
 

  
 

 
 
 
 
 
 

KAITSEMINISTEERIUMI 
VALITSEMISALA KONSOLIDEERITUD 

MAJANDUSAASTA ARUANNE 
 
 
 
Aruandekohustuslase nimetus:  KAITSEMINISTEERIUM 
 
Majandusaasta algus:   01. jaanuar 2014 
Majandusaasta lõpp:   31. detsember 2014 
 
Aadress:     Sakala 1, Tallinn 15094 
 
Registreerimiskood:              70004502 
 
Telefon:     +372 717 0022 
 
Faks:      +372 717 0001 
 
E-post:     info@kaitseministeerium.ee 
 
Interneti kodulehekülg:   www.kaitseministeerium.ee 
 
Tegevjuht: kantsler Mikk Marran 
 

 
 
 
 
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. 
 
 
 
Dokument koosneb 55 leheküljest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kaitseministeerium.ee
http://www.kaitseministeerium.ee/


 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        2 

 
SISUKORD 
 
 

EESSÕNA ................................................................................................................................. 3 

TEGEVUSARUANNE ................................................................................................................ 4 

ÜLEVAADE TEGEVUSKAVA TÄITMISE ARUANDEST .............................................................................................. 4 
ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST JA  TÄHTSAMATEST MAJANDUSNÄITAJATEST .....................................................14 
ÜLEVAADE VALITSEMISALAS VÕI VALITSEVA MÕJU ALL OLEVATE MUUDE JURIIDILISTE ISIKUTE KOHTA .....................22 
KAITSEMINISTRI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA JA ÜLEVAADE TEGEVUSEST SISEAUDITI KORRALDAMISEL 29 

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ................................. 30 

BILANSS ..................................................................................................................................................30 
TULEMIARUANNE ..................................................................................................................................31 
RAHAVOOGUDE ARUANNE ...................................................................................................................32 
VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE .........................................................................32 
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE .......................................................................................................33 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid .........................35 
Lisa 2 Konsolideeritud asutused ........................................................................................................40 
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid ........................................................................................................40 
Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega ............................................................................41 
Lisa 5 Maksunõuded ja kohustused ...................................................................................................42 
Lisa 6 Muud nõuded ja kohustused ...................................................................................................42 
Lisa 7 Varud .......................................................................................................................................43 
Lisa 8 Osalus sihtasutuses..................................................................................................................44 
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud ........................................................................................................44 
Lisa 10 Materiaalne põhivara ............................................................................................................45 
Lisa 11 Immateriaalne põhivara ........................................................................................................46 
Lisa 12 Eraldised ja tingimuslikud kohustused ..................................................................................46 
Lisa 13 Saadud ja antud toetused ......................................................................................................48 
Lisa 14 Kaupade ja teenuste müük ....................................................................................................50 
Lisa 15 Muud tulud ............................................................................................................................50 
Lisa 16 Tööjõukulud ...........................................................................................................................51 
Lisa 17 Majandamiskulud ..................................................................................................................52 
Lisa 18 Põhivara amortisatsioon .......................................................................................................52 
Lisa 19 Netofinantseerimine riigieelarvest ........................................................................................53 
Lisa 20 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde ..........................................................................53 
Lisa 21 Seotud osapooled ..................................................................................................................54 
Lisa 22 Bilansivälised varad ning nõuded ja kohustused ...................................................................54 

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE ........................................................................... 55 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        3 

 
EESSÕNA 
 
Hea lugeja! 

Mul on hea meel tutvustada Kaitseministeeriumi valitsemisala 2014. aasta majandusaasta aruannet, 

mille eesmärk on anda Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, riigieelarve koostajatele ja kogu Eesti 

avalikkusele teavet selle kohta, mida Kaitseministeerium ja selle valitsemisala aasta jooksul riigikaitse 

edendamiseks tegid ja millised on meie edasised plaanid.  

2014. aasta oli meile pöördeline aasta. Kardinaalselt muutunud Euroopa julgeolekukeskkond ning Eesti 

idanaabri kasvav agressiivsus viisid kogu ühiskonna tähelepanu riigikaitsele. Kaitseministeeriumi 

missioon on hoida ära Eesti vastu suunatud rünnakud ja tagada, et Eesti suudab end väliste ohtude eest 

kaitsta. Eesti riigikaitse tugineb kahel tugeval sambal – iseseisev kaitsevõime ja kollektiivkaitse. Tänu 

pidevale tööle ja alltoodud sammudele julgen väita, et hoolimata haprast julgeolekuolukorrast on Eesti 

täna kindlamini kaitstud kui kunagi varem. 

2014. aasta oli tähtpäevade aasta. Eestil täitus 10. aastat ELi liikme ja NATO liitlasena. Tõelist liitlast 

tunneb hädas. Ukraina sündmuste valguses tõstsid liitlased kiiresti oma kohalolekut Eestis. See tõi 

kaasa Ämari õhubaasi aktiivse kasutuselevõtu ja USA vägede roteeruva kohaloleku Eestis. Septembris 

toimunud NATO Walesi tippkohtumisel võeti vastu mitmeid otsuseid, mis tugevdavad Eesti julgeolekut 

õhus, maal ja merel. Muuhulgas otsustati NATO vägede kohaoleku jätkumine ja suurendamine NATO 

idasuunal ning uute kiirreageerimisjõudude loomine. Samuti lubas USA president Barack Obama oma 

Eesti visiidi ajal rajada Ämarisse USA juhitav piirkondlik õhuväeväljaõppekeskus. Need sammud näitasid 

taas, et NATO ei ole jututuba, vaid panustab reaalselt liitlaste julgeolekusse.  

Veelgi olulisem liitlaste panusest julgeolekusse on Eesti enda töö iseseisva kaitsevõime tugevdamisel. 

Eesti peab kinni oma liitlaskohustusest NATOs ning panustab riigikaitsesse vajalikud 2% SKP-st. 2014. 

aastal oli see 384 miljonit eurot. Selle märkimisväärse summa investeerimisel teeme kõik, et iga sent 

oleks kõige paremini ja efektiivsemalt Eesti riigikaitse hüvanguks rakendatud. 2014. aasta olulisimad 

investeeringud olid uute kasarmute ehitamine ning Eesti suurima relvaostulepingu sõlmimine Hollandiga 

44 kaasaegse jalaväe lahingumasina CV 9035NL ja tanki Leopard 1 baasil ehitatud toetusmasina 

soetamiseks. Lisaks sõlmis Eesti Ameerika Ühendriikidega tankitõrjesüsteemi Javelin laskeseadmete ja 

laskemoona ostulepingu.  

2014. aastal korraldati mitmeid õppusi, sealhulgas koos liitlastega: Baltops, Cyber Coalition, Kevadtorm/ 

Steadfast Javelin 1, Baltic Host/ Saber Strike, Saber Junction, Northern Coasts, Trident Lance, jt. Eesti 

panustas ka maailmas julgeoleku tõstmisele. Mais lõppes pikaajaline Afganistani missioon, mis aitas 

muuta Afganistani turvalisemaks ning ühtlasi tugevdada Eesti julgeolekut ja liitlassuhteid. Eesti 

kaitseväelased osalesid ka uutel välismissioonidel Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis.  

Kõik need sammud ei oleks võimalikud ilma rahva toetuseta. On hea tõdeda, et Eesti elanikud mõistavad 

riigikaitse olulisust. Värske statistika näitab, et 93% eestlastest toetab Eesti kuulumist NATOsse ja 88% 

toetab liitlasvägede kohalolekut Eestis. Selle toetuse najal ning Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud 

lisavahendite abil töötab Kaitseministeerium 2015. aastal selle nimel, et kindlustada liitlaste alalist 

kohalolekut Eestis ning tagada neile parimad tingimused, sh sobivate harjutusväljade näol. Samuti 

jätkame iseseisva kaitsevõime arendamist, korraldades muuhulgas Eesti seni suurima 

reservõppekogunemise SIIL, millest võtavad osa ligi 12 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat ja 

tegevväelast.  

Lisaks eeltoodule jätkab Kaitseministeerium 2015. aastal laiapindse riigikaitse juurutamise toetamist, riik 

peab suutma ka sõjaolukorras terviklikult ja kodanikukeskselt toimida. Riigi kaitstus on võimalik ainult 

kõikide eluvaldkondade ühiste jõupingutuste tulemusena. Mitte asjata ei ole õppuse SIIL motoks: „Iga 

okas loeb!“. 

 
Mikk Marran 
Kaitseministeeriumi kantsler 
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TEGEVUSARUANNE 
 

Ülevaade tegevuskava täitmise aruandest 
 

Hinnang tegevuskava elluviimisele 
 
2014. aasta oli Kaitseministeeriumi valitsemisalale oluline eelkõige seetõttu, et: (a) Vabariigi Valitsuses 

kinnitati Riigikaitse arengukava 2013-2022 mittesõjalise kaitse osa, mis fikseeris olulisemad tegevused 

riigikaitse laia käsitluse arendamisel järgneva kümne aasta jooksul; (b) muutunud julgeolekupoliitilistes 

tingimustes on oluliselt kasvanud liitlaste kohalolu; (c) viidi edukalt ellu riigikaitse arengukavas 

planeeritud Kaitseväe struktuurimuudatused.  

Tulemusvaldkond :  Riigikaitse- ja julgeolekupoliitika 
 
Riigikaitse – ja julgeolekupoliitika valdkond jaguneb kahe strateegilise eesmärgi vahel: 

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

2. keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimiskultuuri väljaarendamine. 
 
1. Eesmärk : esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse julgeolekusse panustamise võime ning 
tsiviilvõimude abistamise võime väljaarendamine.  

 

1.1. Mõõdikud, mille sihttasemed täideti  

 Kaitsekulude tase SKP-st on 2%. Sihttase saavutati. 2014. aastal oli kaitsekulu 384 mln eurot, mis 

moodustas 2,02% 2014. aasta suvise majandusprognoosi SKP-st (võrdluseks 2013. aastal oli 

kaitsekulu 361,37 mln eurot). 

 Ämari Lennubaas suudab 130 päeva aastas tagada õhuturbe rotatsiooni 24/7 põhimõttel. Ülejäänud 

ajal on tagatud suutlikkus opereerida 8/5. Eesmärk on täidetud. Ämari Lennubaas on saavutanud 

täieliku 24/7 tegutsemisvalmiduse terve aasta jooksul. Lennubaasi sertifitseerimine toimub aastal 

2015.  

 Eesti on valmis panustama NATO või EL operatsioonidele vähemalt ühe laeva või 

laevakaitsemeeskonnaga. Eesmärk on täidetud, Eesti on valmis panustama mõlema meeskonnaga. 

 

1.2.  Mõõdikud, mille sihttasemed jäid täitmata  

 Kaitseväe rahuaja suurus (tegevväelaste arv 2014. aasta lõpu seisuga) on 3200 tegevteenistujat. 

Aastas võetakse teenistusse 50 tegevväelast enam kui teenistusest lahkub. 31.12.2014 oli 

Kaitseväes teenistuses 2866 tegevväelast, Kaitseliidus 177 tegevväelast ja lapsehoolduspuhkusel 55 

tegevväelast, kokku 3098 tegevväelast, mis on sihttasemest 102 inimese võrra vähem. Võrreldes 

2013. aastaga vähenes tegevväelaste koguarv 36 isiku võrra (2013. aastal oli teenistuses 3134 

tegevteenistujat). Tegevväelaste arv vähenes Kaitseliidus seoses valvurite lepingute ümber 

tegemisega 216lt 177le.  

 Ühekordselt siirmisvõimeliste (deployable) Kaitseväe üksuste osakaal on maaväe koosseisust 35% ja 

jätkusuutlikult siirmisvõimeliste (sustainable) üksuste osakaal on maaväe koosseisust 10%.  

Hinnanguliselt moodustasid ühekordselt siirmisvõimelised üksused 2014. aastal 34%- ja 

jätkusuutlikult siirmisvõimeline osa 9% maaväe koosseisust. 

 Kaitseliidu ning Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmete arv kokku. 2014. aasta sihtase Kaitseliidu 

põhiorganisatsiooni osas oli 14 800 ja kogu organisatsiooni osas 24 000 liiget. Kaitseliidu 

põhiorganisatsiooni liikmeskond kasvas 15 073 isikuni (võrdluseks 2013.a oli 14 138 isikut) ehk 

kasvamise eesmärk täideti. Juurdekasvu eesmärk jäi täitmata eriorganisatsioonide osas, mistõttu 

Kaitseliidu ning Kaitseliidu eriorganisatsioonide liikmeskond kokku oli 23 612 isikut (2013. aastal oli 

liikmeskonna koguarvuks 22 882 isikut), s.o ligi 400 isikut sihttasemest vähem. 

 

1.3.  Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid kõige enam kaasa  

 Tõhusa valmidus- ja mobilisatsioonisüsteemi väljaarendamine ning reservüksuste ettevalmistamine ja 

komplekteerimine (sh territoriaalsete üksuste ettevalmistamine). Sõjaaja üksuste ettevalmistamine nii 

ajateenistuse baasil kui ka Kaitseliidu poolt toimus ettenähtud mahtudes. Üksused varustati vastavalt 

üksustele määratud valmidusastmetele. Rutiinse tegevusena viidi vastavalt plaanidele läbi 
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reservõppekogunemised. Kaitseväe taristust teostati planeeritud investeeringud Miinisadamasse, 

Tapa, Jõhvi ja Ämari linnakutsesse. Harjutusväljadest arendati eelkõige Kaitseväe Keskpolügooni, 

Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu väljaõppealasid ning Lintsi ladusid. Kaitseliidu objektidest valmis 

esimene Kaitseliidu nõuetele vastav 300m välilasketiir. 

 Valmisoleku suurendamine kollektiivkaitseoperatsiooni käivitamiseks ja elluviimiseks ning vastuvõtva 

riigi toetuse tagamiseks liitlasvägedele. Harjutati rahvusvahelise õppuse Baltic Host raames 

vastuvõtva riigi toetuse taktikalise tasandi protseduure. Ämari lennubaas suudab aastaringselt 

toetada õhuoperatsioone. 

 Riigi õhuruumi kontrollsüsteemi tagamine. Õhuruumi kontrollisüsteem oli tagatud, sh toimus 24/7 

põhimõttel opereeriv lahinguvalveteenistus NATO tunnustatud õhupildi tootmisel ja edastamisel. 

 Mereväe koosseis. Mereväe koosseisus oli 4 laeva, sh 3 miinijahtijat ja tuukritoetuslaev, mis 

suudavad täita neile püstitatud ülesandeid ning osalevad rahvusvahelises koostöös.  

 Personali, varustuse ja logistika jätkusuutlikkus. Tagatud oli Kaitseväe tehnika-, relvastuse ja 

varustuse hooldus (tegevväelaste kohta on info esitatud punktis 1.2). 

 Objektide kaitse on tagatud. Tagatud oli Kaitseliidu poolt valvatavate objektide kaitse. 

 Küberkaitseüksus. Küberkaitseüksus osales erinevatel küberkaitsealastel õppustel. 2014. aastal 

korraldati esimene avalikkusele suunatud info- ja kommunikatsioonitudengite lahinguõppus 

„Küberolümpia“. 

1.4.  Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis täideti osaliselt 

 Ette on valmistatud NATO-le deklareeritud missiooniüksused ning osaletud vähemalt 10%-ga maaväe 
isikkoosseisust pidevalt välisoperatsioonidel või kiirreageerimisüksustes. Ühekordselt 
ümberpaiknemisvõimeline on 35% maaväe komponendist. Hinnanguline tase 2014. aastal oli 
vastavalt 9% ja 34%. 

1.5. Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata 

 Mereseirevõime arendamine. 2013.aastal ei valminud mereseirevõime arendamise rakenduskava. 
Mereseirevõime ametkondade vaheline töögrupp on tegevuse lõpetanud. 

 
2. Eesmärk: keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimiskultuuri väljaarendamine 
 
2.1. Mõõdikud, mille sihttasemed täideti  

 Ajateenistusse võetute arv aastas. Sihttase 2014. aastaks oli 3200 ajateenijat. Sihttase saavutati:  
2014. aastal alustas ajateenistust 3363 isikut, sh 3333 kutsealust ja 30 naist. Võrdluseks 2013. aastal 
alustas ajateenistust 3342 kutsealust ja 15 naist. 

 Riigikaitseõpetust õpetavate koolide arv. 2014. aasta sihttase oli 146 kooli. Sihttase saavutati:  
Riigikaitseõpetust õpetati 146 koolis. 

 Koostatud on laiapindse riigikaitse põhimõttega kooskõlas olev „Riigikaitse arengukava 2013-2022“. 
Eesmärk on täidetud. Riigikaitse arengukava 2013-2022 sõjalise osa kinnitas Vabariigi Valitsus 24. 
jaanuaril 2013. Mitte-sõjalised osad kiitis valitsus heaks veebruaris 2014 ja mitte sõjaliste osade 
rakenduskava juulis 2014. 
   

2.2. Mõõdikud, mille sihttasemed jäid täitmata  

 Seli Tervisekeskuses ambulatoorsel taastusravil viibinud patsientide arv on vähemalt 850. 
Taastusraviteenuseid osutati 2014. aastal kokku 796 patsiendile, kellest 249 olid kaitseväelased (s.o 
31% patsientidest). Patsientide vastuvõtt oli planeeritust väiksem taastusravikeskuse remondi tõttu.  

 Eesti Sõjamuuseumi avaldab aastas 1 trükise, muuseumil on 21 500 külastajat. Trükiste arvu osas 
sihttase saavutati - 2014. aastal avaldas sõjamuuseum kaks trükist. Sihttase jäi saavutamata 
külastajate arvu osas - 16 000 külastajat. Planeeritust väiksem külastusmaht oli osaliselt seotud 
remondiga. 

 Sõjaväelise hariduse 1. astmele võetavate õppurite arv / sõjaväelise hariduse 2. astmele võetavate  
õppurite arv. 1. astme sihttase oli 100 õppurit ja 2. astme sihttase 25 õppurit. 1. astmele 
(põhikursusele) asus õppima 85 kadetti (võrdluseks 2013. aastal 65 kadetti). 2. astmel 
(keskastmekursusel) oli 11 kuulajat (võrdluseks 2013a. oli 8 kuulajat).  

2.3. Kavandatud tegevuste olulisemad vahetud tulemused, mis aitasid kõige enam kaasa  

 Kaitseväekohustuslaste üle arvestuse pidamine, sh kutsealuste teenistusse kutsumine, nende 
kõlblikkuse tuvastamine ja asendusteenistuse korraldamine oli tagatud. 
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 Eesti osales aktiivselt NATO riikide küberkaitsealases koostöös. NATO Küberkaitsekoostöö Keskus 
korraldas ühe suure aastakonverentsi, 2 seminari, 2 tehnilist küberkaitseõppust ja 6 kursust. 
Korraldati esimene küber-olümpia. 

 Riigikaitseõpetust on võimalik saada 130 gümnaasiumis ja 16 kutsehariduskoolis. Riigikaitseõpetust 

õpetavad selleks väljaõppe saanud inimesed. Uuendatud on riigikaitseõpetuse õpikut. 

