
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KINNITATUD 

Kaitseliidu keskjuhatuse  

11. veebruari 2013 otsusega nr K-0.1-1/2776PR 

                                                                                                                  

             

Kaitseliidu 

riigihangete läbiviimise juhend 

 

§ 1. Üldsätted ja kohaldamisala  

(1) Käesolev juhend reguleerib riigihangete teostamise korda ja nende teostamisel osalevate isikute 

pädevust, eesmärgiga tagada riigihangete läbiviimine kooskõlas õigusaktidega ja määratleda 

riigihangete teostamisel osalevate isikute  tööjaotus. 

(2) Riigihange on Kaitseliidu eelarvest asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside 

korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine 

Kaitseliidu poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt olenemata nimetatud 

tehingute või toimingute maksumusest.  

(3) Kaitseliidu eelarve on riigieelarveline eraldis, sisseastumis- ja liikmemaksud, lepingute alusel 

saadud vahendid, annetused ja sponsorlus, muud seaduslikult saadud vahendid. 

(4) Hankija on Kaitseliit tervikuna või tema nimel struktuuriüksused või eriorganisatsioonid. 

(5) Lihtsustatud korras tellitav teenus on riigihange, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 

protsenti moodustavad CPV määruse VII lisas nimetatud teenused. 

(6) Erandmenetlus- riigihange, mis on riigihangete seaduse § 14 aluse erand. 

(7) Riigihangete korraldamise eest vastutav isik tagab riigihanke läbiviimise kooskõlas käesoleva 

juhendi ning riigihangete seadusega. Kaitseliidu riigihangete korraldamise eest vastutav isik on 

Kaitseliidu Peastaabi üldosakonna jurist (määratakse nimeliselt eraldi Kaitseliidu ülema käskkirjaga) 

ja tema ülesanded on: 

1) valmistada ette hankemenetluse käigus väljaantavate käskkirjade projektid ja koostada koostöös 

komisjoni esimehe ja riigihanke tehnilise kirjelduse  eest vastutava isikuga hankedokumendid; 

2) korraldada hankedokumentide väljastamine hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele; 

3) täita ja sisestada riiklikus riigihangete registris hanketeade ja vorm; 

4) vajadusel hanketeate ja hankedokumentide muutmine registris; 

5) vajadusel hanketeate muutmine ja hankedokumentide muudatus(t)e väljasaatmine ühel ja samal 

ajal  kõikidele hankedokumendid saanud pakkujatele; 

6) saabunud taotluste korral koostöös komisjoni liikmetega kirjalike selgituste andmine hanketeate 

ja hankedokumentide sisu kohta; 



7) koostöös komisjoni liikmetega pakkujatele hankemenetluse käigus riigihanke osaks oleva objekti 

või objektidega tutvumise korraldamine; 

8) pakkumuste vastuvõtmine; 

9) korraldada pakkumuse tagatise tagastamine pakkujatele, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, 

pakkumuse tagasilükkamine ning pakkumismenetluse kehtetuks tunnistamine; 

10) valmistada ette pakkumuste avamise, pakkujate kvalifitseerimise / kvalifitseerimata jätmise, 

pakkumuste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise, hindamise ja võrdlemise ning eduka 

pakkuja väljaselgitamise protokollide projektid; 

11) nõuda pakkujalt kirjalikult täiendavaid selgitusi pakkumuse ja selle elementide kohta, mida ta 

peab asjassepuutuvaiks ning korraldada põhjendamatult madala või kõrge maksumusega 

pakkumusele eksperthinnangu saamine; 

12) valmistada ette pakkujatele argumenteeritud ettepanekud ja nende kättetoimetamine kui 

taotletakse pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamist; 

13) korraldada kõikidele pakkujatele kirjalike teadete kättetoimetamine kõigi hankemenetluse 

käigus tehtavate otsuste kohta ning muudel õigusaktides sätestatud juhtudel; 

14) korraldada kirjaliku teate kättetoimetamine kõigile hankedokumendid saanud pakkujatele, kui 

tunnistatakse kehtetuks hanketeade või hankedokumendid või hankemenetlusega seotud otsus 

või hankemenetlus; 

15) korraldada käskkirjade ärakirjade, protokollide ja muu teabe edastamine hankemenetluses 

osalevatele isikutele; 

16) korraldada hankelepingu projekti koostamine, allkirjastamine ja Kaitseliidu Peastaabi 

rahandusosakonnale esitamine; 

17) esitada riigihangete registrisse riigihanke aruanne ja vajadusel hilisem aruande lisa. 

