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KAITSELIIDU TEGEVUSARUANNE
Kaitseliidu missioon ja eesmärgid
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.
Kaitseliit on alaline, kõrge valmisolekuga vabatahtlik sõjaliselt organiseeritud jõud kõikjal Eestis,
eesmärgiga suurendada rahva turvalisust, liita rahvast ja kaitseväge riigi ühiseks kaitseks ning
vajadusel kaitsta riiki sõjaliselt.
Kaitseliidu territoriaalne ülesehitus ehk laialdane kohalolek maakondades ning valdades on
väärtus, mida tuleb alal hoida ja edasi arendada. Kaitseliit peab kujunema juhtivaks kaitsetahte
esindajaks ning edendajaks „koduvallas", sh tuleb edasi arendada Kaitseliidu tegevust vastavalt
regionaalsetele eripäradele ning teha koostööd teiste jõustruktuuridega, valitsusasutustega,
kohalike omavalitsuse üksustega ja teiste partneritega.
Kaitseliit on laiapõhjaline kodanikuühendus, mis pakub oma liikmeskonnale mitmekülgseid
osalusvorme. Kaitseliit seob riigikaitsega vabatahtlikke ning ühiskondlikke algatusgruppe ja
pakub neile erinevaid võimalusi riigikaitses osalemiseks.
Kaitseliidul peab olema realistlik, täidetav ja mõõdetav ning territoriaalset eripära arvestav
sõjaline ülesandepüstitus. Kaitseliidu sõjalised võimed peavad vastama kaitseväe standarditele,
Kaitseliidu struktuur peab olema lihtne ja ülesanded selged. Üksuste relvastamise ja
varustamise prioriteetsus peab vastama reageerimiskiirusele.
Kaitseliit arendab oma organisatsiooni kaasaegsete juhtimispõhimõtete alusel administreeritava
avalik-õigusliku juriidilise isikuna.
Organisatsiooni juhtimine
Kaitseliidu tegevus on reguleeritud 01.04.2013 jõustunud Kaitseliidu seaduse ja sellel
põhinevate õigusaktidega. Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult Kaitseväe
juhatajale. Kaitseliidu ülem on brigaadikindral Riho Ühtegi, kes on nimetatud ametisse
19.07.2019.
Kaitseliidu juhtimises osalevad kollegiaalsed organid, milleks on keskorganid ja struktuuriüksuse
ning selle allüksuse juhtorganid.
Kaitseliidu keskjuhatuse valitavad liikmed on Olavi Tammemäe, Teet Kurs ja Marek Ranne.
Ametikohajärgselt kuuluvad keskjuhatusse Kaitseliidu ülem ja Kaitseliidu peastaabi ülem.
Kaitseliidu keskkogu 28.04.2019 aasta otsusega valiti Kaitseliidu vanematekogu liikmeteks
Kaido Kaasik, Kurmet Müürsepp, Ivar Sibul, Angelika Naris, Peeter Lorents.
Kaitseliidu vanematekogu liikmed on Tiit Tammsaar, Kaido Kaasik, Kalev Naur, Johannes Kert,
Neeme Väli, Kalev Härk, Aivar Riisalu, Romek Kosenkranius, Mart Reino, Helir-Valdor Seeder,
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Merike Jürjo, Rein-Karl Loide, Neeme Suur, Margus Tsahkna, Kurmet Müürsepp, Ivar Sibul,
Angelika Naris, Peeter Lorents.
Kaitseliidu keskkogu 28.04.2019 aasta otsusega valiti keskrevisjonikomisjoni liikmeks Ulvar
Leipalu.
Kaitseliidu revisjonikomisjoni liikmed on Heiki Pajur, Tiit Pruul, Andrus Õnnik, Aleksandra
Zaverjuhha, Ulvar Leipalu, Toomas Häng (asendusliige).
Kaitseliit tegutses 2019. aastal Kaitseliidu tegevust reguleerivate seaduste alusel ning täitis
Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022 kirjeldatud maakaitseüksuseid
ettevalmistavaid ülesandeid, samuti Kaitseväe juhataja poolt 2019. aasta aastaplaanis
sätestatud ülesandeid, mis käsitlesid maakaitsestaabi, maakaitseringkondade ja malevate
kohustusi maakaitseüksuste ning võitlusgruppide ettevalmistamisel. Kaitseväe juhataja poolt
püstitatud ülesanded täideti täies mahus, milles oli otsustav roll nii otseselt üksuseid
ettevalmistavatel struktuuriüksustel, Kaitseliidu põhitegevusega seotud ülesannete täitmisel kui
ka Kaitseliidu struktuuriüksustel, mis sõjalise ettevalmistusega seotud tegevuste juures täidavad
toetavaid ülesandeid.
2019. aasta lõpul oli Kaitseliidus kokku 26 000 liiget, neist kaitseliitlasi 15 499, naiskodukaitsjaid
2 663, noorkotkaid 3 748 ja kodutütreid 4 090. Tervikuna vähenes aastal liikmeskond kokku 69
liikme võrra. Vähenemine oli tingitud mitte aktiivsete kaitseliitlaste Kaitseliidust väljaarvamisega.
Kaitseliidus oli kokku palgalist personali keskmisena 1 027 inimest, neist töölepingulisi töötajaid
811 (valvureid 536 ja muud personali 275) ja tegevväelasi 216.
Väljaõpe
Kaitseliit osales 2019. aastal erinevate üksustega mitmel rahvusvahelisel õppusel – BALTIC
PROTECTOR 2019 (osaõppused JEF ja BALTOPS) ning TRACTABLE.
Õppuse JEF raames juuni lõpus ja juuli alguses harjutasid Põhja maakaitseringkonna üksused
keskpolügoonil koostööd NATO lahingugrupiga ning koostöös mereväe ning politsei- ja
piirivalveametiga julgestati NATO lahingugrupi meredessanti Salmistus.
Õppus BALTOPS viidi läbi Saaremaal, mille käigus maabusid Tagalahel õppusel osalevad
Ameerika Ühendriikide, Poola, Rumeenia ja Hispaania kaitseväelased. Maabumisharjutuse
õnnestumisse andsid panuse Saaremaa malev, kaitseväe staabi- ja toetuslaev Wambola ning
politsei- ja piirivalveameti patrull-laev Valve.
Õppuse TRACTABLE raames harjutati RSOM võimekust liitlaste vastuvõtmisel. Õppuse
läbiviimisse panustasid kõikide maakaitseringkondade määratud üksused.
Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm osaleti 2019. aastal võitlusgruppide, maakaitsestaabi ning
ringkonna staapidega.
Esimesel poolaastal toimus Põhja maakaitseringkonnas paralleelselt õppusega JEF ringkonna
suurõppus HUNT. Õppuse HUNT käigus toetati keskpolügoonil õppuse JEF tegevusi. Kokku
osales õppusel ligikaudu 1500 kaitseliitlast, kaitseväelast ning liitlaste sõdurit.
Teisel poolaastal toimusid maakaitseringkondade korraldatud õppused SIBUL, KILP 2019,
ORKAAN 14.
Suurõppus SIBUL toimus Lõuna maakaitseringkonnas võttes kokku aasta jooksul õpitu. Õppuse
käigus harjutati lahingutegevust hoonestatud alal. Suur osa õppusest viidi läbi Valga linnas.
Õppuse stsenaariumi kohaselt oli Valga linna elutähtsad punktid hõivanud meile mittesõbraliku
riigi üksused ning Kaitseliidu üksuste ülesanne oli ala vastasest puhastamine. Kokku osales
õppusel ligi 1000 isikut.
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Novembri alguses toimus Järvamaal Kirde maakaitseringkonna ning tema allüksuste taktikaline
õppus „KILP 2019". Õppusel osalesid Kaitseliidu ja kaitseväe üksused ning koostööpartnerid,
kes harjutasid maastikul erinevaid taktikalisi tegevusi. Kokku osales õppusel ligi 400 isikut.
Novembri lõpus detsembri alguses toimus Lääne maakaitseringkonna õppus ORKAAN14.
Erinevad tegevused Pärnu-, Lääne- ja Saaremaal. Õppusel harjutati konventsionaalse sõja
pidamist. Koostöös Politsei- ja piirivalveameti ning Naiskodukaitsega harjutati ulatusliku
evakuatsiooni läbiviimist. Õppusel osalesid Lääne maakaitseringkonna malevad, Läti
Zemessardze üksus, merevägi, õhuvägi, Naiskodukaitse ning Politsei- ja piirivalveamet. Kokku
osales õppusel ligi 1000 isikut.
Admiral Pitka luurevõistlus toimus 2019. aastal Valgamaal, kus neljaliikmelised võistkonnad
pidid linnulennult läbima üheksakümmend kilomeetrit. Admiral Pitka luurevõistlus on
rahvusvaheline sõjalis-sportlik võistlus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas.
Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate
väljaõppetaset, relvastust/varustust. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja
läbiviimisele aitavad kaasa Kaitsevägi, Sõjalis-Sportlik Selts Erna, Eesti Reservohvitseride
Kogu, Eesti Laskurliit ja teised organisatsioonid. Võistlusele startis kakskümmend kaheksa
võistkonda, kellest lõpetas kakskümmend seitse. Omavahel võtsid mõõtu Eesti, Belgia, Bosnia
ja Herzegoviina, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Soome, Taani ja
USA riigikaitseorganisatsioonide esindused.
Kaitseliit toetas Sõjalis-Sportlik Seltsi ERNA „Utria Dessant 2019“ ja Põrgupõhja Risti Seltsi
„Põrgupõhja retk“ korraldamisel.
Rahvusvahelise koostöö raames osales Viru malev 19 isikuga juunis Soomes toimunud
merevaatlusõppusel, Saaremaa malev 7 isikuga juunis toimunud Soome Töölö
reservohvitseride kogu üritusel, Rapla malev 4 isikuga novembris Eestis toimunud brittide
maabumisharjutusel, Pärnumaa malev 38 isikuga juunis Lätis Cesis´es toimunud paraadil ning
50 isikuga septembris Lätis toimunud õppusel Zobens.

