 2593 ajateenijat, kes olid asunud ajateenistusse 2011 juuli kuni 2012 jaanuar. 
 
Ajateenijate toetuse suuruste osas 2012. aastal muutusi toimunud ei ole. Kuigi Vabariigi Valitsuse 
määrustega kehtestatud kaadrikaitseväelaste palgatasemed ja auastmetasud on jäänud 2009. 
aasta tasemele toimus kaadrikaitseväelaste palga osas restruktureerimine sisemiste ressursside 
arvelt, mis väljendus mõningases palgatõusus, palgatõusu alla on sisse loetud ka nt auastmetasu 
suurenemine, staažiga tõusev palk.  
 
Valitsemisala üleselt tsiviilteenistujate värbamisega probleeme ei esinenud. Kaitseministeeriumi 
valitsemisala asutused omavad tööjõuturul teatavat prestiiži ja seega on konkursside osalus 
kõrge. Pigem on tööjõuturul puudus riigikaitsega tihedalt kokkupuutuvate valdkondlike 
teadmistega inimestest, seega on ametnike osas ette nähtud toetav koolitussüsteem. 
 
Tegevväelaste värbamise sihtgrupp on peamiselt ajateenistuse läbinud reservväelased. 
Tegevväelaste värbamist mõjutab otseselt ajateenistuses läbiviidav väljaõpe ja selle käigus 
kujunev suhtumine Kaitseväkke. Võtmeküsimus on siin ajateenistuse vajalikkuse rõhutamine 
avalikkuse hulgas ja ka ajateenistusele eelnev noormeeste meelsuse kujundamine läbi 
riigikaitseõpetuse läbiviimise koolides või nende kutsumine Kaitseliidu eriorganisatsioonidesse. 
RKAK 2013-2022 on ette nähtud tegevväelaste arvu suurendamine tänase 3100 asemel 3600, 
keskmine juurdekasv 50 aastas. Ettenähtud värbamisplaan on reaalne ja see tugineb 
ajateenistusse kutsutavate kutsealuste arvu tõusul (senise 2500 asemel 3200 kutsealust aastas) 
ja läbipaistval ja motiveerival palgasüsteemil. 
 
2013. aasta aprillist jõustuva uue kaitseväeteenistuse seadusega nähakse ette 
kaadrikaitseväelaste palgareformi sarnaselt avaliku teenistuse seaduses sätestatuga, senised 
teenistustasu komponendid (astmepalk, diferentseerimine, auastmetasu) liidetakse ja sellest 
kujuneb põhipalk. Teenistustasude tõusuks on 2013. aastaks personalieelarvesse eraldatud 
täiendavalt 18,7%. 
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Olulisemad finantsnäitajad  
       

  2012 2011 2010 2009 2008 

            

BILANSINÄITAJAD (tuh €)          

Bilansimaht 439 612 410 723 404 689 423 458 383 537 

Bilansimahu kasv 7,0% 1,5% -4,4% 10,4% 4,6% 

s.h. käibevarad aasta lõpus 28 411 22 974 17 488 25 483 27 730 

põhivarad aasta lõpus 411 201 387 749 387 201 397 975 355 807 

Kohustused aasta lõpus 227 956 243 031 212 801 199 579 143 603 

Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta lõpus 211 656 167 692 191 888 223 879 239 934 

            

TULEMIARUANDE  NÄITAJAD (tuh €)          

Tegevustulud 12 552 8 446 8 252 25 775 8 272 

Tegevuskulud -294 567 -295 645 -278 343 -301 543 -246 533 

s.h  tööjõukulud -76 476 -69 193 -64 394 -66 688 -73 568 

eripensionid ja pensioni suurendused 27 557 -28 533 -23 695 -32 447 0 

majandamiskulud -208 128 -159 351 -156 542 -167 609 -140 596 

antud  toetused -37 520 -38 568 -33 712 -34 799 -32 369 

Tegevustulem -282 015 -287 199 -270 091 -275 768 -238 262 

Finantstulud ja -kulud -13 610 -11 392 -9 796 -7 599 107 

            

MUUD NÄITAJAD          

Töötajate keskmine arv 1 4 317 4 296 4 197 4 110 3 900 

Asutuste arv  6 6 6 6 18 

Põhivarainvesteeringud (tuh €) -71 738 -51 995 -46 392 -83 724 -92 328 

            
EELARVE JA SELLE TÄITMISE NÄITAJAD 
(tuh €)          

Tulude eelarve maht 3 582 6 358 6 377 20 837 20 713 

Tulude eelarve täitmine 3 839 7 440 7 673 21 367 7 510 

Kulude eelarve maht -358 401 -295 932 -261 124 -296 352 -358 754 

Kulude eelarve täitmine -341 400 -279 818 -251 630 -289 348 -331 075 

Finantseerimistehingute eelarve maht -214 -204 -535 -434 -411 

Finantseerimistehingute eelarve täitmine2 -228 -206 -1 767 -449 -398 

            

SUHTARVUD         

SKP (jooksevhindades, Statistikaamet) (tuh €) 16 998 190 15 951 360 14 322 700 13 761 680 16 235 060 

Kaitsekuludeks eraldatud riigieelervest3(tuh €) 339 877 279 946 248 864 256 022 293 651 

Kaitsekulude muutus (tuh eurot) 59 931 31 082 -7 159 -37 628 22 305 

Kaitsekulude muutus (%) 21,4% 12,5% -2,8% -12,8% 8,2% 
Jooksva aasta riigieelarvest 
kaitseotstarbelisteks kuludeks ja 
finantseerimistehinguteks eraldatud vahendite 
maht SKP-st 2,00% 1,75% 1,74% 1,86% 1,81% 

 
1 Töötajate keskmine arv ei sisalda andmeid Teabeameti kohta; sisaldab koosseisuväliste töötajate arvu.   
2 Finantseerimistehingute eelarve täitmine kajastab ka riigihangete tagatisrahade liikumisi (kohustuste suurenemised ja 
vähenemised), finantseerimistehingute eelarvesse tagatisrahasid ei planeerita.      
3 "Kaitsekuludeks eraldatud riigieelarvest" summa kajastab jooksva aasta riigieelarve seadusega Kaitseministeeriumile 
eraldatud kulude eelarvet ja finantseerimistehingute eelarvet, ei sisalda välisabivahendeid. Summa näitab Eesti riigi panust 
kaitseeelarvesse.      
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Makromajanduslik olukord ja mõjud kaitse-eelarvele  
 
Statistikaameti andmete põhjal kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2012. aastal varasema 
aastaga võrreldes 3,2%.  
 
2012. aastal oli SKP jooksevhindades 17,0 miljardit eurot. Aasta esimeses kolmes kvartalis 
panustas majanduskasvu kõige rohkem ehituse tegevusala. IV kvartalis tõusis majanduskasvu 
suurimaks mootoriks veonduse ja laonduse tegevusala, mida mõjutas kõige rohkem 
maismaaveonduse ja veetranspordi lisandväärtuste kasv. 
 
 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala 2012. aasta eelar ve kujunemine 
 
Valitsusliidu programmiga aastateks 2007-2011 saavutati kokkulepe viia kaitsekulutused järk-
järgult 2%-ni SKP-st 2010. aastaks, uue valitsusliidu tegevusprogrammi 2011-2015 kohaselt 
aastaks 2012. 
 
Kaitseministeerium taotles 2012. aasta kaitsekulude viimist 2%-ni SKP-st, esitades valitsemisala 
eelarve projekti 2011.aasta kevadel Rahandusministeeriumile summas 335,57 mln eurot (sh  
finantseerimistehingud 0,214 mln eurot). 2011. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt lisandus 
kaitsekuludele 5,3 mln eurot, kokku moodustas kaitse-eelarve 340,88 mln eurot (sh 
finantseerimistehingud 214,4 tuh eurot). 2012. aasta riigieelarve seaduse muudatusega (sügis 
2012) vähendati Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvet 1 mln euro võrra.  Võrreldes 2011. 
aasta eelarvega suurenes valitsemisala eelarve 2012. aastal 59,9 mln eurot ehk 21,4%. 
Statistikaameti poolt avaldatud  tegeliku sisemajanduse koguprodukti alusel (seisuga 11.03.2013), 
mis on 16,998  mld eurot (SKP jooksevhindades) jäi Eesti 2012. aasta kaitsekulutuste tegelik tase 
2%.  2012. aasta kaitseeelarve jagunemisest kululiikide lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel. 
 
 

Kululiigid 2011 2 012 Muutus % 
osakaal 

eelarvest’12 

Personalikulud 69 766 992 76 171 470 9,18% 22,41% 

Majandamiskulud 58 320 992 67 546 069 15,82% 19,87% 

Erivarustuse hanked 63 893 957 99 153 512 55,18% 29,17% 

Investeeringud 33 021 715 34 995 776 5,98% 10,30% 

Eraldised 41 256 329 45 680 570 10,72% 13,44% 

Muud kulud 13 482 125 16 115 603 19,53% 4,74% 

Finantseerimistehingud 203 629 214 429 5,30% 0,06% 

Kokku 279 945 739 339 877 429 21,41% 100,00% 
 
Valitsemisala kogukuludest moodustavad kõige suurema osa erivarustuse hanked 29,17%, 
personalikulud on 22,41% ja majandamiskulud 19,87%, väikseim osakaal on finantseerimis-
tehingutel 0,06%. 
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NATO riikide kaitsekulutuste võrdlus  

Kaitsepoliitika eesmärgiks on tagada Eesti julgeolek ning sõjaline kaitse kõige tõhusamal ning 
tänapäevaseid ja strateegilisi ohte arvestaval moel. Eesti riigikaitse on lahutamatu NATO ja ELi 
kaitsepoliitikast ning selle areng peab toimuma osana rahvusvahelisest tervikust. Eesti sõjaline 
kaitse tugineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO kollektiivkaitsel ning selle arendamine on 
suunatud sõjaliste ohtude ennetamisele ja vajadusel nende tõrjumisele. NATO liikmete ühise 
vastutuse jagamise näiteks on finantsvahendite panustamine kaitsekulutustesse 2% ulatuses 
SKP-st. Eesti kaitsekulutuste osakaal moodustab käesoleval aastal 2% SKP-st, millega tagatakse 
igapäevaste personali- ja tegevuskulude kõrval ka vajalikud investeeringud tehnikasse ning 
kasarmutesse ja harjutusväljadesse. Oma viimaste aastate panusega oleme NATO liikmesriikide 
seas esimese kolmandiku hulgas.  
 
NATO riikide seas on kaitsekulutuste osakaal sisemajanduse koguproduktist olnud läbi aastate 
kõige kõrgem Ameerika Ühendriikidel, ulatudes 2012. aastal 4,8%-ni SKP-st. Eesti on NATO 
liikmesriikide seas neljandal kohal. Protsentuaalselt madalaimad kaitsekulutused on 
Luksemburgil, moodustades SKP-st vaid 0,5%, järgneb Leedu 0,8% ja Läti 0,9%.  
 
 

NATO riikide kaitsekulutuste osakaal SKP-st
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Olulisemad investeeringud   
 
Investeeringud infrastruktuuri arendamisse 
 
2012. aasta infrastruktuuri investeeringute maht oli 31,8 mln eurot. Olulisemad investeeringud 
2012. a jooksul olid alljärgnevad: 
1) Jõudis lõpule Ämari Lennubaasi esmase tegutsemisvalmiduse jaoks vajalike ehitusinvestee-

ringute teostamine:  
a) õhuturbe valvelennukite angaar, meditsiinikeskus, kaubaterminal, tehnikapark, tankla 

ning lämmastiku ja hapniku hoidla ehituse valmimine (kokku 14 mln eurot). Sellega on 
suuremahulised investeeringud Ämarisse lõppenud. Lähiaastatel on plaanis veel 
väikesemahulised investeeringud, mis aitavad tagada Air Police rotatsiooni kohaloleku 
Ämaris. 

b) navigatsiooniseadmete taristu ehituse lõpule viimine (1,1 mln eurot). 
 

2) Kaitseväe logistilise toetuse parandamiseks käivitus Tapa tehnikapargi ehitus, mis sisaldab 
haubitsate, radarite ja autotranspordi remondihalli ning tehnika hoiuplatsi (investeeringu maht 
10 mln eurot), objekti lõplik valmimine on 2013.aasta märtsis. Ettevalmistamisel ka projekti 2. 
etapp, mille raames ehitatakse tankla ning haubitsate halli juurdeehitus. 

 
3) Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppetingimuste parandamine: 

a) valmis harjutusväljade ja lasketiirude arendamise tegevuskava (2013-2022). 
b) valmis Tsiatsungõlmaa lasketiir maksumusega 2,5 mln eurot. 
c) valmisid Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu harjutusvälja ja Kikepera harjutusvälja 

piiritähistused maksumusega 0,26 mln eurot. 
d) käivitusid ulatuslikud projekteerimistegevused, mis tagavad investeeringute tegemise 

järgmises planeerimisperioodis sh. Linnavõitluslinnakud (Kaitseväe keskpolügoon ja 
Klooga harjutusväli), teed (Kaitseväe keskpolügoon ja Sirgala Harjutusväli), Kaitseväe 
keskpolügooni laskeväljad, sihtmärgiala, vaatetornid. 

4) Muhu radaripositsiooni taristu valmimine (investeeringu suurus 4,8 mln eurot).  
5) Viidi lõpule Kuusiku mälestisehise taastamine Kaitseväe kalmistul kogumaksumusega 1 mln 

eurot. 
 
2012. aastal toimus võrreldes 2011. aastaga mõningane ehitushindade tõus. Võrreldes 2011. 
aasta hindadega, kallinesid hinnad läbiviidud hangete raames keskmiselt umbes 5 %. Ettevõtjate 
huvi hangetes osalemise vastu võrreldes 2011. aastaga  ka mõnevõrra suurenes. Endiselt tehti 
märkimisväärsel hulgal ühispakkumusi ja eriti suurt huvi näidati üles projekteerimistööde 
teostamiseks. Tööde kvaliteet oli üldjuhul hea ja tähtaegadest peeti kinni, objektiivsetel põhjustel 
nt. ettenägematute lisatööde ilmnemise tõttu esines ka lepingutähtaegade pikendamisi.  
 