 Eesti kaitseplaneerimine on jätkuvalt ühtlustatud NATO kaitseplaneerimise protsessidega. 

Korrastatud on valitsemisalasisest juhtimisstruktuuri, vähendatud on valitsemisalasisest ja 

valitsemisalaülest dubleerimist. Tagatud on tihe koostöö Ühendriikidega. Suurendatud on koostööd 

Balti ja Põhjala riikide vahel. 

 
2.4. Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis täideti osaliselt 

 Personali jätkusuutlikkuse tagamine. Tegevteenistuses (sh Katseliidus) oli 3098 isikut (sihttase 3200). 
Kaitseväelaste ja tsiviilteenistujate palgatõusu suurus  2014. aastal oli keskmiselt 4,5 %. Kasarmud 
valmisid vastavalt taristukavale, veteranipoliitika on rakendunud. 

 Erinevate riiklike registrite haldus- ning arendustegevused. Kaitseväekohustustuslaste register on 
võetud kasutusel, vastuvõtva riigi toetuse  (HNS e Host Nation Support) registri arenduskontseptsioon 
on muutmisel tsiviilressursside registriks. 

 Valminud on teadus- ja arendusstrateegia. Teadus- ja arendustegevuse osas on tagatud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamine vajalikus mahus projektidele, mis on riigikaitse seisukohast vajalikud 
ning omavad teaduspotentsiaali. 

 KVÜÕA-s jätkub spetsialistide ettevalmistamine. Valmistati ette rakenduskõrgharidusega maa-, mere- 
ja õhuväe nooremohvitsere, magistrikraadiga sõjaväelise juhtimise spetsialiste ning kutseharidusega 
vanemallohvitsere. Õppurite arvu osas jäid sihttasemed saavutamata (vt punkti 2.2). 

 
2.5 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused mis jäid täitmata. 

 Kaitseväe karjäärinõustamise süsteemi loomine. Teenuse vajaduse analüüsimise tulemusena selgus, 
et seda funktsionaalsust ei ole vaja kaitseväes eraldi välja arendada, odavam on teenust sisse osta 
Töötukassast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        7 

Kaitseministeeriumi valitsemisala tegevuse sotsiaalsed mõjud 
 
Ajateenistus 

 
2014. aastal komplekteeriti  ajateenijate baasil reservüksused vastavalt riigikaitse arengukavale.  
Ajateenistusse asus 3333 kutsealust ja 30 naissoost isikut.  
 
2014. aastal vähenes kutsealuste arv 2758 võrra ehk 42 532 kutsealuseni. Arvestades demograafilisi ja 
muid olulisi tegureid, on kutsealuste arv jätkuvalt kahanev, mistõttu planeeritud üksuste 
komplekteerimine võib tulevikus osutuda suuremaks väljakutseks. Samuti mõjutab ajateenistusse 
kutsumist kutsealuste püsiv elukoht väljaspool Eesti Vabariiki, mis on üheks aluseks ajateenistusest 
vabastamiseks. 2014. aastal elas rahvastikuregistri andmetel välismaal 4435 kutsealust. Endiselt on 
suurimaks probleemiks kutsealuste tervis. 2014.aastal arstliku komisjoni läbinutest olid 
tegevteenistuseks kõlblikud vaid 34%, mittekõlblikke või ajutiselt mittekõlblike oli 66%. 
 
Ajateenijate väljalangevuse peamiseks põhjuseks oli tervisliku seisundi mittevastavus tervisenõuetele 
(aluseks kaitseväeteenistuse seadus § 56 lg 2 p 1). Selle tõttu vabastati 2014. aastal ennetähtaegselt 
teenistusest 661 ajateenijat, mis teeb 19,7% ajateenistusse asunutest. Võrreldes 2013. aastaga on 
väljalangevus tervislikel põhjustel tõusnud 2,7% võrra.  
 
Kõige sagedasem põhjus ajateenijate teenistusest vabastamiseks olid lihasluukonna ja sidekoehaigused 
(38,1%),  psüühika- ja käitumishäired (25,7%) ning vigastused ja mürgistused (7%). Närvisüsteemi- ja 
vereringeelundite haigused moodustavad vastavalt 3,9% ja 4,2% vabastamistest.  
 
01.aprillil 2013 jõustunud kaitseväeteenistuse seadus nägi esmakordselt ette naissoost kodanikele 
vabatahtliku kaitseväekohustuse võtmist ja ajateenistuse läbimist. Sealjuures on naissoost kodanikel 
õigus kaitseväekohustusest loobuda 90 päeva jooksul ajateenistusse asumisest. 2014. aastal asus 
ajateenistusse 30 naissoost isikut, ajateenistuse läbis 15 naissoost isikut ja ajateenistusest loobus 11 
naissoost isikut. 
 
2014. aastal lõpetas ajateenistuse ning määrati sõjaaja ametikohtadele 2677 ajateenijat, kes olid asunud 
ajateenistusse ajavahemikul juuli 2013 kuni jaanuar 2014.  
 
Õppekogunemised 
 
Operatiivstruktuuri üksuste ettevalmistamiseks nähti 2014. aastal kaitseministri poolt ette kutsuda 
õppekogunemistele kuni 2452 reservis olevat isikut. Läbi viidud õppekogunemistele kutsuti reservis 
olevad isikud, kes on määratud kas sõjaaja üksustesse ametikohale või üksuse täiendusreservi. 
Ükstuste poolt saadeti reservis olevatele isikutele 1817 kutset. Õppekogunemistel osales 1207  
reservväelast (66% kutsututest). Võrdluseks 2013. aasta vastavad näitajad olid – 3084 kutset, 
õppekogunemisel osales 1700 reservväelast (55% kutsututest). 
 
Teenistusülesannete täitmisel hukkunud ja tervisekahjustuse saanud kaitseväelased 
 
2014. aastal menetleti 37 isikuga seotud ühekordsete hüvitiste (püsiv töövõimetus) ja hüvitiste (ajutine 
töövõimetus) taotlusi. Nendest isikutest olid 31 ajateenijad, 1 reservväelane ja 5 tegevväelast. 
Tegevväelastest omakorda olid 2 tervisekahjustuse saanud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 2013. 
aastal. Ühe tegevväelase taotlus jäeti rahuldamata. 2014. aastal maksti hüvitisteks kokku 260 321,65 
eurot. 
 
Kaitseväelaste sotsiaalsed tagatised – veteranipoliitika 
 
10. aprillil 2014 võttis Riigikogu vastu Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, 
kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise eelnõu, mis käsitles peaasjalikult 
toitjakaotus- ja töövõimetuspensionite suurendamist, samuti nähti ette tegevteenistuspensioni 
suurendamise rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest. Seadusmuudatus jõustus 01. 
oktoobril 2014. 
 
23.aprillil korraldas Kaitseministeerium koostöös Kaitseväega teist aastat järjest veteranipäeva, millest 
kujundatakse iga-aastane traditsioon. 
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Riigikaitseõpetus 
 
2014/2015 õppeaastal õpib riigikaitseõpetust ca 4900 gümnaasiumiosa õpilast 146 üldhariduskoolis (130 
gümnaasiumi ja 16 kutsekooli).  
Riigikaitseõpetuse arendamise tegevusprogrammi 2014-2018 üheks eesmärgiks on lisaks õpilaste arvu 
suurendamisele ka riigikaitseõpetajate ja koolijuhtide motiveerimine. Uuendusena kinnitati 2014. aasta 
novembri lõpus riigikaitseõpetajatele makstava stipendiumi taotlemise ja eraldamise kord, mille alusel oli 
kõikidel tegevatel riigikaitseõpetajatel võimalik taotleda stipendiumit enesetäiendamiseks. Kokku anti 
2015. aasta alguses välja 12 stipendiumit summades 410-2000 eurot. Lisaks tunnustati 
riigikaitseõpetajaid ja koolijuhte Kaitseministeeriumi teenetemärkidega.  
 
Riigikaitseõpetuse tegevusprogramm 2014-2018 sätestas riigikaitseõpetusega seotud 
rakendustegevuste üleviimist Kaitseressursside Ametisse alates 2015. aastast. Igal riigikaitseõpetust 
õpetaval koolil on võimalik Kaitseressursside Ametist taotleda riigieelarvelisi vahendeid riigikaitse tundide 
läbiviimiseks ning õppelaagrite ja ekskursioonide korraldamiseks. Riigikaitseõpetuse kursuse läbinud 
õpilastele antakse piduliku sündmuse käigus, tavaliselt kooli lõpuaktusel, üle riigikaitseõpetuse 
rinnamärk. 
 
2014. aastal anti välja riigikaitseõpiku 3000 eksemplarine lisatiraaž (3000 õpikut) ning koostöös SA 
Innove´ga on koostamisel interaktiivsed e-õppematerjalid.  
 
Avalikkuse hoiakud riigikaitse suhtes 
 
2014. aasta novembris viis Turu-uuringute AS läbi riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringu, mille 
käigus küsitleti 1219 vanemat kui 14 aastast Eesti elanikku. Tegemist oli juba kolmekümne kuuenda 
küsitlusega avaliku arvamuse monitooringus, mis sai alguse 2000. aastal. Eelmisest küsitlusest 
möödunud perioodi on ilmestanud sõjalise konflikti jätkumine Ukrainas ning seda saatev maruline 
propaganda Venemaa meedias. Selle mõju on  selgelt näha eestivenelaste muutunud hoiakutes Eesti 
riigikaitse ja NATO rolli suhtes. Sama oluliseks hoiakuid mõjutavaks teguriks on olnud ka 2014. aasta 
kevadel toimunud valitsuse vahetus, mis on parandanud Eesti poliitiliste institutsioonide usaldusväärsust.  
 
Uuringus mõõdeti inimeste uhkustunnet selle üle, et nad elavad Eesti Vabariigis ning et Eesti kuulub 
Euroopa Liitu ja NATOsse. Kui Eestis elamise üle tunneb sageli uhkust ja heameelt 45 protsenti kõigist 
küsitletutest ja veidi üle poole eestlastest, siis Euroopa Liidu ja NATO liikmeks oleku suhtes on 
emotsioonid tagasihoidlikumad: pidevalt või küllalt sageli tunnevad uhkust või heameelt vähem kui 40 
protsenti küsitletutest. Kui lisada juurde need, kes tunnevad uhkust või heameelt üksnes mõnikord, siis 
saame nii Eesti kui ka Euroopa Liidu puhul tulemuseks valdavalt positiivse suhtumise, NATO-sse 
kuulumise üle aga ei tunne üle 50 protsendi venekeelsetest vastajatest kunagi uhkust ega heameelt. 
 
66% Eesti elanikkonnast on arvamusel, et eeloleval aastakümnel suureneb maailmas ebastabiilsus ja 
kasvab sõjaliste konfliktide tõenäosus. Vaid 8% usub, et maailm muutub eeloleval dekaadil 
turvalisemaks ja 20% arvab, et olukord püsib muutumatuna.  
 
Eesti julgeolekuolukorda tajuvad vastajad mõnevõrra positiivsemana – võrdselt 26% on nii neid, kelle 
arvates turvalisus suureneb, kui ka neid, kelle arvates muutub olukord ebaturvalisemaks. Kui maailma 
olukorda nähakse kevadega võrreldes muutumas veelgi ebaturvalisemaks, siis Eesti osas on 
turvalisushinnang muutunud pisut positiivsemaks. 
 
Peamiste ohtudena maailma julgeolekule tõstavad vastajad esile Venemaa tegevust oma mõjuvõimu 
taastamiseks (kindlasti peab seda julgeolekuohuks 44% küsitletutest), Islamiriigi tegevust (43%) ja 
terrorivõrgustike tegevust (41%). Koos vastusega „mõningal määral“ tõusevad peamiste ohtudena esile 
veel organiseeritud kuritegevus, ülemaailmne majanduskriis, epideemiate levik ning rikaste ja vaeste 
riikide (arenenud riikide ja arengumaade) vastuolude süvenemine. 
 
Eesti riigi peamiseks julgeolekutagatiseks peetakse jätkuvalt NATO-sse kuulumist (63% nimetab seda 
ühena kolmest olulisemast tegurist). Sarnaselt varasemale on olulisuselt teisel kohal Eesti iseseisva 
kaitsevõime arendamine (45%), sellele järgneb koostöö ja head suhted Venemaaga (31%), mida peavad 
peamiseks julgeolekugarantiiks venekeelsed vastajad (61%; eestikeelsetest vastajatest 18%). Euroopa 
Liitu kuulumine on koos Balti riikide kaitsekoostööga langenud neljandale-viiendale positsioonile (24-
25%). Eestikeelsete vastajate jaoks on selgelt olulisim julgeolekugarantii NATO-sse kuulumine 
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(78%; venekeelsetest 30%) ja teisel kohal Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine (52%; venekeelsed 
32%). Usaldust Eesti Kaitseväe vastu tunneb 82% kõigist vastanuist. 
 
Eesti riigi kaitsevõimele antud hinnangud on võrreldes eelmise küsitlusega paranenud: Eesti kaitsmist 
võõrriigi rünnaku korral peab kindlasti või tõenäoliselt võimalikuks üle poole küsitletutest (eestlastest 
57%). 
 
Eesti kaitsekulutuste mahtu hinnates leiavad peaaegu pooled (47%) elanikest, et kaitsekulutused tuleks 
säilitada praegusel tasemel. Kaitsekulutuste tõstmist pooldab 29% ja vähendamist 15% elanikest. Kui 
eestlastest pooldab kaitsekulutuste tõstmist 37%, siis venekeelsete vastajate seas on sama suur 
kulutuste vähendamise pooldajate osakaal. 
 
Noormeeste ajateenistuse suhtes on kõik Eesti elanikud väga soosivalt meelestatud: koguni 94% peab 
ajateenistuse läbimist noormeeste jaoks vajalikuks, sh 70% kindlasti vajalikuks. Kaks kolmandikku 
vastajatest (66%) arvab, et neile sobiva koormusega peaksid kaitseväeteenistuse läbima ka väiksemate 
tervisehäiretega noormehed. 
 
Suurem osa küsitletutest (67%) suhtub ajateenistusest kõrvalehoidmisse taunivalt – 23% mõistab sellise 
käitumise hukka ja 44% suhtub sellesse negatiivselt. Keskmisest tolerantsemad on ajateenistusest 
kõrvalehoidmise suhtes nooremad vanusegrupid – alla 30 aastastest suhtub sellesse mõistvalt üle 40 
protsendi. 
 
Alates 2013. aastast naistele antud võimalust vabatahtlikult ajateenistust läbida peab vajalikuks 42 
protsenti ja mittevajalikuks 52 protsenti küsitletutest. Eestlaste seas on naiste ajateenistuse vajalikuks ja 
mittevajalikuks tunnistajaid võrdselt, venekeelsete seas hinnatakse naiste ajateenistust valdavalt 
mittevajalikuks. Neist, kes naiste ajateenistust vajalikuks peavad, leiab enamik, et naised võiksid 
ajateenistuse läbida eraldi programmi järgi. 
 
84% elanikkonnast eelistab riigikaitse ülesehitusel praeguse süsteemi säilitamist, kus tegevteenistus on 
kombineeritud ajateenistuse läbinutest moodustatava reservarmeega. Kohustuslikust ajateenistusest 
loobumist ja üksnes tegevteenistusele üleminekut pooldab 11%. 72 protsenti elanikest pooldab ka 
riigikaitse laiapõhjalist käsitlust, mis näeb riigikaitset mitte ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu, vaid enamiku 
riigiasutuste ja terve ühiskonna ühise ülesandena.  
 
64% elanikkonnast leiab, et Eesti Kaitseväe üksused peaksid vastavalt oma võimalustele osalema 
rahvusvahelistes operatsioonides erinevates maailma pingekolletes. Eestlaste toetus Kaitseväe 
osalemisele missioonidel on veelgi suurem (74%; venekeelsetest  43%). Rahvusvahelistel sõjalistel 
operatsioonidel osalemist peetakse vajalikuks ennekõike seetõttu, et see annab meie sõduritele vajaliku 
reaalse lahingukogemuse (seda nimetas ühe põhjusena kolmest 65%) ning tagab võimalike ohtude 
puhul Eestile NATO abi (55%).  
 
Seda, et kõigis keskharidust andvates õppeasutustes peaks olema võimalik õppida riigikaitseõpetust, 
leiab kindlasti või arvatavasti 87 protsenti küsitletutest. Riigikaitseõpetust peavad võrdselt vajalikuks nii 
eesti- , kui ka venekeelsed vastajad. 
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Kaitseministeeriumi õigusloome 
 
Riigikaitseseadus 
 
2014. aastal töötati välja valitsuskabineti 15. novembri 2012 istungil põhimõttelise heakskiidu saanud 
riigikaitseseaduse rohelisest raamatust lähtuv riigikaitseseaduse eelnõu (kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 
6. novembri 2014 istungil, võeti Riigikogus vastu 11. veebruaril 2015 ning jõustub 1. jaanuaril 2016). 
Seaduse peamine eesmärk on luua õiguslik raamistik tõhusaks reageerimiseks kaasaegses muutuvas 
julgeolekukeskkonnas riiki ähvardavatele ohtudele, samuti riigikaitse laia käsitluse rakendamiseks. 
Seadus on aluseks, et rakendada „Riigikaitse strateegiast“ tulenev riigikaitse süsteem, mille kohaselt on 
rahu- ja sõjaaegsed juhtimissüsteemid sarnased, samuti rakendada riigikaitse laia käsitluse põhimõte. 
Selle kohaselt on riigikaitses ühendatud nii riigi sõjaline kaitse, kõigi ministeeriumite valitsemisalad, 
ühiskonna osalemine riigikaitses kui ka riigi elanikkonna kaitse. 
 
Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus  
 
Kaitseväe Korralduse Seadus võeti Riigikogus vastu 9.aprillil 2014 ning  jõustus 1.augustil 2014.  
Seaduse peamised  eesmärgid on riigikaitse arengukavas ettenähtud muudatuste ellu viimine Kaitseväe 
struktuuris ning reguleerida Kaitseväes töötavata ametnike, töötajate ja tegevväelaste taustakontrolli ning 
korrastada kaitseväe korralduse luurepeatükki. 
 
Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 
 
Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus võeti vastu 9. 
aprillil 2014 ning jõustus 1.oktoobril 2014. Seadus käsitleb peamiselt toitjakaotus- ja 
töövõimetuspensionide suurendamist, samuti näeb ette tegevteenistuspensioni suurendamist 
rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise eest. 
 
Kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ja 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 
 
Seadus võeti vastu 3. detsembril 2014 ning jõustus 1.jaanuaril 2015.  Seadusega parendatakse 
riigipoolset toetust veteranide sihtgrupile järgmistes valdkondades: 

 täiendus- ja ümberõppe kohaldamine, eesmärgiga võimaldada täiendus- ja ümberõpet 
tegevväelastele, kes on osalenud rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või saanud 
tegevteenistuses tervisekahjustuse, ning tunnistada kehtetuks õppima asumisel ette nähtud ajaline 
piirang; 

 nõustamise laiendamine, eesmärgiga pakkuda psühholoogilist abi ja sotsiaalnõustamist ehk 
professionaalset tuge lähedastele ka siis kui nende kaitseväelasest pereliige on saanud raskelt viga 
või hukkunud; 

 töövõimetuspensioni saajate sissetuleku säilimine, eesmärk on pakkuda võimalust tegevteenistuses 
olnud isikul valida vanaduspensioniikka jõudmisel töövõimetuspension tegevteenistuspensioni 
suuruses, kui tal on välja teenitud tegevteenistuspensioni määramiseks nõutav tegevteenistusstaaž. 