Valved
Kaitseliit tagas 2019 aastal Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate riigikaitseliste
objektide ja vara valve ning kaitse. Valveks loetakse riigikaitseobjekti või riigikaitse eesmärgil
kasutatava vara ja selle ümbruse jälgimist ründeohu või ründe avastamiseks, õigusrikkumise
ärahoidmiseks või takistamiseks ja ohu kõrvaldamiseks ning meetmete võtmiseks valvatava
objekti või vara puutumatuse tagamiseks.
2019. aastal oli valve korraldatud Kaitseliidu valvurite baasil kokku 56 objektil - 23 Kaitseliidu
objekti, 30 Kaitseväe objekti ning Kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet, Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskus.
Valmis „Valveteenistuse arengukava“ ja „Strateegiaplaan aastaks 2023“ milledest igapäeva töös
lähtutakse. Välja töötati valveteenistuse visioon ja sõnastati valveteenistuse missioon.
Seoses muudatustega üldises töökorralduses vähenes ülesannete dubleerimine ning paranes
probleemide lahendamise operatiivsus. Töötajate rahulolu on tõusnud.
Muudeti Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskirja selliselt, et valvuri erialakursusel oleks
võimalik kasutada metoodikaid arvestades valveteenuse osutamise ülesandeid ja iseärasusi
ning mitte enam lähtuma sõduri väljaõppest.
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2019. aastal soetati esimesed 150 varustusevesti ning ballistiline kaitsevõime kuulikindla vesti
näol viiel valvatavalt objektil 56-st: Kaitseliidu Peastaap, Kaitseministeerium, Ämari Lennubaas,
Mereväebaas, Tapa sõjaväeosa (1JVB).
Naiskodukaitse
Üheks oluliseks prioriteediks oli elanikkonnakaitse valdkonna arendamine. Ohutushoiu kursus
integreeriti Naiskodukaitse baasväljaõppe osaks ning on sellest tulenevalt kohustuslik läbida
kõikidele uutele liitujatele. 2019. aastal läbis ohutushoiu mooduli 209 naiskodukaitsjat.
Ohutushoiu kursuse teemasid õpetati eraldiseisvalt ka erinevates asutustes, praktilisi harjutusi
viidi läbi koolides (sh KEAT laagrites) ning avalikel üritustel.
Oluliselt arendati edasi mobiilirakendust Ole valmis! Kõige suurema uuendusena on rakendus
nüüdseks kasutatav ka vene ning inglise keeles. Mobiilirakenduse abil on tehtud
elanikkonnakaitsealaseid õpitubasid üle Eesti. Näiteks toimusid vastavad praktilised harjutused
Harjumaa riigikaitselaagrites, kus osales ühtekokku üle 2000 noore. Naiskodukaitse pälvis
mobiilirakenduse väljatöötamise eest ka „Aasta riskijuht 2019“ tiitli. 2019. aasta lõpuks oli
mobiilirakendusel üle 20 000 alla laadimise, aasta jooksul lisandus 13 000 uut kasutajat.
Aasta jooksul tehti tõhusat teavitustööd naiskodukaitsjate kaasamiseks Kaitseliidu
ettevalmistatavatesse üksustesse. Aasta lõpuks oli ametikoht rohkem kui 900 naiskodukaitsjal.
Kinnitati evakuatsioonirühma funktsioonikirjeldus ning struktuur ja varustustabel. Ringkondades
alustati evakuatsioonirühmade komplekteerimisega.
Uuendati Naiskodukaitse baasväljaõppe kursusekava ning kõikidele moodulitele loodi ka eõppe materjalid.
Naiskodukaitse panustas oluliselt Anname Au kampaania läbiviimisesse. Projekti olid kaasatud
kõik ringkonnad. Korraldati erinevaid üritusi ning levitati kampaania sõnumit. Kampaania
läbiviimisesse panustas üle 300 naiskodukaitsja.
Naiskodukaitsjad aitasid läbi viia Admiral Pitka luurevõistlust, mille raames toimus välikoka
kursuse praktika. Viidi läbi üle-eestiline staabiassistentide erialavõistlus, koormusmatk ning
laskevõistlus. Toimusid välitoitlustamise, staabiassistentide ja sanitaride erialakursused ning
täiendõpped erialainstruktoritele.
Liikmeskonna osas on Naiskodukaitse arv suurenenud võrreldes eelmise perioodiga 77 liikme
võrra. Naiskodukaitsesse kuulub 2019. aasta lõpu seisuga 2663 liiget.
Noored Kotkad /Kodutütred
Jätkus noorte isamaalise hariduse programmi rakendamine. Rühmadele mõeldud otsetoetuse
rakendamine andis lisa tegevusvõimalusi 111 erinevale rühmale üle Eesti. Aasta jooksul esitati
ühtekokku 243 rühmataotlust (66 NK rühma, 112 KT rühma ja 65 NK/KT ühist taotlust).
Esimest korda valiti üle-eestiliselt aasta parimad noortejuhid tõstmaks esile ja väärtustamaks
vabatahtlikult noortega töötavate isikute panust laiapindses riigikaitses. Noortejuhtide kõrval
valiti ka aasta parim noorkotkas ja kodutütar.