Olulisemad tulevikuinvesteeringud 2013. aastal: 
1)  Ajateenijate elamis- ja olmetingimuste kaasajastamine ja nõuetele vastavaks viimine 2014. 

aasta sügiseks. Eesmärgi saavutamiseks on plaanis renoveerida kasarmud Tapal ja Jõhvis 
ning rajada uued kasarmud Jõhvi, Ämarisse, Miinisadamasse ning Kuperjanovisse. 
Kasarmute valmimine on planeeritud 2014. aasta sügiseks ning investeeringu kogumaht on 
21 mln eurot.  

2)  Ladustamistingimuste tagamiseks käivitatakse 2013. aastal laskemoon ja mobilisatsiooni-
depoo ehitus Lintsis. Ladude lõplik valmimine on planeeritud 2016. aastaks ning 
koguinvesteeringu maht on 37,7 mln eurot. 

3) Väljaõppetingimuste parandamiseks on 2013. aastaks planeeritud olulised investeeringud 
Kaitseväe harjutusväljade arendamisse. Peamised arendused on seotud kaitseväe 
keskpolügooniga, millel on plaanis suurõppuste läbiviimise tagamiseks väljaõppevõimalusi 
oluliselt mitmekesistada. Väiksemad investeeringud on kavandatud ka teistele 
harjutusväljadele, nt Männiku harjutusvälja 600 meetrise lasketiiru rekonstrueerimine, Sirgala 
harjutusvälja teede ja laskeväljade ehitus. 2013. aastal on plaanis investeerida harjutus-
väljadele ja lasketiirudesse kokku 6,2 mln eurot. 

4) Käivitatakse Tõikamäe radaripositsiooni ehitus, mille lõplik valmimine on planeeritud 2014. a 
suveks kogumaksumusega 5,3 mln eurot. 
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Kaitseotstarbelise erivarustuse ja infotehnoloogia investeeringud  
 
Kaitseotsatarbelise varustuse eelarve maht oli 2012. aastal kokku 104,1 mln eurot, millest 
Kaitseministeeriumi kasutuses oli 42,1 mln ja Kaitseväe kasutuses 62 mln eurot.  
  
Kaitsevägi teostas 2012. aastal 116 avatud menetlusega riigihanget, üle 50 kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna ja erandmenetlusega riigihanke menetluse ning üle 88 erineva lihthanke 
menetluse. Märkimisväärselt suurenevad jätkuvalt kaitseotstarbelise erivarustuse elutsükli 
tagamise kulud ja nendega seonduvate riigihangete maht. Kaitseministeeriumi poolt viidi läbi ligi 
40 erinevat hankeprojekti. Suurimateks kaitseotstarbelise varustuse hangeteks olid 2012. aastal 
keskmaaradarite ja liikuvtehnika soetamine.  
 
Keskmaaradar  
Õhuruumi suveräänsus eeldab adekvaatse õhuseiresüsteemi eksisteerimist. Ilma täieliku 
ülevaateta õhuruumis toimuvast ei ole võimalik õhuturbe 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 alustati 2008. aastal koostöös 
Soomega keskmaaradarite ühishanget. Edukaks pakkujaks osutus Thales-Raytheon Systems, 
kellega 2009. aasta juunis sõlmiti hankeleping. Hanke raames soetatakse üks keskmaaradar 
Lääne-Eestisse (2012) ja üks keskmaaradar Lõuna-Eestisse (2014). 2012. aasta lõpus jõudis 
esimene süsteem Eestisse ning alustati paigaldus- ja seadistustöid.  
 
Soomustransportöörid SISU XA-188  
2010. aasta oktoobris allkirjastati Hollandi Kaitsehangete Agentuuriga leping, mille raames hangib 
Eesti Hollandilt soomustransportööre SISU XA-188. Kokku hangitakse Hollandist 81 ühiku 
soomustransportööre, peamiselt jalaväe transpordiks mõeldud masinaid, kuid ka juhtimispunkti- ja 
meditsiinisoomukeid. Hanke koguhinnaks kujuneb ligi 20 mln eurot, mis tasutakse vastavalt 
tarnete toimumisele aastatel 2011-2015. Hange sisaldab enne soomustransportööride üleandmist 
nende hooldust ja remonti Hollandis. Soomustransportöör SISU XA-188 on väliselt ja mitmetelt 
sisemistelt sõlmedelt sarnane Eestile 2004. aastal Soomest hangitud 60 soomukiga SISU XA-
180EST, mis lihtsustab uute soomukite kasutuselevõttu, hooldust ja remonti. Küll aga on uutel 
soomukitel tunduvalt parem soomuskaitse, mis tagab kaitseväelastele parema kaitstuse nii 
käsitulirelvade tule kui ka miinide ja improviseeritud lõhkekehade eest. Soomustransportööride 
hankega täidetakse üks Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 eesmärkidest ehk 1. 
jalaväebrigaadis soomustatud sõidukite arvu suurendamine. 2012. aasta jooksul sai Eesti 
Kaitsevägi kätte 18 soomustransportööri. Lisaks teostati tehnilise dokumentatsiooni tõlkimist ning 
soetati soomukite varuosi ning tööriistu ühtekokku 130 000 euro väärtuses. 
 
Relvastus  
Tankitõrje granaadiheitjad C90 - Hispaania firmaga Instalaza sõlmitud raamlepingu alusel hangiti 
2 partiid erinevate lõhkepeadega C90 granaadiheitjaid ja treeningvarustust kogumaksumusega ca 
2,2 mln eurot. Hankeid kavatsetakse jätkata 2014-2015.  
  
Mistral õhutõrjesüsteemid - 2010. aasta sügisel sõlmiti leping Soome Kaitseministeeriumiga 23 
mm pardakahurite ja Mistral õhutõrje raketisüsteemide treening- ja testimisseadmete ning 
varuosade soetamiseks kogumaksumusega 163 000 eurot. Tarne toimus 2012 aasta algul.  
  
Relvastuse hange Norrast - 2012. aastal  sõlmitud raamlepingu alusel hangiti Norra Kaitseväelt 
soodsatel tingimustel ca 4,3 mln eurot väärtuses väga mitmesugust jalaväe relvastust. Hanget 
jätkatakse 2013. aastal.  
 
Laskemoona hange Austriast - Austria kaitseministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel hangiti väga  
soodsalt padruneid, 81 mm miine ja lõhkelaenguid kogumaksumusega 750 000 eurot. 
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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. 2012. aastal jätkus 
süsteemi väljaehitamine ja arendus 2,5 miljoni euro mahus. Antud projekt jätkub ka aastal 2013, 
kus süsteemi arendusse ja väljaehitamiseks on planeeritud 2,0 mln eurot. 
 
2012. aastal valmis Ämari Lennubaasi ICAO CAT II nõuetele vastavate maandumis-, 
navigatsiooni-, meteo- ja tornisüsteemide paigaldamiseks. Süsteem võimaldab sooritada 
instrumentaalmaandumisi ka väga halbade ilmastikuolude korral. Projekti kogumaksumus oli 6 
mln eurot. 
  
Raadiojaamade hankimine- 2012. aasta jooksul hangiti valdkonnas tuntud tootjatelt mitusada 
käsi- ja autoraadiojaama.  
  
Maaväe varustus  
Tulejuhtimisvarustus- eesmärgiks on hankida kaitseväe suurtüki- ja miinipildujaüksustele 
sihtmärkide avastamiseks, identifitseerimiseks ning tuletegevusteks vajalik sihtmärgi andmete 
mõõtmise ja edastamise seadmete süsteemne lahendus, mis võimaldaks sihtmärkide avastamist 
erinevates ilmastiku- ja valgusoludes vastava andmestiku kiiret ja täpset edastamist.  2010. aastal 
sõlmitud raamlepingu alusel Šveitsi firmaga  Vectronix tarniti 2012. aastal varustust 
kogumaksumusega ca 1 mln eurot. Hange jätkub aastatel 2013-2015. 
  
Aasta jooksul viidi lõpuni kaks liikuvtehnika hanget Hollandist  ja Saksamaalt (maksumus kokku 
ca 7,5  mln eurot, millest enamik kuulub tasumisele 2012. aastal). Hangitud tehnikat kasutatakse 
operatiivstruktuuri motoriseerimiseks suurõppusel SIIL 2015. Lisaks sellele hangiti uusi 
maastureid, mahtuniversaale, ATV-sid ja sõiduautode haagiseid kogumaksumuses 380 000 eurot. 
  
Pioneeripataljonile hangiti 1 roomikekskavaator (hanke maksumus: 176 000 eurot). Ekskavaatorit 
kasutatakse pataljoni ajateenijate väljaõppes ning rutiinsete tööülesannete täitmiseks. 
 
Ämari Lennubaasi rajahooldusteenistuse varustus- Kaitseministeerium sõlmis 2012. aastal kolm 
lepingut Ämari Lennubaasi rajahooldusteenistuse varustamiseks kaasaegsete ja lennuvälja 
opereerimise seisukohast hädavajalike erimasinate ostmiseks. Ämari Lennubaasi lennuliiklusala 
hoolduseks sõlmiti hankeleping ratastraktorite ja nende lisavarustuse ostmiseks. 
Perroonteenindusmeeskonnale osteti laotõstuk ja sõlmiti leping frontaallaaduri soetamiseks. 
Tuletõrje- ja päästemeeskonna varustamiseks sõlmiti hankeleping päästeautode soetamiseks.  
  
Kaitseväe kaitseotstarbelise erivarustuse hangetest oli raskuspunktiks nii relvade kui ka erinevate 
sõidukite (maismaa ja meresõidukid) remondi- ja hooldusteenuse hanked. Jätkusid EOG 
(Erioperatsioonide Grupp) mahukad hanked. Ühishangete osas on Rootsi FMV-ga käimas 
magamiskottide hange, 2012 sai tuvastatud veel vähemalt 20 reaalset ühishanke objekti ja need 
on kavandatud teostuma 2013-2015 aastatel. See puudutab ennekõike sõdurite 
individuaalvarustust ja osaliselt ka üksusevarustust. 
 
Sidealaste infosüsteemide hanked  
Hangete Infosüsteemi (HIS) juurutamine parandamaks haldusala hangete läbiviimist, haldamist 
ning planeerimist. 2012. aastal jätkus HIS juurutamine Kaitseministeeriumis. Kaitseministeeriumi 
hangete osakonnas alustati HIS kasutamist. 2013 aasta jooksul jätkub süsteemi arendamine ning 
laialdasem kasutuselevõtt. Jätkus Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu IBM tarkvaral põhineva 
dokumendihaldussüsteemi täiendav arendamine. Samuti jätkus strateegilise ning Kaitsejõudude 
laivõrgu arendamine ja osaline uuendamine.  
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Ülevaade valitsemisalas või valitseva mõju all olev ate 
muude juriidiliste isikute kohta 
 
 

Kaitseliit 
 
Organisatsioon  
 
Kaitseliit, avalik-õiguslik juriidiline isik,  on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, 
sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev  riigikaitseorgani-
satsioon, mis allub kaitseväe juhatajale. Kaitseliitu kuuluvad eriorganisatsioonidena Naiskodu-
kaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred.  
 
2012. aasta lõpu seisuga oli Kaitseliidus kokku 22 508 liiget, sh Kaitseliidu liikmeid oli 13 814, 
Naiskodukaitsesse kuulus 1 835, Kodutütarde organisatsioonis 3 547 ning Noortes Kotkastes 
3312 liiget. Senist kasvutrendi ja kodanikuühiskonna aktiviseerumist arvestades on eeldatav ka 
järgmistel aastatel liikmeskonna kasvutrendi jätkumine. 
 
Ülevaade Kaitseliidu peamistest tegevustest 
 
Iga-aastase väljaõppe eesmärgina jätkus Kaitseliidu baasil moodustatavate sõjaaja üksuste 
komplekteerimine, varustamine ning väljaõpetamine. Moodustatud üksustele korraldati 
korrapäraselt reservõppekogunemisi. Erinevalt varasematest aastatest, korraldas Kaitseliit 
seekord väljaõpet ja reservõppekogunemisi üksnes oma liikmetele. Staabiõppused viidi läbi 
kõikides piirkondades eesmärgiga harjutada malevate ning kaitseringkondade vahelist koostööd, 
planeerimist ja juhtimist. Kaasajastati relvaregister ning jätkati, koostöös Kaitseväega, varustuse 
määramist Kaitseliidu poolt ettevalmistatavatesse sõjaaja üksustesse. Jätkus 
formeerimisstruktuuride väljaõpe, mille kulminatsiooniks oli kontrollõppus „Suur Vanker 2012“, kus 
osalesid kõikide malevate formeerimisstruktuurid. Aasta jooksul viidi malevates läbi 673 erinevat 
laskeharjutust, milledel kokku osales 9 283 kaitseliitlast.  
 
Kaitseliidu Koolis ja kooli egiidi all viidi läbi 47 erinevat kursust, mille läbisid kokku 599 
kaitseliitlast. Lisaks sellele toimusid täiendavalt juhtimise ja väljaõppe alased koolitused nii 
Kaitseliidu teenistujatele kui vabatahtlikele. 
 
Tagati määratud objektide valve korraldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Jätkus koostöö 
ja väljaõppe korraldamine tsiviilstruktuuridega (Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet). 
Avalikest üritustest olulisematest valmistati ette ja viidi läbi Võidupüha paraad ja Maakaitsepäev 
Pärnus ning maakaitsepäevad teistes linnades/asulates. 2012. aasta jaanuaris viidi läbi UTRIA 
dessant koostöös  MTÜ-ga „Sõjalis-sportlik selts Erna“. Võistluse „Erna Retk“ asemel on välja 
töötamisel uus rahvusvahelise sõjalis-sportliku võistluse kontseptsioon.  
 
Kaitseliidu seaduse raames töötati välja rakendusakt Küberkaitseliidu kasutamiseks tsiviilvõimude 
toetamisel, hõlmates sh ka väljaõppe ja õppuste korraldamist. 
 