18) Koostada riigihanke vaidlustamise korral koostöös riigihanke komisjoni esimehe ja tehnilise 

kirjelduse eest vastutava isikuga vastus riigihangete vaidlustuskomisjonile. 

(8) Riigihanke tehnilise kirjelduse eest vastutav isik on riigihanke komisjoni moodustamise 

käskkirjas märgitud  hankekomisjoni liige või komisjoni tegevusse kaasatud pädev isik. Riigihanke 

tehnilise kirjelduse eest vastutav isik koostab selgitused riigihanke käigus tehnilise kirjelduse kohta 

esitatud täpsustavatele päringutele ning osaleb pakkumuste tehnilise vastavuse hindamisel. 

(9) Riigihankekomisjon korraldab riigihanke läbiviimist (pakkumuste avamine, pakkujate (taotlejate) 

kvalifitseerimine, pakkumuste vastuvõtmine ja tagasilükkamine, pakkumuste hindamine, eduka 

pakkumuse otsustamine) ning koosneb tavaliselt esimehest, riigihanke tehnilise kirjelduse eest 

vastutavast isikust, juristist, vajadusel lõppkasutaja esindajast. Hankekomisjoni esimees võib 

komisjoni töösse kaasata ka väliseid spetsialiste / eksperte.  

(10) Riigihanke komisjoni esimees juhib riigihanke läbiviimise protsessi ning vastutab komisjoni õige 

ja tähtaegse töö eest.  

(11) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik, on hankelepingus määratud kontaktisik, kes tagab, et 

hankelepingut täidetakse vastavalt selles sätestatud tingimustele. Lepingus võib määrata mitu 

vastutavat isikut, kes vastutavad oma valdkonna eest. 

(12) Riigihangete planeerimine hõlmab riigihangete korraldamise kava koostamiseks vajalike 

lähteandmete kogumist, vormistamist ning riigihangete korraldamise kava koostamist, kinnitamist ja 

muutmist. 

(13) Riigihangete planeerimisel riigihangete korraldamise eest vastutav isik peab: 

1) lähtuma põhimõttest, mille kohaselt samalaadsed või funktsionaalselt lahutamatud asjad, 

teenused või ehitustööd hangitakse ühtse riigihankena; 



2) väikeostude planeerimisel lähtuma põhimõttest, et ühesuguste ostude kogumaksumus 

kalendriaasta jooksul ei tohi Kaitseliidus tervikuna ületada väikeostu piirmäära; 

3) algatama riigihangete planeerimist õigeaegselt ja piisava ajavaruga, mis tähendab juba 

planeeritud riigihanke tingimuste täpsustamist või uue plaanivälise riigihanke taotluse esitamist 

Kaitseliidu keskjuhatusele üldjuhul vähemalt 4 kuud enne planeeritava hankelepingu sõlmimist. 

(14) Hankimist vajavate asjade, teenuste või ehitustööde kirjeldus vormistatakse riigihanke tehnilise 

kirjeldusena, milles defineeritakse hangitava objekti eesmärk ning olulised parameetrid. Tehniline 

kirjeldus peab arusaadavalt kirjeldama soovitud lõpptulemust, mitte konkreetset toodet. Konkreetse 

toote kirjeldusele võib viidata kui muul viisil ei ole võimalik hankelepingu eset piisavalt täpselt 

kirjeldada. Sellisel juhul tuleb lisada märge „või sellega samaväärne“. Riigihanke tehniline kirjeldus 

peab olema koostatud vastavas valdkonnas tegutsevatele pakkujatele arusaadavas formaadis, 

selleks piisavat täpsusastet ja eriala terminoloogiat kasutades. 

(15) Käesolev juhendis sätestatakse riigihangete, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 

asjade ostmise või teenuse tellimise korral ning ideekonkursi korral  40 000 eurot  ja üle selle, 

ehitustööde tellimise korral  250 000 eurot  ja üle selle (RHS §15). Hanke korraldamise otsustab 

Kaitseliidu keskjuhatus. 

(16) Juhul, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta asjade ostmisel või teenuste tellimisel ning 

ideelahenduste korral on vahemikus 10 000 eurot kuni  40 000 eurot  ning ehitustööde tellimisel 

vahemikus 30 000 eurost  kuni 250 000 euroni, tuleb järgida lihthanke  protseduurireegleid. 