Lehekülg 6

KAITSELIIT

Majandusaasta aruanne 2019

Programm võimaldas aasta jooksul motiveerida noortejuhte mitme erineva meetme kaudu. Ühe
meetmena rakendati noortejuhi tervisepaketti, mille raames maksti toetusteks välja 3343 eurot.
Tervisepakett võimaldas noortejuhtidel vaktsineerida ennast puukentsefaliidi vastu ning saada
hambaravitoetust. Meedet kasutas enam kui 60 noortejuhti. Teise meetmena motiveeriti 12
noortejuhti stipendiumitega, kokku 10 000 euro ulatuses, toetamaks noortejuhtide teadmiste või
oskuste omandamist, võimete arendamist ning loomingulist või teaduslikku tegevust.
Isamaalise hariduse programmi kaudu asus kevadel tööle noorteorganisatsioonide
arendusspetsialist, kelle peamine ülesanne on tegeleda noortejuhtide koolituse süsteemi
loomise ja arendamisega. Praeguseks on aktiivselt kasutusele võetud e-õppeportaal Ilias, mis
on noortejuhtide koolituses ja juhtide õppematerjalide vahendamise keskkonnana üha enam
rakendust leidnud. Jätkuvalt on ametis ka noorte isamaalise hariduse programmijuht ja avalike
suhete spetsialist.
Viidi läbi kõik aastaplaani järgsed üle-eestilised võistlused, matkad, seminarid jm üritused. Uue
tegevusena toimus ja sai positiivse tagasiside Loovusfestival, kus osalejad said arendada ning
katsetada oma loomingulist poolt. Aprillis toimus esmakordselt militaarlaager, mis osutus väga
populaarseks ning oli kõrge rahulolu hinnanguga. Korraldati meedialaager, eesmärgiga kaasata
noori oma üksuste meediategevusse ning anda juhised, kuidas kajastada tegevust
sotsiaalmeedias, mõista organisatsioone kui brändi, õpetada algteadmisi foto- ja videograafiast
ning uudise kirjutamisest.
Suvekoolis said kokku vanemad noored üle Eesti ning teemakäsitluses oli organisatsioonide
olevik ning tulevik. Koguti sisend uue arengukava koostamiseks, mille ettevalmistustega alustati
2019. aasta teisel poolel. Arengukava koostamise eesmärgil sisendi saamiseks korraldati ka
küsitlused noorte, noortejuhtide ning lapsevanemate hulgas. Uue perioodi ühine arengukava
noorteorganisatsioonidele peab valmima ja saama kinnitatud 2020. aasta sügiseks.
Koostööprojekti raames toimus Kodutütarde, Noorte Kotkaste, Eesti Kunstikoolide Liidu ja Eesti
Kunstiakadeemia ühine disainiõppe metsalaager “Noored disainivad”. Laagri eesmärk oli läbi
matkamängu leida ideid, kuidas noorte elu metsas paremaks ja mugavamaks muuta.
Väliskoostöö raames olid jätkuvalt koostööpartneriteks lisaks Lätile ja Leedule ka Poola ning
Suurbritannia. Poola ja Leedu noored osalesid Saaremaal toimunud suvises suurlaagris.
Noorteorganisatsioonid lähetasid osalejad mitmesse rahvusvahelisse militaarse suunitlusega
laagrisse (Suurbritannias Longmoori sõjaväebaasis toimunud laager, kahel korral Rootsis
sõjalis-sportlik noortevõistlus). Samuti lähetati noorliikmeid ja juhte mitmeid kordi Leedu ja Läti
noorteüritustele.
Väljaõppetegevuse mitmekesistamiseks soetati räätsasid, matkaseljakotte, õhupüsse,
kummipaate ja telke. Jätkus nii noor- kui ka tegevliikmete laagri- ja pidulike vormidega
varustamine.
Noorte Kotkaste 2019. aasta tähelepanuväärsemaks teoks võib pidada noorkotkaste
järgukatsete õpperaamatute valmimist. Kõikide järkude paberraamatud ning digiversioonid on
kõigile soovijatele kättesaadavad, mis annab noortejuhtidele selgepiirilise arusaamise väljaõppe
sisust ja mahust.
Liikmeskonna osas on Kodutütarde arv suurenenud võrreldes eelmise perioodiga 53 liikme
võrra. Kodutütarde arv 2019. aasta lõpu seisuga oli 4090 liiget. Noorte Kotkaste arv on
suurenenud võrreldes eelmise perioodiga 3 liikme võrra. Noorte Kotkaste arv 2019. aasta lõpu
seisuga on 3748 liiget.
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Kaitseliidu Kool
Kaitseliidu Kool pakub Kaitseliidu eri tasandi juhtidele oma ülesannete täitmiseks vajalike
sõjaliste erialapädevuste, sotsiaalsete oskuste ja õpetamisoskuste alast baas-ja täiendõpet.
Õppetöö korraldus lähtub Kaitseliidu ülesannetest ning vabatahtliku organisatsiooni liikmete
vajadustest ja võimalustest. Koolitus on reeglina üles ehitatud moodulkursustena, mis
sisaldavad endas valdavalt nädalavahetustel toimuvaid kontaktõppe tunde kui ka kaugõpet.
Kursused viiakse läbi Kaitseliidu ülema poolt kinnitatud õppekavade alusel.
2019. aastal korraldas kool üksuste ja allüksuste juhtide kursuseid ning inimressursi
arendamisealast väljaõpet vastavalt peastaabi poolt koostatud koolitusvajadusele ja kooli
võimekusele. Lisaks viidi läbi väljaõppealast koostööd Taani Kodukaitse ja Gruusia
Rahvuskaardi koolidega.
Aasta jooksul korraldati kaks nooremallohvitseride kursust, rühmaülema ja rühmavanema
kursused, kompaniiülema kursus, instruktorikursused, laskeinstruktori kursused, relvainstruktori
kursused, snaiprieriala kursus, juhtimise ja avaliku esinemise kursused. Jätkati
üleelamisvaldkonna instruktori- ja koolitajaõppe läbiviimist. Anti välja tunnistused
välivahekohtuniku kursuse kursuslasele. Osaleti Taani Kodukaitse kooli suvelaagris kahe
instruktoriga. Kolmandas kvartalis viidi Gruusias läbi juhtimiskursus 2, mida toetasid neli
Kaitseliidu kooli instruktorit. Neljandas kvartalis võtsid Gruusia Rahvuskaardi instruktorid
kursuse korraldamise üle (k.a kursuslaste koolitus), Kaitseliidu kool toetas kursuse korraldamist
kahe mentoritega.
2019. aastal alustati õppekavade revalveerimisega, mis jätkub 2020. aastal.
Küberkaitseüksus
2019. aasta peamised tegevused olid INFOSEC ja küberhügieeni nõuete tutvustamine
erinevatele koostööpartneritele, neist kinnipidamise kontrollimine ning
küberintsidentide
lahendamine erinevate militaarõppuste raames.
1. jalaväebrigaadi ja Kaitseliidu
maakaitseringkondade toetamine elektroonilise seirevõimekusega ning küberkaitseüksuse UAV
meeskondade SOP’de väljatöötamine ja testimine erinevatel militaarõppustel.
Jakob Westholmi Gümnaasiumis alustati riigikaitselise tehnilise huviringi tööd, eesmärgiga luua
mudel ka teistes koolides küberkaitseüksusele uute noorliikmete värbamiseks.
2019. aastal alustati liikmetele relva- ja laskeväljaõppe andmisega.
2019. aastal küberkaitseüksust reaalsele küberturbe tagamisele ei kaasatud, ühistegevus
piirdus ainult õppustega. Osaleti 4 suuremal õppusel ja 1 siseriiklikul õppusel ning korraldati 4
rahvusvahelist väljaõppeüritust.
Paraadidel osalemine
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva paraadil osalesid Kaitseliidu liputoimkond, Tallinna maleva
liputoimkond, Tallinna maleva Põhja kompanii rühm, Naiskodukaitse liputoimkond ja kaks
rühma ning Tallina maleva tankitõrjerühm. Naiskodukaitse korraldas supi jagamise paraadi
külalistele ja pealtvaatajatele.
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Esmakordselt Võidupüha paraadil ei olnud Kaitseliidu üksused üles rivistatud ülekaitseliiduliselt,
vaid näidati Tartu, Põlva, Sakala, Valgamaa ja Võrumaa malevatest koosneva Lõuna
maakaitseringkonna erinevaid võimeid. Väljas oli lahingugrupp ja selle allüksused ning
maakaitseüksused, mille koosseisus on kergejalaväekompanii, formeerimiskeskus ja
korrakaitserühm. Lisaks oli esindatud Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
kompaniid, valveüksuse rühm ning Kaitseliidu kooli ja küberkaitseüksuse liputoimkonnad.
Eestist osalesid paraadil veel abipolitseinike kogu ja Päästeameti liputoimkonnad ning
vanglateenistuse ning Politsei- ja Piirivalveameti rühmad. Välisüksustest osalesid paraadil
liputoimkonnad Soomest, Poolast, Rootsist ja Ukrainast ning rühmasid Ameerika Ühendriikidest,
Lätist, Leedust, Suurbritanniast ning Prantsusmaalt.
Muusikat tegid Tallinna ja Jõgeva maleva ühendorkester, Pärnumaa maleva orkester,
Kaitseliidu torupilliüksus ja kaitseväe orkester.