 

 
Kaitseministeeriumi teadus- ja arendustegevus 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 2014-2022 

2014. aaastal kinnitas kaitseminister kaitsealase teadus- ja arenduspoliitika aastani 2022, mis on 

kindel alus uute koostöötegevuste kavandamiseks ning partnerite teadustaristu ja -kompetentside 

rakendamiseks. Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 2014-2022 määratleb 

kaitsealase teadus- ja arendustegevuse eesmärgid, põhimõtted, olulised eeldused, Eesti riigikaitse ja 

sõjalise võimearenduse seisukohalt oluliste üldpädevuste valdkonnad, meetmed, üldise juhtimismudeli 

ja ülesanded, oodatavad mõjud ja valdkonnaga seotud osapooled Kaitseministeeriumi valitsemisalast. 

Kaitsealase teadus- ja arendustegevuse eesmärkide saavutamise meetmete elluviimisel lähtutakse 

Eesti riigikaitse ja sõjalise võimearenduse seisukohalt oluliste valdkondade üldpädevustest, mille 

arendamine ja hoidmine toetab Eesti riigikaitse eesmärkide saavutamist ja kaitsepoliitika elluviimist. 
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Vastavalt uuele poliitikale kasvab järgnevatel aastatel Kaitseväe kui võimearendaja ja lõpptarbija roll ja 

vastutus. 

Teadus-arendustegevuse projektid 
 
2014. aastal jätkusid tegevused varem algatatud kaitsealaste teadus- ja tehnoloogiaprojektide osas, 

mille eesmärgiks on toetada Eesti Kaitseväe võimearenduste vajadusi konkreetsete mõõdetavate 

tulemitega: 

 BIAS+LIFE: allveemüra uuringud (2012-2017) (Tallinna Tehnikaülikool) – Kaitseministeeriumi 

kaasrahastus 44,5 tuh eurot; 

 Eesti Kaitseväe vajadustele vastava psühhomeetrilise instrumendi valik ja integreerimine 

personalihindamise süsteemi (2012-2016) (Tartu Ülikool) – projekti kogumaksumus 114,9 tuh eurot; 

 lahingusoomukite liikumisvõimaluste hindamine Eestis (2012-2015) (Eesti Maaülikool) – projekti 

kogumaksumus 221,4 tuh eurot;  

 kaadrikaitseväelaste terviseriskide hindamine ja juhtimine (2012-2015) (Tartu Ülikool) – projekti 

kogumaksumus 356,5 tuh eurot; 

 kergsoomuspaneelid transpordivahendite soomustamiseks (2012-2017) (Tallinna Tehnikaülikool) – 

projekti kogumaksumus 666,3 tuh eurot;  

 eriotstarbeliste tekstiilmaterjalidega kaitseriietuse väljatöötamine (2012-2016) (Tallinna 

Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 750,0 tuh eurot; 

 raadiosageduslik elektroonilise integreeritud analüüsi- ja sünteesi kiirguskaitsesüsteem (2012-2018) 

(Tallinna Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 1 291,1 tuh eurot; 

 R-CIED – reaktiivne segamine (2012-2014) (Tallinna Tehnikaülikool) – projekti kogumaksumus 

230,0 tuh eurot.  

 Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis (2013-2019) (Tartu Ülikool) – projekti 

kogumaksumus on 259,5 tuh eurot. 

 

Alljärgnev graafik annab ülevaate teadus- ja arendustegevuse rahastamisest viimase 10 aasta lõikes. 

 

 

 

Kaitsetööstuse arendusprojektid 

Kaitseministeeriumi põhieesmärk kaitsetööstuse arendamisel on toetada rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimelist ja välisturgudele orienteeritud kaitsetööstuse tekkimist Eestis. 2013. aastal 

algatatud arendustoetuste konkursi eesmärk on tekitada Eesti ettevõtetes suuremat huvi 

kaitsevaldkonnas tegutsemise vastu. 
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2014. aastal laekus konkursile 12 taotlust, millest hindamiskomisjon valis välja viis arendustoetuse 

projekti. Kaitseministeeriumi kaasrahastuse protsent oli erinevate projektide puhul 12-45% kogu 

projekti maksumusest. 

Kaitsealaste teadustööde avalik konkurss 

2014. aastal läbiviidud kaitsealaste teadustööde avalikule konkursile laekus 9 teadustööd.  

Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu ettepanekul valiti autasustamiseks 5 magistritööd ning maksti 

välja 3 põhipreemiat ning 2 lisapreemiat kogusummas 13,9 tuh eurot. 

 

Küberkaitse magistriõppe üliõpilaste toetamiseks suunatud stipendium 

Kaitseministeerium korraldab alates 2013. aastast iga-aastast küberkaitse magistriõppe üliõpilaste 

stipendiumikonkurssi, mille eesmärk on toetada perspektiivikate üliõpilaste magistriõpinguid, 

soodustamaks küberkaitsealase pädevuse tugevdamist Eestis. Ühe stipendiumi kogusuuruseks 10,0 tuh 

eurot, mida makstakse alates magistriõppesse immatrikuleerimisest magistriõppe nominaalaja vältel 

aheltoetusena kahes osas. 

Toetudes Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu ja Kaitseministeeriumi info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia arendusnõukogu ettepanekule kinnitas kaitseminister 2014. aastal 

küberkaitse magistriõppe üliõpilaste toetamiseks suunatud stipendiumi avaliku konkursi tulemusena 2 

stipendiaati. 

Doktoriõppe stipendiumi avalik konkurss 

Kaitseministeerium on läbi viinud 2014. aasta kaitsealaste teadusuuringute läbiviimise toetamiseks 

suunatud doktoriõppe stipendiumi avaliku konkursi, mille eesmärgiks on toetada kaitsealaste 

teadusuuringute läbiviimist, tekitamaks jätkusuutlikku, kaitsealasele innovatsioonile orienteeritud 

teaduspädevust Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. Ühe stipendiumi kogusuuruseks 48 000 

eurot, mida makstakse alates doktoriõppesse immatrikuleerimisest stipendiumisaaja doktoriõppe 

nominaalaja vältel aheltoetusena kolmes osas. 

2014. aastal rahastati teadus- ja arendustegevust kokku mahus 1,29 mln eurot ning 2015.aasta 

eelarves on ette nähtud vahendeid teadus- ja arendustegevuse projektideks 1,23 mln eurot.  

 

Rahvusvaheline koostöö 

2014. aasta jooksul on Eesti olnud pädevalt esindatud kõigis NATO Teadus- ja 

Tehnoloogiaorganisatsiooni  paneelides ja kahes Euroopa Kaitseagentuuri töörühmas. Eesti osalusega 

aktiivseid töögruppe NATO STOs oli 25.  

Eesti oli esindatud ka Euroopa Kaitseagentuuri teadus- ja arendusvaldkonna koostööprojektides 

„Information Interoperability & Intelligence Interoperability by Statistics, Agents, Reasoning and 

Semantics" (IN-4STARS2.0) ning „Maritime Mine Countermeasures – New Generation“ (MMCM-NG). 

 

2014. aastal on Kaitseministeerium toetanud mitmete teadusürituste läbiviimist Eestis ning edukalt 

korraldanud Tallinnas neli suurt rahvusvahelist kaitsealast teaduskonverentsi: 

 NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni SET paneeli kevadkohtumine ja rahvusvaheline 

sõjateaduslik konverents „Compressed Sensing for Radar/SAR“ Tallinnas 12.-16.05.2014; 

 NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni rahvusvaheline konverents „Analysis Support to 

Decision Making in Cyber Defence & Security“ Tallinnas 9.-13.06.2014; 

 IAMPS (International Applied Military Psychology Symposium) rahvusvaheline teaduskonverents 

(koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Kaitseväega) Tallinnas 16.-20.06.2014; 

 NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni IST paneeli sügiskohtumine ja rahvusvaheline 

konverents „Cyber Defence Science & Engineering“ Tallinnas 13.-17.10.2014. 
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Keskkonnahoid Kaitseministeeriumi valitsemisalas 

 
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 (2015-2018) abil, mille eesmärgiks on kasutada loodusressursse säästlikult ning 
ennetada ja vähendada sõjalise kaitse alasest tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. 
 2014. aastal keskenduti järgmistele tegevustele: 
 

1) Koostati uus Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnapoliitika ja keskkonnategevuskava 

(2015–2018); 

2) Valmis militaarmüra regulatsiooni kontseptsioon; 

3) Kaitseväes rakendatakse jäätmekava rakendamist, mis on ühele kindlale valdkonnale suunatud 

keskkonna juhtimise meetod; 

4) Harjutusväljade ja lasketiirude arendamisega seonduvalt teostati mitmeid uuringuid ja seireid – 

eelkõige müra, pinna- ja põhjavee ja pinnase uuringuid; 

5) Töös olid keskkonnamõju hindamise projektid seoses Kaitseliidu lasketiirude arendamisega; 

6) Korrastati keskkonda teostades ulatuslikke lammutus- ja korrastustöid erinevatel 

Kaitseministeeriumi valitsemisala objektidel. 

 

 

2015. aastal jätkuvad keskkonnaseired ja keskkonnauuringud. Enam tähelepanu pööratakse 

keskkonnajuhtimise ja reguleerimise korrastamisele valitsemisalas, uute harjutusväljade rajamisele, 

jääkreostuse uuringutele ja likvideerimisele, energiatõhususele, keskkonnaseire alasele koostööle 

Keskkonnaagentuuriga ning keskkonnaalasele koostööle Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumiga. 
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Ülevaade organisatsioonist ja  tähtsamatest majandusnäitajatest 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala struktuur  
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisu kuulusid 2014. aasta lõpu seisuga ministeerium koos 
ministeeriumile otsealluvusega asutustega ning Kaitsejõud (Kaitsevägi koos Kaitseliiduga). 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. 
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KAITSELIIT 
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Personal 
 
2014. aastal oli Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisuliste töötajate1 arv kokku 4213. Võrreldes 
eelmise aastaga vähenes valitsemisalas keskmine töötajate arv 57 töötaja võrra – Kaitseväest lahkus 61 
töötajat, Kaitseministeeriumi koosseis suurenes 2 töötaja võrra, Kaitseressursside Ameti koosseis 
suurenes 1 töötaja ning Seli Tervisekeskuse koosseis samuti 1 töötaja võrra.  
Kui 2013.a moodustasid avaliku teenistuse ametnikud 11% ja töötajad 22 %  kooseisust, siis 2014. 
aastal jätkus ametnike arvu vähenemine, moodustades 7% ja töötajate arv 25% koosseisu keskmisest 
arvust. 
 

 
 
Töötajate arvust Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lõikes aastatel 2013 ja 2014 annab ülevaate 
alljärgnev tabel. 
 

  
Kaitseministeerium Kaitsevägi 

Kaitseressursside 
Amet 

Seli Tervisekeskus Eesti Sõjamuuseum 

  2014 2013 (+/-) 2014 2013 (+/-) 2014 2013 (+/-) 2014 2013 (+/-) 2014 2013 (+/-) 

Avaliku 
teenistuse 

ametnikud 131 133 -2 111 270 -159 54 54 0 0 0 0 0 0 0 

Töötajad 61 57 4 914 808 106 39 38 1 23 22 1 12 12 0 

Kaitse- 
väelased 0 0 0 2868 2876 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

Kokku 192 190 2 3893 3954 -61 93 92 1 23 22 1 12 12 0 

 
Tegevväelaste arv vähenes 2014. aastal 36 inimese võrra, mille tulemusena oli aasta lõpu seisuga 
teenistuses 3098 tegevväelast (võrdluseks: 2012.a tegevväelaste arv suurenes 11 tegevväelast ja 
2011.a vähenes -70 tegevväelast).  
2014. aastal lahkus Kaitseväest kokku  302 tegevväelast2 (ohvitsere 54, allohvitsere 192, sõdureid 57). 
Tegevväelase voolavuse protsent aasta lõikes oli 14% (2013. aastal oli vastav näitaja ca 9% ja 
2012.aastal  12%).  
Võrreldes 2013. aastaga on vähenenud ohvitseride lahkumine (2013 lahkus 64 ohvitseri). Allohvitsere 
lahkus teenistusest 192 mis võrreldes 2013. aastaga on 15% rohkem (164 isikut). Teenistusest lahkus 
57 sõdurit, mis on võrreldes 2013. aastaga 16% vähem (66 isikut).  
 
2014. aastal tegevväelaste arvu planeeritud kasvu mitte täitumine oli tingitud nii Kaitseväe sisestest kui 
ka välistest mõjuritest. Kaitseväe siseste mõjuritena võib välja tuua Kaitseväe struktuurireformi vahetud 
ja kaudsed mõjud, mis avalduvad tõenäoliselt veel ka käesoleva aasta jooksul (üksused asuvad uutesse 
asukohtadesse ka 2015. aastal), kus paljud ümberroteeritavad tegevväelased otsivad eelnevas 

                                                 
1 Keskmine töötajate arv aastas taandatuna täistööajale; ei sisalda koosseisuväliseid töötajaid (ajutiste 
käsunduslepingute alusel füüsilistest isikutest teenuse osutajaid, reservõppekogunemistele kutsutuid, 
välisteenistujate abikaasasid) ega Teabeameti isikkoosseisu. 
2 Lahkunute arv kajastab teenistusest lahkunud tegevväelaste arvu kokku, arvesse võtmata aruandeaasta jooksul 
juurde värvatuid. 
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teenistuskoha paikkonnas muid töötamise võimalusi. Samuti mõjutas tegevväelaste teenistusest 
lahkumist suuremahulise Afganistani välisoperatsiooni lõppemine 2014. aasta esimesel poolaastal. 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskmine brutopalk3 oli 2014. aastal 1 366 eurot kuus. Võrreldes 2013. 
aasta keskmise palgaga on kasv olnud 12,14 %. 
 
 

 
 
2014. aastal tõusid Kaitseväes tegevväelaste palgad keskmiselt 6,3% ja ametnike ning töötajate palgad 
12,5% 01.04.2013 jõustunud kaitseväeteenistuse seadus muutis tegevväelaste palga määramise 
põhimõtteid. Tegevväelastele kehtestati ühtsed palgatasemed ning loobuti senisest auastmetasust kui 
lisatasust. Samuti ei seotud enam palgatasemeid jäigalt sõjaväelise auastmega ametikoha tasemega, 
vaid vastav volitus anti Kaitseväe juhatajale. Sisse viidud muudatus tagab sisemise paindlikkuse 
reageerimaks palgaturul toimuvale ja annab sisulise otsustuse palgatasemete määramise osas 
Kaitseväe juhatajale kui asutuse juhile. Muudatused on osutunud asjakohaseks ja tegevväelaste 
palgasüsteem on muutunud rohkem läbipaistvamaks ja arusaadavamaks. 
 
Ametnike ja töötajate palga tõusu mõjutas eelkõige RKAK rakendamine koos toitlustuskomplekside 
tsentraliseerimisega, kus riigiteenistujate osas vähenes madalama palgaga isikute (toitlustus, koristajad 
jne) osakaal ning tõusis keerulisemat funktsiooni täitvate isikute osakaal. 
 
Kaitseministeeriumis, Kaitseressursside Ametis, Seli Tervisekeskuses ning Eesti Sõjamuuseumis oli 
2014. aasta personalivaldkonnas stabiilne. Personalivoolavus ei ületanud üheski nimetatud asutuses 
10% ning palgatõus jäi sarnaselt eelmise aastaga keskmiselt 5-6% piirimaile. 2014. aastal viidi personali- 
ja palgaarvestus üle tsentraalsele korraldusele ning Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti, Seli 
tervisekeskuse ning Eesti Sõjamuuseumi personaliarvestus toimus süsteemis SAP. Lisaks toimusid 
muutused töötajate andmete haldamisel teistes riiklikes registrites, seoses töötamise registri 
kasutuselevõtuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Keskmine brutopalk ei sisalda valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenistujate (minister, kaitseväe juhataja) 
brutopalka. Nimetatud 2 kõrgemat riigiteenistujat ei kajastu ka allpool oleval joonisel kajastatud keskmises töötajate 
arvus. 
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Olulisemad finantsnäitajad 
      

  
2014 2013 2012 2011 2010 

            

BILANSINÄITAJAD (tuh €)         

Bilansimaht 539 442 456 844 439 612 410 723 404 689 

Bilansimahu kasv 18,% 3,9% 7,0% 1,5% -4,4% 

s.h. käibevarad aasta lõpus 35 707 31  215 28 411 22 974 17 488 

põhivarad aasta lõpus 473 462 425 629 411 201 387 749 387 201 

Kohustused aasta lõpus 539 442 225 472 227 956 243 031 212 801 

Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta lõpus -30 273 231 372 211 656 167 692 191 888 

           

TULEMIARUANDE  NÄITAJAD (tuh €)        

Tegevustulud 7 586 9 067 12 552 8 446 8 252 

Tegevuskulud -666 029 -318 664 -294 567 -295 645 -278 343 

s.h  tööjõukulud -95 912 -87 188 -76 476 -69 193 -64 394 

eripensionid ja pensioni suurendused -313 568 12 766 27 557 -28 533 -23 695 

majandamiskulud -101 167  -101 312 -208 128 -159 351 -156 542 

antud  toetused -49 549 -43 604 -37 520 -38 568 -33 712 

Tegevustulem -658 443 -309 597 -282 015 -287 199 -270 091 

Finantstulud ja -kulud -8 059 -12 441 -13 610 -11 392 -9 796 

           

MUUD NÄITAJAD        

Töötajate keskmine arv 1 4 213 4 270 4 241 4 206 4 125 

Asutuste arv  6 6 6 6 6 

Põhivarainvesteeringud (tuh €) -112 567 -72 703 -71 738 -51 995 -46 392 

           

EELARVE JA SELLE TÄITMISE NÄITAJAD 
(tuh €)        

Tulude eelarve maht 3 546 2 598 3 582 6 358 6 377 

Tulude eelarve täitmine 4 338 4 736 3 839 7 440 7 673 

Kulude eelarve maht -421 533 -377 493 -358 401 -295 932 -261 124 

Kulude eelarve täitmine -410 473 -346 321 -341 400 -279 818 -251 630 

Finantseerimistehingute eelarve maht 0 0 -214 -204 -535 

Finantseerimistehingute eelarve täitmine2 33 5 -228 -206 -1 767 

           

SUHTARVUD        

SKP (jooksevhindades, Statistikaamet) (tuh €) 19 526 150 18 434 730 16 998 190 15 951 360 14 322 700 

Kaitsekuludeks eraldatud riigieelervest3(tuh €) 384 008 361 365 339 877 279 946 248 864 

Kaitsekulude muutus (tuh eurot) 22 643 21 488 59 931 31 082 -7 159 

Kaitsekulude muutus (%)  6,3% 21,4% 12,5% -2,8% 

Jooksva aasta riigieelarvest kaitsekuludeks ja 
finantseerimistehinguteks eraldatud vahendite 
maht SKP-st 1,97% 1,96% 2,00% 1,75% 1,74% 

 

1 Töötajate keskmine arv ei sisalda koosseisuväliste töötajate arvu ning andmeid Teabeameti kohta. 
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 kaitse-
eelarvesse. 
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Makromajanduslik olukord ja mõjud kaitse-eelarvele 
 
Statistikaameti andmete põhjal kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2014. aastal võrreldes 
2013. aastaga 2,1%. 2014. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2013. aasta IV kvartaliga võrreldes 3,0%. 
2014. aastal oli SKP jooksevhindades 19,5 miljardit eurot. Kogu aasta vältel iseloomustas Eesti 
majandust aeglane, kuid stabiilne kasv. Kui I kvartalis kasvas SKP võrreldes 2013. aasta sama ajaga 
0,5%, siis IV kvartalis 3,0%. Kokku kasvas Eesti SKP 2014. aastal 2,1%. 