Infrastruktuuri arendamisel oli põhirõhk suunatud planeeringute ja projektdokumentatsiooni 
koostamisele, relvastuse hoiutingimuste vastavusse viimisele ja ladustamisvõimekuse 
suurendamisele. Olulisematest infrastruktuuriobjektidest valmis lasketiir Haapsalus, avati Tallinna 
Maleva ja Kaitseliidu Peastaabi ühine tagalakeskus ning valmis tagalakeskus Tartu malevas. 

 
2012. aastal viidi läbi koostöös Kaitseväe Logistikakeskusega määratud hanked, millega varustati 
Kaitseliidu malevaid väljaõppe- ja isikukaitsevahenditega sh erinevatele tuletoetusüksustele 
(tankitõrjekahurite ja miinipilduja meeskondadele). Malevates esmase laskeväljaõppe saamise ja 
laskevõistlustel osalemise tagamiseks viidi läbi 5,6mm sportpüsside ja –püstolite hange. 
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Kaitseliidu keskorganite kõige olulisemaks ülesandeks oli 2012. aastal Kaitseliidu seaduse ja 
kodukorra menetlemine. Kava kohaselt peab Kaitseliidu uus seadus kehtima hakkama 1. aprillist 
2013 ning koos sellega ka suurem osa vajalikest rakendusaktidest.  
 
2012. aastal kinnitati Naiskodukaitse arengukava aastateks 2012-2015. Toimunud on 
välitoitlustamise, staabiassistentide ja avalike suhete erialakursused. Naiskodukaitse liikmed 
osalesid formeerimisel, Kaitseliidu ürituste tagamisel ning tegutsesid noortejuhtidena. Aasta 
jooksul kasvas liikmete arv 87 võrra, tõustes 1 835 liikmeni. 
 
Kodutütred tähistasid 2012. aastal oma 80. aastapäeva. Kuna aasta jooksul toimus 
organisatsiooni liikmete mõningane vähenemine (-27), siis hakati pöörama suuremat  tähelepanu 
üritustel osalemise aktiivsuse tõstmisele. Kokku kuulub Kodutütarde organisatsiooni 3 547 liiget. 
 
Noorkotkaste koolitusnõuded rühma tasemel on kinnitamisel ning need rakendatakse 2013. 
aastal. 1989 - 2012 aastate ajalooraamatu koostamise protsess jätkub vastavalt püstitatud 
graafikule. Erikatsete sooritamine malevates ja rühmades on jäänud 2011. aasta tasemele, 
suurusjärgus 350 katsesooritust aastas. Organisatsiooni liikmeskond kasvas aasta jooksul 218 
liikme võrra, tõustes 3 312 liikmeni. 
 
Kokkuvõtteks võib  märkida, et Kaitseliidu areng on olnud stabiilne ja ühiskonna ootuseid õigustav 
ning saavutati 2012. aasta peamised eesmärgid. Kaitseliidu liikmeskonna kasvutempot võib 
ühiskonna sotsiaalsete trendide taustal pidada heaks, kuid aktiivsete liikmete arvu suurenemiseks 
tuleb täiendavalt tööd teha ning Kaitseliidu nähtavust ühiskonnas suurendada. 2012 aastal on 
suudetud täita suurem osa määratud sõjalistest ja laiapindse riigikaitsega seotud ülesannetest. 
 
Riigivara üleandmine 
 
2012. aastal anti Kaitseliidule üle riigivara järgmiselt: 
 
Rahalise toetusena eraldati 2012. aastal Kaitseministeeriumi eelarvest Kaitseliidu tegevuseks 
kokku 25.629,7 tuh eurot. 
 
Mitterahalise sihtfinantseeringuga anti üle Kaitseliidule 2 kinnistut (Tartu maakonnas Tähtvere 
vallas Kardla külas Kardla baasi kinnistu ja Lääne maakonnas Risti vallas Piirsalu külas 
Tormimaru kinnistu )  koos oluliste osadega maksumusega 7 tuh eurot ning relvad ja 
raadiojaamad jääkväärtuses 99 tuhat eurot (vt raamatupidamise aruanne lisa 11). 
 
 
Kaitseliidu majandustulemused  
(tuhandetes eurodes) 
            2012          2011    
 
Tegevustulud   (+) 24 347       (+) 24 915       
Tegevuskulud   (-)  22 990        (-) 21 451   
Finantstulud ja -kulud  (+)        18                (+)      578     
Aruandeaasta tulem   (+)   1 375                (+)   4 042   
 
Varad kokku          28 836          26 150          
 sh käibevara              5 886            3 515            
 sh põhivara            22 950          22 635         
Kohustused               3 624            2 313           
 sh lühiajalised              3 341            2 012 
 sh pikaajalised                 283   301             
Netovara            25 212          23 837          
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OÜ E-Arsenal  
 
Osaühingu E-Arsenal asutas AS Erika Neli 30.09.2009 osakapitaliga 40 000 krooni. OÜ E-Arsenal 
asutati eesmärgiga lahutada ASis Erika Neli kinnisvaraga seotud tegevus ettevõtte 
põhitegevusest (mujal liigitamata mehhanismide tootmine ning projektijuhtimine).  Osaühingule E-
Arsenal anti üle ASi Erika Neli põhitegevus koos lepingutega. 
 
21.01.2010. a sõlmisid AS Erika Neli ja Eesti Vabariik Kaitseministeeriumi kaudu osaühingu E-
Arsenal osa ostu-müügilepingu. Makseta väärtpaberitehingu väärtuspäev jõustus 19.08.2011. 
Peale põhjalikku analüüsi 2011 lõpuks jõudis Kaitseministeerium järeldusele, kuna osaühingu E-
Arsenal järele puudub ministeeriumil vajadus, tehakse ettepanek osaühing lõpetada. 
 
Vabariigi Valitsuse 03.05.2012. a korraldusega nr 195 anti kaitseministrile volitus riigi esindajana 
otsustada OÜ E-Arsenal lõpetamine ja kaitseminister otsustas ainuosanikuna 31.05.2012. a 
lõpetada OÜ E-Arsenal ning alustada likvideerimismenetlust. Likvideerijaks määrati juhatuse liige 
Sunne Kägo. 
 
23.08.2012.a esitatud likvideerija majandusaasta likvideerimisaruanne (01.01.2011-31.05.2012) 
on vandeaudiitor Roland Kaurovi poolt kinnitatud 24.08.2012. Auditeeritud likvideerimisaruanne 
on ainuosaniku poolt kinnitatud 27.08.2012 ning äriregistrile esitatud 28.08.2012. 
 
22. oktoobril 2012 esitas osaühingu likvideerija osaühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani 
tutvumiseks nõukogule ja ainuosanikule. Osaühingu lõppbilansi kohaselt, seisuga 15.oktoober 
2012, moodustas netovara 33 eurot ( raha arveldusarvel 33 eurot ja 40 senti).  
 
Jaotusplaani kohaselt oli osaühingul  netovara summas 33 eurot ja 40 senti  ning  bilansiväline 
vara (kaubamärk „E-Arsenal“+kuju) bilansilise väärtusega 0 (null) eurot.  Likvideerimisel järele 
jäänud osaühingu vara otsustati üle anda osaluse valitsejale Kaitseministeeriumile. Osaühingu 
lõppbilanssi ja vara jaotusplaani on 22. oktoobril 2012 kontrollinud vandeaudiitor Roland Kaurov, 
kelle arvates kajastab lõppbilanss kõigis olulistes osades õiglaselt osaühing E-Arsenal 
(likvideerimisel) finantsseisundit seisuga 15.10.2012 kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
Lõppbilanss  ja vara jaotusplaan on ainuosaniku poolt teadmiseks võetud ja kinnitatud 
22.10.2012. 
 
Kaitseministeeriumile  kui osaluse valitsejale on üle kantud summa 33 eurot ja 40 senti ning antud  
üle kaubamärk.  
 
Osaühingu dokumendid (raamatupidamisega seotud dokumendid, lepingud, saabunud/väljunud 
kirjad jm) on hoiule antud OÜ-le Kespri Arhiiv, tähtajaga 31.12.2019. 
 
22.01.2013 esitas likvideerija äriregistrile osaühingu E-Arsenal kustutamisavalduse, mis on Harju 
maakohtu registriosakonna poolt kinnitatud 13.02.2013. 
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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.  
 
Sihtasutuse põhikiri sedastab, et 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. 
 
Uurimisvaldkonnad 
Vastavalt Keskuse 2012. aastal uuendatud visioonile keskenduvad teadusuuringud kahele 
laiemale suunale  –  riigikaitse korraldus ja julgeolekupoliitika – mis mõlemad hõlmavad mitut 
põhiuurimisvaldkonda. 
 
Riigikaitse korraldus (klientide tellimuste alusel) 

• Eesti riikliku julgeoleku planeerimine, institutsioonide arendamine ja juhtimine; 
• Eesti osalus rahvusvaheliste koalitsioonide sõjalistel operatsioonidel; 
• tulevikuseire julgeolekuga seotud teaduse ja tehnoloogia alal. 

 
Julgeolekupoliitika (Euro-Atlandi ja Eesti avalike huvide alusel) 

• Balti- ja Põhjamaade julgeolek (eelkõige Atlandi-üleses kontekstis); 
• küberjulgeolek (poliitilised ja põhimõttelised aspektid); 
• Venemaa (sisepoliitika ja välisjulgeolekupoliitika); 
• energiajulgeolek (Balti- ja Põhjamaades ning laiemalt võetuna Euraasias); 
• idapartnerlus ja Balkani riikide julgeoleku- ja sisereformid. 

 
2012. aasta jooksul valmisid raportid ja analüüsid järgmistel teemadel: kõrgemate riigikaitseliste 
juhtimistasandite korraldamine kaasaegses strateegilises keskkonnas, Balti riikide koostöö 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse vallas, olukord Afganistanis, Afganistani operatsiooni 
panustamine, Afganistani operatsiooniga seotud arengutest USAs ja Suurbritannias, arengud 
Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani, arvamusmonitooring „Avalik 
arvamus ja riigikaitse“, arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust, välismissioonidele 
siirduvate ja sealt naasnute hoiakud ja rahulolu – ESTCOY-13 ja ESTCOY-14 küsitluse 
tulemused, kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlaste küsitluse tulemused, Vene armeereform 2008-
2012, Hiina kasvavad strateegilised ambitsioonid ja nende mõju Euro-Atlandi julgeolekule ning 
Eesti huvid CSDPs3 ja selle tulevikuarengutes.  
 
Lisaks nõustati Kaitseväe Peastaapi ja Kaitseministeeriumi uue riigikaitse arengukava 
koostamisel, täpsemalt metodoloogia osas kuidas määratleda ja järjestada vajalikke sõjalisi 
võimeid ja kulude määratlemise osas.  
 
Aasta jooksul osalesid keskuse teadurid NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) 
SAS paneeli ja Kaitseministeeriumi teadusnõukogu töös ning Bundeswehri Sotsiaalteaduste 
Instituudi „Strategic Cultures“ projektis. Keskuse teadurid osalesid teemapõhiselt ka Kaitse-
ministeeriumi ja Välisministeeriumi jooksvas töös poliitika kujundamisel. 
 
Konverentsid ja seminarid 
Keskus korraldas kokku 13 konverentsi ja seminari, millest suurimad said teoks koostöös 
erinevate partneritega. Peamisteks üritusteks olid 11.-13. mail toimunud Lennart Meri konverents 
„The Future of Democratic Capitalism“, 20. septembril korraldatud ABCD „European Security and 
Defence at a Strategic Crossroads“.  
 
 

                                                 
3 Common Security and Defence Policy of the European Union (EU) 
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Keskus tõi Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitikast huvitatud publiku ette USA asevälisministri William 
J. Burns’i, Suurbritannia küberjulgeoleku küsimuste eest vastutava ministri Francis Maude’i, 
rahvusvahelise kõrge esindaja Bosnias ja Hertsegoviinas Dr Valentin Inzko ning kirjaniku ja 
ajakirjaniku Anne Applebaum’i.  
 
Mitmed seminarid ja üritused korraldati koostöös teiste organisatsioonidega. Koostöös Austria 
suursaatkonna, Välisministeeriumi ja Eesti Välispoliitika Instituudiga korraldati rahvusvaheline 
seminar Lääne-Balkani teemadel. Peamisteks partneriteks olid Kaitseministeerium, GMF Warsaw 
(German Marshall Fund of the United States), Läti rahvusvaheliste suhete instituut, Hollandi 
kaitseakadeemia (Nederlandse Defensie Academie), Islandi ülikool, Friedrich Eberti Fond, 
MGIMO (Moscow State Institute of International Relations), Suurbritannia ja USA suursaatkonnad 
ning Lennart Meri Euroopa Sihtasutus.  
 
Regulaarselt toimusid teadurite loengud Balti Kaitsekolledži ja Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asutuste õppuritele ning Kalevi jalaväepataljonis välismissioonile suunduvatele kaitseväelastele. 
Samuti esinesid keskuse teadurid erinevate ettekannetega Riigikogu riigikaitsekomisjonis ja 
väliskomisjonis, Kaitseministeeriumis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, kõrgematel riigikaitse-
kursustel, Leedu sõjaväeakadeemias ning välismaal korraldatud konverentsidel (After Chicago – 
Small State Strategy on Smart Defence, Small States and Security). Lisaks on toimunud 
sagedased ettekanded koolides ja teistes organisatsioonides.  
 
Keskus osales aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel. Eesti meedias mainiti teda 2012. aastal 
965 korral (2011 vastav arv 648). Keskuse töötajad avaldasid artikleid julgeoleku- ja 
riigikaitseteemadel kokku 34 korral Eesti ajakirjanduses ja 10 korral välismaistes väljaannetes (sh 
USA, Suurbritannia, Soome, Leedu, Poola, Türgi, Ukraina). Keskuse ajaveebi kirjutati 23 artiklit.  
 