Investeeringud
2019. aasta valmisid suurematest ehitustöödest Põlva maleva staabihoone vundamendi
soojustuse ning hüdroisolatsiooni ehitustööd ja Alutaguse maleva Lüganuse malevkonna
relvaruumi ehitustööd.
Keskkonna Investeeringute Keskuse toetusel lammutati kaks suuremahulist amortiseerunud
hoonet – Sakala maleva endine staabihoone ja Jõgeva maleva laohoone. Hoonete alt
vabanenud pinda kasutatakse edaspidi rivisõidukite hoiuplatsidena.
Pärast hankevaidlustust alustati mõned kuud planeeritust hiljem Saaremaa maleva staabi- ja
tagalakeskuse ehitustöid.
2020. aastal on planeeritud Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitustööde lõpetamine
ja Tallinna maleva Männiku lasketiiru rivisõidukite parkla rajamine. Ehitusprojektidest on
planeeritud koostada Tallinna maleva ja Kaitseliidu peastaabi ühise Plangu õppe- ja
tagalakeskuse rivisõidukite hoiuplatsi ehitusprojekt (ehitamine planeeritud 2021), Põlva maleva
rivisõidukite hoiuplatsi ehitusprojekt (ehitamine planeeritud 2021) ja Võrumaa maleva
staabikompleksis asuva Karja tn 24 hoone katuse rekonstrueerimisprojekt (ehitamine
planeeritud 2021). Lisaks alustatakse 2022. aastal planeeritud välilasketiirude ehitusprojektide
koostamist.
Sisekontrollisüsteem
Sisekontrollisüsteemi oluliseks komponendiks on revisjonikomisjonid. Igas struktuuriüksuses,
kus on täisealine liikmeskond, on moodustatud revisjonikomisjon, kes teostab oma
struktuuriüksuses järelevalvet kodukorras toodud ulatuses. Aruanded esitatakse Kaitseliidu
keskrevisjonikomisjonile, kus neid omakorda analüüsitakse ning tulemused esitatakse
keskkogule.
Kaitseliidu sisekontrollisüsteemi toimimisel on oluline koht Kaitseliidu peastaabi järelvalve
spetsialistil, kes teostab organisatsioonisisest järelevalvet. Sellega on tagatud
juhtimisprotsessidest ja Kaitseliidu ülema käsu täitmisest tulenevate mittevastavuste operatiivne
hindamine ja järelevalve.
Sisekontrolli tegevusse on kaasatud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe peastaabi
siseauditiosakonnad. Koostöö
on regulaarne
ning
on suunatud tänapäevaste
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sisekontrollisüsteemi osiste väljaarendamisele, ajakohastamisele ja järelevalve meetodite
ühtlustamisele.
Tegevusvaldkonna areng ja majandustulemused
Eesti Vabariigi 2019 aasta eelarves moodustasid sõjalise riigikaitse kulutused tervikuna kokku
2,1% sisemajanduse koguproduktist. SKP kasvas 2019 aastal 6,8%. Kaitseministeeriumi
valitsemisala eelarve tervikuna suurenes 2019 aastal 10,2%. Kaitseliidule eraldati
tegevustoetusena sõjalise riigikaitse eelarvest 2019 aastal 39,4 mln ehk 6,7% kaitsekuludest.
Tegevustoetusena Kaitseliidule eraldatav summa võrreldes 2018 aastaga suurenes 2,9 mln
eurot.
Kaitseliidu 2020 aasta tegevustoetus võrreldes 2019 aastaga suureneb 0,9%. Tööjõukulude
osas, mis moodustab ca 61% kogu Kaitseliidu tegevustoetuse eelarvest, on planeeritud hoida
tegevteenistujate palgatase jätkuvalt vähemalt 30% kõrgem Eesti keskmisest töötasust ning
töölepinguliste töötajate palgakasvuks on planeeritud ca 4,3%. Majandamiskulud jäävad 2019
aasta tasemele. Investeeringute maht on 3,3 mln eurot, mis on ca 60% väiksem kui seda oli
2019 aasta investeeringute rahastus (2019. aasta eelarves kajastub Saaremaa maleva staabija tagalakeskuse ehituse eelarvelised vahendid).
Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2020-2023 kohaselt kasvab Kaitseliidu igaaastane tegevustoetus üle 1 miljoni euro aastas. Tegevustoetusena määratav eelarve
moodustab kaitsekulutuste summast suurusjärgus 6%. Koos maakaitsele planeeritud
kaitseotstarbelise erivarustuse soetustega on Kaitseliidule planeeritud üle 10% kaitsekuludest.
Perioodil 2020-2024 on oodata tööjõukulude osas töölepinguliste töötajate palgakasvu tõusu
samas proportsioonis Eesti keskmise palgakasvuga ning tegevteenistujate töötasu püsib
tasemel, mis tagab tegevväelastele keskmise palga 30% kõrgema Eesti keskmisest palgast.
2020. aasta alguses kinnitatud Kaitseministeeriumi 4-aastane arengukava tagab, et riigikaitse
arengukavas 2017-2026 püstitatud eesmärkide saavutamisega ollakse planeeritud ajaraamis.
Kaitseliidu iga-aastane tegevustoetus suureneb, ulatudes 2024. aastaks üle 45,5 miljoni euro.
Lisaks sellele jätkatakse Kaitseliidu põhjal formeeritavatele maakaitseüksuste varustamist
samaväärselt sarnaste ülesannetega Kaitseväe üksustega. Arengukava näeb muuhulgas ette
täiendavate ametikohtade loomist Kaitseliitu.
Kaitseliidu arengukava 2030 rakendamiseks toimusid planeeritud tegevused 2019. aasta vältel.
2018.aasta lõpus seatud tegevuste prioriteete uuendati 2019. septembris ning eesmärgiks seati
Kaitseliidu arenguprioriteetide kaasamine RKAK korralisse uuendusprotsessi.
2020 aasta alguses vallandus ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia, mille tulemusena Eesti
majandus kahaneb. Majanduslanguse suurus sõltub eelkõige sellest, kui kaua kestavad
piirangud Eestis ja mujal ning kuidas ettevõtted kriisi üle elavad.
Eesti Panga 25. märtsil avaldatud prognoosi kohaselt kujuneb 2020 aastal majanduslangus
eeldatavasti suuremaks kui 6%. Iga lisanädal eriolukorra raames kehtestatud piiranguid toob
kaasa sisemajanduse kogutoodangu kahanemise umbes poole protsendi võrra. On ilmne, et
kulukärped avalikus sektoris on möödapääsmatud. Kui suures ulatuses Kaitseliidu eelarve
väheneb ning millised on konkreetsed kärpekohad (tööjõu-, majandamiskulud või
investeeringud), on majandusaasta aruande kinnitamise hetkel ehk eriolukorra algses faasis,
veel vara öelda.
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FINANTSNÄITAJAD
(tuhandetes eurodes)
Tegevustulud
Tegevuskulud
Finantstulud- ja kulud
Aasta tulem
Eelarve maht
sh toetus riigieelarvest
Bilansimaht
Käibevarad
Põhivarad
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Netovara
Tegevuskulud/tegevustulud
Tegevustulude muutus eelmise perioodiga (%)
Tegevuskulude muutus eelmise perioodiga (%)
Eelarvemahu muutus eelmise perioodiga (%)
Bilansimahu muutus eelmise perioodiga (%)
Maksevõime tase (käibevarad/lühiajalised
kohustused)
Võlakordaja (kohustused/bilansimaht)
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
sh tegevväelased
sh valvurid
Keskmine kuutöötasu (eurodes)
Kaitseliidu liikmeskond kokku
sh kaitseliitlaste arv
tegevliikmed
noorliikmed
toetajaliikmed
auliikmed
liikmestaatus peatatud
sh nais-ja noorteorganisatsioonide liikmete arv
naiskodukaitsjad
kodutütred
noored kotkad
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2019
40 538
36 817
1
3 722
39 817
39 495
52 772
12 161
40 611
2 261
144
50 367
0,9
9,4
2,12
8,1%
9