 
Kaitseministeeriumi valitsemisala 2014. aasta eelarve kujunemine 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve oli 2014. aastal 384 007 940 eurot. Lisaks eraldati Vabariigi 

Valitsuse reservist riigikaitsekuludeks 2 436 176 eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega suurenes 

valitsemisala eelarve 2014. aastal 25,08 mln eurot ehk 6,94%. 

Eelarve koostamise ajal oli kaitsekulude arvestuse aluseks  2013. aasta rahandusministeeriumi suvine 

majandusprognoos (19,2 mld eurot), mille kohaselt moodustas kaitsekulude eelarve 2% SKP- st. 

Statistikaameti poolt viimati (seisuga 11.03.2015) avaldatud sisemajanduse koguprodukti andmete järgi, 

kus  SKP jooksevhindades on 19 526,15 mln eurot, moodustab Eesti 2014. aasta kaitsekulutuste tegelik 

tase 1,97% ja koos Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahenditega on 1,98%.  

2014. aasta kaitse-eelarve jagunemisest kululiikide lõikes annab ülevaate alljärgnev tabel. 
 
 

Kululiigid 2 014 2 013 Muutus % 
osakaal 

eelarvest’14 

Tööjõukulud 92 727 535 89 652 725 3,43% 24,00% 

Majandamiskulud 66 561 263 64 620 049 3,00% 17,22% 

Erivarustuse hanked 126 529 789 102 681 198 23,29% 32,74% 

Investeeringud      30 904 478 44 146 025 -29,99% 8,00% 

Antud toetused ja muud ülekanded   52 378 739 46 032 944 13,79% 13,55% 

Muud tegevuskulud  14 906 136 14 232 059 4,74% 3,86% 

Eraldised Vabariigi Valitsuse reservist 2 436 176 0 0 0,63% 

Kokku 386 444 116 361 365 000 6,94% 100% 

 
 

 
 
 

Valitsemisala kogukuludest moodustavad kõige suurema osa 2014. aastal kaitseotstarbelise 
erivarustuse hanked 32,74%. tööjõukulud 24% ja majandamiskulud 17,22%. 
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Olulisemad investeeringud  
 
Kaitseotstarbelise varustuse investeeringud 
 
Kaitseotstarbelise varustuse hangete eelarve maht oli 2014. aastal kokku 126,5 mln eurot, millest 
Kaitseministeeriumi kasutuses oli 73,7 mln ja Kaitseväe kasutuses 52,8 mln eurot. Olulisemateks 
kaitseotstarbelise varustuse hangeteks 2014. a oli liikuvtehnika, relva- ning sidesüsteemide soetamine. 
 
Jalaväe lahingumasinad CV9035NL 
 
Detsembris 2014 allkirjastati senini Eesti kõige suurem relvastushanke leping, mille raames hangitakse 
Madalmaade Kuningriigist 44 jalaväe lahingumasinat CV90, tankide Leopard I baasil ehitatud 
relvastuseta toetusmasinaid ning masinate hoolduskomplekte. 
CV9035NL on Rootsis Madalmaade Kuningriigi maaväe tarvis välja töötatud Combat Vehicle 90 (CV90) 
perekonna jalaväe lahingumasin. Masinal on kõrge soomuskaitse, mis vastab NATO standardile, see on 
relvastud 35-mm Bushmaster III kahuriga, mille moodne sihtimissüsteem lubab hävitada sihtmärke 
käigult. Jalaväe lahingumasin on maastiku suure läbimisvõimega, roomikutel, kõrge soomuskaitsega ja 
suure tulejõuga ning suudab seepärast võidelda koos tankidega.  
Lepingu raames soetatakse lisaks tööriistakomplekte lahingumasinate hoolduseks, Eesti kaitseväelaste 
väljaõpet, varuosi ja laskemoona. Jalaväe lahingumasinad jõuavad Eestisse aastatel 2016-2018. 
 
Tankitõrjesüsteem Javelin 
 
2014. aasta novembrikuus sõlmiti hankeleping Ameerika Ühendriikide valitsusega Javelin tankitõrje 
laskeseadmete ja rakettide soetamiseks.  
Javelin on 3. põlvkonna tankitõrjeraketisüsteem, mis viib meie tankitõrjevõime täiesti uuele tasemele ning 
tõstavad oluliselt meie sõdurite tegevusvabadust lahinguväljal. Tegemist on „lase ja unusta“ tüüpi 
relvaga, selle lõhkepea on mõeldud vastase soomukit tabama nõrgimast kohast ehk pealtpoolt, seda 
saab kasutada suletud ruumides – see kõik muudab Javelini võrreldes olemasolevate süsteemidega 
efektiivsemaks ja selle kasutamise lahinguväljal ohutumaks. 
Lepingu järgi ostab Eesti 80 laskeseadet ja piisava hulga rakette, mille kogus vastab meie plaanidele ja 
vajadustele nii väljaõppe läbiviimiseks kui ka sõjaaja-üksuste lahingumoonavarudeks. Lepingu 
maksumus on ca 40 mln eurot ning relvastuse tarned algavad 2015. aastal.  
 
Sidesüsteemide hanked  
 
PAR hange - 2013. aastal sõlmiti hankeleping USA ettevõttega Exelis Inc. Electronic Systems Radar, 
Reconnaissance & Undersea Systems täppislähenemisradari (PAR- Precision Approach Radar) 
hankimiseks Ämarisse. Lepingu kogumaksumus on  9,76 mln USA dollarit. Hangitav radar on 
raadiolokatsiooniseade, mida kasutatakse õhusõiduki asukoha määramiseks lõpplähenemisel 
maandumisrajale ning mille abil saab informatsiooni horisontaalsest ja vertikaalsest kõrvalekaldumisest 
määratud lähenemisteekonnast ja informatsiooni kauguse kohta puutepunktini. PAR radari abil on 
võimalik õhusõiduk maandumisrajani juhtida ka juhul, kui pardal olevad navigatsiooni- ja 
maandumisseadmed ei ole kasutuskõlblikud - vajalik on ainult raadioside. Projekti lõpuks on kavandatud 
juuni 2015. 
 
Lennuliikluse elektroonilise korraldamise süsteem DIFLIS- 2013. aastal sõlmiti Kaitseministeerium ja 
Austria ettevõtte AviBit data processing GmbH leping lennuliikluse elektroonilise korraldamise süsteemi 
DIFLIS soetamiseks, mille peamine eesmärk on võimaldada Ämari lennubaasi sertifitseerimine vastavalt 
rahvusvahelistele nõuetele. Hankelepingu kogumaksumuseks on  0,7 mln eurot (koos km-ga). Soetatav 
süsteem tagab koostöövalmiduse Eesti piirkondliku lennujuhtimiskeskuse ja aeronavigatsioonilise 
teenuse osutajaga. Samuti hõlbustab hangitav süsteem lennujuhtide tööd ning parandab lennuohutust. 
Projekt lõppes juuli 2014. 
 
Kaugmaa õhuseiresüsteemi TPS-77 kaasajastamine - 2014. aasta suvel sõlmis kaitseministeerium USA 
ettevõttega Lockheed Martin Global, Incorporated hankelepingu kaugmaa õhuseiresüsteemi TPS-77 
kaasajastamiseks hankelepingu kogumaksumusega 9,6 mln USA dollarit (koos-km-ga). Radarisüsteemi 
kaasajastamine tagab antud õhuseiresüsteemi opereerimisvõimekuse vähemalt aastani 2022. Samuti 
minimaliseerib uuendus tuuleparkide mõju radarile, mis on väga oluline võimekuse tõus tagamaks veel 
efektiivsema ja täpsema õhuseireoperatsioonide elluviimise. 
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Infotehnoloogia valdkonnas suuremahulisi arendustöid ei toimunud. Jätkus olemasolevate 
infosüsteemide arendus ja laiendamine (nt hangete infosüsteem, monitooringuvõrgu arendus jms) ning 
vananenud riistvara ja süsteemide uuendamine. 
 
Maaväe varustus 
 
2014. aasta jooksul viidi lõpuni kaks liikuvtehnika hanget Hollandist  ja Saksamaalt (maksumus kokku ca 
8,8 mln eurot). Hangitud tehnikat kasutatakse operatiivstruktuuri motoriseerimiseks suurõppusel SIIL 
2015. 
 
Pioneeripataljoni ülesannete täitmiseks viidi läbi hanked 3 ekskavaatori, 3 laadur-ekskavaatori, 2 
kiirkäigutraktori koos haagistega ja sillapaigaldussõidukite ja sillakonstruktsioonide ostmiseks (hangete 
kogumaksumus oli ca 4,7 milj eurot). Varustust hakatakse kasutama pataljoni ajateenijate väljaõppes 
ning rutiinsete tööülesannete täitmiseks.  
 
1. Jalaväebrigaadi logistiliseks toetuseks teostati hange veokitest, järelhaagistest, merekonteineritest, 
kütusemahutitest ja kütusetankuritest koosneva üksuse ostmiseks.  
 
Õhuväe varustus 
 
Ämari Lennubaasi erivarustusega varustamise hankeplaani kohaselt korraldas ministeerium hankeid 
lennuliiklusala turvalisuse suurendamiseks (1 väiketraktor ja 1 operatiivsõiduk õhusõidukite 
juhendamiseks), perrooniteeninduse (1 õhusõidukite toitegeneraator) ja pagasikäitluse (1 suuremahulise 
kauba laadur ja 1 pagasi lintlaadur) parandamiseks, lennuraja talihooldesõidukite (2 
rajapuhastusmasinat) soetamiseks. 
 
Kaitseväes läbiviidud hangetest moodustasid suure osa olemasoleva varustuse elutsükli tagamisega 
seotud hanked, erinevat liiki lahingumoona hankimine, side- ja IT varustuse ning riidevarustuse hanked. 
Kokku viidi Kaitseväes 2014. aastal läbi 172 hanget ning täiendavalt toimus ligi 100 varem sõlmitud 
lepingu haldus. Täiendavalt on menetluses veel  ~ 80 hanget.  
 
Olulisemad lähituleviku investeeringud 
 
Vastavalt kinnitatud 4-aastasele arengukavale on olulisimateks lähituleviku investeeringuteks: 
 
1. jalaväe lahingumasinate toetusmasinate hanke läbiviimine;  

2. mereväe miinitõrjevõime moderniseerimine, mille käigus kaasajastatakse miinijahtijate sonari- ja 

juhtimissüsteemid; 

3. passiivradari kaasajastamine ning seeläbi eelhoiatusvõime parandamine aastatel 2015-2016; 

4. mehitamata õhusõidukite hankimine; 

5. Ämari Lennubaasi ja Erioperatsioonide Grupi varustamine liikuvtehnikaga. Madalmaade 

Kuningriigiga ja Saksamaa Liitvabariigiga on kavas sõlmida järgmised kasutatud varustuse 

hankimise lepingud; 

6. Madalmaade Kuningriigiga jätkub koostöö SISU XA-188 varustuse ja varuosade hankimiseks ning 

jalaväe lahingumasinate CV9035 soetamiseks; 

7. jätkub Suurbritanniast laskemoona hankimine. 
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Investeeringud infrastruktuuri arendamisse 
 
Investeeringute kogumaht Kaitseministeeriumi valitsemisala infrastruktuuri arendamisse oli 2014.aastal 
30,9 mln eurot. Olulisemateks investeeringuteks olid: 
 
Ajateenijate elamis- ja olmetingimuste kaasajastamine 
 
Lõppesid ehitustööd ajateenijate elamis- ja olmetingimuste kaasajastamiseks ja nõuetele vastavusse 
viimise tagamiseks- valmisid uued kasarmud Võrus, Jõhvis, Ämaris ja Tallinnas Miiniasadamas 
(investeeringute kogumaht 28,9 mln eurot). 
 
Kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppetingimuste parandamine 
 
Valmisid Sirgala harjutusvälja ja kaitseväe keskpolügooni teede I etepp, keskpolügooni sihtmärgiala 
vaatlustornid ning Klooga harjutusvälja linnavõitluslinnak (kogumaht 4,2 mln eurot).  
Käivitusid Kikepera harjutusvälja laskevälja, keskpolügooni teede II etapi ja lasketiirude ning Nursipalu 
harjutusvälja teeninduskeskuse ehitused (kogumaht 7,5 mln eurot). Prognoositav valmimine 2015.aasta   
II poolaastal. 
 
Valmis õhuseire võimakust märkimisväärselt kasvatanud Otepää radaripost (maksumus 6,2 mln eurot). 
Valmis Kuperjanovi jalaväe jalaväepataljoni territooriumile uue pääsla ehitus (0,7 mln eurot). 
 
Käivitusid ladude ehitus Võrus ja Lintsis ning söökla ehitus miinisadamase (investeeringute kogumaht 
22,8 mln eurot).  
 
Olulisemad investeeringud 2015. aastal 
 
1.  Soomusmanöövervõime taristu ehituse käivitamine Tapa linnakusse. Investeeringute kogumaht       
aastatel 2015-2018 22,1 mln eurot; 
2.     Väljaõppetingimuste  parandamiseks on 2015 aastaks planeeritud Jõhvi 100 m lasketiiru ehituse 
alustamine ja valmimine ning Klooga harjutusvälja väljaõppeehitiste projekteerimine ja piiritähistuse 
korrigeerimisega alustamine (investeeringute kogumaht 1,6 mln eurot); 
3.      Kaitseväe logistilise toetuse parandamiseks ja soomusmanöövervõime arendamiseks käivitatakse 
hulgaliselt vajaliku taristu projekteerimisi Ämaris, Miinisadamas, Jõhvis ja Tapal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        22 

Ülevaade valitsemisalas või valitseva mõju all olevate muude juriidiliste isikute 
kohta 
 
Kaitseliit 
 
Organisatsioon  
 
Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi 
valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu 
seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja 
omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Kaitseliitu 
kuuluvad eriorganisatsioonidena Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. 
 
2014. aasta lõpu seisuga oli Kaitseliidus koos eriorganisatsioonide liikmetega kokku 23 612 liiget, neist 
15 073 Kaitseliidu, 2171 Naiskodukaitse, 2931 Noorte Kotkaste ning 3437 Kodutütarde koosseisus. 
Võrreldes 2013. aasta andmetega on organisatsiooni liikmete arv kasvanud 730 inimese võrra.  
 
Ülevaade Kaitseliidu peamistest tegevustest 
 
Kaitseliidu 2014. aasta tegevus toimus vastavalt Kaitseliidu seadusele, sõjalise kaitse arengukavale 
2009-2018 (SKAK), sõjalise kaitse tegevuskavale 2012-2015 (SKTK), kaitseväe juhataja direktiivile 2014 
aastaks, Kaitseliidu arengukavale aastateks 2014-2017, Kaitseliidu ülema käsule 2014. aastaks.  

Maakaitse tagamiseks ja kujunemiseks rakendati rahuaja ringkonnamalevate mudelit, mille kaudu 
saavutatakse riigikaitse arengukava (RKAK) ettenähtud sõjaaja võimete (üksuste) ringkonnapõhine 
ettevalmistus ja valmidus. Kaitseliidu ülema käskkirjadega kehtestati maakaitse regionaalne jaotus ja 
ülesanded malevatele, ringkonnamalevate pealikele operatiivjuhtimise ja selle raames käskkirjade 
väljaandmise õigus maakaitse ettevalmistamise osas. Kaitseliidu Peastaabi poolt on reformitud 
kaitseringkondadelt üle võetud formeerimiskavad, „Kodurahu" plaanid ning kaitseringkondade sõjaaja 
tegevusplaanid. Defineeriti lahti maakaitsestruktuuri ja RKAK põhimõtted, koostati uued isikkoosseisu ja 
varustustabelid ning struktuuriüksuste funktsioonikirjeldused. 
 
Jätkati väljaõppesüsteemi, elektroonse planeerimis- ja aruandlusprogrammi VÕPIS kaasajastamist ning 
arendamist lähtuvalt maakaitsestruktuuri loomise ülesandest. Täpsustati tegevusi ja harjutati  Politsei- ja 
Piirivalveameti  toetamiseks sisejulgeoleku tagamisel. Julgustati malevaid enam osalema organisatsiooni 
tegevuse planeerimises, rõhutati regionaalse väljaõppealase koostöö olulisust ning ühiste 
väljaõppeürituste organiseerimise vajadust. Suur väljakutse oli ja on uue Riigikaitseseaduse 
rakendumisega (01.01.2016) seotud ettevalmistuste tegemine organisatsioonis ning Kaitseliidu 
seadusest tingitud rakendusaktide koostamine. 
 
2014. aastal viidi Kaitseliidus läbi enam kui 2200 erinevat väljaõppeüritust, milledest osavõtt oli üle 
46 500 inimpäeva. Peamine väljaõppe eesmärk oli Kaitseväe õppuseks „Siil 2015“ ettevalmistamine, 
mille jooksul hinnatakse ka Kaitseliidu Peastaabi (sõjaaja) esmase operatsioonide juhtimise võimet. 
Staabikoostööd praktiseeriti õppustel „Kevadtorm 2014“ ning sellega paralleelselt toimunud Politsei- ja 
Piirivalveameti ning Päästeameti poolt korraldatud lõunaregiooni kriisiõppusel „Kilp“. Õppustel harjutati 
maakaitsestruktuuri juhtimist ning kus planeeriti sisejulgeoleku alaste ülesannete täitmist sõjalise konflikti 
tingimustes. Kaitseväe õppustel „Kevadtorm 2014“ ja selle raames toimunud rahvusvahelisel õppusel 
„Steadfast Javelin 2014“ osalesid Tartu, Põlva, Võrumaa, Valgamaa, Sakala ja Viru  malevad ning 
küberkaitseüksuse allüksus. Õppuse üldine eesmärk oli harjutada staapide ja üksuste koostööd ning 
maakaitsestruktuuri juhtimist maakaitsestaabi, maakaitseringkonna staabi ja maakaitsepataljoni tasemel. 
 
Kaitseliidu koolis  viidi läbi vastavalt saadud ülesannetele sõjaväelise juhtimise õppesuuna (SJÕS) 
täiendõppemooduleid, staabi-, eriala- ja nooremallohvitseride kursuseid, inimressursi arendamise 
õppesuuna (IRA) juhtimis- ja õpetamisoskusi ning sotsiaalseid pädevusi arendavaid kursuseid. 
 