Lihtanke korraldamine on sätestatud käesoleva juhendi §-s 16. Hanke korraldamise otsustab 

Kaitseliidu keskjuhatus. 

(17) Käesoleva  paragrahvi lõigetes 15 ja 16 nimetamata riigihangete (väikeostude) puhul tuleb järgida 

riigihangete teostamise head tava, tagada kasutatavate rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja 

säästlikum kasutamise ning pakkujate paljususe korral tuleb pidada  kirjalikult taasesitatavas vormis 

läbirääkimisi vähemalt kolme pakkujaga. 

 

§ 2. Riigihangete korraldamise kava koostamine ja kinnitamine 

(1) Riigihangete korraldamise kava koostamiseks on Kaitseliidu Peastaabi osakonnaülemad ja 
Kaitseliidu struktuuriüksuste juhid kohustatud esitama Kaitseliidu riigihangete eest vastutavale 
isikule nende tegevusvaldkonnas järgmisel aastal toimuvate hangete loetelu jooksva aasta 
detsembri lõpuks.  

(2) Riigihangete korraldamise eest vastutav isik koostab koostöös Kaitseliidu Peastaabi eelarve- ja 
rahandusosakonna, tagalakeskuse ning side – ja infosüsteemide osakonna juhiga jaanuari teise 
nädala lõpuks Kaitseliidu riigihangete kava ning esitab selle kinnitamiseks Kaitseliidu 
keskjuhatusele. Riigihangete kava peab olema kinnitatud iga aasta jaanuarikuu lõpuks. 

(3) Kaitseliidu keskjuhatusel on õigus põhjendatud vajaduse korral algatada jooksva aasta riigihangete 
korraldamise kavas nimetamata hankeid (sealhulgas enne Kaitseliidu keskjuhatuse poolt jooksva 
aasta riigihangete korraldamise kava kinnitamist). 

(4) Kaitseliidu ülemal on õigus korraldada keskjuhatuse poolt kinnitatud riigihangete kavas nimetatud  
hankeid ja sõlmida eelarves planeeritud summa piires hankelepinguid. 

 

§ 3. Hankemenetluse ettevalmistamine 

(1) Riigihangete kavas kinnitamata riigihanke menetluse läbiviimise otsustab igal üksikul juhul eraldi 
Kaitseliidu keskjuhatus. Kaitseliidu keskjuhatusele tagab otsuse projekti ja tutvustava memo 
esitamise riigihanke korraldamise eest vastutav isik koostöös valdkonna juhiga. 

(2) Riigihangete kavas kinnitatud riigihanke hankemenetluse läbiviimiseks valmistab riigihangete 
korraldamise eest vastutav isik kooskõlas riigihangete korraldamise kavaga ette hanke läbiviimiseks 
Kaitseliidu ülema käskkirja projekti, mille esitab dokumendihaldussüsteemi kooskõlastamisele ja kus 
määratakse: 



1) hankemenetluse liik 

2) ostetavate asjade, tellitavate teenuste või ehitustööde nimetus; 

3) hankedokumendid, sh hankeobjekti tehniline kirjeldus; 

4) hanke korraldamise eest ja tehnilise kirjelduse koostamise eest  vastutavate  isikute nimed ja 
ametikohad; 

5) hankekomisjoni koosseis toimingute läbiviimiseks (pakkumuste avamiseks, pakkujate 
(taotlejate) kvalifitseerimiseks, pakkumuse vastuvõtmiseks ja tagasilükkamiseks, pakkumuste 
hindamiseks, eduka pakkumuse otsustamiseks). 

(3) Hankedokumendid peavad sisaldama vähemalt riigihangete seaduses §-s 31 märgitud teavet. 

(4) § 3 lg 2 nimetatud käskkiri tuleb ette valmistada vähemalt üks kuu enne riigihanke väljakuulutamise 
soovitavat tähtpäeva. Andmete õigeaegse esitamise ja vastavate eelarvevahendite olemasolu eest 
vastutab konkreetse valdkonna kulujuht oma alluvate kaudu. 