2018
37 042
36 053
1
990
36 839
36 484
48 413
6 540
41 873
1 620
148
46 645
0,9
-8,7
7,72
9,0%
0,34

2017
40 576
33 468
1
7 109
33 790
33 533
48 251
10 890
37 361
2 445
151
45 655
1,2
19,06
-2,28
0,3%
19,16

2016
34 079
34 249
1
-169
33 681
33 153
40 493
9 325
31 168
1 792
154
38 547
1
-3,2
8,06
1,6%
-0,53

2015
35 195
31 695
1
3 501
33 153
32 720
40 710
10 206
30 504
1 794
201
38 715
0,9
7,1
5,9
7,1%
12

5,38
0,05
1 027
216
536
1 347
26 000
15 499
14 600
152
668
41
38
10 501
2 663
4 090
3 748

4,04
0,04
1 040
212
544
1 241
26 069
15 701
14 806
169
625
39
62
10 368
2586
4 037
3 745

4,45
0,05
1 018
208
528
1 178
25 968
15 962
15 218
212
454
36
42
10 006
2 537
3 887
3 582

5,2
0,05
1 020
200
546
1 080
25 530
16 023
15 333
235
390
34
31
9 507
2 426
3 761
3 320

5,7
0,1
1 070
179
630
1 026
25 001
15 896
15 207
312
327
33
17
9 105
2 339
3 576
3 190
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes, aasta kohta
2019
40 538
254

2018
37 042
204

Lisad

39 867

36 795

3

417
-36 817

43
-36 053

3

-8

-11

4

-22 891

-21 729

4

Majandamiskulud

-9 328

-8 809

4

Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus

-2 697

-2 559

8,9,10

Muud kulud

-1 893

-2 945

4

3 721

989

1

1

1

1

3 722

990

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Tulu hoiustelt
Aruandeperioodi tulem

2
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BILANSS
tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

VARAD KOKKU
Käibevara kokku
Raha

31.12.2019 31.12.2018
52 772
48 413
12 161
6 540

Lisad

12 063

6 522

5

72

18

6

26
40 611

0
41 873

7

165

179

8

40 372

41 612

9

74

82

10

52 772

48 413

2 261

1 620

1 067

685

11

Võlad töövõtjatele

220

198

12

Maksukohustised

957

728

13

17

9

14

144
144
50 367

148
148
46 645

15

5 543

5 543

44 824

41 102

Nõuded ja ettemaksed
Varud
Põhivara kokku
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU
Lühiajalised kohustised kokku
Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele

Saadud ettemaksed
Pikaajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Netovara kokku
Kapital
Eelmiste aastate tulem
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Rahavood põhitegevusest

2019

2018

Lisad

Tegevustulem

3 721

989

2 697

2 559

8,9,10

303
0

1 417
11

4

0

15

-398

-40

6 323

4 951

Käibevarade netomuutus

-80

-4

Kohustuste netomuutus

453

-263

6 696

4 684

-1 635

-9 066

479

42

1

1

-1 155

-9 023

Puhas rahavoog

5 541

-4 339

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

6 522

10 861

5

12 063

6 522

5

5 541

-4 339

Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Kasum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem

Rahavood põhitegevusest kokku

3

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse (ja immateriaalse) põhivara soetus
kokku
Laekunud põhivara müügist (v.a
finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud intressid
Rahavood investeerimistegevusest kokku

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

8,9
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Kapital
Seisuga 31.12.2017