2014. aastal kinnitati Kodutütarde  sisekord ning muud kodutütarde tegevust reguleerivad aktid, vaadati 
üle järgukavad ja erialade kirjeldused. Kõik vajalikud dokumendid koondati vabatahtliku juhi 
käsiraamatusse. Toimus muutus erialamärkide materjalis ning kujunduses, valmis 
noorteorganisatsioonide välivorm. Aasta oli kuulutatud noortejuhtide aastaks ning sellega seoses viidi 
läbi rida spetsiaalseid õppelaagreid ning koolitusi vabatahtlikele juhtidele. 
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Noorte Kotkaste tegevuse põhirõhk oli suunatud noortejuhtide koolitamisele. Paljudes malevates lähtuti 
täiendkoolituse planeerimisel soovist taotleda noorsootöö kutsestandardit. Kehtestati uuendatud 
väljaõppejuhend, jätkus töö järgunõuete lahti kirjutamisega ning kinnitati uus Noorte Kotkaste sisekord. 
Noorte Kotkaste erikatsete märgid läbisid täieliku uuenduse ning said ühtse ning arusaadava kujunduse. 
 
Naiskodukaitse töötas välja oma sümboolika korra, kaasajastati Liiliaristi statuut ning  mõlemad 
dokumendid kinnitati Naiskodukaitse keskkogul. Viidi läbi arenguvestlusi vabatahtlike juhtidega ning 
tegevliikmetega. Mentorprogrammi käivitamiseks töötati välja mentorikursuse kava ning viidi läbi 
esimene kursus. Vastavalt Naiskodukaitse arengukavale ning KL ülema aastakäsule viidi ringkondades 
läbi baasväljaõppe kursuseid ning üle eestiliselt korraldatavaid erialakursuseid. 
 
Kaitseliidu peamised investeeringud 
 
Lõpetati Valgamaa maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitustööd ja alustati Jõgeva maleva staabi- ja 
tagalakeskuse rajamist. Valminud on Valgamaa maleva Metsniku 300m vähendatud ohualaga 
välilasketiiru ja aasta lõpuks Järva maleva Eivere 300m vähendatud ohualaga välilasketiiru ehitusprojekt. 
Koostatud on Tallinna laohoone, Pärnu staabihoone, Põlva staabikompleksi ja Narva malevkonna 
staabikompleksi  ehitusprojektid ja alustatud tööd Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse 
ehitusprojektiga. Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega on lammutatud Läänemaal Kiltsis, 
Jõgevamaal  Utsalis ja Tartumaal Kardlas asuvad endiste Nõukogude Armee linnakute amortiseerunud 
ehitised. Omandatud on 7 ja võõrandatud 6 hoonestatud, suures osas väga halvas seisukorras olevat, 
kinnisasja.  
Viidi läbi spordipadrunite hange, samuti hanked väikebusside rentimiseks, valveüksuste sõidukite ja MB 
veoautodele istepinkide soetamiseks. Lisaks hangiti jalaväelabidaid, telkmantleid, patrullseljakotte, 
poolsaapaid ja majutustelke. Viidi läbi tavavormide õmbluse hange.  
Side ja infotehnoloogia valdkonnas uuendati kesksed võrgulülitid, põhiserverid ja andmekeskus. 
Parendati arvuti töökeskkondi kokku 11 malevas (Alutaguse, Harju Jõgeva, Järva, KLPS, Põlva, Pärnu, 
Rapla, Tartu, Valga ja Võru), töödega jätkatakse 2015. aasta  alguses. Jätkatakse ka sõjaaja malevate 
juhtimisvõimekuse parendamist, mille raames osaletakse staabikonteineri ja põhimooduli ehitamise 
ühishankes. Ringkonna malevates võetakse kasutusele uuema põlvkonna käsiraadiojaamad. 
 
Riigivara üleandmine 
 
2014.aastal andis Kaitseministeerium Kaitseliidule üle riigivara järgmiselt: 
Rahalise toetusena eraldati 2014.aastal Kaitseministeeriumi eelarvest Kaitseliidu tegevuseks kokku  
30 470,9 tuh eurot. 
Mitterahalise sihtfinantseeringuna anti Kaitseliidule üle 2  kinnistut Rapla maakonnas maksumusega  
34,8 tuh eurot ning transpordivahendeid ja haagiseid kokku jääkväärtuses 459,8 tuh eurot (vt lisa 10). 
 
Kaitseliidu majandustulemused 

(tuhandetes eurodes) 
            2014          2013    
 
Tegevustulud   (+)  32 300    (+) 29 725       
Tegevuskulud   (-)   29 938    (-)  25 597   
Finantstulud ja -kulud  (+)           3                (+)          4     
Aruandeaasta tulem   (+)    2 365    (+)    4 132   
 
Varad kokku            36 357          33 335          
 sh käibevara                8 840            7 198            
 sh põhivara              27 517          26 137         
Kohustused                 4 648            3 991           
 sh lühiajalised                4 443            3 774 
 sh pikaajalised                   205               217            
Netovara              31 709          29 344 
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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.  
 
Keskuse põhikirjaline eesmärk on ideede genereerimine, ekspertiisi kogumine, tootmine ja levitamine 
ning arutelude algatamine Euro-Atlandi kogukonna, sh Eesti jaoks olulistes kaitse- ja julgeolekupoliitika 
alastes küsimustes. 
 
Uurimisvaldkonnad 
Keskuse teadusuuringud on keskendunud kahele laiemale suunale- riigikaitse korraldus ja 
julgeolekupoliitika, mis mõlemad hõlmavad mitut põhilist uurimisvaldkonda. 
 
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. 
 

2014. aasta jooksul valmisid raportid, analüüsid ja ülevaated järgmistel teemadel: avar julgeolek ja 
riigikaitse, Venemaa Ukraina-vastane tegevus, Venemaa rünnak Krimmi vastu, Krimmi sündmuste 
õppetunnid Eesti riigikaitsele, Scoutspataljoni tulevikuperspektiivid, hübriidsõda Eesti kontekstis, NATO 
laienemine, Idapartnerluse probleemid ja võimalused, koostöö ja konfliktid Arktikas ja venekeelse 
elanikkonna lõimumine Eestis. Lisaks valmisid regulaarsed ülevaated olukorrast Afganistanis. 
 
Aasta jooksul osalesid keskuse teadurid NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni SAS paneeli ja 
Kaitseministeeriumi teadusnõukogu töös ning teemapõhiselt ka Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi 
jooksvas töös poliitika kujundamisel. 
 
Konverentsid ja seminarid 
 
Keskus korraldas kokku 25 konverentsi ja seminari, millest suurimad said teoks koostöös erinevate 

partneritega. Peamisteks üritusteks olid 25.-27. aprillil toimunud Lennart Meri konverents „The Security of 

Mare Nostrum and Beyond: The Return of Northern Europe to the World Scene?“ ning 25. septembril 

korraldatud ABCD „Technology Race and Defence: The future of Western technological dominance in 

military affairs“. Erilist tähelepanu pälvis ka 4.-5. detsembril toimunud Läänemere julgeolekuteemaline 

seminar noortele professionaalidele. 

Keskus tõi Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitikast huvitatud publiku ette NATO Brunssumi 

ühendväejuhatuse ülema kindral Hans-Lothar Domröse, Suurbritannia parlamendi liikme ja endise 

kaitseministri Liam Fox’i, ajakirjaniku ja kirjaniku Edward Lucas’e ning teadlase ja kirjaniku Andrei 

Piontkovsky.  

Mitmed seminarid ja üritused korraldati koostöös teiste organisatsioonidega, sealhulgas 

Kaitseministeerium, NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioon, Suurbritannia, Rootsi ja Austria 

suursaatkonnad, Poola Idauuringute Instituut, Eesti Idapartnerluse Keskus, Eesti NATO Ühing ning 

Lennart Meri Euroopa Sihtasutus.  

Mitmel korral toimusid teadurite loengud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppuritele ning 

välismissioonile suunduvatele kaitseväelastele. Samuti esinesid keskuse teadurid mitmel korral 

ettekannetega Riigikogu väliskomisjonis ja riigikaitsekomisjonis, Kaitseministeeriumis, 

Välisministeeriumis, Kaitsepolitseiametis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Kõrgematel 
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Riigikaitsekursustel ning välismaal korraldatud konverentsidel. Lisaks toimusid ettekanded koolides ja 

teistes organisatsioonides, sh Euroopa Kolledži Natolini tudengitele.  

Keskus osales aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel. Eesti meedias mainiti teda 2014. aastal 575 

korral. Keskuse töötajad avaldasid artikleid julgeoleku- ja riigikaitseteemadel kokku 12 korral Eesti 

ajakirjanduses ja 27 korral välismaistes väljaannetes. Blogisse kirjutati 67 korral. Keskuse Facebooki 

kontol on 721 jälgijat, Twitteris on vastav arv 701. 2014. aastal valmis keskuse uuendatud logo ja uus 

kodulehekülg, mis koondab ühte süsteemi www.icds.ee, www.diplomaatia.ee ja blog.icds.ee kodulehed. 

Uuel kodulehel avaldatakse keskuse materjale eesti, inglise ja vene keeles. Jaanuaris hakkas keskus 

saatma välja igakuiseid uudiskirju valminud publikatsioonidest, seminaridest ja intervjuudest. Uudiskiri 

saadetakse välja 998-le tellijale.  

Kuuajakirja Diplomaatia väljaandmine 
 
Kuukiri Diplomaatia ilmus 2014. aastal eestikeelse paberväljaandena 10 korda, millele lisandus Lennart 

Meri konverentsi ingliskeelne 16-leheküljeline erinumber. Eestikeelsetest numbritest kaks olid 

tavapärasest mahukamad topeltnumbrid.  

Diplomaatia veebiversioonis kajastuvad kõik artiklid eesti ja inglise keeles. Ka ajakiri Diplomaatia on 

olemas Facebookis ja Twitteris. 

Kõrgemad Riigikaitsekursused 
 
2014. aastal toimusid XXX ja XXXI kõrgemad riigikaitsekursused ning III jätkukursus, mis korraldati 

koostöös Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumiga. Kursustel esinesid Vabariigi 

President, peaminister, ministrid, kõrgemad riigiametnikud ja valdkondlikud eksperdid. Põhikursustel oli 

kokku 97 osalejat ja jätkukursusel 18 osalejat. Keskuse personal toetas 2014. aasta mais toimunud 

Georgia kõrgemate riigikaitsekursuste korraldamist. 

Organisatsiooni areng 
 
2014. aasta lõpus oli Keskuses tööl 17 inimest, sh 9 teadurit, kuuajakirja Diplomaatia toimetaja, 
kõrgemate riigikaitsekursuste juhataja, 4 administratiivtöötajat (neist 1 osalise tööajaga) ning 2 juhatuse 
liiget. Aasta jooksul lahkus 3 ning lisandus 5 inimest. Pikemat aega oli Keskuses praktikal 7 inimest. 
Keskuse nõukogu pidas 2014.aasta jooksul neli koosolekut. Seejuures võeti vastu uuendatud põhikiri ja 
rahvusvahelise nõukoja töökorraldus 
 
 
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus majandustulemused: 
(tuhandetes eurodes) 
 
     2014    2013 
Tegevustulud   (+)        1 073      (+) 1 115 
Tegevuskulud   (-)         1 073     (-) 1 079 
Finantstulud ja – kulud  (+)       0   (+)        0  
Aruandeaasta tulem  (+)       0                (+)      36 
 
Varad kokku       449        243    
 sh käibevara       446       239 
  sh põhivara                                        3              4 
Kohustused       254         48 
 sh lühiajalised                              254                                             48 
Netovara                               195                      195  
  
Kaitseministeerium toetas 2014. aastal Keskuse tegevust läbi riigieelarvelise eraldise. Kokku sai Keskus 
ministeeriumilt 2014. aastal sihtfinantseerimise vahendeid 1 038,9 tuhat eurot, mis moodustas 90,1 % 
Keskuse 2014. aasta tegevustuludest.  
 
 
 
 

http://www.icds.ee/
http://www.diplomaatia.ee/
http://www.icds.ee/blog/
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Riigikaitse Edendamise Sihtasutus 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus) asutati 2004. aastal Eesti Vabariigi ja Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoja poolt.  
 
Sihtasutuse osalust ei ole kajastatud Kaitseministeeriumi bilansis. Osaluse mittekajastamise põhjuseks 
on, et Eesti Vabariik andis asutamisel ühe krooni ning Sihtasutusele ei ole tehtud annetusi ega eraldisi. 
Kaitseministeerium ei oma valitsevat mõju Sihtasutuse tegevuse üle ning vastavalt Sihtasutuse 
põhikirjale antakse asutuse likvideerimisel järelejäänud vara üle mõnele teisele  sihtasutusele või 
mittetulundusühingule,  kelle eesmärgid on võimalikult sarnased Sihtasutuse eesmärkidele. 
 
Sihtasutuse eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamise 
toetamine ning Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise 
haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine. 
 
Tegevus 2014. aastal 
 
2014. aastal seisnes Sihtasutuse tegevus eraannetuste kogumises võimalike uute projektide 
rahastamiseks järgnevatel aastatel ning varasematel aastatel võetud kohustuste täitmises. 2014. aastal  
laekunud annetuste kogusumma on 16,0 tuh eurot. 
Traditsiooniliselt viidi läbi konkurss „Aasta ohvitser ja Aasta allohvitser“ mis esmakordselt kuulutati välja 
2007.aastal. 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 leidnud laialdast kajastamist ka väljaspool Kaitseväge ja Kaitseliitu, näiteks 
kutsub Vabariigi President aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri vabariigi aastapäeva pidulikule 
vastuvõtule. 
 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus  majandustulemused:  
(tuhandetes eurodes) 
 
               2014             2013            
Tegevustulud    (+)       16,0  (+)       15,7    
Tegevuskulud    (-)        15,5  (-)        15,6   
Aruandeaasta tulem   (+)         0,5  (+)         0,1   
 
Varad kokku                 1,3                  0,8          
 sh käibevara                1,3    0,8  
Kohustused                 0,6                0,6                    
 sh lühiajalised                0,6                0,6           
Netovara                 0,7                0,2 
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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 toimub vastavalt liikmesriikidele kehtestatud kuluosadele.  
 
1. Rahaline panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse 

 
2014. aastal jätkus regulaarne panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse, katmaks Eesti 
liikmelisusest tulenevaid kohustuslikke osamakseid vastavalt Eesti riigi kuluosadele. 

 Eesti osamakse NATO 2014. aasta sõjalisse eelarvesse oli arvutatuna NATO kogueelarve ja Eesti 
panuse suhtarvuna 0,1006%. Nimetatud kuluosast kaeti NATO juhtimisstruktuuri jooksvad kulud ja 
sõjaliste operatsioonide (nt 2014. a kevadel kokkulepitud NATO heidutusmeetmete ja ISAF) 
ühiskulud. Kokku tehti 2014.aastal väljamakseid 1 000,2 tuhande euro ulatuses. Kuluosade jaotus oli 
järgmine: missioonid ja operatsioonid (45%), NCSEP (50%), pensionid (5%). 

 Lisaks panustas Eesti 2014. aastal ühisrahastatavasse NSIP (NATO Security Investment 
Programme) julgeolekuinvesteeringute programmi, kus Eesti panuse suhtarv on 0,1006%. 
Kogumakse NSIP-i oli 2014. aastal 626,3 tuhat eurot, millest tehti maksed NATO Support Agency 
agentuurile, Poolale, Horvaatia ja Tšehhile. 

 2014. aastal jätkas Eesti osamakseid kuueteistkümne ÜRO rahuvalvemissiooni rahastamises (2014 
väljamaksed kokku 2 100,8 tuhat eurot): UNOCI, MINUSTAH, UNDOF, UNFICYP, MONUSCO, 
UNMISS, UNSOA, MINURSO, UNMIK, UNMIL, UNIFIL, UNAMID, UNSMIS, MINUSMA, MINUSCA ja 
UNISFA. Eesti kuluosa oli 2014. aastal 0,04%. 

 EL sõjaliste ja väljaõppe (EUTM Mali) või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonide ühiste kulude 
rahastamine toimub läbi ATHENA mehhanismi, kus riikide osamaksed arvutatakse GNI indeksi 
alusel. Maksete aluseks oleva 2014. aasta Eesti GNI indeks oli 0,139%. Eesti panustas ATHENA 
üldeelarvesse (st käimasolevate sõjaliste operatsioonide ühiskulud), millele lisandusid aasta jooksul 
uute alustatud sõjaliste operatsioonide sissemaksed ja saatva riigi kulud (nation borne costs). Kokku 
tehti 2014. aastal väljamakseid 185,1 tuhande euro eest. 

 
2.  Agentuurid ja muud rahvusvahelised initsiatiivid  
 
Teiseks  suuremaks  valdkonnaks,  kuhu  2014.  aastal  makseid  jätkati,  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. 

 Euroopa  Kaitseagentuur  (EDA  –  European  Defence  Agency)  –  makse koosneb agentuuri 

üldeelarvest, millesse panuse suurus sõltub GNI indeksist, mis 2014. aastaks oli 0,1392% ehk 25,9 

tuh eurot.   

 NATO Support Agency (NSPA), tegemist on NATO allstruktuuriga, mille liikmeks oleme seonduvalt 

meie liikmelisusega alliansis. Eesti kuluosa NSPA üldeelarvesse on 0,10%. 2014.aasta makse 

suuruseks oli 7,8 tuh eurot. 

 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. 2014. aastal oli see 0,1365%. 2014. aasta makse suuruseks oli 18,0 tuh 

eurot (sh 93% põhieelarvesse). 

 NATO ühine seiresüsteem (NAGSMA) – Eesti osamakse fikseeritud kuluosa on 0,1963%.  2014. 

aasta makse suuruseks NAGSMA juhtkomitee administratiiveelarvesse oli 17,3 tuh eurot.  

 NATO  Strateegilise  õhutranspordi  initsiatiiv  (SAC  -  Strategic  Airlift  Capability) Eesti kuluosad 

(SAC MoU-s fikseeritud) eelarve erinevates lõigetes 2014. aastal olid: 1) baasi kulud - 1,3857%; 2) 

operatsioonid - 1,4218%; 3) administratiivkulud - 1,4218%. Kokku olid 2014. aasta SAC initsiatiivi 

kulud 1 499,0 tuh eurot. 
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 Euroopa vedude koordineerimiskeskus (MCCE - Movement Coordination Centre Europe) – initsiatiivis 

osalevad riigid maksavad eelarvesse võrdsed summad, v.a. need riigid, kes täidavad lisaks ka 

mingeid tugistruktuuri ametikohti.  2014. aasta makse suuruseks oli 15,5 tuh eurot.  

 Balti riikide ühine õhuseiresüsteem BALTNET ja selle juhtimiskeskus Leedus Karmēlavas – keskuses 

jälgitakse kõigi kolme riigi õhuruumi ja juhitakse NATO õhuturvet tegevaid liitlasriikide hävitajaid. 