 

§ 4. Riigihanke komisjoni ülesanded ning vastutus 
 

(1) Komisjon:  

1) kontrollib kõigi pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni pakkujate poolt esitatud dokumentide ja 
elektrooniliste kanalite kaudu ning teeb otsuse pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata 
jätmise ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise kohta. Otsus pakkujate kvalifitseerimise 
ning taotlejatele hankedokumentide esitamise kohta vormistatakse komisjoni protokollilise 
otsusena, kui riigihanke väljakuulutamise käskkirjas ei ole sätestatud teisiti; 

2) kontrollib pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud 
tingimustele ja teeb otsuse pakkumuste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise ning 
tagasilükkamise kohta. Otsus vormistatakse komisjoni protokollilise otsusena, kui riigihanke 
väljakuulutamise käskkirjas ei ole sätestatud teisiti; 

3) teeb vajadusel hanke korraldamise eest vastutavale isikule ettepaneku selgituste nõudmiseks 
pakkujalt pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta; 

4) hindab ja võrdleb kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud ja teeb otsuse pakkumuse 
edukaks tunnistamise kohta ning hankelepingu sõlmimise kohta. Otsus vormistatakse komisjoni 
protokollilise otsusena, kui riigihanke väljakuulutamise käskkirjas ei ole sätestatud teisiti. 

(2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Liige on kohustatud osalema komisjoni töös. Vajadusel 
võib komisjoni töö korraldada elektrooniliselt. Komisjoni tööst puudumine on vabandatav vaid 
olulistel põhjustel (nt puhkuse kestel, haigestumise korral, viibimisel lähetuses jms). 

  
§ 5. Hankedokumentide koostamine ja väljastamine ning pakkumuste vastuvõtmine 

(1) Hankedokumentide koostamise korraldab Kaitseliidu ülema käskkirjaga nimetatud riigihangete 

korraldamise eest vastutav isik ja need tuleb koostada kõigi hankemenetluse liikide, kaasa arvatud 

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral. 

(2) Kinnitatud hankedokumentide väljastamine pakkujatele toimub riigihangete registri, Kaitseliidu 

Peastaabi kantselei või riigihanke läbiviimiseks käsunduslepinguga kaasatud volitatud esindaja 

kaudu. 

(3) Pakkumuste vastuvõtmine toimub Kaitseliidu Peastaabi kantselei või riigihanke läbiviimiseks 

käsunduslepinguga kaasatud volitatud esindaja kaudu. 

 

§ 6. Hankedokumentide koosseis  

(1) Hankedokumentides peavad sisalduma vähemalt riigihangete seaduse §-s 31 nimetatud andmed, 

sh: 



1) ettepanek esitada pakkumusi vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele 

tingimustele, kui hankija koostab hankedokumendid avatud hankemenetluses; 

2) vastavalt riigihangete seaduse §-s 33 sätestatud nõuetele koostatud hankelepingu eseme 

tehniline kirjeldus; 

3) kõik tulevase hankelepingu tingimused või hankelepingu projekt; 

4) pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded; 

5) pakkumuse koostamise keel või keeled; 

6) pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta; 

7) nõue pakkujale kinnitada pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud 

tingimuste ülevõtmist ja esitada pakkumus üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta 

hankija soovib võistlevaid pakkumusi; 

8) pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht; 

9) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg; 

10) pakkumuse tagatise suurus, kui hankija nõuab pakkumuse tagatise esitamist; 

11) kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida; 

12) pakkumuste avamise täpne koht ja aeg; 

13) kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused, kui hankija soovib neid kehtestada. 

 

§ 7. Riigihanke väljakuulutamine 

(1) Pärast käskkirja jõustumist registreerib riigihangete korraldamise eest vastutav isik riigihanke 

riigihangete registris.  

 

§ 8. Pakkumuste avamine  

(1)  Pakkumusi hoitakse kuni avamiseni riigihanke korraldamise eest vastutava isiku  valduses või 

riigihanke läbiviimiseks käsunduslepinguga kaasatud volitatud esindaja valduses. Pärast avamist 

korraldab riigihanke korraldamise eest  vastutav isik või tema puudumisel pakkumuste avamise 

koosolekut juhtinud isik pakkumuste hoidmise selliselt, et oleks välistatud pakkumuste 

läbivaatamisega ja eduka pakkumuse väljaselgitamisega mitteseotud isikute juurdepääs 

pakkumustele.  