5 543

Aruandeaasta tulem

0

Seisuga 31.12.2018

5 543

Aruandeaasta tulem

0

Seisuga 31.12.2019

5 543

Eelmiste aastate
tulem
40 112

Netovara kokku
45 655

990

990

41 102

46 645

3 722

3 722

44 824

50 367
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1

Arvestuspõhimõtted

Kaitseliidu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise toimkonna poolt välja
antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatud
nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Kaitseliit on iseseisev avalik-õiguslik juriidiline isik, kes on vastavalt raamatupidamise seadusele
kohustatud koostama lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande.
Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.
Arvestuse alused
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Varade ja kohustiste jaotus lühi-ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi-ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna
aruandekuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes
kajastatakse
rahavoogusid
põhitegevusest
kaudsel
meetodil.
Investeerimisja
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil ( so nominaalväärtuses
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid ostjate vastu on bilansis
hinnatud lähtuvalt nõuete laekumise tõenäosusest. Iga nõude laekumise tõenäolisust on
hinnatud individuaalselt. Nõude hindamisel võetakse arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid
kui ka bilansipäevajärgseid, kuni aruande koostamiseni selgunud asjaolusid, mis võivad
mõjutada nõude laekumise tõenäosust. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla
hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist
kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Nõuet loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude tagasinõudmiseks või
kui nõude tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest
saadaolevad tulud. Nõuded tunnistatakse lootusetuks Kaitseliidu ülema käskkirjaga.
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Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuks loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida
renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või
hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma
põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab
ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel
lähtutakse soetusmaksumuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteeringute
kajastamisel rakendatakse samu arvestuspõhimõtteid, mida kasutatakse materiaalse põhivara
arvestuses.
Uutel kinnisvarainvesteeringutel (hooned) määratakse eeldatavaks kasulikuks elueaks 50
aastat.
Materiaalne põhivara
2016. aastal muudeti avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis materiaalse ja
immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiiriks 5 000 eurot (ilma käibemaksuta). 2016
aastani kehtis piirmäär 2 000 eurot (ilma käibemaksuta). Piirmäära ei rakendata maa
objektidele, mis võetakse põhivarana arvele olenemata maksumusest.
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro
(ilma käibemaksuta), kantakse vara soetamise hetkel kulusse. Kuludesse kantud
väheväärtusliku vara üle, soetusmaksumusega 200 – 4999,99 eurot, peetakse arvestust
bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja
-asukohta. Põhivara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita tagasisaamisele mittekuuluvaid
makse ja lõive.
Avalikust sektorist tasuta saadud vara kajastatakse vastavalt vara väärtusele põhi- või väheväärtusliku varana jääkmaksumuses.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile
võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Arvelevõetud materiaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõne varaobjekti
teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetud
järgmised kriteeriumid: (a) on tõenäoline, et Kaitseliit saab sellest tulevikus majanduslikku kasu
ning (b) nende soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Asendatud osad kantakse
bilansist välja. Kõik teised väljaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused
tehti.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse
igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega
varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist
jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Lehekülg 17

KAITSELIIT

Majandusaasta aruanne 2019

Uute soetatavate varade amortisatsioonimäärad aastas on materiaalse põhivara gruppidele
järgmised:
Hooned
Hoonete tehnosüsteemid
Rajatised
Masinad ja seadmed
Transpordivahendid
Arvutustehnika
Inventar
Kaitseotstarbeline

2-5%
4%
2,5-10%
10-20%
8,3-20%
20-33%
5-20%
4-20%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel
on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsioonimäärad.
Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevõtmise kuust ning lõpetatakse selle
täieliku amortiseerumise või kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul. Kui 100%-liselt
amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud
kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Kui ilmneb, et vara tegelik
kasulik tööiga on oluliselt erinev esialgselt hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.
Kaitseotstarbelist põhivara, mida kasutatakse ainult militaareesmärkidel, hakatakse erandina
amortiseerima alates selle soetamise kuust. Samaaegselt alustatakse vastava vara bilansivälist
arvestust olemasolu ja asukoha jälgimiseks (koos varudega).
Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle
vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse
muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt.
Põhivara ümberhindlusena võetakse olenemata tähtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara
ja maakatastrisse kantud maad, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele
võtnud. Maa hinnatakse ümber kehtiva maa maksustamishinna järgi. Juhul kui ümberhindluse
tagajärjel vara bilansiline maksumus suureneb, kajastatakse vahet uue ja vana bilansilise
maksumuse vahel netovaras kirjel „Põhivara ümberhindluse tulem”.
Varade väärtuse teste ei tehta ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle
riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui Kaitseliit ei eelda
selle vara kasutamist või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara
kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal
kajastamine lõpetati, tulemiaruandes.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara, kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses,
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse
põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

mis koosneb
immateriaalset
akumuleeritud
Immateriaalse
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Amortisatsioonimäär on immateriaalsele põhivarale 5%.
Muutused eeldatavas kasulikus elueas või vara tulevase majandusliku kasu ajalises struktuuris
kajastatakse vastavalt kui muutusi amortisatsiooniperioodis ja -meetodis ehk kui muutust
raamatupidamislikes hinnangutes.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustised)
võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid
kulutusi.
Edaspidi kajastatakse finantskohustisi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades
efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel
ning kantakse kuludesse finantskohustise eluea jooksul.
Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tulemiaruande real “Finantstulud ja kulud”, v.a need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitatava materiaalse põhivara
finantseerimisega (alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni).
Rendiarvestus
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid (sh hoonestusõiguse leping maa rendi
osas), mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle
rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete
nüüdisväärtuses, juhul kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade
amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on
lühem.
Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti
tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks/-tuluks ja
rendikohustise/-nõude tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama.
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt
kuluna.

Tulu kajastamine
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub
tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel või juhul, kui teenus osutatakse pikema
ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu pikema perioodi jooksul
osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest
bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (so tehinguga
seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu
laekumine on tõenäoline.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, lähtudes sisemisest intressimäärast.
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Saadud toetused
Toetustena käsitletakse avaliku sektori üksuste poolt saadud vahendeid (saadud toetused),
mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid ning avaliku sektori üksuste poolt antud
vahendeid (antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele v.a toetused ettevõtluseks;
2) sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille
puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha
kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;
3) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema
põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest.
Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhiselt saadud toetusi, mida iseloomustab kindel
eesmärk koos näitajatega, mille alusel eesmärgi täitmist mõõdetakse, ajakava ja rahaline
eelarve. Tuludes kajastatakse sihtfinantseerimist tekkepõhiselt. Toetuse andmise, saamise ja
vahendamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse kulude tegemise või põhivara soetamise
kuupäev.
Sihtotstarbelised toetused võivad olla antud kas tegevuskuludeks või põhivara soetamiseks. Kui
pole määratletav, kas toetus on tegevuskuludeks või põhivara soetamiseks, kajastatakse see
toetusena tegevuskuludeks. Põhivara soetusega kaasneva käibemaksukulu katteks saadud
sihtfinantseerimine loetakse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimiseks.
Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses.
Teiselt avaliku sektori üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimisena saadud põhivara
kajastatakse õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, üleandja poolt näidatud jääkväärtuses.
Saadud tegevustoetusi kasutatakse põhikirjalisteks tegevuskuludeks või investeeringute
soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta.
Tegevustoetusi kajastatakse toetuse andja poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja
poolt tuluna raha laekumisel.
Netovara
Kapitalina on kajastatud enne Kaitseliidu seaduse jõustumist Kaitseliidu omandis olnud varasid.
Akumuleeritud ülejääk sisaldab eelmiste perioodide ja aruandeperioodi tulemit, ümberhinnatud
põhivara uut soetusmaksumust ja sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutuse tulemit.