Kuuajakirja Diplomaatia väljaandmine 
Kuukiri Diplomaatia ilmus 2012. aastal eestikeelse paberväljaandena 10 korda, millele lisandus 
Lennart Meri Konverentsi puhul maikuus välja antud inglisekeelne erinumber. Eestikeelsetest 
numbritest kaks olid tavapärasest mahukamad topeltnumbrid. Diplomaatia veebiversioon sisaldab 
kõik eestikeelsed artiklid ja enamik artikleid ingliskeelsena. Diplomaatia.ee sai disaini värskendus-
kuuri – uuendatud on logo, menüü stiil, kirjastiil ja alalehtede vormindus.  
 
Organisatsiooni areng 
2012. aasta lõpus oli Keskuses tööl 16 inimest, sh 9 teadurit, kuuajakirja Diplomaatia toimetaja, 
neli administratiivset töötajat (neist kaks osalise tööajaga) ning kaks juhatuse liiget. Alates aasta 
algusest lisandus kaks inimest ja lahkus üks inimene. Pikemat aega oli Keskuses praktikal neli 
inimest. 
 
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus majandustu lemused: 
(tuhandetes eurodes) 
 
     2012    2011 
Tegevustulud   (+)   850   (+)   846 
Tegevuskulud    (-)   909    (-)   800 
Finantstulud ja – kulud  (+)       1   (+)      1   
Aruandeaasta tulem  (-)     58                (+)     47 
 
Varad kokku       217      249    
 sh käibevara       217      206 
  sh põhivara (pikaajaline nõue)          0        43 
Kohustused         58        32 
 sh lühiajalised                                58                                            32 
Netovara                               159                                 217  
  
Kaitseministeerium toetas 2012. aastal Keskuse tegevust läbi riigieelarvelise eraldise. Kokku sai 
Keskus ministeeriumilt 2012. aastal sihtfinantseerimise vahendeid 718,6 tuhat eurot, mis 
moodustas 84,5% Keskuse 2012. aasta tegevustuludest.  
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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 2012. aastal 
 
2012. aastal piirdus koostöö Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega konkurssi „Aasta ohvitser ja 
Aasta allohvitser“ läbiviimisega. Konkursi laiem eesmärk on tunnustada avalikult Kaitseväe ja 
Kaitseliidu kaitseväelast lisaks riiklikele ning Kaitseväe distsiplinaarseaduse alusel kehtestatud 
ergutusmeetmetele ja -liikidele (ergutatakse valdavalt organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega 
seotud ülesannete täitmise eest). Tunnustusega tõstetakse esile tublimaid ohvitsere ning 
allohvitsere (5+5), pärjates nende seast valitud aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri vastava tiitliga 
ning koos sellega kaasneva rahalise preemiaga (aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemia 
2x3200 eurot ja ergutuspreemia 8x650 eurot). Nimetatud konkurss on toimunud alates 2007. 
aastast ja leidnud laialdast kajastamist ka väljaspool Kaitseväega ja Kaitseliitu, näiteks kutsub 
Vabariigi President aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri vabariigi aastapäeva pidulikule vastuvõtule. 
 
Viimasel kahel aastal uusi tegevusi ei ole toimunud, st pärast arvutiklasside valmimist ning pärast 
nende liisinglepingute lõppemist ja üleandmist väeosadele. Sihtasutusega  on arutatud võimalikke 
tuleviku koostööprojekte – arvestades, et ilmselt hetkel jätkuvalt ettevõtjatel rahalisi vahendeid 
sihtasutusele annetuste tegemiseks palju ei ole. On olemas kolm ideed, millega võiks positiivse 
väljavaate korral edasi minna – ettevõtluskoolitus, loodud arvutiklasside uuendamine või 
väeosadele spordiinventari soetamine. 
 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus  majandustulemuse d:  
(tuhandetes eurodes) 
 
             2012            2011            
Tegevustulud   (+)       15,9  (+)       23,9    
Tegevuskulud    (-)       16,3   (-)       24,5   
Finantstulud ja –kulud                    0         (+)  0 
Aruandeaasta tulem   (-)        0,4   (-)         0,6   
 
Varad kokku                  0,7                  1          
 sh käibevara                 0,7    1  
 sh põhivara                          0                0 
Kohustused                  0,5               0,4                    
 sh lühiajalised                 0,5               0,4           
Netovara                  0,2               0,6 
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Rahvusvahelised organisatsioonid 
 
Eesti liikmelisus NATO-s, Euroopa Liidus, ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides 
toob meie riigile kaasa kohustuse panustada organisatsioonide tegevusse ja toimimisse. Rahaline 
panustamine organisatsioonide eelarvetesse ja kuludesse toimub vastavalt riikidele kehtestatud 
kuluosadele (st kohustuslikud liikmemaksud). 
 
1. Rahaline panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetess e 
 
2012. aastal jätkus regulaarne panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse, katmaks Eesti 
liikmelisusest tulenevaid kohustuslikke osamakseid vastavalt Eesti riigi kuluosadele. 
 

a. Eesti osamakse NATO sõjalisse eelarvesse 2012 arvutatuna NATO kogueelarve ja Eesti 
panuse suhtarvuna, oli 0,1004%. Nimetatud kuluosast kaeti NATO juhtimisstruktuuri 
jooksvad kulud ja sõjaliste operatsioonide (nt ISAF) ühiskulud. Kuluosade jaotus oli 
järgmine: missioonid ja operatsioonid (51%), NCSEP (46%), pensionid (3%). 

b. Lisaks panustas Eesti 2012. aastal ühisrahastatavasse NSIP (NATO Security Investment 
Programme) julgeolekuinvesteeringute programmi, kus Eesti panuse suhtarv on 0,1004%. 
Kogumakse NSIP-i oli 2012 382,3 tuhat eurot, millest tehti maksed Lätile ja Bulgaariale. 

c. 2012 jätkas Eesti osamakseid neljateistkümne ÜRO rahuvalvemissiooni rahastamises: 
UNOCI, MINUSTAH, UNDOF, UNFICYP, MONUSCO, UNMISS, UNSOA, UNMIT, 
MINURSO, UNMIK, UNMIL, UNIFIL, UNAMID ja UNISFA. Eesti kuluosa oli 2012. aastal 
0,04%.  Seni kehtinud rahuvalveoperatsioonide makseskaala tähtaeg oli 31.12.2012, kuid  
2012. aasta jooksul ÜRO-s  toimunud arutelud uue makseskaala kohta Eesti jaoks 
muudatusi kaasa ei toonud. 

d.  EL sõjaliste või kaitsepoliitilise tähenduse operatsioonide ühiste kulude rahastamine 
toimub läbi ATHENA mehhanismi, kus riikide osamaksed arvutatakse GNI indeksi alusel. 
2012. aastal oli Eesti GNI indeks 0,12%. Eesti maksab ATHENA üldeelarvesse (st 
käimasolevate sõjaliste operatsioonide ühiskulud), millele lisanduvad aasta jooksul uute 
alustatud sõjaliste operatsioonide esimesed sissemaksed. Eesti ei panusta ATHENA 
mehhanismi kiirreageerimisoperatsioonide eelrahastamisse.  

 
2.  Agentuurid ja muud rahvusvahelised initsiatiivi d  
 
Teiseks  suuremaks  valdkonnaks,  kuhu  2012.  aastal  makseid  jätkasime,  on  agentuurid ja 
organisatsioonid, mis kas aitavad edendada Eestile olulist arendustegevust (nt Euroopa 
Kaitseagentuur EDA) või kus tegeletakse mõne konkreetse Eestile olulise sõjalise võimelünga 
täitmisega (nt NATO ühine seiresüsteem- AGS), NATO strateegilise õhutranspordi initsiatiiv 
(SAC). Strateegilise õhutranspordi initsiatiivi (SAC) kaudu kasutab Eesti oma lennutunde meie 
üksuse transpordiks NATO operatsioonipiirkondadesse (nt ISAF) ja tagasi. NATO ühine 
seiresüsteem (AGS) annab liitlasriikidele detailse maismaapildi kriisipiirkonnas toimuvast. 
  

a. Euroopa  Kaitseagentuur  (EDA  –  European  Defence  Agency)  –  makse koosneb 
kahest osast: a) üldeelarve, millesse panuse suurus sõltub GNI indeksist, mis 2012. 
aastaks oli 0,12%; b) projektide eelarve, mille planeerime endale ise (nt liitumaks mõne 
EDA projektiga). Projektidega liitumist 2012. aastal ei toimunud.   

b. NATO Support Agency (NSPA), tegemist on NATO allstruktuuriga, mille liikmeks oleme 
seonduvalt meie liikmelisusega alliansis. Eesti kuluosa NSPA üldeelarvesse on 0,11%, 
mis jääb samasse suurusjärku ka tulevikus.  

c. Euroopa  Liidu  Satelliidikeskus  (EUSC  –  European  Satellite  Centre) - Eesti maksab nii 
EUSC põhieelarvesse kui ka EUSC pensionite eelarvesse. Eesti osamakse fikseeritud 
kuluosa sõltub aastasest GNI indeksist. 2012 oli see 0,118148%. 2012. aasta makse 
suuruseks oli 15 601 eurot (sh 14 600 eurot põhieelarvesse). 2013. aastal suureneb Eesti 
osamakse 6,91%, mille tulemusel on uus makstav kogusumma 16 763 eurot. 

d. NATO ühine seiresüsteem (NAGSMA)- Eesti osamakse fikseeritud kuluosa on 0,1827%.  
2012. aasta makse suuruseks NAGSMA juhtkomitee administratiiveelarvesse oli 14 tuhat 
eurot.  
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e. NATO  Strateegilise  õhutranspordi  initsiatiiv  (SAC  -  Strategic  Airlift  Capability) Eesti 

kuluosad (SAC MoU-s fikseeritud) eelarve erinevates lõigetes 2012. aastal olid: 1) baasi 
kulud - 1,3857%; 2) operatsioonid - 1,4218%; 3) administratiivkulud - 1,4218%.  

f. Euroopa vedude koordineerimiskeskus (MCCE - Movement Coordination Centre Europe) 
– initsiatiivis osalevad riigid maksavad eelarvesse võrdsed summad, v.a need, kes 
täidavad lisaks ka mingeid tugistruktuuri ametikohti.  2012. aasta makse suuruseks oli 
14 352 eurot.  

g. Balti riikide ühine õhuseiresüsteem BALTNET ja selle juhtimiskeskus Leedus Karmelavas 
– keskuses jälgitakse kõigi kolme riigi õhuruumi ja juhitakse NATO õhuturvet tegevaid 
liitlasriikide hävitajaid. Eesti, Läti ja Leedu katavad juhtimisekeskuse tegevuseelarvet 
ühiselt, mil Leedu tagab täiendavalt vastuvõtva riigi kohustustega kaasnevate kulude 
tasumise. 2012. aasta Eesti osamakse keskuse tegevuskuludest oli 50 192 eurot. 

 
3. Muud initsiatiivid  
 
Eesti jätkab osalemist alljärgnevates rahvusvahelistes organisatsioonides: 
 

a. Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM– Conseil International du Sport Militaire)– 
ÜRO poolt määratav osamakse skaalagrupp ei muutunud, Eesti maksesumma 2012. 
aastal oli 7 600 eurot. 

b. Avatud Taeva Lepingu Konsultatiivkomisjon–  maksame  konsultatiivkomisjoni  kulude 
osamaksu. 2012. aastal olid väljamaksed 2 415 eurot.  

 
4. Eestis paiknevad rahvusvahelised organisatsiooni d  
  
Eestis asub kaks rahvusvahelist organisatsiooni: NATO Küberkaitse oivakompetentsikeskus 
Tallinnas ja Balti Kaitsekolledž Tartus. 
 

a. NATO Küberkaitse oivakompetentsikeskust rahastavad keskuse osalisriigid vastavalt endi 
poolt panustatava personali arvule - kokkulepitud nö peamaks on 20 000 eurot. Sõlmitud 
kokkuleppe kohaselt tasus Eesti aasta esimeses pooles 12 koha eest ja aasta teises 
pooles 14 ametikoha eest, kogusummas 259 040 eurot. Eelarve jagunemine riikide vahel 
jääb ka edaspidi riigile määratud ametikohtade põhiseks (st riik täidab n% ametikohti ja 
maksab n% eelarvest). 

b. NATO ja Euroopa Liidu ning NATO partnerriikide kaitseväelastele sõjalist kõrgharidust 
andvat Balti Kaitsekolledži tegevuseelarvet rahastavad Eesti, Läti ja Leedu ühiselt, ning 
Eesti tagab kolledžile täiendavalt vastuvõtva riigi kohustusega kaasnevate kulude 
tasumise. Eesti-poolne kolledži osamakse 2012. aastal oli 520 756 eurot. Lisaks kulus 
BALTDEFCOLi muudele projektidele (vastuvõtva riigi toetus ja muud 
administreerimiskulud, kahe teaduri kulu, õiguse õppejõu kulu, koolikohtade broneerimine 
Tartu Rahvusvahelises Koolis, abikäeriikide sponsoreerimine BALTDEFCOLi kursustel) 
sihtotstarbeliste eraldistena 200 126 eurot. 

 
5. Kaitsealane abi 
 
Kaitsealase abi andmisel 2012. aastal lähtuti ennekõike 2012 vastu võetud poliitikapaberist „Eesti 
rahvusvaheline kaitsealane koostöö 2013-2016“, mille kohaselt prioriteetseteks sihtriikideks on 
Afganistan ja Georgia. Afganistanis toetasime Afganistani rahvaarmee (ANA) ülesehitusprotsessi. 
Georgia suunal panustasime kahte NATO projekti, millest üks tõhustab Georgia demineerimis- ja 
rehabilitatsioonivõimet ning teine tegeleb Georgia julgeolekusektoris töötavate ametnike koolita-
misega. Sarnaselt varasematele aastatele toetasime Šveitsis asuvaid Relvajõudude 
demokraatliku kontrolli keskust (DCAF) ja Genfi julgeolekupoliitika keskust (GCSP). Kokku kulus 
eelpoolmainitud toetussummade peale 210 000 eurot. 
 