(2)  Esitatud pakkumuste säilitamise eest vastutab riigihanke korraldamise eest vastutav isik või 

riigihanke läbiviimiseks käsunduslepinguga kaasatud volitatud esindaja, kes säilitab esitatud 

pakkumusi kuni hankelepingu sõlmimiseni. Pärast hankelepingu sõlmimist säilitatakse hanke käigus 

kogutud dokumente vähemalt kahe aasta jooksul riigihanke korraldamise eest vastutava isiku 

kabinetis, et tagada nende süstematiseeritud säilitamine ning võimalus nende kontrolliks  esitamine. 

Pikemaks tähtajaks sõlmitud hankelepingutega toimikuid säilitatakse samas kuni hankelepingu 

lõpuni ja riigihanke aruande lisa esitamiseni. 

(3)  Pakkumuste avamist juhib komisjoni esimees või tema puudumisel liikmete poolt endi seast 

määratud isik (koosoleku juhataja). Komisjoni liikmed määravad endi seast ka protokollija. 

(4)  Koosoleku juhataja kontrollib, kas ümbrikud on suletud ja avab seejärel pakkumused. 



(5)  Koosoleku juhataja loeb ette pakkumuse esitanud pakkujate nimed, registrikoodid  ja pakkujate 

poolt esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollib esitatud dokumentide vastavust 

hankedokumentides nõutud loetelule. 

(6)  Avamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul edastab riigihanke korraldamise eest  vastutav isik 

pakkumuste avamise protokolli  ärakirja kõikidele pakkujatele. Protokoll saadetakse elektronkirjaga 

või tähitud kirjaga. Protokollide edastamiseks pakkujatele on hanke korraldamise eest vastutaval 

isikul õigus kaasata Kaitseliidu Peastaabi üldosakonna referente. 

 

§ 9. Pakkujate kvalifitseerimine  

(1) Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimisel peab komisjon kontrollima, et pakkuja majanduslik ja 

finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise 

tingimustele. Esitatud dokumentide sisu nõuetele vastavuse kontrolli  teeb riigihangete korraldamise 

eest vastutav isik. Vajadusel annab ta pakkujatele võimaluse pakkumuses esitatud dokumentide 

sisu täpsustamiseks. 

(2) Elektronpostiga või tähitud kirjaga saadetav kirjalik teade pakkujate kvalifitseerimise või pakkujate 

kvalifitseerimata jätmise või pakkujate hankemenetluselt kõrvaldamise ja selle põhjuste kohta 

edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul komisjoni otsuse tegemisest arvates. 

(3) Komisjon on kohustatud kõrvaldama pakkuja hankemenetluselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on 

esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava 

tähtsusega või on võltsitud dokumente. 

 

§ 10. Pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine 

(1) Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates  esitatud tingimustele.  

(2) Elektronpostiga või tähitud kirjaga saadetav kirjalik teade pakkumuste vastavaks tunnistamise või 

pakkumuste tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta edastatakse kõikidele pakkujatele kolme 

tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

 

§ 11. Pakkumuste võrdlemine ja  hindamine  

(1) Riigihanke korraldamiseks moodustatud komisjon võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole 

tagasi lükatud. Pakkumuste hindamisel arvestab hankija ainult hanketeates ja hankedokumentides 

sätestatud pakkumuste hindamise kriteeriume.  

(2) Pakkumuste hindamise ja võrdlemise kohta koostatakse protokoll, kus näidatakse ära pakkumuste 

lõplik hindamistulem. 

(3) Edukas pakkumus on vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast hankedokumentides esitatud 

hindamiskriteeriumide põhjal madalaima hinnaga pakkumus või majanduslikult soodsaim 

pakkumus, kusjuures see peab olema objektiivselt põhjendatav. 

(4) Otsus pakkumuse edukaks tunnistamise kohta vormistatakse komisjoni protokollilise otsusega. 

Elektronpostiga või tähitud kirjaga saadetav kirjalik teade pakkumuse edukaks tunnistamise kohta 

edastatakse kõikidele pakkujatele kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates. 

Pakkujatele edastatav teave peab sisaldama edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja 

nime ja selle pakkumuse põhjendatud eelist teiste pakkumustega võrreldes. 



(5)  Pärast eduka pakkumuse kohta protokollilise otsuse tegemist esitab riigihangete korraldamise eest 

vastutav isik hankelepingu Kaitseliidu ülemale allkirjastamiseks.  