Sündmused pärast aruandekuupäeva
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse
võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise
aastaruandes avalikustatud.
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Seotud osapooled
Alates 2015. aastast on seotud osapoolteks määratud Kaitseliidu keskjuhatuse liikmed ja
Kaitseliidu eelarve kuluartiklite eest vastutavad isikud riigieelarve toetuse osas, nende
pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps ning sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on
valitsev või oluline mõju. Kuni 2014. aastani loeti seotud osapoolteks Kaitseliidu keskorganite
(keskkogu, vanematekogu, keskjuhatus, keskrevisjonikomisjon) liikmed ja nende lähedased
pereliikmed ning nimetatud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad
äriühingud.
Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud
tasud ja olulised soodustused. Muude seotud osapooltega tehtud tehingute osas
avalikustatakse alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates
raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon nende tehingute kohta, mis ei vasta
õigusaktidele või Kaitseliidu sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele, tulenevalt
24.11.2014 jõustunud avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi muutustest
(§491).
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Kaupade ja teenuste müük

Kaitseliidu müügitulu jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt:
tuhandetes eurodes, aasta kohta
Geograafilised piirkonnad
Eesti
Kokku
Tegevusalad
Üür ja rent
sh hoonestusõiguse seadmine
Muu toodete ja teenuste müük
sh vanametalli ja vara müük
toitlustusteenused
raieõiguse müük
majutusteenused
muud teenused
Kokku

Lisa 3

2019
254
254
2 019
123
27
131
52
41
21
11
6
254

2018
204
204
2 018
119
26
85
29
27
0
14
15
204

Saadud toetused ja muud tulud

Saadud toetused
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Tegevustoetus riigieelarvest
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Saadud liikmemaksud
Muud toetused ja annetused
Saadud toetused kokku

2019

2018

39 428

36 484

186

112

0
133
120
39 867

-15
129
85
36 795

2019
13
6

2018
2
1

398
417

40
43

Muud tulud
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Kindlustushüvitised
Muud kahjuhüvitised
Tulud vara
müügist
Muud tulud kokku
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Tegevuskulud

Antud toetused
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Ühekordne hüvitis
Kaitseväele tagastatud varad

Tööjõukulud kokku
Töötasu
Erisoodustused
Maksukulud

Majandamiskulud kokku
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kaitseotstarbelise varustuse ja materjalikulud
Eri- ja vormiriietuse kulud
Muud majandamiskulud
Muud kulud kokku
Maksud, lõivud, trahvid
sh käibemaks
käibemaks põhivara soetuseks
muud maksud ja lõivud

2019
8
0
8

2018
0
11
11

2019
22 891

2018
21 729

17 038
86
5 767

16 288
73
5 368

9 328

8 809

827
253
114
2 307
1 643
620
392
1 067
1 474
119
429
83

886
261
124
1 787
1 836
493
325
846
1 738
97
331
85

1 893

2 945

1 893
1 837
303
55

2 945
2 893
1 417
52

Kaitseliidu keskmine koosseisuline töötajate arv 2019. aastal oli 1 027 (2018. a 1 040), sh töötajad 811
(2018.a 827) ja kaitseväelased 216 (2018.a. 213).
Kaitseliidu koosseisulistele töötajatele maksti töötasu 16 608 tuhat eurot (2018. a 15 654 tuhat eurot).
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Raha

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Raha pangas

2019

2018

12 063

6 522

Rahalised vahendid olid seisuga 31.12.2019
jaotunud:
Pank
SEB Pank AS
Swedbank AS
Kokku

Summa
9 931
2 132
12 063

Rahalised vahendid olid seisuga 31.12.2018
jaotunud:
Pank
SEB Pank AS
Swedbank AS
Kokku

Summa
3 894
2 628
6 522

Lisa 6

Nõuded ja ettemaksed

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Ostjatelt laekumata arved
Nõuded ostjate vastu kokku

Nõuded toetuste eest
Nõuded töövõtjatele
Ettemakstud tulevaste
perioodide kulud
Ettemaksed ja muud nõuded kokku

Lisa 7

2019

2018

22
22

11
11

2019
3
1

2018
6
1

46
50

0
7

2019
26
26

2018
0
0

Varud

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
Kaitseliidu e-poe tarbeks soetatud kaubad
Kokku varud
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Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes, aasta kohta

31.12.2018
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Müük
Soetusmaksumus
Jääkväärtus
Kogunenud kulum
31.12.2019
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Maa
151
0
151

Ehitised
49
-21
28

Kokku
200
-21
179

-8
0
0

-5
3
-2

-13
3
-2

151
0
151

43
-21
22

186
-21
165

2019
20
2

2018
20
2

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestusõiguse seadmise lepingute alusel neli (2018.a neli)
objekti jääkväärtuses 60 tuhat eurot (2018.a 60 tuhat eurot), maa ja hoonete osad (7 objekti)
jääkväärtuses 91 tuhat eurot (2018. a 86 tuhat eurot), mida renditakse välja avalikku sektorisse
mittekuuluvatele üksustele, ning maad ja hoonete osad (20 objekti), mida ei kasutata, vaid hoitakse
turuväärtuse tõusmise eesmärgil 14 tuhat eurot (2018.a 32 tuhat eurot).
2019. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt hoonestusõiguse tulu 27 tuhat eurot (2018. a 26 tuhat
eurot) ja renditulu 20 tuhat eurot (2018. a 20 tuhat eurot).
2019 aastal müüdi 9 kinnistut ja 1 ehitis (vallasavara):
∙ Kinnistu Kalmu 4 Lihula linn (müügihind 3 tuh eurot, tulu müügist 2 tuh eurot)
∙ Kinnistu Staadioni 10 Kihelkonna alevik Saaremaa vald (müügihind 5 tuh eurot, tulu müügist 5 tuh eurot)
∙ Spordiplatsi kinnistu Sipa küla Märjamaa vald (müügihind 3 tuh eurot, tulu müügist 3 tuh eurot)
∙ Kinnistu kaitseliidu lasketiir Suurejõe küla Põhja-Pärnumaa vald (müügihind 16 tuh eurot, tulu müügist
15 tuh eurot)
∙ Nurmenuku kinnistu Juuru alevik Rapla vald (müügihind 7 tuh aeurot, tulu müügist 7 tuh eurot)
∙ Maleva kinnistu Kaarma-Kirikuküla Saaremaa vald (müügihind 8 tuh eurot, tulu müügist 7 tuh eurot)
∙ Kinnistu Veltsa park Veltsa küla Lääneranna vald (müügihind 4 tuh eurot, tulu müügist 3 tuh eurot)
∙ Kinnistu Aruküla linnak Aruküla alevik Raasiku vald (müügihind 260 tuh eurot, tulu müügist 256 tuh
eurot).
∙ Ehitis Narva mnt 79 Tallinn (müügihind 22 tuh eurot, tulu müügist 18 tuh eurot).
2018. aastal müüdi 2 kortreriomandit.
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Materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes
Hooned
Masinad
Lõpetamata
ja
KO
ja
Muu
tööd ja
rajatised põhivara seadmed põhivara ettemaksed

Maa

Kokku

Jääkväärtus 31.12.2018

1 491

29 403

4 009

4 380

423

1 906

41 612

Soetused ja parendused

0

321

0

688

18

475

1 502

Kulum ja allahindlus

0

-1 201

-629

-767

-21

-17

-2 636

-69

0

0

0

0

0

-69

0

-37

0

0

0

0

-37

0

1 522

0

13

0

-1 535

0

Jääkväärtus 31.12.2019

1 422

30 008

3 380

4 314

420

829

40 372

Seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

1 491
0

41 101
-11 698

6 261
-2 252

11 435
-7 055

543
-120

1 906
0

62 737
-21 125

Seisuga 31.12.2019
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

1 422
0

42 902
-12 894

6 162
-2 782

12 064
-7 750

562
-142

828
0

63 940
-23 568

Müüdud põhivara jääkväärtuse
mahakandmine
Muu mahakandmine
jääkväärtuses
Ümberklassifitseerimine

2019. aastal kanti maha kasutuskõlbmatu põhivara soetusmaksumusega 199 tuhat eurot ja
akumuleeritud kulumiga 162 tuhat eurot (2018. a 180 tuhat eurot ja akumuleeritud kulumiga 87 tuhat
eurot).
Müüdi 3 kinnistut: Väljaku 10, Garnisoni 18 ja Garnisoni 15a Kuressaare linn (müügihind 147 tuhat eurot,
tulu müügist 79 tuhat eurot).
Lõpetamata tööde ja ettemaksetena kajastatakse pooleliolevad ehitused.