Rahvusvahelistele organisatsioonidele 2012. aastal antud toetuste summad on esitatud raamatu-
pidamise aastaaruande lisas 15.B  “Antud toetused” (aruande lk 54).  
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Kaitseministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade 
tegevusest siseauditi korraldamisel  
 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
  
Asutuse juhil on kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine ning tulemuslik 
toimimine, et toetada asutuse eesmärkide saavutamist ning tagada õigusaktidest kinnipidamine ja 
vara kaitstus. Samuti on asutuse juhil kohustus anda hinnang ministeeriumi kui 
riigiraamatupidamiskohustuslase sisekontrollisüsteemile.  
 
Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb siseauditi ja juhtkonna tööl, väliste hindajate (sh 
Riigikontrolli) arvamustel ja riskide hindamise tulemustel.  
 
Sisekontrollisüsteemi hindamine viidi läbi Kaitseministeeriumis, Kaitseressursside Ametis ja 
Kaitseväes siseauditi eest vastutavate isikute poolt toetudes 2012. aastal läbi viidud auditite ja 
seire tulemustele ning konsultatsioonitegevuste käigus saadud informatsioonile.    
 
Hindan Kaitseministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi üldiselt 
toimivaks, kuid teatud osades parandamist vajavaks.  
 
 
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest  siseauditi korraldamisel 
 
Kinnitan, et Kaitseministeeriumi ning valitsemis- ja haldusala asutuste siseaudiitoritele on tagatud 
tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus 
asutuse ülejäänud tööst.  
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna koosseisus töötas seisuga 31.12.2012 kaks ametnikku. 
Kaitseministeeriumi siseauditi eest vastutav isik oli Aili Murumägi. Lisaks oli ministeeriumi 
valitsemisalas seisuga 31.12.2012 ametis neli teenistujat Kaitseväe Peastaabis, üks siseaudiitor 
Kaitseliidu Peastaabis ning üks siseaudiitor Kaitseressursside Ametis. Kaitseväes on siseauditi 
eest vastutavaks isikuks peaaudiitor Krisi Pungas, Kaitseressursside Ametis Reimo Väärtmaa ja 
Kaitseliidu Peastaabis Marko Roots. 
 
Kaitseministeeriumi siseauditi üksuse tegevus  peab olema olulises osas rahvusvaheliste 
Siseauditi Standarditega vastavuses 2014. aastaks, selle kinnitamiseks viiakse 2013. aasta 
sügisel  Kaitseministeeriumis läbi siseauditi üksuse kvaliteedi sisemine hindamine ja 2014 aasta 
kevadel väline hindamine. Kaitseväes viidi väline hindamine läbi 2012. aasta Kaitseväe siseauditi 
üksus oli üldises vastavuses standarditega.  
 
Hindan ministeeriumi ja valitsemisala siseauditi üksuste töö heaks.  
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE 
 
BILANSS 
 (tuhandetes eurodes) 
 
      Lisa 31.12.2012 31.12.2011 
Varad       
  Käibevara       
   Raha ja pangakontod 3 2 588 882 
   Nõuded ostjate vastu 6.A 460 87 
   Muud nõuded ja viitlaekumised 6.A 1 600 301 
   Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 5 1 448 1 918 
   Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud 6.A 9 674 5 833 
   Varud 7 12 641 13 953 
  Käibevara kokku              28 411 22 974 
          
  Põhivara       
   Osalus sihtasutuses 8 159 217 
   Osalus tütarettevõttes 9 0 9 
   Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6.A 1 490 38 
   Kinnisvarainvesteeringud 10 101 1 976 
   Materiaalne põhivara 11 407 419 383 701 
   Immateriaalne põhivara 12 2 032 1 808 
  Põhivara kokku   411 201 387 749 
Varad kokku   439 612 410 723 
          
Kohustused        
  Lühiajalised kohustused       
   Võlad tarnijatele   6 467 4 011 
   Võlad töövõtjatele   3 730 3 828 
   Maksuvõlad 5 4 157 2 986 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6.B 587 581 
   Lühiajalised eraldised 13 5 052 4 842 
   Laenukohustused 14 0 214 
  Lühiajalised kohustused kokku   19 993 16 462 
          
  Pikaajalised kohustused       
   Eraldised 13 207 963 226 569 
  Pikaajalised kohustused kokku   207 963 226 569 
          
  Netovara   211 656 167 692 
Kohustused ja netovara kokku   439 612 410 723 
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TULEMIARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 
  

      Lisa 
01.01.2012 -
31.12.2012 

01.01.2011 -
31.12.2011 

Tegevustulud         
  Müüdud tooted ja teenused 16 2 245 1 399 
  Saadud toetused  15.A 7 361 6 266 
  Muud tulud        
   Kasum põhivara ja varude müügist   100 51 
   Muud tulud     2 846 730 
   Muud tulud kokku 17 2 946 781 

Tegevustulud kokku     12 552 8 446 
           
Tegevuskulud        
  Antud toetused        
   Sotsiaaltoetused   -6 491 -6 643 
   Muud toetused    -31 029 -31 925 
   Toetused kokku 15.B -37 520 -38 568 
  Tööjõukulud        
   Töötasukulud    -56 124 -50 664 
   Eripensionid ja pensionisuurendused   27 557 -28 533 
   Erisoodustused    -759 -775 
   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   -19 593 -17 754 
   Kokku tööjõukulud 18 -48 919 -97 726 
  Majandamiskulud  19 -117 238 -76 520 
  Muud tegevuskulud 19 -36 828 -29 946 
  Põhivara amortisatsioon ja allahindlus 20 -54 062 -52 885 
           

Tegevuskulud kokku     -294 567 -295 645 
           
Tegevustulem     -282 015 -287 199 
           
Finantstulud ja -kulud        
  Intressikulu kapitalirendilt 14 -4 -11 
  Intressikulu eraldistelt 13 -13 542 -11 458 
  Tulem kapitaliosaluse meetodil 8;9 -67 74 
  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6.C 3 3 

  Finantstulud ja -kulud kokku   -13 610 -11 392 

           

Aruandeperioodi tulem 21 -295 625 -298 591 
              

Siirded   21 295 625 298 591 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 
        Lisa 2012.a. 2011.a. 
Rahavood põhitegevusest       
  Tegevustulem   -282 015 -287 199 
   Korrigeerimised       
    Põhivara amortisatsioon  20 54 062 52 885 
    Käibemaksukulu põhivara soetustelt   9 417 -2 988 
    Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15.A -5 832 -4 890 
    Kasum/kahjum põhivara müügist 17 0 6 
    Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15.B 517 870 
   Kokku korrigeeritud tegevustulem   -223 851 -241 316 
  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: 5;6;7 -5 183 -6 057 
  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: 5;6;13 -28 106 22 567 
  Kokku rahavood põhitegevusest   -257 140 -224 806 
Rahavood investeerimistegevusest       
  Tasutud põhivara soetamisel:       
    Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus  -81 221 -51 995 
  Laekunud põhivara müügist: 17 0 4 
  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   1 261 1 476 
  Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -302 -165 
  Laekunud intressid ja muu finantstulu   3 3 
  Rahavood investeerimistegevusest kokku   -80 259 -50 677 
Rahavood finantseerimistegevusest       
  Tagasi makstud kapitalirendikohustused 14 -214 -204 
  Makstud intressid  14 -5 -13 
  Netofinantseerimine eelarvest   339 324 275 040 
   sh rahalised siirded 21 339 496 271 924 
  Rahavood finantseerimistegevusest kokku   339 105 274 823 
Puhas rahavoog   1 706 -660 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 3 882 1 542 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 2 588 882 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   1 706 -660 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 
    Lisa   
Saldo 31.12.2010   191 888 
  Põhivara ümberhindlus 11 22 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 -24 218 
Kokku muutused   -24 196 
Saldo 31.12. 2011   167 692 
  Põhivara ümberhindlus 10;11 243 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 43 721 
Kokku muutused   43 964 
Saldo 31.12.2012   211 656 

 
 
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Klassi-
fikaatori 
kood Nimetus 

2012 
esialgne 
eelarve1 

2012 lõplik 
eelarve2 

2012 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve 

Üle viidud 
2013 

aastasse 

Asutuse nimetus: Kaitseministeeriumi valitsemisala           

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses     882     

Tulude laekumine 

32 Kaupade ja teenuste müük 138 1 956 1 940 -16 0 

35 Toetused 0 1 524 1 524 0 0 

38 Muud tulud 102 102 375 273 0 

Tulude laekumine kokku 240 3 582 3 839 257 0 

Kulude tasumine 

15 
Materiaalsete ja immateriaalsete varade 
soetamine ja renoveerimine -34 731 -44 856 -38 681 6 175 -6 175 

4 Eraldised -44 755 -46 923 -43 230 3 693 -3 650 

5 Tegevuskulud -245 033 -250 481 -246 667 3 814 -3 747 

6 Muud kulud -16 144 -16 141 -12 822 3 319 -19 

Kulude tasumine kokku -340 663 -358 401 -341 400 17 001 -13 591 

Finantseerimistehingud 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 20 20 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -214 -214 -248 -34 0 

Finantseerimistehingud kokku -214 -214 -228 -14 0 
Riigikassast saadud siirded 342 244   

Riigikassale üle antud siirded -2 749   

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus 2 588   

 
1Veerus on kajastatud 07.12.2011 vastu võetud „2012 aasta riigieelarve seadusega“ kinnitatud summad ilma 
2011. aastast üle kantud jääkideta. 
2Ülevaate 2012 lõpliku eelarve kujunemisest annab raamatupidamise aruande lisa 22. 
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s.h. eelarve täitmise aruanne üksikasutuste lõikes  

Klassifikaatori 
kood Nimetus 

2012 
esialgne 
eelarve 

2012 lõplik 
eelarve 

2012 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve 

Üle viidud 
2013 

aastasse 

Asutuse nimetus: Kaitseministeerium  

Kulude tasumine kokku -101 419  -95 228 -91 049 4 179 -4 132 
4 Eraldised -39 211 -40 907 -37 213 3 694 -3 650 

5 Tegevuskulud -62 208 -54 321 -53 836 485 -482 

Finantseerimistehingud kokku -214  -214 -228 -14 0 
20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 20 20 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -214 -214 -248 -34 0 

Asutuse nimetus: Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri muuseum  

Kulude tasumine kokku -653  -562 -545 17 -17 
5 Tegevuskulud -653 -562 -545 17 -17 

Asutuse nimetus: Seli Tervisekeskus  

  Riigieelarve kulud kokku -469  -480 -463 17 -12 
5 Tegevuskulud -469 -480 -463 17 -17 

Asutuse nimetus: Kaitseressursside Amet  

Kulude tasumine kokku -3 287  -3 309 -3 263 46 -46 
4 Eraldised -275 -261 -261 0 0 

5 Tegevuskulud -3 012 -3 048 -3 002 46 -46 

Asutuse nimetus: Kaitsevägi  

Kulude tasumine kokku -183 960  -197 824 -194 575 3 249 -3 185 
4 Eraldised -5 269 -5 754 -5 754 0 0 

5 Tegevuskulud -178 691 -192 070 -188 821 3 249 -3 185 
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LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARU ANDELE 
 
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kas utatud arvestusmeetodid 
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatu-
pidamistavaga 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 ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas  sätestatud nõuded. 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 
 
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi m uudatused 
 
Alates 01. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga, mille tulemusena Eesti kroon (EEK) 
asendus Euroga (EUR). Sellest tulenevalt konventeeriti raamatupidamisarvestus Eurodesse ning 
2011. aasta ja sellele järgnevate perioodide finantsaruanded on koostatud Eurodes.  
 
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. 
 
 
Arvestuse alused 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Majandus-
tehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 
 
Tehingud välisvaluutas 
 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja 
kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva 
Euroopa Keskpanga 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

39 

 
Finantsvarad 
 
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara 
eest makstud tasu õiglane väärtus. Juhul kui soetatud finantsvara eest tasutakse kohe rahas, 
loetakse selle soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust. Juhul kui tasumine 
toimub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes, loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva 
tasu nüüdisväärtust. 
 
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et 
nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Nõuded kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil. Iga nõude laekumise tõenäolisust on käsitletud individuaalselt. 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.  
 
Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. 
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
 
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel 
perioodidel nõudelt intressitulu kasutades diskontomäära 6% aastas. 
 
Varud 
 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega 
seotud otsestest kulutustest (välja arvatud käibemaks), milleta varud ei oleks praeguses olukorras 
ja koguses. Asutuste vahelist varude üleandmist ja vastuvõtmist ei kajastata varude müügina, vaid 
siirdena. 
 
2010. aastal muudeti kaitseotstarbeliste varude arvestuspõhimõtet. Arvestades riigi raamatu-
pidamise üldeeskirjas tehtud muudatust, kajastatakse kaitseotstarbelised varud, mida kasutatakse 
ainult militaareesmärkidel (v.a strateegilised varud) erandina soetamisel kuludes. Laos ja 
kasutuses olevate varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansivälist arvestust. Bilansivälised 
varud on esitatud raamatupidamisaruande lisas nr 23.  
 
Osalus tütarettevõtjas ja sihtasutuses 
 
Bilansis on kajastatud osalus OÜ E-Arsenal ning osalus SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute 
Keskus netovaras kapitali-osaluse meetodil.  
 
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% tütar-
ettevõtja 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 korrigee-
ritakse 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 1 korter  kaitseministeeriumi bilansis ning pikaajaliste 
rendi-ja hoonestusõiguse lepingutega koormatud kinnistud. Kaitseväelastele antud tööandja 
eluruume ei kajastata kinnisvarainvesteeringutena (kajastatakse materiaalse põhivarana), kuna 
tööandja eluruumid ei vasta riigi raamatupidamise üldeeskirja tähenduses 
kinnisvarainvesteeringute mõistele. Tööandja eluruume ei rendita renditulu teenimise eesmärgil  
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ega hoita turuväärtuse tõstmise eesmärgil vaid kasutatakse kaitseväe põhitegevuses vastavalt 
teenistuslikule vajadusele. 
 