(6) Edukas pakkumus loetakse vastuvõetuks  pärast 14 päeva möödumist pakkumuse edukaks 

tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest arvates. Eelnimetatud nõuet ei pea arvestama 

riigihanke läbiviimisel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul, kui 

muud liiki hankemenetluses esitas pakkumuse ainult üks pakkuja. Enne nimetatud tähtaega 

sõlmitud hankeleping on tühine. 

 

§ 13. Hankelepingu sõlmimine ja jõustumine  

(1) Kirjalik hankeleping sõlmitakse pärast eduka pakkumuse vastuvõtmist (st mitte enne 14 päeva 

möödumist edukaks tunnistamise  otsuse edastamisest). Kui pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse 

kohta esitatakse vaidlustus, ei sõlmita hankelepingut enne, kui peatatud hankemenetlust võib jätkata. 

(2) Kaitseliidu ülemal on õigus allkirjastada Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kinnitatud riigihangete kavas 

nimetatud riigihangete korraldamise tulemusena sõlmitavaid hankelepinguid. 

 

§ 14. Pakkumismenetluse lõppemise järgsed toimingud 

(1) Riigihangete korraldamise eest vastutav isik korraldab kahekümne päeva jooksul pärast 

hankelepingu sõlmimist  riigihangete registrile riigihanke aruande ja lepingu lõppemise järgse 

aruande lisa esitamise.  

(2)  Riigihanke aruande tähtaegseks koostamiseks on hankelepingu registreerinud isik kohustatud 

esitama hankelepingu elektronpostiga või paberkandjal 3 tööpäeva jooksul riigihangete 

korraldamise eest vastutavale isikule. 

(3) Riigihanke aruande lisa koostamiseks on hankelepingu täitmise eest vastutav isik  kohustatud  

riigihangete korraldamise eest vastutavale isikule elektronpostiga või paberkandjal koheselt, kuid 

mitte hiljem kui 5 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist, esitama alljärgneva informatsiooni: 

3.1 hankelepingus tehtud muudatused koos muudatuste põhjendusega ja hankelepingu täitmise 

olulised erinevused võrreldes hankelepingus sätestatuga, eelkõige hankelepingu rikkumine või 

ennetähtaegne lõpetamine; 

3.2 allhankelepingute alusel hankelepingu vahetus täitmises osalenud olulisemad alltöövõtjad koos 

nende tehtud soorituse kirjelduse ja allhankelepingu maksumusega. 

(4) Pärast hankelepingu sõlmimist säilitatakse hanke käigus kogutud dokumente vähemalt kahe aasta 

jooksul riigihanke korraldamise eest vastutava isiku juures, et tagada nende süstematiseeritud 

säilitamine ning võimalus nende kontrolliks  esitamine. Pikemaks tähtajaks sõlmitud hankelepingutega 

toimikuid säilitatakse samas kuni hankelepingu lõpuni ja riigihanke aruande lisa esitamiseni. 

(5) Pärast kaheaastast või vajadusel pikemat säilitamist esitab riigihangete korraldamise eest vastutav 

isik hanke käigus kogutud dokumendid koos riigihanke aruande ja aruande lisa väljatrükiga  Kaitseliidu 

Peastaabi kantseleile säilitamiseks vastavalt Kaitseliidu asjaajamiskorrale. 

  

§ 15. Hankemenetluse dokumenteerimine, hankemenetluse käigust teavitamine ja järelevalve 

hankemenetluste läbiviimise üle  



(1) Hankemenetluse käigus koostatavad käskkirjad või komisjoni protokollid võivad sisaldada mitut 

otsust. 

(2) Komisjoni protokollilised  otsused  peavad olema allkirjastatud komisjoni esimehe ja  protokollija 

poolt. Kui komisjoni esimees ei saa istungist osa võtta, asendab teda üks komisjoni liige. Komisjoni 

liikmete eriarvamused tuleb protokollida. Komisjoni otsus loetakse vastuvõetuks kui selle tegemisel 

on osalenud ja poolt on hääletanud vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. Eriarvamuste korral tehakse 

otsus hääletamise teel. Eriarvamuste korral toimunud hääletamine peab olema fikseeritud kirjalikult 

protokolli lisana.  

(3) Komisjoni protokollilised otsused tuleb vormistada haldusaktina vastavalt haldusmenetluse 

seadusele ja edastada vastavalt riigihangete seaduse §-le 54. 