Eesti, Läti ja Leedu panustavad juhtimisekeskuse tegevuseelarvesse ühiselt ning Leedu tasub 

täiendavalt vastuvõtva riigi kohustustega kaasnevad kulud. 2014. aasta Eesti osamakse keskuse 

tegevuskuludest oli 26,6 tuh eurot. 

 NATO juhtimise oivakeskus (Command and Control Centre of Excellence) – Eesti osamakse oli  

summas 10,5 tuh  eurot. 

 

3. Muud initsiatiivid 
 
Eesti jätkab osalemist alljärgnevates rahvusvahelistes organisatsioonides: 

 Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM– Conseil International du Sport Militaire)– Eesti 

maksesumma 2014. aastal oli 7,6 tuh  eurot. 

 Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelise tervist edendavate haiglate võrgustik – 

aastane liikmemaks summas 0,2 tuh  eurot. 

 Avatud Taeva Lepingu Konsultatiivkomisjon – maksame  konsultatiivkomisjoni  kulude osamaksu. 

2014. aastal olid väljamaksed 2,6 tuh eurot. 

 NATO sideagentuuri (Communications and Information Agency) sekretariaat – aastane makse 

summas 0,3 tuh eurot. 

 
4. Eestis paiknevad rahvusvahelised organisatsioonid  
 
Kaitseministeerium panustab oma ressurssidega kahte Eestis asuvasse rahvusvahelisesse 
organisatsiooni: NATO Küberkaitsekoostöö keskusesse Tallinnas ja Balti Kaitsekolledžisse Tartus. 

 NATO Küberkaitsekoostöö keskust rahastavad keskuse osalisriigid vastavalt nende poolt 

panustatava personali arvule – 2014. a kokkulepitud nö peamaks oli 20,0tuh eurot. Sõlmitud 

kokkuleppe kohaselt tasus Eesti 2014. aastal 16 ametikoha eest, kogusummas 320,0 tuh eurot. 

Eelarve jagunemine riikide vahel jääb ka edaspidi riigile määratud ametikohtade põhiseks (st riik 

täidab n% ametikohti ja maksab n% eelarvest). 

 Balti Kaitsekolledž (BALTDEFCOL) on Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise lepinguga loodud 

rahvusvaheline sõjaväelist haridust andev õppeasutus, kus koolitatakse peamiselt Eesti, Läti ja 

Leedu, aga ka teiste NATO ja EL riikide ning NATO PfP (Partnerlus rahu nimel programm) riikidest 

pärit ohvitsere. Lisaks viiakse kolledžis läbi kaitsevaldkonna tsiviilametnikele mõeldud kursust. 2014. 

aastal õppis kolledžis korraldatavatel kursustel kokku 57 õppurit (neist 16 eestlast).BALTDEFCOLi 

tegevuseelarvet rahastavad Eesti, Läti ja Leedu ühiselt, eelarve jaotatakse riikide vahel võrdselt 

kolmeks. Lisaks kannab Eesti vastuvõtva riigi kohustusest tulenevalt kulud sihtotstarbeliste 

eraldistena (sisaldab lisaks administreerimiskuludele ka Eesti poolt rahastatavate teadurite kulud, 

õiguse õppejõu kulu, koolikohtade broneerimise Tartu Rahvusvahelises Koolis, kaitsealase abi 

sihtriikide sponsoreerimise BALTDEFCOLi kursustel). Eesti osamakse kolledži tegevuseelarvesse 

2014. a oli 623,8 tuh eurot. Lisaks kulus BALTDEFCOLi vastuvõtva riigi kohustustest tulenevalt 

sihtotstarbeliste eraldistena 193 tuh eurot. 

 

5. Kaitsealane abi 
 

Kaitsealase abi andmisel lähtuti 2014. aastal poliitikapaberist „Eesti rahvusvaheline kaitsealane koostöö 
2013-2016“, mille kohaselt on kaitsealase abi prioriteetseteks sihtriikideks Afganistan ja Georgia. 
Afganistanis toetati Afganistani rahvaarmee (ANA) ülesehitusprotsessi ja Suurbritannia ja Taani 
abiprogrammi Afganistanist palgatud tsiviilisikute toetuseks. Georgia suunal jätkati panustamist kahte 
NATO projekti, millest üks tõhustab Georgia demineerimisvõimet ning teine tegeleb julgeolekusektoris 
töötavate ametnike koolitamisega. Sarnaselt varasematele aastatele toetati Šveitsis tegutsevaid 
Relvajõudude demokraatliku kontrolli keskust (DCAF) ja Genfi Julgeolekupoliitika Keskust (GCSP). 
Kokku kulus eelpool loetletud toetussummade peale 265,9 tuhat eurot. 
Rahvusvahelistele organisatsioonidele 2014. aastal antud toetuste summad on esitatud 
raamatupidamise aastaaruande lisas 13.B  “Antud toetused”. 
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Kaitseministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade tegevusest 
siseauditi korraldamisel 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 

 
Asutuse juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine ning tulemuslik 

toimimine. Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteemi rakendamisel on lähtutud 

Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatust, mille kohaselt valitsusasutuse ja valitsusasutuse hallatava 

riigiasutuse juhil on kohustus kehtestada seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude 

kompleks, mis võimaldab tagada:  

 õigusaktidest kinnipidamise; 

 vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja 

muust sarnasest tingitud kahju eest; 

 asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel; 

 asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja 

avaldamise. 

 

Asutuse juhina on mul kohustus anda hinnang ministeeriumi kui riigiraamatupidamis-kohustuslase 

sisekontrollisüsteemile. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb mulle teadaoleval juhtimis- 

informatsioonil ning sise- ja välisaudiitorite (sh Riigikontrolli) auditiaruannetes edastatud teabel. 

 

Ministrina hindan Kaitseministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi 

auditeeritud ja kontrollitud valdkondade ja tegevuste osas parandamist vajavaks. Välja on toodud 

üksikud konkreetsed kontrollinõrkused. Üldiselt on aga hinnatud sisekontrollimeetmed adekvaatsed, 

sobivad ja mõjusad andmaks põhjendatud kindlustunde, et riskid on juhitud ja eesmärgid saavutatakse. 

Mõjusaks saab lugeda sisekontrollisüsteemi finantsjuhtimise ja raamatupidamise, samuti kaitseväe 

personalijuhtimise valdkonnas. See tähendab, et hinnatud sisekontrollimeetmed on adekvaatsed, 

sobivad ja mõjusad andmaks põhjendatud kindlustunde, et riskid on juhitud ning eesmärgid 

saavutatakse. 

 

Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb siseauditi ja juhtkonna tööl ning väliste hindajate (sh 

Riigikontrolli) arvamustel. 

 

Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi korraldamisel. 
 

Kinnitan, et Kaitseministeeriumi ning valitsemisala asutuste siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud 

tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud 

tööst. 

 

Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna koosseisus töötas seisuga 31.12.2014 neli ametnikku. 

Kaitseministeeriumi siseauditi eest vastutav isik oli Aili Murumägi. Lisaks oli ministeeriumi valitsemisalas 

seisuga 31.12.2014 neli ametnikku Kaitseväe siseauditi üksuses (lisaks üks lapsepuhkusel olev ametnik 

ja üks vaba ametikoht) ning kaks siseaudiitorit Teabeametis. 

Kaitseväes viidi väline siseauditi üksuse hindamine läbi 2013. aastal. Välise hindamise tulemusena 

tõdeti, et üksus oli üldises vastavuses standarditega. Kaitseministeeriumi siseauditi üksuses ei ole 

välimist hindamist läbi viidud. 

 

Hindan ministeeriumi ja valitsemisala siseauditi üksuste töö heaks. 

Peamiseks siseauditeerimise lisaväärtuseks pean siseauditi tulemuslikku tegevust põhimääruses 

sätestatud ülesannete täitmisel. Auditeerimine pakub juhtkonnale ja teistele osapooltele kindlust, et 

organisatsioonis rakendatud sisekontrollisüsteem on tõhus ja tagab püstitatud eesmärkide saavutamise, 

ning toetab selle jätkuvat täiustamist.  
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
 
BILANSS  
(tuhandetes eurodes) 
 
 
 

      Lisa 31.12.2014 31.12.2013 

Varad       

  Käibevara       

  
 

Raha ja pangakontod 3 3 203 3 375 

  
 

Nõuded ostjate vastu 6 2 883 684 

  
 

Muud nõuded ja viitlaekumised 6 909 538 

  
 

Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 5 1 653 535 

  
 

Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide 
kulud 6 9 836 10 367 

  
 

Varud 7 17 223 15 716 

  Käibevara kokku              35 707 31 215 

  
  

      

  Põhivara       

  
 

Osalus sihtasutuses 8 195 195 

  
 

Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6 265 428 

  
 

Kinnisvarainvesteeringud 9 102 98 

  
 

Materiaalne põhivara 10 471 646 423 365 

  
 

Immateriaalne põhivara 11 1 254 1 543 

  Põhivara kokku   473 462 425 629 

Varade ja kohustuste vahe   30 273 0 

Varad kokku   539 442 456 844 

  
  

      

Kohustused        

  Lühiajalised kohustused       

  
 

Võlad tarnijatele   6 687 9 551 

  
 

Võlad töövõtjatele   3 410 3 457 

  
 

Maksuvõlad 5 4 850 4 218 

  
 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 606 541 

  
 

Lühiajalised eraldised 12 6 976 6 007 

  Lühiajalised kohustused kokku   22 529 23 774 

  
  

      

  Pikaajalised kohustused       

  
 

Eraldised 12 516 913 201 698 

  Pikaajalised kohustused kokku   516 913 201 698 

  Netovara   0 231 372 

Kohustused ja netovara kokku   539 442 456 844 
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TULEMIARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 
        Lisa 01.01.2014- 01.01.2013- 
          31.12.2014 31.12.2013 

Tegevustulud         

  Müüdud tooted ja teenused 14 4 516 2 484 

  Saadud toetused 
 

13.A 1 527 6 164 

  Muud tulud 
 

      

  
 

Kasum põhivara ja varude müügist   555 151 

  
 

Muud tulud  
 

  988 268 

  
 

Muud tulud kokku 15 1 543 419 

Tegevustulud kokku     7 586 9 067 

  
   

      

Tegevuskulud 
 

      

  Toetused 
 

      

  
 

Sotsiaaltoetused   -7 085 -6 604 

  
 

Muud toetused 
 

  -42 464 -37 000 

  
 

Toetused kokku 13.B -49 549 -43 604 

  Tööjõukulud 
 

      

  
 

Töötasukulud 
 

  -70 674 -64 184 

  
 

Eripensionid ja pensionisuurendused   -313 568 12 766 

  
 

Erisoodustused 
 

  -697 -707 

  
 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   -24 541 -22 297 

  
 

Kokku tööjõukulud 16 -409 480 -74 422 

  Majandamiskulud 
 

17 -101 167 -101 312 

  Muud tegevuskulud 17 -41 872 -40 125 

  Põhivara amortisatsioon ja allahindlus 18 -63 961 -59 201 

  
   

      

Tegevuskulud kokku     -666 029 -318 664 

  
   

      

Tegevustulem     -658 443 -309 597 

   

  
      

Finantstulud ja -
kulud 

 
      

  Intressikulu eraldistelt 12 -8 068 -12 477 

  Tulem kapitaliosaluse meetodil 8 0 36 

  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt   9 0 

  Finantstulud ja -kulud kokku   -8 059 -12 441 

  
   

      

Aruandeperioodi tulem 19 -666 502 -322 038 

              

Siirded   19 666 502 322 038 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

        Lisa 2014.a. 2013.a. 

Rahavood põhitegevusest       

  Tegevustulem   -658 443 -309 597 

  
 

Korrigeerimised       

  
  

Põhivara amortisatsioon  18 63 961 59 201 

  
  

Käibemaksukulu põhivara soetustelt   14 453 12 335 

  
  

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13.A -1 392 -4 746 

  
  

Kasum/kahjum põhivara müügist 15 -377 -101 

  
  

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13.B 2 092 2 665 

  
 

Kokku korrigeeritud tegevustulem   -579 706 -240 243 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: 5;6;7 -5 037 -53 

  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: 5;6;12 309 825 -19 469 

  Kokku rahavood põhitegevusest   -274 918 -259 765 

Rahavood investeerimistegevusest       

  Tasutud põhivara soetamisel:       

  
  

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus   -130 909 -80 360 

  Laekunud põhivara müügist: 15 377 103 

  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   500 148 

  Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -712 -1 179 

  Laekunud intressid ja muu finantstulu   9 1 

  Rahavood investeerimistegevusest kokku   -130 735 -81 287 

  Makstud intressid      0 

  Netofinantseerimine eelarvest   405 481 341 839 

  
 

sh rahalised siirded 19 405 931 342 367 

  Rahavood finantseerimistegevusest kokku   405 481 341 839 

Puhas rahavoog   -172 787 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 3 3 375 2 588 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 3 203 3 375 

Raha ja selle ekvivalentide muutus   -172 787 

 
 
 
 
VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 
(tuhandetes eurodes) 
 
 

    Lisa   

Saldo 31.12.2012   211 656 

  Põhivara ümberhindlus 10 45 

  Siire tulemi elimineerimisest 19 19 671 

Kokku muutused   19 716 

Saldo 31.12. 2013   231 372 

  Siire tulemi elimineerimisest 19 -261 645 

Kokku muutused   -261 645 

Saldo 31.12.2014   -30 273 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
(tuhandetes eurodes) 
 

Grupp Liik Konto Objekt TA Sisu selgitus 
Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve1¹ 

Eelarve 

täitmine 

Täitmine 

miinus 

eelarve 

Kantud üle 

2015. a 

eelarvesse 

K
o
o
n

d
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala            

        TULUD KOKKU 327 3 546 4 338 759   

  3     Tegevustulud 327 3 546 4 330 759   

  32     Kaupade ja teenuste müük 126 2 762 2 774 12   

  322     Tulu majandustegevusest 10 2 646 2 646 0   

  323     Muu kaupade ja teenuste müük 116 116 128 12   

  35     Saadud toetused 0 583 583 0   

  358     Saadud kodumaised toetused 0 443 443 0   

  359     Saadud välistoetused 0 140 140 0   

  38     Muud tulud 201 201 973 747   

  381     Tulud varude ja põhivara müügist 107 107 445 338   

  382     Muud tulud varadelt 0 0 25 25   

  383     Trahvid ja muud varalised karistused 45 45 179 134   

  388     Muud eelpool nimetamata tulud 49 49 324 275   

  65     Finantstulud 0 0 8 0   

10 655     Finantstulud 0 0 8 0   

        KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -384 009 -421 533 -410 473 11 060 -10 886 

      02 Riigikaitse -358 306 -396 212 -385 240 10 972 -10 803 

      07 Tervishoid -1 916 -1 576 -1 552 24 -19 

      08 Vabaaeg, kultuur ja religioon -1 500 -1 554 -1 490 64 -64 

      09 Haridus -9 851 -9 819 -9 819 0 0 

      10 Sotsiaalne kaitse -12 436 -12 372 -12 372 0 0 

        KULUD KOKKU -340 898 -367 668 -362 985 4 683 -4 566 

        Tegevuskulud -335 501 -361 823 -357 150 4 673 -4 561 

  4     Antud toetused ja muud ülekanded -46 381 -48 250 -48 067 183 -93 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -274 214 -297 923 -293 949 3 974 -3 952 

  60     Muud tegevuskulud -14 906 -15 650 -15 134 516 -516 

  71     Antud siirded riigiasutustele -5 397 -5 845 -5 835 10 -5 

        Konsolideerimisgrupi kulud -5 397 -5 845 -5 835 10 -5 

        INVESTEERINGUD KOKKU -43 111 -53 865 -47 488 6 377 -6 320 

        FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 0 0 33 33   

P
ii

r
m

ä
ä
r
a
d

 

        TULUD 317 323 1 115 792   

  3     Tegevustulud 317 323 1 107 784   

  32     Kaupade ja teenuste müük 116 116 128 12   

10 323     Muu kaupade ja teenuste müük 116 116 128 12   

  38     Muud tulud 201 201 973 772   

10 381     Tulud varude ja põhivara müügist 107 107 445 338   

10 382     Muud tulud varadelt 0 0 25 25   

10 383     Trahvid ja muud varalised karistused 45 45 179 134   

10 388     Muud eespool nimetamata tulud 49 49 324 275   

  35     Saadud toetused 0 6 6 0   

  3591     Saadud välislähetuse hüvitised 0 6 6 0   

  65     Finantstulud 0 0 8 8   

10 655     Finantstulud 0 0 8 8   

        KULUD -340 888 -361 788 -359 278 2 510 -2 394 

        Tegevuskulud -335 491 -355 943 -353 443 2 500 -2 389 

  4     Antud toetused ja muud ülekanded -46 381 -48 250 -48 067 183 -93 

10 41 SE040001 10 Hukkumise või vigastuse korral -332 -269 -269 0 0 

20 41 SE040002 09 Noorteadlaste stipendiumid kaitseuuringuteks -90 -58 -58 0 0 

20 41 SE040010 02 Preemiad -22 -22 -22 0 0 

20 41 SE040011 02 Õppemaksu hüvitamine -22 0 0     

10 41 SE040004 10 Ajateenijate eest makstav sotsiaalmaks -3 267 -3 098 -3 098 0 0 

10 41 SE040005 10 Ajateenijate toetus -3 178 -3 081 -3 081 0 0 
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10 41 SE040006 10 Asendusteenistuslaste eest makstav sotsiaalmaks -68 -56 -56 0 0 

10 41 SE040007 10 Asendusteenistuslaste toetus -365 -359 -359 0 0 

20 450 SE040008 02 Antud sihtotstarbelised toetused Kaitseliidule -29 102 -30 471 -30 471 0 0 

20 450   02 Antud sihtotstarbelised toetused  -1 665 -1 793 -1 755 38 -38 

20 450   08 Antud sihtotstarbelised toetused -856 -864 -864 0 0 

20 450 SE000099 02 Antud sihtotstarbelised toetused -5 -5 -5 0 0 

30 450 IN044502 02 Investeeringutoetused -687 -713 -712 1 -1 

30 450 IN040099 02 Investeeringutoetused -10 -10 -10 0 0 

30 450 VR040479 02 Ukraina NATO usaldusrahastu 0 -100 -100 0 0 

30 452   02 Muud ülekanded -6 712 -7 351 -7 207 144 -54 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -274 204 -292 043 -290 242 1 801 -1 780 

30 5 SE040009 02 Kaitseotstarbeline erivarustus -111 510 -126 530 -125 777 753 -753 

30 5 VR040580 02 USA presidendi Eesti visiidiga seotud kulud 0 -22 -22 0 0 

30 5 VR040502 02 Laiapõhjalise riigikaitse tagamine 0 -2 164 -2 164 0 0 

20 5 SE000001 02 Õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud  -227 -227 -218 9 0 