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 2 000 eurost. Väheväärtuslike varade maksumusega 300 eurot kuni 
2 000 eurot (ilma käibemaksuta) ostuhind kajastatakse kuludes nende kasutuselevõtmise hetkel 
ning arvestus toimub raamatupidamises bilansiväliselt. 
 
Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele juhul, kui 
need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning 
kulutuste maksumus on vähemalt 2 000 eurot (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. 
 
Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, hävimine, 
kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus. Varade allahindlust kajastatakse koos 
amortisatsiooniga. 
 
Ümberhindlused 
 
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. 2012. aastal läbi viidud  materiaalse põhivara 
ümberhindlus on esitatud raamatupidamisaruande lisas nr 11. 
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Immateriaalne põhivara 
 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta 
ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetus-
maksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset 
meetodit. Uutel varadel  määratakse eeldatava kasuliku eluea normid vahemikus 2 - 20 aastat. 
  
Üldjuhul kajastatakse uurimis-ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel 
tehtavates tegevustes. 
 
Finantskohustused 
 
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finants-
kohustuse 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 usaldus-
väärselt 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. 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

42 

 
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 
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 eurodes) 
 

  Tulemiaruande näitajad  Bilansi näitajad  

 
Tegevus- 

tulud 
Tegevus- 

kulud 

Finants- 
tulud ja -

kulud Varad 
Kohus- 
tused Netovara 

2011 
            

Kaitseministeerium 3 055 -78 467 -11 223 63 872 228 045 -164 173 

Teabeamet  2 -15 103 -26 11 539 1 174 10 365 

Kaitseressursside Amet 45 -3 221 -30 1 261 751 510 

Kaitsevägi 5 359 -197 710 -113 330 723 13 020 317 703 

Laidoneri Muuseum 2 -622 0 2 436 24 2 412 

Seli Tervisekeskus 5 -544 0 892 17 875 

Elimineerimised -22 22 0 0 0 0 

Kokku 8 446  -295 645 -11 392 410 723 243 031 167 692 

2012 
            

Kaitseministeerium 4 287 -30 236 -13 393 72 697 210 549 -137 852 

Teabeamet  67 -10 461 -24 13 758 1 253 12 505 

Kaitseressursside Amet 35 -3 385 -33 1 264 659 605 

Kaitsevägi 8 174 -249 192 -160 348 361 15 456 332 905 

Laidoneri Muuseum 1 -763 0 2 708 31 2 677 

Seli Tervisekeskus 6 -548 0 831 23 808 

Elimineerimised -18 18 0 -7 -7 0 

Kokku 12 552 -294 567 -13 610 439 612 227 964 211 648 

 
 
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid 
 (tuhandetes eurodes) 
 
  31.12.2012 31.12.2011 
Arvelduskontod pankades 2 588 882 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 2 588 882 

 
Riigiasutustel on lubatud kasutada krediidiasutustes arvelduskontosid erandjuhul rahandusministri loal. 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas on avatud iseseisvad arvelduskontod Teabeameti ning Eesti Vabariigi 
Alalise Esinduse NATO juures tegevuse finantseerimiseks.  Pangakonto liikumistena kajastatakse ka e-
riigikassas toetuste, tulu majandustegevusest ning tagatiste konto laekumised ning ülekanded. 
 
 
 
 
. 
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Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
 (tuhandetes eurodes) 
 
4.A.  Nõuded ja kohustused 

  2012 2011 

  
Lühiajalised 

nõuded 
Lühiajalised 
kohustused 

Lühiajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 460 4 171 2 175 2 999 

   s.h Maksu- ja Tolliamet 1 448 4 149 1 918 2 984 

Kohalikud omavalitsused 203 5 5 5 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 3 654 2 903 5 

   s.h Kaitseliit 2 696 0 817 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 54 438 110 441 

Avaliku sektori üksused kokku 5 371 4 616 3 193 3 450 

Sidusüksused 0  17 17 21 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 5 371 4 616 3 210 3 471 

 
4.B.  Tulud ja kulud 

  2012 2011 

  
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 

Finants-
tulud ja-

kulud 
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 

Finants-
tulud ja-

kulud 

Riigiraamatupidamis-kohustuslased 31 -28 542 0 30 -18 822 0 

        s.h Maksu- ja Tolliamet 0 -28 199 0 0 -17 825 0 

Kohalikud omavalitsused 8 -423 0 6 -168 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 62 -24 134 0 86 -24 507 0 

          s.h Kaitseliit 61 -23 879 0 79 -24 303 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 94 -5 181 -67 23 -4 587 75 

Avaliku sektori üksused kokku 241 -58 280 -67 145 -48 084 75 

Sidusüksused 6 -216 0 0 -225 0 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 247 -58 496 -67 145 -48 309 75 
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Lisa 5 Maksunõuded ja kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Maksude ettemaksed Maksukohustused 
Maksuliik  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Käibemaks     861 92 
Sotsiaalmaks     2 036 1 821 
Üksikisiku tulumaks     911 784 
Töötuskindlustusmaks     211 185 
Kogumispension      86 55 
Erisoodustusmaks     44 46 
Loodusressursside kasutamise kohustus     8 3 
Tollimaks 2 218 0 0 
Ettemaksukonto jääk 1 446 1 700 0 0 
Kokku  1 448 1 918 4 157 2 986 

 
 
Lisa 6 Muud nõuded ja kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 
6.A Nõuded 
  31.12.2012 31.12.2011 
Lühiajalised nõuded     
Nõuded ostjate vastu 477 104 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu -17 -17 
Kokku nõuded ostjate vastu 460 87 

  
Muud nõuded ja viitlaekumised:  31.12.2012 31.12.2011 
Viitlaekumised 1 1 
Nõuded toetuste ja siirete eest (vt lisa 15.A) 45 15 
Kinnipidamised töötasudest 2 2 

Makstud tagatisdeposiidid1 143 183 

Muud nõuded2 1 411 101 
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded -2 -1 
Kokku muud nõuded ja viitlaekumised 1 600 301 
1Makstud tagatisdeposiitidena on kajastatud välisteenistuses olevatele teenistujatele  
üüritud korterite deposiidid (kokku 66 deposiiti). 
 
2Kirjetel muud nõuded ja kohustused kajastatakse tulenevalt riigisaladuse kaitse tagamise 
nõuetest, koondatuna ka julgeolekuasutuste (Teabeamet) nõuded ja kohustused. Muude 
nõuete kogusummast moodustavad Teabeameti nõuded 2,5% (35 tuhat eurot). Muude 
nõuete oluline suurenemine (1 310 tuhat eurot) võrreldes eelneva aruandeperioodiga on 
tingitud järgmistest nõuetest: 

• leppetrahvi  nõue firmale Thales-Raytheon Systems Company S.A.S summas 1 233  
tuhat    eurot kahe õhuseire radarisüsteemi hankelepingu täitmisega viivitamise eest  
(vt ka lisa 17); 
• nõue ettevõttele Sans Souci s.r.o summas 113 tuhat eurot.  
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  31.12.2012 31.12.2011 
Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud:     
Ettemakstud toetused (vt lisa 15.B) 3 005 1 038 
Kulude ettemaksed töövõtjatele 583 625 

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud3 6 086 4 170 
Kokku ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide 
kulud 9 674 5 833 
3 Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse ettemaksed  kaupade ja 
teenuste eest, mida kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil. 
 
Olulisemad muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 
       •  Harris RF Communications-le 507 tuhat eurot raadiojaamade eest; 

 •  Robinson Helicopter Company´le summas 505 tuhat eurot kopteri R44 K-66 remondi     
eest vastavalt sõlmitud lepingule; 

       •  Erioperatsioonide üksuse väljaõppe kulud summas 685 tuhat eurot; 
       •  NATO Support Agency-le 443 tuhat eurot miinijahtija Cowen varuosade eest; 
       •  Helikopteri piloodi tüübiõppe lepingu jääk 398 tuhat eurot; 
       •  NATO Support Agency osamaks summas 276 tuhat eurot perioodi 01.-04.2013 eest; 
       •  Teadus- ja arendusprojektide lepingud ülikoolidega kokku summas 867 tuhat eurot. 

 
Pikaajalised nõuded 31.12.2012 31.12.2011 

Muud pikaajalised nõuded4 598 14 
Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus -2 -2 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud5 894 26 
Kokku pikaajalised nõuded 1 490 38 
4Pikaajaliste nõuetena on kajastatud: 

•  Nõue firmale Sans Souci summas 584 tuhat eurot (nõude nominaalne kogusumma  
697 tuhat eurot, millest 113 tuhat eurot kuulub tasumisele 2013 aastal ning kajastatud 
lühiajalise nõudena), vt ka lisa 17; 

•  Nõue kaitseministeeriumi endise töötaja vastu 7 tuhat eurot (nõude nominaalne 
kogusumma 10 tuhat eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2022 aasta); 

•  Kaitseväe töötaja koondamishüvitise tagasinõue vastavalt kohtumäärusele 1 tuhat 
eurot (nõude nominaalne kogusumma 5 eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2014 
aasta); 

•  Kaitseväe töötaja ressursimahuka koolituse tagasinõue 2 tuhat eurot (2 nõuet kokku 
nominaalne kogusumma 3 tuhat eurot , tagasimakse lõpptähtajad on 2015 ja 2016 
aasta); 

•  Nõue kaitseväe töötajale liiklusavariiga tekitatud kahju hüvitamiseks 3 tuhat eurot 
(nõude nominaalne kogusumma 8 tuhat eurot, tagasimakse tähtaeg on 2016 aasta). 

 
5Real „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ on kajastatud: 
      •  Tarkvara litsentsid, mis kantakse kuludesse 2014 aastal 10 tuhat eurot; 

•  Selex Sistemi Integrati S.p.A kohustus tarnida Kaitseministeeriumile 2014 aastal 
radarisüsteem SIR M5E 884 tuhat eurot. 

 
6.B.Kohustused   
Muud kohustused ja saadud ettemaksed:  31.12.2012 31.12.2011 

Tagatistasud6 7 21 
Muud kohustused 580 560 
Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 587 581 
 6Tagatistasudena on kajastatud: 
      • 2012 aastal korraldatud riigihangete pakkumusaegsed tagatised kogusummas 3 tuhat 
eurot; 
    • Paldiski sõdurikodu kohviku rent rendilepingu tagatis 4 tuhat eurot. 

 
6.C.Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt    
Muud finantstulud:  31.12.2012 31.12.2011 
Intressitulu deposiitidelt 2 2 
Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 1 1 
Kokku muud finantstulud 3 3 
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Lisa 7 Varud 
 (tuhandetes eurodes) 
 
  31.12.2012 31.12.2011 
Mobilisatsioonivarud 4 975 4 717 
Tooraine ja materjalid 684 1 034 
Ettemaksed varude eest 6 980 8 200 
Ostetud kaubad müügiks 2 2 
Varud kokku 12 641 13 953 

 
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 845 tuhat eurot hoitakse teiste osapoolte vastutaval hoiul. 
 
Seisuga 31.12.2012 on tooraine ja materjali varudes kajastatud Kaitseväe põhitegevuseks soetatud kütus-ja 
määrdeained, kuivtoidupakid, toiduained ning puitmaterjal.  
 
Ettemaksed varude eest seisuga 31.12.2012 võrrelduna seisuga 31.12.2011 vähenesid 1 220 tuhande euro 
võrra.  Ettemakseid on teostatud Kaitseväes 5 ja Kaitseministeeriumis 2 lepingu alusel. 
 
Olulisemad varude ettemaksed seisuga 31.12.2012: 
▪  Laskemoon 4 306 tuhat eurot hankijatele Companhia Brasileira De cartuchos ja Instalasa S.A (tarnete 

tähtajad 2013); 
▪  3-D radari hanke lepingu alusel 2 388 tuhat eurot hankijale Thales-Raytheon Systems. 
 
Bilansivälised varud on esitatud lisas nr 23. 
 
 
Lisa 8 Osalus sihtasutuses 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Osalus % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.12 31.12.11 01.01.12 01.01.11 2012 2011 31.12.12 31.12.11 

 Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 
Keskus 100 100 217 143 -58 74 159 217 
Kokku     217 143 -58 74 159 217 

 
 
Lisa 9 Osalus tütarettevõttes 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Osalus % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.12 31.12.11 01.01.12 01.01.11 2012 2011 31.12.12 31.12.11 

OÜ E-Arsenal 100 100 9 9 -9 0 0 9 
Kokku     9 9 -9 0 0 9 
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Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud 
 (tuhandetes eurodes) 
 
Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.11) 2 034   
Akumuleeritud kulum -58  
Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.11) 1 976   

     

Aruandeperioodi liikumised:    
Üle antud mitterahalised sissemaksed -905  
Üle antud Eesti Rahvusringhäälingule -110  
Allahindlus -1 244  
Siirded 145  
Ümberklassifitseerimine 2  
Ümberhindlus 242  
Amortisatsioon -5   

Kokku liikumised -1 875  

     

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.12) 111  
Akumuleeritud kulum -10  
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.12) 101  

Sh kasutusrendile antud:    
   Soetusmaksumus 111  
   Jääkväärtus -101  
 
   

  2012 2011 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 5 5 
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 2 1 

 
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2012 31.12.2011 
Järgmisel majandusaastal   6 6 
2. kuni 5.aastal   21 21 
Peale 5.aastat     114 119 

 
Kinnisvara investeeringutena on kajastatud: 

•  1 eluruum jääkmaksumuses 33 tuhat eurot, sh maa 1 tuhat eurot; 
•  pikaajaliste rendilepingutega koormatud Männiku harjutusvälja kinnistu pindalaga 153,69 ha väärtusega 

31 tuhat eurot; 
•  Hoonestusõiguse lepinguga koormatud ½ osa maaüksusest aadressiga Tallinn, Maleva tn 1 väärtusega 

37 tuhat eurot. 
 