 

§ 16 Lihthangete ja lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning väikeostude tegemine  

(1) Riigihangete korraldamise  eest vastutav isik korraldab riigihanke hankedokumentide projektide 

(tehniline kirjeldus, lepingu projekt, pakkumuse esitamise vormid, hanketeade jm) ja algatamise 

käskkirja koostamise ja esitab need kooskõlastamiseks Kaitseliidu dokumendihaldussüsteemi 

kaudu. 

(2) Kaitseliidu ülem määrab käskkirjaga riigihanke komisjoni esimehe  ja riigihanke komisjoni koosseisu 

ning kinnitab hankedokumendid. 

(3) Riigihangete korraldamise eest vastutav isik tagab hanketeate ja hankedokumentide  avaldamise 

riigihangete registris. 

(4) Lihthanke hanketeade avaldatakse: 

1) asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 10 000 eurost kuni 40 000 euroni (käibemaksuta); 

2) ehitustööde tellimisel 30 000 eurost kuni kuni 250 000 euroni (käibemaksuta). 

(5) Riigihanke komisjon kontrollib pakkujate majanduslikku ning kutsealast vastavust hanketeates  

esitatud nõuetele ning koostab hanke avamise protokolli ja  pakkujate kvalifitseerimise või 

kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste 

hindamise ja edukaks pakkujaks  tunnistamise protokollid. 

(6) Kaitseliidu keskjuhatuse poolt volitatud isik sõlmib kirjaliku hankelepingu.  Kaitseliidu ülemal on 

õigus allkirjastada Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kinnitatud riigihangete kavas nimetatud lihthangete 

korraldamise tulemusena sõlmitavaid hankelepinguid. 

(7) Riigihanke aruande tähtaegse esitamise tagamiseks on hankelepingu registreerinud isik kohustatud 

3 tööpäeva jooksul esitama sõlmitud hankelepingu koopia riigihangete korraldamise eest 

vastutavale isikule. 

(8) Riigihanke aruande lisa koostamiseks esitab hankelepingu täitmist korraldanud isik riigihangete 

korraldamise eest vastutavale isikule  elektronpostiga või paberkandjal koheselt, kuid mitte hiljem 

kui 5 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist alljärgneva informatsiooni: 

1) hankelepingus tehtud muudatused koos muudatuste põhjendusega ja hankelepingu täitmise 

olulised erinevused võrreldes hankelepingus sätestatuga, eelkõige hankelepingu rikkumine või 

ennetähtaegne lõpetamine; 

2) allhankelepingute alusel hankelepingu vahetus täitmises osalenud olulisemad alltöövõtjad koos 

nende tehtud soorituse kirjelduse ja allhankelepingu maksumusega. 



 

§ 17 Väikeostude sooritamine 

(1) Väikeoste sooritatakse järgides Kaitseliidu lepingute sõlmimise korda ning lähtudes riigihangete 

seaduse §-s 3 sätestatud riigihangete läbiviimise üldpõhimõtteid, mille kohaselt väikeostu sooritaja 

kui hankija on kohustatud: 

1) kasutama riigi rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt; 

2) saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga; 

3) tagama konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja 

kvaliteedi suhte; 

4) tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse; 

5) kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning järgima, et kõik isikutele tehtavad 

piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja 

põhjendatud; 

6) tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel; 

7) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. 

(2) Väikeostu sooritaja on kohustatud järgima, et ühesuguste ostude kogumaksumus kalendriaasta 

jooksul ei ületa väikeostu piirmäära (9 999 eurot ilma käibemaksuta) kogu Kaitseliidu ulatuses ning 

et kõik ostuks vajalikud toimingud on seaduslikud ja otstarbekad. 

(3) Kaitseliidu keskjuhatuse 12.04.2012 otsusega nr K-0.1-1/10207PR kinnitatud „Kaitseliidu lepingute 

sõlmimise korras“ nimetatud isikutel on õigus otsustada lepingu sõlmimise üle ilma Kaitseliidu 

keskjuhatuse eraldi nõusolekuta, kui selle maksumus ei ületa 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

 

§ 18 Erandmenetlus ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete  hankemenetlus 

(1) Riigihangete seaduse § 14 sätestab erandid, millistel juhtudel hankija ei ole kohustatud riigihangete 

seaduses sätestatud korda rakendama.  Lepingu sõlmimisel lähtutakse Kaitseliidu lepingute 

sõlmimise korrast. Erandmenetluse kasutamise seaduspärasuse üle otsustatakse iga hanke korral 

eraldi ning Kaitseliidu ülema käskkirjalises otsuses märgitakse  erandi kasutamise seadusega 

põhistatud alus ühes kaalutletud põhjendusega, komisjoni koosseis ning määratakse kindlaks 

komisjoni õigused, kohustused ja töökorraldus.  