20 5 SE000028 02 Vahendid Riigi kinnisvara AS-le -118 -118 -108 10 -3 

20 5   02 70004502. Kaitseministeerium -12 735 -12 432 -12 066 366 -366 

20 5   02 Kaitsevägi -134 140 -134 963 -134 418 545 -545 

20 5   07 Kaitsevägi -1 010 -1 010 -1 010 0 0 

20 5   09 Kaitsevägi -9 761 -9 761 -9 761 0 0 

20 5   02 70007647. Kaitseressursside Amet -3 544 -3 635 -3 550 85 -85 

20 5   08 70006139. Laidoneri Muuseum -617 -626 -614 12 -12 

20 5   07 70006257. Seli Tervisekeskus -542 -555 -534 21 -16 

  60     Muud tegevuskulud -14 906 -15 650 -15 134 516 -516 

20 60   02 Muud tegevuskulud -14 906 -14 906 -14 540 366 -366 

30 60 VR040502 02 Laiapõhjalise riigikaitse tagamine 0 -150 0 150 -150 

10 60800   02 Valuutakursivahed 0 -594 -594 0 0 

  71     Antud siirded riigiasutustele -5 397 -5 845 -5 835 10 -5 

10 71 TP016001 10 
 Kaitseväelaste pensionid – 

Sotsiaalkindlustusametile 
-5 206 -5 499 -5 499 0 0 

20 71 TP007090 02 
Militaarsõnavara uuendamine - Eesti Keele 

Instituut 
-106 -106 -98 8 -3 

20 71 TP012001 02 
NATO Energiajulgeoleku Keskuse ekspert - 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 
-65 -60 -58 2 -2 

20 71 TP015001 02 Soetusteks-Siseministeeriumile 0 -170 -170 0 0 

10 71 TP016001 10 Peretoetused - Sotsiaalkindlustusametile -20 -10 -10 0 0 

        INVESTEERINGUD  -43 111 -53 454 -47 102 6 352 -6 295 

30   IN040000 02 Investeeringud  -42 730 -53 422 -47 082 6 340 -6 283 

30   IN040000 07 Investeeringud  -357 -8 -8 0 0 

30   IN040000 08 Investeeringud  -24 -24 -12 12 -12 

T
u

lu
d

 j
a
 t

u
lu

d
e
st

 s
õ
lt

u
v
a

d
 k

u
lu

d
 

        TULUD 10 3 223 3 223 0   

  3     Tegevustulud 10 3 223 3 223 0 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 10 2 646 2 646 0 0 

40 322     Tulu majandustegevusest 10 2 646 2 646 0 0 

40 35     Saadud toetused 0 577 577 0 0 

40 358     Saadud kodumaised toetused 0 443 443 0 0 

40 359 VT000099   Saadud välistoetused 0 134 134 0 0 

        KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -10 -6 291 -4 093 2 198 -2 197 

        KULUD -10 -5 880 -3 707 2 173 -2 172 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -10 -5 880 -3 707 2 173 -2 172 

40 5   02 70004502.Kaitseministeerium 0 -89 -89 0 0 

40 5   02 70008641. Kaitsevägi 0 -5 748 -3 618 2 130 -2 129 

40 5   08 70006139. Laidoneri Muuseum -3 -40 0 40 -40 

40 5   07 70006257. Seli Tervisekeskus -7 -3 0 3 -3 

        INVESTEERINGUD 0 -411 -386 25 -25 

40 15 IN040000 02 Investeeringud  0 -411 -386 25 -25 

F
in

. 

te
h

in
g
u

d
         FINANTSEERIMISTEHINGUD 0 0 33 33   

10 205     Kohustuste suurenemine 0 0 33 33 0 

          Netosiirded riigikassaga     405 930     

          Raha jääk aasta algul     3 375     

          Raha jääk aasta lõpul     3 203     
1Ülevaate 2014 lõpliku eelarve kujunemisest annab raamatupidamise aruande lisa 20 
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LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 
 
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud 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 muudatused 
 
Alates 01. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga, mille tulemusena Eesti kroon (EEK) asendus 
Euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeriti 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 välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja 
kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja -kuludes. 
 
Varade ja kohustuste jaotus lühi-ja pikaajalisteks 
 
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi-ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse 
eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 
Raha- ja pangakontod 
 
Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel: 
- sularaha kassades; 
- pankades avatud arvelduskontode jääke. 
 
Finantsvarad 
 
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest 
makstud tasu õiglane väärtus. Juhul kui soetatud finantsvara eest tasutakse kohe rahas, loetakse selle 
soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust. Juhul kui tasumine toimub alles teatud 
pikema ajaperioodi möödudes, loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva tasu nüüdisväärtust. 
 
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende 
kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise 
momendil. Iga nõude laekumise tõenäolisust on käsitletud individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.  
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Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. 
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
 
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel 
perioodidel nõudelt intressitulu kasutades diskontomäära 4% 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 raamatupidamise 
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 21.  
 
Osalus  sihtasutuses 
 
Bilansis on kajastatud osalus SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus netovaras kapitali-osaluse 
meetodil.  
 
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 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 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. 
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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,  
 
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.  
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Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemi-aruandes 
kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
 
Bilansis kajastatakse eraldis juhul, kui Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusel lasub enne 
bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, 
mille realiseerumine on tõenäoline ja mille kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. 
Eraldiste hindamisel on lähtutud tegevjuhtkonna hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute 
ekspertide hinnangutest ning need kajastatakse bilansis summas, mis on bilansipäeva seisuga vajalikud 
eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks. Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 4%-lise 
diskontomääraga. 
 
Pensionieraldistena on kajastatud töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja 
pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse  
välja eraldi endistele ja praegustele töötajatele. Eripensionid kajastatakse kuluna proportsionaalse osa 
krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku  
pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks 
kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi 
hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul hinnatakse 
lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni väljateenimist. 
 
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on juhtkonna hinnangul väiksem kui 
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. 
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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  

2013             

Kaitseministeerium 198 -49 525 -12 195 57 549 209 473 -151 924 

Teabeamet  62 -13 164 -29 14 809 1 264 13 545 

Kaitseressursside Amet 28 -3 925 -29 1 244 807 437 

Kaitsevägi 8 775 -250 689 -188 379 815 13 885 365 930 

Laidoneri Muuseum 1 -806 0 2 631 26 2 605 

Seli Tervisekeskus 11 -563 0 797 18 779 

Elimineerimised -8 8 0 -1 -1 0 

Kokku 9 067 -318 664 -12 441 456 844 225 472 231 372 

2014             

Kaitseministeerium 543 -381 588 -7 890 102 857 519 685 -416 828 

Teabeamet  600 -14 972 -22 15 960 2 030 13 930 

Kaitseressursside Amet 48 -4 536 -25 1 113 1 131 -18 

Kaitsevägi 6 395 -263 461 -122 385 231 16 505 368 726 

Laidoneri Muuseum 1 -832 0 2 428 67 2 361 

Seli Tervisekeskus 3 -642 0 1 581 25 1 556 

Elimineerimised -4 2 0 -1 -1  0 

Kokku 7 586 -666 029 -8 059 509 169 539 442 -30 273 

 
 
 
 
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid 
(tuhandetes eurodes) 
 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Sularaha 46 0 

Arvelduskontod pankades 3 157 3 375 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 3 203 3 375 

 
 
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. 
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Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
(tuhandetes eurodes) 
 

4.A.  Nõuded ja kohustused 
      2014 2013 

  

 
Lühiajalised 

nõuded 

 
Lühiajalised 
kohustused 

 
Lühiajalised 

nõuded 

 
Lühiajalised 
kohustused 

Riigiraamatupidamis-kohustuslased 1 664 4 881 568 4 236 

   s.h Maksu- ja Tolliamet 1 653 4 788 535 4 211 

Kohalikud omavalitsused 388 6 924 6 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 4 169 213 3 607 21 

   s.h Kaitseliit 3 505 0 2 955 1 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

175 395 499 344 

Avaliku sektori üksused kokku 6 396 5 495 5 598 4 607 

Sidusüksused 0 15 0 20 

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 6 396 5 510 5 598 4 627 

 
 

4.B.  Tulud ja kulud 
        2014 2013 

   
Tegevus-

tulud 

 
Tegevus-

kulud 

 
Finants-
tulud ja 
–kulud 

 
Tegevus-

tulud 

 
Tegevus-

kulud 

 
Finants-
tulud ja 
–kulud 

Riigiraamatupidamis-kohustuslased 19 -30 845 0 41 -30 164 0 

        s.h Rahandusministeerium 0 -30 364 0 0 -19 982 0 

Kohalikud omavalitsused 31 -1 593 0 27 -526 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 153 -31 932 0 57 -29 642 0 

          s.h Kaitseliit 153 -30 764 0 56 -28 663 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

231 -5 497 0 127 -4 941 36 

Avaliku sektori üksused kokku 434 -69 867 0 252 -65 273 36 

Sidusüksused 0 -220 0 0 -241 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

434 -70 087 0 252 -65 514 36 
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Lisa 5 Maksunõuded ja kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 
 

Maksuliik Maksude ettemaksed Maksukohustused 

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Käibemaks 0 0 876 615 

Sotsiaalmaks 0 0 2 427 2 241 

Üksikisiku tulumaks 0 0 1 138 1 046 

Töötuskindlustusmaks 0 0 184 171 

Kogumispension  0 0 119 98 

Erisoodustusmaks 0 0 44 40 

Loodusressursside kasutamise kohustus 0 0 62 7 

Ettemaksukonto jääk 1 653 535 0 0 

Kokku  1 653 535 4 850 4 218 

 
 
 
Lisa 6 Muud nõuded ja kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 
6.A. Nõuded 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Lühiajalised nõuded 
  Nõuded ostjate vastu 2 883 701 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu 0 -17 

Kokku nõuded ostjate vastu 2 883 684 

  

Muud nõuded ja viitlaekumised: 31.12.2014 31.12.2013 

Trahvinõuded 2 110 

Nõuded toetuste ja siirete eest (vt lisa 13.A) 10 33 

Muud nõuded1 898 402 

Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded -1 -7 

Kokku muud nõuded ja viitlaekumised 909 538 
1Kirjetel muud nõuded ja kohustused kajastatakse tulenevalt riigisaladuse kaitse tagamise 
nõuetest, koondatuna ka julgeolekuasutuste (Teabeamet) nõuded ja kohustused. Muude 
nõuete kogusummast moodustavad Teabeameti nõuded 68% (607 tuhat eurot). 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud: 
  Ettemakstud toetused (vt lisa 13.B) 4 759 4 994 

Kulude ettemaksed töövõtjatele 428 446 

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud2 4 649 4 927 

Kokku ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide 
kulud 9 836 10 367 
2 Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse ettemaksed kaupade ja 
teenuste eest, mis kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil. 
 
Olulisemad muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 
  ▪ Õhuturbe kulud (Leedu Õhuvägi) summas 729 tuhat eurot; 
  ▪ Tarkvara Dynamics AX kindlustus ja litsentsid summas 565 tuhat eurot; 
  ▪ Öövaatlusseadmed summas 441 tuhat eurot; 
  ▪ Helikopteri piloodi tüübiõppe lepingu jääk summas 284 tuhat eurot. 
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Pikaajalised nõuded 31.12.2014 31.12.2013 

Muud pikaajalised nõuded3 245 423 

Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus -1 -1 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 21 6 

Kokku pikaajalised nõuded 265 428 
3 Pikaajaliste nõuetena on kajastatud: 
   ▪ Nõue ettevõttele Sans Souci summas 230 tuhat eurot (nõude nominaalne kogusumma    

410 tuhat eurot, millest 180 tuhat eurot kuulub tasumisele 2015 aastal ning on kajastatud 
lühisajalise nõudena); 

  ▪ Nõue kaitseministeeriumi endise töötaja vastu 5 tuhat eurot ( nõude nominaalne 
kogusumma 8 tuhat eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2022 aasta); 

  ▪ Kaitseväe töötajate ressursimahuka koolituse tagasinõuded 2 tuhat eurot (3 nõuet, 
tagasimakse lõpptähtajad on 2016 ja 2017 aasta); 

  ▪ Muud nõuded kaitseväe töötajatele summas 8 tuhat eurot. 
 

 
6.B.Kohustused 
 

  Muud kohustused ja saadud ettemaksed: 31.12.2014 31.12.2013 

Tagatistasud 44 12 

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 44 0 

Muud kohustused 518 529 

Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 606 541 

 
6.C.Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt 
 

  Muud finantstulud: 31.12.2014 31.12.2013 

Intressitulu deposiitidelt 0 1 

Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 0 1 

Kokku muud finantstulud 0 2 

 
 
Lisa 7 Varud 
(tuhandetes eurodes) 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Mobilisatsioonivarud 5 474 5 373 

Tooraine ja materjalid 2 078 733 

Ettemaksed varude eest 9 671 9 610 

Varud kokku 17 223 15 716 

 
Kaitseministeerium alustas 2006. aastal mobilisatsioonivarude soetamist, mis võetakse kasutusele 
kaitseväe valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel. Varude soetamise ja hoiustamise 
ning kasutuselevõtu otsustab kaitseminister. Mobilisatsioonivarusid bilansilise maksumusega 1 452 tuhat 
eurot hoitakse teiste osapoolte vastutaval hoiul. 
 
Ettemaksed varude eest seisuga 31.12.2014 võrrelduna seisuga 31.12.2013 suurenesid 61 tuhande 
euro võrra. Ettemakseid on teostatud Kaitseväes 6 ja Kaitseministeeriumis 2 lepingu alusel. 
 
Olulisemad varude ettemaksed seisuga 31.12.2014: 
▪ Laskemoon 7 261 tuhat eurot hankijale Companhia Brasileira De Cartuchos (tarnete tähtaeg 2015); 
▪ Laskemoon 1 194 tuhat eurot Suurbritannia valitsusele (tarne tähtaeg 2015). 
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Lisa 8 Osalus sihtasutuses 
(tuhandetes eurodes) 
 

  Osalus% 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.14 31.12.13 01.01.14 01.01.13 2014 2013 31.12.14 31.12.13 

 Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 
Keskus 100 100 195 159 0 36 195 195 

Kokku     195 159 0 36 195 195 

 
 
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud 
(tuhandetes eurodes) 
 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.13) 111 

Akumuleeritud kulum -13 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.13) 98 

    

Aruandeperioodi liikumised:   

Siirded 34 

Ümberklassifitseerimine -30 

Amortisatsioon -1 

Kokku liikumised 3 

    

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.14) 118 

Akumuleeritud kulum -16 

Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.14) 102 

Sh kasutusrendile antud:   

   Soetusmaksumus 67 

   Jääkväärtus 67 

 
 

  2014 2013 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 5 5 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 2 1 

 
 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2014 31.12.2013 

Järgmisel majandusaastal 7 7 

2. kuni 5.aastal 21 21 

Peale 5.aastat 104 109 
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Lisa 10 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 (31.12.13) 

 Soetusmaksumus 18 352 289 334 376 839 67 278 7 388 36 671 795 862 

 Kogunenud kulum 0 -85 905 -233 352 -46 722 -6 518 0 -372 497 

 Jääkväärtus 18 352 203 429 143 487 20 556 870 36 671 423 365 

  

Soetused ja parendused 78 197 4 452 1 223 221 105 568 111 739 

Siirded 19 6 789 27 567 1 683 0 -35 980 78 

Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine1 0 0 892 0 0 0 892 

Saadud mitterahalised sissemaksed 5 0 0 0 0 0 5 

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest 1 29 0 0 0 0 30 

Kulum ja allahindlus 0 -14 363 -40 607 -7 180 -260 0 -62 410 

Mahakandmine jääkväärtuses -85 -193 -86 -5 -28 0 -397 

Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine2 -35 0 -350 0 0 -460 -845 

Üle antud mitterahalised sissemaksed3 -52 -622 0 -8 0 0 -682 

Ümberklassifitseerimine  116 5 817 16 866 2 746 58 -25 734 -131 

Kokku liikumised 47 -2 346 8 734 -1 541 -9 43 394 48 279 

                  

Jääk perioodi lõpus (31.12.14) 

 Soetusmaksumus 18 399 300 273 422 170 71 798 7 434 80 065 900 139 

 Kogunenud kulum 0 -99 189 -269 947 -52 783 -6 574 0 -428 493 

 Jääkväärtus 18 399 201 084 152 222 19 015 861 80 065 471 646 

  
       

  

Sh kasutusrendile antud varad:               

Soetusmaksumus  0 17 623 0 0 0 0 0 

Jääkväärtus  0 9 579 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 üle antud 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) kokku soetusmaksumuses 892 
tuhat eurot. 
 
2Real „Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine“ on kajastatud Kaitseliidule tasuta üle antud vara: 1 kinnistu Rapla 
maakonnas Kohila alevis maksumusega 35 tuhat eurot ning 58 ühikut sõidukeid kogumaksumusega 460 tuhat eurot. 
 
3Real „Üle antud mitterahalised sissemaksed“ on kajastatud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile võõrandatud Võru vallas 
Meegomäel asuvad Linnaku, Meiksuu ja Tapsumäe kinnistud kokku hariliku väärtusega 142 tuhat eurot ning 
Riigimetsamajanduse Keskusele võõrandatud Otepää vallas Pilkuse külas Aakre metskonna katastriüksused kokku 
soetusmaksumusega 44 tuhat eurot. 
 
Olulisemad põhivara ettemaksed: 
▪ Tankitõrjesüsteemi Javelin ettemaks summas 25 810 tuhat eurot; 
▪ Öövaatlusseadmed (FMS programm) summas 3 654 tuhat eurot; 
▪ Ettemaks NATO Support Agency´le EML Vambola regenereerimiseks summas 2 719 tuhat eurot. 
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Lisa 11 Immateriaalne põhivara 
(tuhandetes eurodes) 
 

  Tarkvara 

Muu 
immateriaalne 

põhivara 

Kasutusele 
võtmata vara 
ja ettemaksed Kokku 

Soetusmaksumus perioodi alguses 
(31.12.13) 6 360 292 0 6 652 

Kogunenud kulum -4 961 -148 0 -5 109 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.13) 1 399 144 0 1 543 

          

Aruandeperioodi liikumised:         

Soetused ja parendused  414 0 414 828 

Kulum ja allahindlus -1 005 -146 0 -1 151 

Mahakandmine -2 0 0 -2 

Siirded 139 21 -254 -94 

Ümberklassifitseerimine 290 0 -160 130 

Kokku liikumised -164 -125 0 -289 

          

Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.14) 6 586 313 0 6 899 

Kogunenud kulum -5 351 -294 0 -5 645 

Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.14) 1 235 19 0 1 254 

 
 
 
Lisa 12 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 

  
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/lis
andunud 
perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressi-kulu 

Perioodi 
lõpul 

2013     
 

    

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 21 -21 6 0 6 

Muud eraldised 320 -320 117 0 117 

Pensionieraldised, sh 212 674 -4 804 -12 766 12 478 207 582 

 Kaitseväe eripensionid 208 042 -4 631 -12 870 12 200 202 741 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 4 632 -173 104 278 4 841 

Kokku 213 015 -5 145 -12 643 12 478 207 705 

sh lühiajalised 5 052 -4 977 5 932 0 6 007 

     pikaajalised (pensionieraldis) 207 963 -168 -18 575 12 478 201 698 

2014           

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 6 -6 0 0 0 

Muud eraldised 117 -110 192 0 199 

Pensionieraldised, sh 207 582 -5 528 313 568 8 068 523 690 

 Kaitseväe eripensionid 202 741 -5 493 310 529 7 875 515 653 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 4 841 -36 3 039 193 8 038 

Kokku 207 705 -5 644 313 760 8 068 523 889 

sh lühiajalised 6 007 -5 611 6 580 0 6 976 

     pikaajalised (pensionieraldis) 201 698 -34 307 181 8 068 516 913 
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Muude eraldistena on kajastatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu saadud 
vigastuste ühekordsete toetuste väljamaksmiseks moodustatud eraldised. 
 