 
Real „Üle antud mitterahalised sissemaksed“ on kajastatud Riigi Kinnisvara AS-le üle antud 60 korteri-
omandit ja 4 kinnistut kokku harilikus väärtuses 905 tuhat eurot. 
 
Eesti Rahvusringhäälingule anti üle kinnistu Tallinnas Tervise tn 4 hariliku väärtusega 110 tuhat eurot. 
Kinnistu soetusmaksumuse ja üle antud hariliku väärtuse vahe on kajastatud allahindlusena (1 244 tuhat 
eurot). 
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Lisa 11 Materiaalne põhivara 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Kaitseots-
tarbeline 
põhivara 

Masinad 
ja 

seadmed 
Muu 

põhivara 

Lõpeta-
mata tööd 

ja ette-
maksed Kokku 

  

Jääk perioodi alguses (31.12.11) 
 Soetusmaksumus 17 560 251 769 300 835 49 917 6 878 35 150 662 109 
 Kogunenud kulum 0 -60 762 -175 258 -36 937 -5 451 0 -278 408 

 Jääkväärtus 17 560 191 007 125 577 12 980 1 427 35 150 383 701 
  

Soetused ja parendused 374 254 1 666 1 838 116 66 408 70 656 

Siirded 173 17 839 10 883 5 521 3 -34 048 371 
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine1 0 0 4 571 0 0 0 4 571 

Saadud mitterahalised sissemaksed2 200 11 0 0 0 0 211 

Kulum ja allahindlus 0 -12 478 -32 226 -5 552 -795 0 -51 051 

Mahakandmine jääkväärtuses 0 -69 -214 -116 -3 -522 -924 

Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine3 -7 0 -99 0 0 0 -106 

Ümberhindlus 1 0 0 0 0 0 1 

Ümberklassifitseerimine  -1 3 142 8 847 5 732 436 -18 168 -12 

Kokku liikumised 740  8 699 -6 572 7 423 -243 13 670 23 717 
                  

Jääk perioodi lõpus (31.12.12) 
 Soetusmaksumus 18 300 272 814 324 389 60 824 7 373 48 821 732 521 
 Kogunenud kulum 0  -73 107 -205 385 -40 421 -6 189 0 -325 102 
 Jääkväärtus 18 300 199 706 119 005 20 403 1 184 48 8214 407 419 

           
Sh kasutusrendile antud varad:                

Soetusmaksumus  0 17 687 0 0 0 0 0 
Jääkväärtus  0 10 693 0 0 0 0 0 

 
Saadud ja üle antud mitterahalise sihtfinantseerimisena käsitletakse tasuta saadud põhivara väljastpoolt 
riigiraamatupidamiskohustuslasi,  saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena kajastatakse saadud ning üle 
antud mitterahalise sihtfinantseerimisena kajastatakse üleantud tasuta põhivara. 
 
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. 
 
1Real „Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine“ on kajastatud Ameerika Ühendriikidelt välisabiprogrammi 
Foreign Military Funding (FMF)  raames saadud kaitseotstarbeline põhivara (sideseadmed ja relvastus) 
kokku soetusmaksumuses 4 571 tuhat eurot (vt ka lisa 15.A). 
 
2Real „Saadud mitterahalised sissemaksed“ on kajastatud Keskkonnaministeeriumilt saadud Nissi, Risti ja 
Vaivara vallas asuvad kinnistud   koos oluliste osadega kokku jääkväärtuses 211 tuhat eurot, sealhulgas 5 
maatükki maksumusega 200 tuhat eurot ning 2 teed jääkväärtusega 11 tuhat eurot.   
 
3Aruandeperioodil anti Kaitseliidule tasuta üle 2 kinnistut kokku soetusmaksumusega 7 tuhat eurot  ning 
raadiojaamad ja relvastus kokku jääkväärtuses 99 tuhat eurot (vt ka lisa 15.B). 
 
4Olulisemad lõpetamata tööd ja ettemaksed: kaks õhuseire keskmaaradarit 16 519 tuhat eurot, Tapa 
tehnikapark 6 989 tuhat eurot ning sõidukid (logistilised ja  taktikalised veoautod ning spetsiaalkonteinerid) 
4 794 tuhat eurot. 
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Lisa 12 Immateriaalne põhivara 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Tarkvara 

Kasutusele 
võtmata vara ja 

ettemaksed Kokku 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.11) 5 381 393 5 774 

Kogunenud kulum -3 966 0 -3 966 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.11) 1 415 393 1 808 

        

Aruandeperioodi liikumised:       
Soetused ja parendused  341 741 1 082 
Kulum ja allahindlus -618 -220 -838 

Siirded 750 -780 -30 

Ümberklassifitseerimine 15 -5 10 

Kokku liikumised 488 -264 224 

        
Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.12) 6 339 129 6 468 

Kogunenud kulum -4 436 0 -4 436 
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.12) 1 903 129 2 032 
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Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 

perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressi-

kulu 
Perioodi 

lõpul 

2011         

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 16 -4 -4 0 8 
Muud eraldised 201 -201 409 0 409 
Pensionieraldised, sh 194 801 -3 775 28 510 11 458 230 994 

 Kaitseväe eripensionid 191 401 -3 775 27 139 11 255 226 020 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 3 400 0 1 371 203 4 974 

Kokku 195 018 -3 980 28 915 11 458 231 411 

sh lühiajalised 4 046 -3 980 4 776  0 4 842 

     pikaajalised (pensionieraldis) 190 972 0 24 139 11 458 226 569 

2012           

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 8 -8 21 0 21 
Muud eraldised 409 -374 285 0 320 
Pensionieraldised, sh 230 994 -4 305 -27 557 13 542 212 674 

 Kaitseväe eripensionid 226 020 -4 075 -27 199 13 296 208 042 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 4 974 0 -588 246 4 632 

Kokku 231 411 -4 687 -27 251 13 542 213 015 

sh lühiajalised 4 842 -4 465 4 675 0 5 052 

     pikaajalised (pensionieraldis) 226 569 -222 -31 926 13 542 207 963 
 
      

 31.12.2012 31.12.2011   

 Bilansivälised tingimuslikud kohustused   14 369   
 
Muude eraldistena on kajastatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu 
saadud vigastuste ühekordsete toetuste väljamaksmiseks moodustatud eraldised. 
 
Kaitseväe eripensionid on arvestatud kokku  3 675-le isikule, nendest praeguseid töötajaid 2 735 (s.h 975 
ohvitseri ja 1760 allohvitseri ), pensionäre 688 (sellest  619-le on määratud väljateenitud aastate pension, sh 
6 endist kaitseväe juhatajat, 57-le töövõimetuspension ja 6-le  toitjakaotuspension) ja reservväelasi 252. 
Lühiajaline eraldis on arvestatud 29-le seisuga 31.12.2012 teenistuses olevale kaitseväelasele ja 688-le 
pensioni saajale. 
 
Eraldise arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud KVTS § 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.  
 
Kaitseväe väljateenitud aastate pensioni eraldiste arvestamise lähteandmed (töötajate sünniaastad, sugu, 
staaž ja auaste seisuga 31.12.2012, % pensioniarvestuse summast) on saadud kaitseväe peastaabi 
personaliosakonnast. Eraldiste arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud kaitseväe peastaabi 
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 31.12.2012 oli 
kõrgem auaste on pensionieraldis arvestatud tegeliku auastme järgi.  
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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 keskmise vanaduspensioni muutuse prognoos. 
 
Andmed nende kaitseväelaste kohta, kellele seisuga 31.12.2012 on juba määratud väljateenitud aastate-  või 
töövõimetuspension ning hukkunud kaitseväelaste pereliikmete kohta kellele on määratud 
toitjakaotuspension, on saadud Sotsiaalkindlustusametist.  
 
Avaliku teenistuse pensionisuurendus alustati pensionisuurenduste eraldiste arvestamist esmakordselt 
seisuga 31.12.2009. Eraldist on arvestatud kokku 867-le ametnikule.  
 
2012. aastal võeti vastu uus avaliku teenistuse seadus, mille alusel lõpetatakse pensionistaaži kogumine 5 
aasta pärast 01.04.2013 arvates. Seisuga 31.12.2012 on arvestatud avaliku teenistuse pensionisuurenduste 
eraldis veel pensionile jäämata töötajate osas, võttes arvesse, et maksimaalne välja teenitav staaž 
saadakse, kui seni välja teenitud staažile liidetakse juurde 5 aastat. 
 
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 15,8 % ,  10-15 
aastat töötanud ametnikest lahkub 11,8 %,  15-20 aastat töötanud ametnikest lahkub 15,3 % ning 20-25 
aastat töötanud ametnikest lahkub 8,5 %. Analüüsist on välja jäetud need ametnikud kes lahkusid pensionile 
jäämise tõttu.  
 
Pensionisuurenduste eraldise arvestamise aluseks on Rahandusministeeriumi keskmise vanaduspensioni 
muutuse prognoos. 
 
 
 
Lisa 14 Laenukohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Lühiajaline osa 

Kapitalirendikohustused 31.12.2012 31.12.2011 

Hoone, Tallinn Kopli 87a 0 214 
Kokku 0 214 
   

   
Kulud laenukohustustelt 2012 2011 

Intressikulu -4 -11 
 
2012.  aastal tasuti intresse kapitalirendikohustustelt 5 tuhat eurot (2011. aastal 13 tuhat eurot). Vahe 
tasutud ja arvestatud intressikuludes tuleneb maksete ja arvestusperioodi erinevusest. 
 
Hoone Kopli 87a, Tallinn- soetusmaksumus 2 069 tuhat eurot, jääkväärtus seisuga 31.12.12 1 649 tuhat 
eurot.  
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Lisa 15 Saadud ja antud toetused 
 (tuhandetes eurodes) 
 
15.A Saadud toetused        
      Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus 

      Nõuded 
Saadud 

ettemaksed 
Arvestatud 

tulu Nõuded 
Saadud 

ettemaksed 
2011           

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 9 0 6 15 0 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 31 1 370 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 583 4 890 0 0 
Kokku saadud toetused 9 614 6 266 15 0 
2012           
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 15 0 36 45 0 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 1 4901 0 0 
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine 0 0 3 0 0 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 5 8322 0 0 
Kokku saadud toetused 15 0 7 361 45 0 

 
 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava sihtfinantseerimise kohta 
Saadaolev sihtfinantseerimine 31.12.2012 31.12.2011 
NATO julgeolekuinvesteeringute programmist (NSIP) 0 464 
Kõrghariduse  e-õppe programm "BeST" 36 51 
III taseme õppe kvaliteedi arendamise programm 
"PRIMUS" 18 25 

 
  
1Aruandeperioodil saadi välisabi tegevuskulude sihtfinantseerimiseks järgmiselt (tuh eurot):  
• Ameerika Ühendriikidelt Foreign Military Funding (FMF) programmi raames saadud sidevahendid      1 134 
• Rahvusvahelise Helikopterite Initsiatiivi Fondilt helikopterite pilootide koolituseks          212 
• Muud koostööprojektid                   64 
• Rootsi Kuningriigilt köögivarustus                                             18 
• Eesti Infotehnoloogia SA-lt Echo 360 projektis osalemiseks                                          18 
• SA Archimedeselt programmis Primus osalemiseks                                                                                     15 
• Eesti Infotehnoloogia SA-lt BeST  projektis osalemiseks               15 
• EL nõukogu delegaatide sõidukulude hüvitamine                  7 
• Kredexilt 7 elektriauto                                  6 
KOKKU                1 490 
 
 
2Aruandeperioodi välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tuh eurot):                                  
• Ameerika Ühendriikidelt Foreign Military Funding (FMF) programmi raames saadud  
  relvastus, relvatarvikud ja sidevarustus (vt ka lisa 11)                         4 571 
• NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist Ämari lennubaasi väljaarendamiseks                 1 261 
KOKKU                 5 832 
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15.B Antud toetused     

      Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus 
      Tasutud ettemaksed 

Arvestatud 
kulu Tasutud ettemaksed 

2011       
Ajateenijate tasud 0 -3 167 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -595 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -2 763 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -118 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 -6 643 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 56 -2 292 138 
Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 3 079 -23 582 900 
  sh Kaitseliit 2 908 -23 580 814 
Liikmemaksud  0 -5 181 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -870 0 
Muud toetused kokku 3 135 -31 925 1 038 
Kokku antud toetused 3 135 -38 568 1 038 
2012       
Õppetoetused, preemiad 0 -50 0 
Ajateenijate tasud 0 -3 127 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -440 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -2 745 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -129 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 -6 491 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 138 -1 9401 302 
Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 900 -23 762 2 703 
  sh Kaitseliit 814 -23 748 2 696 
Liikmemaksud  0 -4 8102 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -517 0 
Muud toetused kokku 1 038 -31 029 3 005 
Kokku antud toetused 1 038 -37 520 3 005 

 
1Aruandeperioodil antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (tuh eurot): 
▪ SA Kaitseuuringute Keskus tegevuskulude finantseerimine      719  
▪ Eesti poolne toetus Balti Kaitsekolledžile        726                                                     
▪ Toetused MTÜ-dele ja sihtasutustele, mille tegevus ja eesmärgid on  
   sarnased Kaitseministeeriumi ülesannete ja prioriteetidega     450 
▪ Toetused koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks        45    
Kokku                      1 940 
2Aruandeperioodi rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (tuh eurot): 
▪ ÜRO rahuvalveoperatsioonid                2.068,3   
▪ NATO strateegilise õhutranspordi initsiatiiv (SAC)                   883,6   
▪ Eesti osamaks NATO sõjalisse eelarvesse                  837,1                           
▪ Eesti osamaks NATO investeeringute eelarvesse                    382,3                
▪ NATO Küberkaitsekeskus                     259,0   
▪ Maksed NATO jm abifondidesse                      210,0   
▪ Maksed Õhuturbe Keskuse eelarvesse           50,2       
▪ Maksed Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarvesse         34,3   
▪ EL sõjaliste operatsioonide ühisrahastamine          25,2             
▪ Maksed Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC)                       15,6 
▪ NATO ühine maismaaseiresüsteem (NAGSMA)                       14,4 
▪ Movement Coordination Centre Europe eelarve (MCCE)                      14,4                    
▪ Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM)            7,6   
▪ Muud                 8,0 
Kokku                                  4 810 
Aruandeperioodil anti sihtfinantseerimist põhivara soetuseks (tuh eurot): 
• Kaitseliidule tasuta üle antud konteinerid, relvad ja 2 kinnistut (vt ka lisa 11)                      106 
• Tapa Vallavalitsusele põhimaantee Pärnu-Rakvere-Sõmeru Tapa asulavahelise  
lõigu rekonstrueerimine         205 
• Eesti Rahvusringhäälingule Tallinnas Tervise tn 4 kinnistu (vt ka lisa 10)  110 
• Rapla Vallavalitsusele Seli Tervisekeskusesse viival teel silla rekonstrueerimine                 96 
Kokku           517 
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Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük 
 (tuhandetes eurodes) 
 