Lisa 10

Immateriaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Kokku

Jääkväärtus seisuga 31.12.2018.a.
Kulum ja allahindlus
Soetused
Jääkväärtus seisuga 31.12.2019.a.

82
-22
14
74

Soetusmaksumus 31.12.2018
Kogunenud kulum 31.12.2018

117
-35

Soetusmaksumus 31.12.2019
Kogunenud kulum 31.12.2019

130
-56
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Võlad tarnijatele

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest
Võlad tarnijatele põhivara eest

2019

2018

736

538

331

147

1 067

685

2019

2018

Puhkusetasude kohustis

200

182

Muud võlad töövõtjatele

20

16

220

198

Võlad tarnijatele kokku

Lisa 12

Võlad töövõtjatele

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Võlad töövõtjatele kokku

Lisa 13

Maksukohustised

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
31.12.2019 31.12.2018
Käibemaks

1

1

Sotsiaalmaks

583

459

Tulumaks

306

215

Töötuskindlustusmakse

40

32

Kogumispensioni makse

27

21

957

728

2019

2018

3

4

Muud kohustised

14

5

Saadud ettemaksed kokku

17

9

Kokku maksukohustised

Lisa 14 Saadud ettemaksed ja muud
kohustised
tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
Järgmise perioodi tulu hoonestusõigusest

Kirje „Muud kohustised“ kajastab tagatistasusid.
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Pikaajalised kohustised

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
2019

2018

Muud pikaajalised võlad

144

148

Pikaajalised kohustised kokku

144

148

Kirje „Muud pikaajalised võlad“ kajastab 2 objekti hoonestusõiguse tasu, vastavalt "Hoonestusõiguse ja
ostueesõiguse seadmise lepingutele". Lepingud on sõlmitud 2005 aastal ning hoonestajad on tasunud
hoonestusõiguse tasu ettemaksuna kogu hoonestusõiguse püsimise tähtaja eest, mis kajastatakse
pikaajaliste kohustistena ning kantakse tuludesse igaaastaselt iga hoonestusõiguse aasta eest.

Lisa 16

Kasutusrendid

tuhandetes eurodes, aasta kohta
Kaitseliit kui rendile andja

Kasutusrenditulu
Järgmiste perioodide
renditulu
sh 12 kuu jooksul
2 - 5 aasta jooksul
peale 5.aastat

2019
104

2018
86

662
61
162
439

731
65
192
474

Rendile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Seisuga 31.12.2018
Seisuga 31.12.2019

403

Kinnisvarainvesteeringud Muud varad
146
257
144

238

Kokku
403
382

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud 12 objekti, millest hooned 2 objekti jääkväärtusega 10 tuhat
eurot ning maa 10 objekti maksumusega 133 tuhat eurot, sealhulgas hoonestusõiguse seadmise
lepingute alusel neli objekti jääkmaksumuses 60 tuhat eurot (2018 13 objekti jääkmaksumuses 146
tuhat eurot).
Muude varade all on kajastatud 1 objekt jääkväärtusega 238 tuhat eurot, mis on üürilepingu alusel välja
üüritud 10 aastaks. Vastavalt üürilepingule on Kaitseliidul õigus lepingu objekti tasuta kasutada oma
põhitegevuseks mitte vähem kui 100 ööpäeva aastas.
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Kaitseliit kui rentnik

Kasutusrendikulu

2019
330

2018
409

Järgmiste perioodide rendikulu
mittekatkestatavatest rendilepingutest

1 977

573

31.12.2019
471
1 506

31.12.2018
151
422

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

2019.a oli sõidukite kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 136 tuhat eurot (2018. a 298 tuhat
eurot) ja ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 194 tuhat eurot (2018. a 111 tuhat
eurot).

Lisa 17

Seotud osapooled

Alates 2015. aastast on seotud osapoolteks määratud Kaitseliidu keskjuhatuse liikmed ja
Kaitseliidu eelarve kuluakontode eest vastutavad isikud riigieelarve toetuse osas, nende
pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps ning sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on
valitsev või oluline mõju.
Bilansikuupäeva seisuga puuduvad nõuded, kohustised ja lepingulised suhted seotud
osapooltega.
Kaitseliidul puuduvad aruandeaastal tehingud, mis ei vasta õigusaktidele või Kaitseliidu
sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Seotud osapooltele on arvestatud
alljärgnevad tasud:
tuhandetes eurodes, aasta kohta
Arvestatud töötasu
Kulude kompenseerimine

2019
1 016

2018
1 060

14

21
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Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse
levikut Eestis. Eriolukorra meetmed muudavad kõikide Eesti inimeste elukorraldust. Ent
need on hädavajalikud, et kaitsta koroonaviiruse eest kõige haavatavamat osa
elanikkonnast ehk vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.
Muuhulgas taaskehtestati valitsuse otsusega alates 17. märtsist ajutiselt piirikontroll
riigipiiril, sealhulgas ka Schengeni riikide vahelisel piiril. Valitsuse otsusega on Politseija Piirivalveameti ressursimahuka ülesande täitmise toetuseks piiriturvalisuse tagamisse
ametiabina kaasatud kuu aja jooksul ka Kaitseliit kuni 150 kaitseliitlasega päevas.
Lisaks on Kaitseliit kaasatud ametiabi raames Tervise- ja Päästeameti tegevustes ning
Häirekeskuses.
Eriolukord avaldab Kaitseliidu tegevusele otsest mõju. Esmaste tegevustena on
planeeritud osalise väljaaõppealase tegevuse lükkumine aasta teise poolde.
Osaliselt on ära jäetud ning ümber korraldatud rahvusvaheline koostöö. Teadaolevalt
lükkub edasi paari kuu võrra Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse valmimine.
Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnevat lõplikku majanduskahju ulatust ei ole võimalik
täpselt prognoosida, kuid tänase teadmise juures on Kaitseliidu tegevus jätkusuutlik
ning igapäevane töö jätkub.
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KESKJUHATUSE ALLKIRJAD 2019. MAJANDUSAASTA ARUANDELE
Käesolevaga kinnitame Kaitseliidu 2019. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Brigaadikindral Riho Ühtegi

juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Kolonel Eero Rebo

juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Olavi Tammemäe

juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Teet Kurs

juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Marek Ranne

juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
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TEGEVUSALADE LOETELU
tuhandetes eurodes, aasta kohta
EMTAK kood

Tegevusala

68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

2019

2018

104

119

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

2

3

84119 Mujal liigitamata riigi haldustegevus
Kokku tegevusalad

0
106

82
204

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 01.01.-31.12.2020
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
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