Kaitseväe eripensionid on arvestatud kokku  4 013-le isikule, nendest praeguseid töötajaid 2 564 (s.h 960 ohvitseri ja 
1 604 allohvitseri ), pensionäre 805 (sellest  728-le on määratud väljateenitud aastate pension, sh 6 endist kaitseväe 
juhatajat, 70-le töövõimetuspension ja 7-le  toitjakaotuspension) ja reservväelasi 644.  
 
Eraldise arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud KVTS § 206, mis sätestab, et isikul, kellel on 
vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž, tekib 50-aastaselt õigus tegevteenistuspensionile. 
 
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.  
 
Tegevteenistuspensioni eraldiste arvestamise lähteandmed (töötajate sünniaastad, sugu, staaž ja auaste seisuga 
31.12.2014, % 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 
53 aastat ning ametikohale määratud palgataseme keskmine määr on ohvitseridel 1700 eurot (T 5) ja allohvitseridel 
1300 eurot (T 3). Nende  tegevväelaste osas osas kellel seisuga 31.12.2014 on määratud kõrgem palgatase, on 
pensionieraldis arvestatud tegeliku palgataseme alusel. 
 
Tegevteenistuspensioni ülemäär on 75% ametikoha palgaastmestiku keskmisest ning ülemmäära väljateenimise 
aeg on maksimaalselt 30 aastat. Pensioni kasvu prognoosi aluseks on võetud keskmise vanaduspensioni muutuse 
prognoos. 
Andmed nende kaitseväelaste kohta, kellele seisuga 31.12.2014 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 712-le ametnikule.  
 
2012. aastal võeti vastu uus avaliku teenistuse seadus, mille alusel lõpetatakse pensionistaaži kogumine 5 aasta 
pärast 01.04.2013 arvates. Seisuga 31.12.2014 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 3 aastat. 
Pensionisuurenduste eraldise arvestamise aluseks on Rahandusministeeriumi keskmise vanaduspensioni muutuse 
prognoos. 
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Lisa 13 Saadud ja antud toetused 
(tuhandetes eurodes) 
 
13.A Saadud toetused 

      
      

Jääk perioodi 
alguses 

Arvestatud 
tulu 

Jääk perioodi lõpus 

      Nõuded 
Saadud 

ettemaksed Nõuded 
Saadud 

ettemaksed 

2013           

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 45 0 0 33 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 149 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 1 418 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 4 597 0 0 

Kokku saadud toetused 45 0 6 164 33 0 

2014           

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 33 0 5 0 5 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 444 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 129 0 39 

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 0 948 0 0 

Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine 0 0 1 0 0 

Kokku saadud toetused 33 0 1 527 0 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        49 

13.B Antud toetused 

      

Jääk 
perioodi 
alguses 

Arvestatud 
kulu 

Jääk 
perioodi 

lõpus 

      
Tasutud 

ettemaksed 
Tasutud 

ettemaksed 

2013       

Õppetoetused, preemiad 0 -33 0 

Ajateenijate tasud 0 -3 252 0 

Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -274 0 

Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -2 917 0 

Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -128 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 -6 604 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 302 -2 399 968 

Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 2 703 -26 272 3 124 

  sh Kaitseliit 2 696 -26 270 2 950 

Liikmemaksud 
 

0 -5 664 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -2 665 902 

Muud toetused kokku 3 005 -37 000 4 994 

Kokku antud toetused 3 005 -43 604 4 994 

2014       

Õppetoetused, preemiad 0 -79 0 

Ajateenijate tasud 0 -3 312 0 

Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -353 0 

Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -3 195 0 

Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -146 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 -7 085 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks1 968 -2 878 617 

Toetused avalik-õiguslik juriidilistele isikutele 3 124 -29 964 3 774 

  sh Kaitseliit 2 950 -29 916 3 505 

Liikmemaksud2 
 

0 -7 530 0 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 902 -2 092 368 

  sh Kaitseliit 0 -844 0 

Muud toetused kokku 4 994 -42 464 4 759 

Kokku antud toetused 4 994 -49 549 4 759 

 
1Aruandeperioodil antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (tuh eurot): 
▪ SA Kaitseuuringute Keskus tegevuskulude finantseerimine     966 
▪ Toetused MTÜ-dele ja SA-le, mille tegevus ja eesmärgid on sarnased Kaitseministeeriumi 
   ülesannete ja prioriteetidega        632 
▪ Toetus SA-le Eesti Filmi Instituut mängufilmi „1944“ tootmise osaliseks finantseerimiseks               520 
▪ Toetused kaitsetööstuse arendamiseks       344 
▪ Toetused koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks      266 
▪ Toetus Ida-Tallinna Keskhaiglale taastusravi keskusele inventari soetamiseks   150 
Kokku                                                         2 878 
 
 
2Olulisemad aruandeperioodi rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (tuh eurot): 
▪ ÜRO rahuvalveoperatsioonid                   2 444 
▪ NATO strateegilise õhutranspordi initsiatiiv (SAC)                 1 499 
▪ Eesti osamaks NATO sõjalisse eelarvesse                                                                                         997 
▪ Eesti toetus Balti Kaitsekolledžile                      817 
▪ Eesti osamaks NATO investeeringute eelarvesse                     683 
▪ NATO Küberkaitsekeskus                                                                            320 
▪ Maksed NATO jm abifondidesse                       266 
▪ EL sõjaliste operatsioonide ühisrahastamine        200 
▪ Maksed Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarvesse                     206 
▪ Maksed Õhuturbe Keskuse eelarvesse                                                                                                  27 
▪ Maksed Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC)                                                                                18 
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Lisa 14 Kaupade ja teenuste müük 
(tuhandetes eurodes) 
 
 

Tooted ja teenused 2014 2013 

Tulud riigikaitsest 1 3 857 1 771 

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 259 264 

Tulu soojuse ja kütte müügist 122 154 

Üür ja rent eluruumidelt 111 88 

Tulu elektrienergia müügist 86 102 

Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 57 64 

Üür ja rent mitteeluruumidelt 12 15 

Hoonestusõiguse tasu  4 2 

Seli Tervisekeskuse tasulised teenused 3 3 

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 3 3 

Eesti Sõjamuuseumi tasulised teenused 1 1 

Muu toodete ja teenuste müük 1 3 

Muud tulud haridusalasest tegevusest 0 14 

Kokku  4 516 2 484 

 
1Sealhulgas 1 653 tuhat eurot liitlasvägede poolt õppustel osalemise ning vastuvõtmisega kaasnevate kulude  
hüvitamine. 

 
 
Lisa 15 Muud tulud  
(tuhandetes eurodes) 
 
 

Muud tulud 2014 2013 

Tulu põhivara müügist 381 103 

Põhivara müügiga seotud kulud -4 -1 

Müüdud põhivara jääkmaksumus 0 -1 

Kasum põhivara müügist 377 101 

      

Tooraine ja materjalide müügitulu 132 37 

Kasutatud varude müük 135 31 

Kasutatud varude müügiga seotud kulud -89 -18 

Kasum varude müügist 178 50 
      

Trahvid 71 181 
      

Regressinõuded 634 46 

Menetluskulude hüvitised 1 1 

Kindlustushüvitised 0 7 

Muud (ebatavalised tulud) 257 11 

Muud viivisintressitulud 25 22 

Kokku 917 87 

Muud tulud kokku 1 543 419 

 
Trahvidena kajastatakse Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe poolt kaitseväeteenistuse seaduse alusel määratud 
rahatrahvid ja rakendatud sunnirahad ajateenistusse või reservõppusele põhjuseta ilmumata jätmise eest. 
 
Regressinõuetena on kajastatud tulusid kahjude hüvitamisest, näiteks kaotatud varustus, omavastutused 
liikluskahjude hüvitamiseks jms. 
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Lisa 16 Tööjõukulud 
(tuhandetes eurodes) 
 

Tööjõukulud           2014 2013 

Töötasud: 
     

    

Ministri ja kaitseväe juhataja töötasu 
   

-112 -93 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 
   

-6 378 -7 288 

Töötajate töötasud 
    

-13 066 -10 531 

Kaitseväelaste töötasud 
    

-49 581 -44 598 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 
   

-599 -791 

Muud koosseisuvälised töötasud 
   

-938 -883 

Eripensionid ja pensionisuurendused (lisa 12 ) 
 

-313 568 12 766 

Töötasud kokku         -384 242 -51 418 

Erisoodustused: 
    

    

Eluasemekulude katmine 
    

-11 -11 

Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvis 
  

-2 -2 

Õppelaenude kustutamine 
    

-124 -197 

Tervise kontroll           

    
-1 -1 

Esindus ja vastuvõtukulud 
    

-232 -205 

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised 
   

-19 -48 

Muud erisoodustused 
    

-308 -243 

Erisoodustused kokku:         -697 -707 

Tööjõukulu maksud: 
    

    

Sotsiaalmaks töötasudelt 
    

-23 289 -21 090 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt 
   

-342 -348 

Tulumaks erisoodustustelt 
    

-217 -221 

Töötuskindlustusmakse 
    

-693 -638 

Tööjõukulu maksud kokku       -24 541 -22 297 

Tööjõukulud kokku         -409 480 -74 422 

 

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil     2014 2013 

Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 
   

2 2 

Avaliku teenistuse ametnikud 
   

295 455 

Töötajad 
     

1 048 937 

Kaitseväelased 
    

2 868 2876 

Kokku           4 213 4270 

 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
(tuhandetes eurodes) 
 

Asutus Ametikohad 

2014 2013 

Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Kaitseministeerium Minister 58 10 44 9 

Kaitseministeerium 
Kantsler ja 
asekantslerid 209 0 195 0 

Kaitsevägi Kaitseväe juhataja 55 0 46 0 

Kaitseressursside Amet Peadirektor 34 0 40 0 

Eesti Sõjamuuseum Direktor 20 0 20 0 

Seli Tervisekeskus Direktor 22 0 18 0 

Kokku   398 10 363 9 

 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

 
 
        52 

Lisa 17 Majandamiskulud 
(tuhandetes eurodes) 
 

Tegevuskulud 2014 2013 

Majandamiskulud     

Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid -38 809 -40 740 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -10 731 -10 522 

Sõidukite majandamiskulud -9 345 -8 040 

Pikaajalised lähetused -6 430 -6 067 

Lühiajalised lähetused -6 360 -9 464 

Toiduained ja toitlustusteenused -5 488 -5 076 

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -4 782 -4 371 

Inventari majandamiskulud -3 521 -2 332 

Administreerimiskulud -3 132 -2 866 

Mitmesugused majandamiskulud -2 779 -2 956 

Meditsiinikulud -2 137 -1 688 

Õppevahendite ja koolituste kulud -1 990 -1 516 

Koolituskulud -1 709 -2 055 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -1 169 -996 

Uurimis-ja arendustööd -1 099 -934 

Rajatiste majandamiskulud -803 -747 

Eri- ja vormiriietus -321 -369 

Muu erivarustus ja materjalid -251 -336 

Muud majandamiskulud -311 -237 

Kokku majandamiskulud¹ -101 167 -101 312 

Muud tegevuskulud     

Maksud ja lõivud -30 519 -29 857 

Riigisaladusega seotud kulud -10 641 -9 889 

Muud kulud -712 -373 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt 0 -6 

Kokku muud kulud -41 872 -40 125 

 

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2014 31.12.2013 

Järgmisel majandusaastal 1 971 3 265 

2.kuni 5.aastat 4 261 4 640 

Peale 5 aastat 9 590 8 798 

 
¹Sealhulgas 2 170 tuhat eurot liitlasvägede vastuvõtmisega ning õppustel osalemisega kaasnevad kulud. 

 
 
Lisa 18 Põhivara amortisatsioon 
(tuhandetes eurodes) 
 

Põhivara amortisatsioon 2014 2013 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 9) -1 -2 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10) -62 807 -58 091 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11) -1 153 -1 108 

Kokku põhivara amortisatsioon -63 961 -59 201 
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Lisa 19 Netofinantseerimine riigieelarvest 
(tuhandetes eurodes) 
 

Netofinantseerimine riigieelarvest 2014 2013 

Rahalised siirded     

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 408 638 345 862 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -2 707 -3 495 

Rahalised netosiirded kokku 405 931 342 367 

      

Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 5 551 4 938 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -6 625 -5 596 

Mitterahalised siirded kokku -1 074 -658 

Netosiire tekke-ja kassapõhise tulemi vahe kandmiseks riigieelarvesse 261 645 -19 671 

Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 666 502 322 038 

 
 
Lisa 20 Selgitused eelarve täitmise aruande juurde 
(tuhandetes eurodes) 
 
  

Tulud Kulud 

Esialgne eelarve  327 -384 008 

Üle toodud eelmisest aastast¹ 0 -31 307 

Tegelikult laekunud toetused 583 -583 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -10 10 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 2 646 -2 646 

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0 12 404 

Tegelikud arvestuslikud kulud 0 -12 967 

Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist² 0 -2 436 

Kokku lõplik eelarve                 3 546 -421 533 

 
¹ Sealhulgas: 

 investeeringud  22 549 tuh eurot, sellest 20 212 tuh eurot maade võõrandamiseks ning hoonete ja rajatiste 
ehituse finantseerimiseks. Kulu oli planeeritud 2013.a kuid hanke-ja ehitusprotsesside viibimisest tingituna 
kanti üle 2014.a; 

 antud toetused ja muud ülekanded  1 646 tuh eurot, sellest rahvusvaheliste organisatsioonide 
liikmemaksude tasumiseks 1609 tuh eurot. Kulu oli planeeritud 2013.a kuid rahvusvaheliste 
organisatsioonide  eelarve planeerimistsükli erinevuse tõttu maksti välja 2014.a; 

 tööjõu-ja majandamiskulud  3 857 tuh eurot kanti üle 3% vastavalt riigieelarve seadusele 2014.a 
väljamakseteks; 

 antud siirded riigiasutustele  2 tuh eurot, 2014.a siirete väljamakseteks; 

 laekunud omatulude ja toetuste ning kontserniväliste pangakontode eelarve jääk aruandeaasta algul  3 253 
tuh eurot. 

 
² Sealhulgas: 

 laiapõhjalise riigikaitse tagamiseks 2 314 tuh eurot (liitlasvägede vastuvõtmisega kaasnevad täiendavad 
kulud, sealhulgas täiendavate õhuturbemeeskondade rotatsiooniga seotud kuludeks ning maaväeüksuste 
konteinerlinnaku rajamise kuludeks); 

 toetus Ukraina NATO usaldusrahastusse 100 tuh eurot; 

 USA presidendi Eesti visiidiga seotud kulud 22 tuh eurot. 
 

Kulusid laiapõhjalise riigikaitse tagamiseks ei planeeritud 2014.a eelarvesse. Ühekordse lisarahastuse vajadus oli 
seotud  julgeolekusituatsiooni muutusest tingitud vastuvõtva riigi toetuskuludega, mis on tekkinud seoses NATO 
liitlaste erakorraliselt pakutavate kindlustus- ja heidutusmeetmetega. 
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Lisa 21 Seotud osapooled 
 
Seotud osapoolteks on: 

- Kaitseministeeriumis minister, kantsler, asekantslerid, rahvusvahelise koostöö-, 
kaitseväeteenistuse-, hangete-, infrastruktuuri-, haldus-, õigus-, küberpoliitika-, infotehnoloogia-, 
strateegilise kommunikatsiooni, personali- ja riigisaladuse kaitse osakonna juhataja; 

- Kaitseressursside Ametis peadirektor, peadirektori asetäitja ja värbamiskeskuse juhataja; 
- Eesti Sõjamuuseumis direktor, direktori asetäitja teadusalal, projektijuht ja strateegianõunik; 
- Seli Tervisekeskuses direktor ja teenindus-finantsjuht; 
- Kaitseväes kaitseväe juhataja, kaitseväe juhataja asetäitja, peastaabi ülem, peastaabi ülema 

asetäitja, peastaabi personali-, operatiiv-, logistika-, analüüsi-ja planeerimis-, side- ja 
juhtimissüsteemide-, väljaõppe-, eelarve- ja rahandus-, strateegilise kommunikatsiooni- ja 
üldosakonna ülem, peastaabi julgeoleku teenistuse ülem, luurekeskuse ülem, erioperatsioonide 
väejuhatuse ülem, staabi-ja sidepataljoni ülem, toetuse väejuhatuse ülem, toetuse väejuhatuse 
staabi ülem, sõjaväepolitsei ülem, õhuväe ülem, õhuväe staabi ülem, mereväe ülem, 1. 
jalaväebrigaadi ülem, 2. jalaväebrigaadi ülem, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem, NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskuse ülem 

ja tema pereliikmed, kelleks loetakse abikaasa, elukaaslane ja lapsed ning nende poolt kontrollitavad või 
olulise mõju all olevad ettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused. 
 
Seotud osapoolte ettevõtetelt osteti kaupu ja teenuseid 2 tuhande euro eest. Bilansikuupäeva seisuga 
puuduvad nõuded, kohustused ja lepingulised suhted seotud osapooltega. 
 
 
Lisa 22 Bilansivälised varad ning nõuded ja kohustused 
 
Muud bilansivälised nõuded 
Seisuga 31.12.2014 on bilansiväliseid nõudeid kokku 1 428 tuhat eurot. 
 
Bilansiväliste nõuetena on kajastatud: 
▪  Kahjunõue Hermann Simmi vastu 1 288 tuhat eurot; 
▪  Kaitseressursside Ameti poolt kutsealustelt sissenõutavad haldustrahvid 136 tuhat eurot. 
 
Muud sõlmitud hankelepingud 
Seisuga 31.12.2014 oli ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivarade soetamiseks 
sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi 157 708 tuhande euro eest: 
 
1 – 2 aastat  62 288 
2 – 3 aastat 50 000 
3 – 4 aastat 45 420 
 
 
Kaitseotstarbelised bilansivälised varud (tuh eurodes) 
 

    2014 2013 

▪ Laske- ja lahingumoon 75 169 76 010 

▪ Relvastus 35 776 26 405 

▪ Riidevarustus 26 016 26 361 

▪ Mobilisatsiooni ladu 15 581 22 643 

▪ Side- ja It varud 11 533 10 779 

▪ Õhutõrjesüsteemi varuosad 7 980 10 420 

▪ Varuosad 9 759 10 946 

▪ Muu kulumaterjal 6 512 280 

▪ Erivarustus 2 240 364 

▪ Meditsiinivarustus 2 109 1 362 

▪ Muud varud 830 953 

▪ Inseneri-ja pioneerivarustus 97 1 296 

▪ Kokku 193 602 187 819 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Kaitseministeeriumi 31.12.2014 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/ 
-------------------------------- 
Sven Mikser 
Kaitseminister 