Tooted ja teenused 2012 2011 

Tulud riigikaitsest  1 494 789 

Tulu soojuse ja kütte müügist 153 127 

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 300 218 
Tulu elektrienergia müügist 96 93 
Üür ja rent eluruumidelt 91 92 
Tulu vee-ja kanalisatsiooniteenustest 61 57 
Muud tulud haridusalasest tegevusest 22 0 
Üür ja rent mitteeluruumidelt 15 13 
Hoonestusõiguse tasu  2 2 
Seli Tervisekeskuse tasulised teenused 4 3 
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 3 3 
Laidoneri muuseumi tasulised teenused 1 2 
Muu toodete ja teenuste müük 3 0 

Kokku  2 245 1 399 
 
Lisa 17 Muud tulud  
 (tuhandetes eurodes) 
 

Muud tulud 2012 2011 

Tulu põhivara müügist 0 5 
Põhivara müügiga seotud kulud 0 -1 
Müüdud põhivara jääkmaksumus 0 -10 
Kasum põhivara müügist 0 -6 
      
Tooraine ja materjalide müügitulu 42 1 
Kasutatud varude müük 63 66 
Kasutatud varude müügiga seotud kulud -5 -10 
Kasum varude müügist 100 57 
      
Trahvid 787 53 
      
Regressinõuded 40 24 
Menetluskulude hüvitised 22 0 
Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud 0 7 
Muud (ebatavalised tulud) 1 915 646 
Muud viivisintressitulud 82 0 
Kokku 2 059 677 
Muud tulud kokku 2 946 781 

 
Trahvidena kajastatakse Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe poolt Kaitseväeteenistuse seaduse alusel 
määratud rahatrahvid ja rakendatud sunnirahad ajateenistusse või reservõppustele põhjuseta ilmumata 
jätmise eest. 
 
Regressinõuetena on kajastatud tulusid kahjude hüvitamisest, näiteks kaotatud varustus, omavastutused 
liikluskahjude hüvitamiseks jms. 
 
Võrreldes 2011. aastaga on oluliselt suurenenud (1 269 tuhat eurot) muud ebatavalised tulud. Muude 
ebatavaliste tuludena on muu hulgas 2012 aastal arvestatud: 

• Tšehhi ettevõtte Sans Souci kohustus tasuda vabadussõja võidusamba ehitamisel tegemata jäänud 
tööde eest määratud trahvi ja viivist summas 697 eurot (tuludena arvestatud 674 tuhat eurot, kuna 23 
tuhat eurot on Kaitseministeerium tasunud arbitraažitasusid, mis kajastati nõudena ettevõttele Sans 
Souci tasude maksmisel 2010 aastal).31. 01.2013 sõlmisid Kaitseministeerium ja ettevõte Sans Souci  
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    võla tunnistamise ja maksete tasumise kokkuleppe, millega ettevõte Sans Souci tunnustab Eesti 

kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtu otsust. Tagasimaksed algavad 01.aprillil.  
•  Leppetrahvi nõue ettevõttele Thales-Raytheon Systems Company S.A.S summas 1 233 tuhat eurot. 

Leppetrahvi nõue tuleneb 3.06.2009 sõlmitud kahe õhuseireradari süsteemi hankelepingu täitamisega 
viivitamisest. Thales-Raytheon Systems Company S.A.S teavitati novembris 2012 toimunud juhtgrupi 
kohtumisel leppetrahvi esitamise nõudest. Trahvinõude summa on mõlemapoolselt aktsepteeritud. 

  
 
Lisa 18 Tööjõukulud 
 (tuhandetes eurodes) 
 
Tööjõukulud       2012 2011 
Töötasud:        
Ministri ja kaitseväe juhataja töötasu  -81 -90 
Avaliku teenistuse ametnike töötasu:      
  Kõrgemad ametnikud   -4 976 -4 567 
  Vanemametnikud   -8 661 -7 836 
  Nooremametnikud   -118 -137 
Töötajate töötasu:       
  Juhid    -87 -85 
  Tippspetsialistid   -487 -432 
  Keskastme spetsialistid  -99 -96 
  Töölised ja abiteenistujad  -2 097 -1 836 
Kaitseväelaste töötasu:       
  Kõrgemad ohvitserid   -261 -241 
  Vanemohvitserid   -8 988 -7 832 
  Nooremohvitserid   -6 512 -6 218 
  Allohvitserid   -19 077 -16 839 
  Sõdurid    -3 181 -3 009 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu  -770 -634 
Reservväelaste töötasu   -578 -729 
Muud koosseisuvälised töötasud  -151 -83 
Eripensionite jooksva perioodi teenistuse kulu (lisa 13) -10 515 -11 509 
Möödunud perioodide teenistuse kulu (lisa 13)  876 0 
Eripensionite kindlustusmatemaatiline kahjum (lisa 13) 37 196 -17 024 
Töötasud kokku     -28 567 -79 197 
Erisoodustused:       
Eluasemekulude katmine   -17 -20 
Lähetuskulude hüvitamine   0 -25 
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvis -1 -1 
Õppelaenude kustutamine   -266 -332 
Tervise kontroll    -1 -1 
Tasemekoolitus   0 -2 
Esindus ja vastuvõtukulud   -218 -164 
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised  -42 -34 
Muud erisoodustused   -214 -196 
Erisoodustused kokku:     -759 -775 
Tööjõukulu maksud:       
Sotsiaalmaks töötasudelt   -18 225 -16 412 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt  -372 -409 
Tulumaks erisoodustustelt   -237 -239 
Töötuskindlustusmakse   -759 -694 
Tööjõukulu maksud kokku   -19 593 -17 754 
Tööjõukulud kokku     -48 919 -97 726 
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Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 2012  2011 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud  2 2 
Kõrgemad ametnikud   259 253 
Vanemametnikud   751 726 
Nooremametnikud   19 25 
Juhid    6 6 
Tippspetsialistid   34 32 
Keskastme spetsialistid   13 13 
Töölised ja abiteenistujad   344 345 
Kõrgemad ohvitserid   9 9 
Vanemohvitserid   432 433 
Nooremohvitserid   432 434 
Allohvitserid    1 554 1 537 
Sõdurid    386 391 
Koosseisuvälised töötajad   76 90 
Kokku       4 317 4 296 

 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud    

2012 2011 

Asutus Ametikohad 
Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Kaitseministeerium Minister 38 5 44 9 

Kaitseministeerium 
Kantsler ja 
asekantslerid 186 0 210 0 

Kaitsevägi Kaitseväe juhataja 44 0 48 0 
Kaitseressursside Amet Peadirektor 32 0 34 0 
Eesti Sõjamuuseum Direktor 18 0 21 0 
Seli Tervisekeskus Direktor 17 0 17 0 
Kokku   335 5 374 9 

 
Muude tasudena on kajastatud ministri esinduskulu, mis on igakuuliselt 20% ametipalgast. 
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Lisa 19 Majandamiskulud 
 (tuhandetes eurodes) 
 
Tegevuskulud 2012 2011 
Majandamiskulud     
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid -57 912 -23 390 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -9 884 -8 667 
Lühiajalised lähetused -9 354 -8 580 
Sõidukite majandamiskulud -8 458 -8 406 
Pikaajalised lähetused -5 903 -5 870 
Toiduained ja toitlustusteenused -5 603 -4 417 
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -4 579 -3 648 
Administreerimiskulud -2 714 -2 467 
Mitmesugused majandamiskulud -2 573 -1 940 
Inventari majandamiskulud -2 235 -2 505 
Meditsiinikulud -1 826 -1 320 
Koolituskulud -1 673 -1 597 
Õppevahendite ja koolituste kulud -1 455 -1 413 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -938 -825 
Rajatiste majandamiskulud -850 -540 
Eri-ja vormiriietus -420 -374 
Muu erivarustus ja materjalid -361 -145 
Muud majandamiskulud -259 -142 
Uurimis-ja arendustööd -241 -274 

Kokku majandamiskulud -117 238 -76 520 
Muud tegevuskulud     
Maksud ja lõivud -28 253 -17 857 
Riigisaladusega seotud kulud -8 419 -12 490 
Muud kulud -153 -121 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt -3 522 

Kokku muud kulud -36 828 -29 946 

   

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2012 31.12.2011 

Järgmisel majandusaastal 3 037 2 714 
2.kuni 5.aastat 5 820 6 338 
Peale 5 aastat 8 946 9 646 

 
s.h. lepingulised tulevaste rendikulude jaotus rend itavate vara liikide alusel: 

  < 1 aasta 2-5 aastat üle 5 aasta 

• Hooned ja rajatised 889 3 157 8 916 
• Masinad ja seadmed 1 627 1 855 30 
• Kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 50 54 0 
• Immateriaalne põhivara 470 755 0 

Kokku 3 036 5 821 8 946 
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Lisa 20 Põhivara amortisatsioon 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Põhivara amortisatsioon 2012 2011 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 10) -1 249 -38 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11) -51 975 -52 323 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 12) -838 -524 
Kokku põhivara amortisatsioon -54 062 -52 885 

 
 
Lisa 21 Siirded 
 (tuhandetes eurodes) 
 
Netofinantseerimine riigieelarvest 2012 2011 
Rahalised siirded     
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 342 244 279 345 
Riigieelarvesse üle antud laekumised -2 748 -7 421 
Rahalised netosiirded kokku 339 496 271 924 
      

Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 5 037 8 238 
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -5 187 -5 789 
Mitterahalised siirded kokku -150 2 449 

Netosiire tekke-ja kassapõhise tulemi vahe 
kandmiseks riigieelarvesse -43 721 24 218 
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 295 625 298 591 

 
 
Olulisemad siirded teiste raamatupidamiskohustuslastega: 
 
Saadud siirded:  
•  Sotsiaalkindlustusametilt 2012. aastal välja makstud kaitseväelaste pensionid 4 075 tuhat eurot; 
•  Keskkonnaministeeriumilt 12 kinnistut 390 tuhat eurot; 
•  Sotsiaalministeeriumilt 7 elektriautot 204 tuhat eurot; 
•  Statistikaametilt 300 sülearvutit 102 tuhat eurot. 
 
Antud siirded:  
•  Sotsiaalkindlustusametile Kaitseväeteenistuse seaduse alusel väljamakstavad pensionid summas 4 075 

tuhat eurot; 
•  Rahandusministeeriumile varad mitterahaliseks sissemakseks RKAS-le 905 tuhat eurot (vt lisa 10); 
•  Sihtfinantseerimine Eesti Keele Instituudile 97 tuhat eurot. 
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Lisa 22 Ülevaade 2012. aasta eelarve kujunemisest 
(tuhandetes eurodes) 
 

 Tulud Kulud 
Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve  240 -340 663 -214 

Üle toodud eelmisest aastast 0  -15 461 0  

Eelarve 2012 muudatused 0  1 000 0  

Tegelikult laekunud toetused 1 524 -1 524  0 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -9 9 0  

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 1 827 -1 827 0  

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0  10 734 0  

Tegelikud arvestuslikud kulud 0  -10 618 0  

NATO esinduse pangakontode jääkide vahe 0 -51 0 

Kokku lõplik eelarve                 3 582 -358 401 -214 

 
 
Lisa 23 Bilansivälised varad ning nõuded ja kohustu sed 
 

Muud bilansivälised nõuded 
Seisuga 31.12.2012  on bilansivälised nõuded kokku 1 419 tuhat eurot. 
1 – 2 aastat  131 
2 -  3 aastat       1 288 
 
Bilansiväliste nõuetena on kajastatud: 
▪ Kahjunõue Herman Simmi vastu 1 288 tuhat eurot 
▪ Kaitseressursside Ameti poolt kutsealustelt sissenõutavad haldustrahvid 129 tuhat eurot. 
 
Muud sõlmitud hankelepingud 
Seisuga 31.12.2012 oli ehitus-ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivara soetamiseks sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi  29 160 tuhande euro eest: 
 
1 – 2 aastat  25 092 
3 – 4 aastat    4 003 
4  - 5 aastat        65 
 
Kaitseotstarbelised bilansivälised varud (tuh eurod es) 
      2012    2011  
▪ Laske- ja lahingumoon  60 254   46 901 
▪ Relvastus    24 539   21 772 
▪ Riidevarustus   52 882   17 274 
▪ Mobilisatsiooni ladu   75 512                                10 908 
▪ Õhutõrjesüsteemi varuosad  11 378                                11 333 
▪ Varuosad    12 560                                18 594 
▪ Side- ja IT varud   10 418                                10 231 
▪ Erivarustus     1 267                                   4 186 
▪ Inseneri- ja pioneerivarustus       864                                      749 
▪ Meditsiinivarustus    1 060                                      521 
▪ Muu kulumaterjal       158                                      952 
▪ Muud varud        931                                   1 009 
Kokku                                                          251 823                                144 430 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Kaitseministeeriumi 31.12.2012 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja 
raamatupidamise aastaaruandest. 
 
 Kaitseminister on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja selle esitamise koos Riigikontrolli 
aruandega Vabariigi Valitsusele heaks kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
---------------------------------    
Mikk Marran        
Kantsler       
 
 
    
       
     
     
        
 
 
     
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Urmas Reinsalu 
Kaitseminister           
  
           
 