(2) Kui riigihangete seaduse § 14 alusel sõlmitava lepingu maksumus ületab väikeostu piirmäära (9 999 

eurot ilma käibemaksuta), koostatakse soetuse või töövõtu kohta käesolevas korras sätestatud 

nõuetele vastav toimik, mida säilitatakse järgneva nelja aasta jooksul hanke korraldanud Kaitseliidu 

Peastaabi osakonnas, mille järel esitatakse Kaitseliidu Peastaabi kantseleile säilitamiseks vastavalt 

Kaitseliidu asjaajamiskorrale. 

(3) Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete korraldamisel jäävad alla riigihanke piirmäära  

hankelepingud asjade ja teenuste ostmisel maksumusega alla 40 000 euro (käibemaksuta) ja alla 

250 000 euro (käibemaksuta) ehitustöödel.  Võimalike pakkujate paljususe korral tehakse hanke 

korraldaja poolt kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis ettepanek hinnapakkumuste 

esitamiseks vähemalt kolmele pakkujale. Hanke kohta koostatakse toimik, mis sisaldab Kaitseliidu 

ülema käskkirja, hinnapakkumusi, protokolle ja hankelepingut. Riigihanke aruannet ja aruande lisa 

ei esitata. Toimikut säilitatakse järgneva nelja aasta jooksul hanke korraldanud Kaitseliidu 



Peastaabi osakonnas, mille järel esitatakse Kaitseliidu Peastaabi kantseleile säilitamiseks vastavalt 

Kaitseliidu asjaajamise korrale. 

(4) Alates 24.02.2012 on riigihangete seaduse  § 15 lg 3 järgi  lihthanke piirmäär kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna riigihangete puhul 40 000 eurot (käibemaksuta) asjade ja teenuste 

hankelepingute ning 250 000 eurot (käibemaksuta) ehitustööde hankelepingute korral. Kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna riigihanke piirmäär on summa, mille kehtestab perioodiliselt Euroopa 

Komisjon. Käesoleva korra kehtestamise ajal on Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud  kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna riigihanke piirmäär asjade ja teenuste ostmisel 400 000 eurot (käibemaksuta) 

ja ehitustöödel 5 000 000 eurot (käibemaksuta).  

(5) Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete korraldamisel asjade ja teenuste ostmisel maksumusega 

alates 40 000 eurost (käibemaksuta) kuni 400 000 euroni (käibemaksuta) ja alates 250 000 eurost 

(käibemaksuta) kuni 5 000 000 euroni (käibemaksuta) ehitustööde hankelepingute sõlmimiseks 

korraldatakse lihthange. Hankelepingu sõlmimise soovist teatatakse riigihangete registri kaudu ja 

järgitakse käesoleva korraga sätestatud lihthanke korraldamise protseduurinõudeid.  Hankelepingu 

sõlmimise järel esitab riigihanke korraldamise eest vastutav isik riigihangete seaduse §-s 37 

sätestatud korras riigihanke aruande ja aruande lisa. 

(6) Riigihanke aruande koostamiseks on hankelepingu registreerinud isik kohustatud esitama 

hankelepingu elektronpostiga või paberkandjal 3 tööpäeva jooksul riigihangete korraldamise eest 

vastutavale isikule. 

(7) Riigihanke aruande lisa koostamiseks on hankelepingu täitmise eest vastutav isik  kohustatud  

riigihangete korraldamise eest vastutavale isikule elektronpostiga või paberkandjal koheselt, kuid 

mitte hiljem kui 5 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist, esitama alljärgneva informatsiooni: 

7.1 hankelepingus tehtud muudatused koos muudatuste põhjendusega ja hankelepingu täitmise 

olulised erinevused võrreldes hankelepingus sätestatuga, eelkõige hankelepingu rikkumine või 

ennetähtaegne lõpetamine; 

7.2 allhankelepingute alusel hankelepingu vahetus täitmises osalenud olulisemad alltöövõtjad koos 

nende tehtud soorituse kirjelduse ja allhankelepingu maksumusega. 

(8) Eelnimetatud maksumusi ületavate riigihangete korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduse 

peatükis 5 prim sätestatust. 

 

 


