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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.
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 keskkogu 10.10.2020 aasta otsusega valiti keskjuhatuse liikmeteks Teet Kurs ja
Kalev Konso. Kaitseliidu keskjuhatuse valitavad liikmed on Olavi Tammemäe, Teet Kurs ja
Kalev Konso. Ametikohajärgselt kuuluvad keskjuhatusse Kaitseliidu ülem (brigaadikindral Riho
Ühtegi) ja Kaitseliidu peastaabi ülem (kolonel Eero Rebo). 2020 aastal toimus 20 keskjuhatuse
koosolekut.
Kaitseliidu keskkogu 10.10.2020 aasta otsusega valiti Kaitseliidu vanematekogusse Romek
Kosenkranius, Tiit Tammsaar, Kalev Härk, Neeme Väli, Mart Reino.
Kaitseliidu vanematekogu liikmed on Neeme Väli (esimees), Romek Kosenkranius, Kalev Naur,
Kalev Härk, Mart Reino, Kaido Kaasik, Rein-Karl Loide, Aivar Riisalu, Johannes Kert, Ivar Sibul,
Margus Tsahkna, Neeme Suur, Angelika Naris, Kurmet Müürsepp, Tiit Tammsaar, Peeter
Lorents.
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Kaitseliidu keskkogu 10.10.2020 aasta otsusega valiti keskrevisjonikomisjoni liikmeks StenPatrick Kreek. Kaitseliidu revisjonikomisjoni liikmed on Heiki Pajur, Tiit Pruul, Aleksandra
Zaverjuhha, Ulvar Leipalu, Sten-Patrick Kreek, Toomas Häng (asendusliige).
Keskkogu koosolekuid toimus 2020. aastal kolmel korral.
Kaitseliidu tegevus 2020 aastal
Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Kaitseliidu seaduses sätestatud ülesanded
on seostatud parimal võimalikul viisil riigis kehtestatud planeerimistasanditega ning loodud
teatavad seosed tegevuspõhise riigieelarve (TERE) raames kasutatavate põhi- ja
tugiteenustega.
Tuginedes Kaitseliidu arengukavale (KLAK) 2030 on Kaitseliidu peaeesmärk täpsustatud
alljärgnevalt: aastaks 2030 on Kaitseliit vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon, kus on välja
kujunenud selgelt eristuvad VVV (võitlejad, võimendajad, võimaldajad) ja millest tekib liitmõju
ning mis võimaldab kaasata vabatahtlikke vastavalt nende kompetentsile, et toetada laiapindset
riigikaitset kogu riigi ulatuses. Peaeesmärk saavutatakse alljärgnevate alaeesmärkide täitmise
kaudu:
1. Kaitseliidu baasil moodustatavad üksused on täielikus lahinguvalmiduses ja
jätkusuutlikud;
2. Kaitseliidu roll laiapindses riigikaitses on defineeritud ja organisatsioon on valmis seda
rolli täitma;
3. Eestit väärtustav kasvatustöö süsteem on loodud;
4. Kaitseliidu struktuur on kooskõlas Eesti ühiskonna arengu ja vajadustega;
5. Kaitseliidu peaeesmärgi täitmist toetavad süsteemid ja võimekused on loodud.
Kaitseliidu seaduses püstitatud ülesanded ja eesmärk ning Kaitseliidu arengukava 2030 kaudu
täpsustatud eesmärgid on transformeeritud Kaitseministeeriumi valitsemisalas antud suunistele
vastavalt Kaitseliidus kasutusele võetud TERE teenuste sisule ning plaanitavatele tulemustele
läbi riigikaitse ning Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava. Kaitseliidu struktuuriüksuste
tegevus on läbivalt seotud TERE põhiteenustega. Kaitseliidu tegevus panustab kaheksasse
põhiteenusesse, ühte avalikku sektorit teenindavasse ja kaheksasse tugiteenusesse:
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Liik
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Põhiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus
Tugiteenus

Teenused
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
Kaitsetahte arendamine
Küberkaitse teenus
Kehakultuuri arendamine ja väärtustamine
Sihtüksuste ettevalmistus
Strateegiline kommunikatsioon ja teavitustöö
Toetus tsiviilstruktuuridele
Rahvusvaheline koostöö
Valveteenistus
Asjade korraldamise tugi
Dokumendihaldus
Finantsjuhtimine
IKT teenus
Teabehaldus
Logistiline toetus
Personalitöö
Õigusteenindus
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COVID-19 tõttu Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukord Eesti Vabariigis 12.03.17.05.2020 ning liikumisvabaduse piiramise kehtestamine mõjutas ka Kaitseliidus planeeritud
ülesannete täitmist 2020. aastal. Täies mahus jäeti ära rahvusvaheline sõjalis-sportlik võistlus
„Admiral Pitka luurevõistlus 2020“ ja õppus SCANBAL 2020. Mõlemad korraldatakse 2021.
aastal.
Kevadel kehtestatud eriolukorra tõttu sõjaväeliste väljaõppe ürituste edasi lükkumine sügisesse
perioodi kontsentreeris need sündmused väga lühikesele ajaperioodile, mis omakorda
suurendas õpetava koosseisu ja samaaegselt kasutatavate vahendite koormust. See mõjutas
ka vabatahtlike osalemist väljaõppes, vähendati ürituste arvu, mahtu ja muudeti eesmärke.
Olulisemad ära jäänud tegevused on suunatud täitmisele 2021. aastal.
Riigikaitse arengukava 2021-2030 tarbeks disainiti uuenenud maakaitseringkonna erineva
suurusega allüksused, sh täpsustati küberkaitseüksuse rolli. Uuendati maakaitse allüksuste
ettevalmistamise kava, võimekirjeldused ning koosseisu- ja varustustabelid.
Detailsem tegevusaruanne teenuste lõikes:
Sõjaaja üksuste ettevalmistamine
Teenuse eesmärk: maakaitse sõjaaja üksused on ette valmistatud vastavalt maakaitse
allüksuste ettevalmistamise kavale.
Teenus koondab tegevusi, mis on seotud sõjaaja üksuste ettevalmistamise ja
lahinguvalmiduses hoidmisega. Kaitseliit pakub sõjaväelist väljaõpet kogu väljaõppespektri
ulatuses
alustades
võitlejate
baaskursusest
kuni
üksuste
ja
liitlasüksustega
koostetegevusõppeni välja. Peamiseks teenusepakkujaks Kaitseliidus on malevad ja kool
sõjaliste erialaspetsialistide-, instruktorite- ja juhikursuste läbiviijana.
Kaitseliidu kooli fookus 2020. aastal oli suunatud SERE1 B taseme kursusele, SERE instruktori
kursusele, relvainstruktori kursusele, laskeinstruktori I ja II taseme kursustele, snaiprieriala
baaskursusele ja C-kategooria lõhkaja täiendkoolitusele.
Juhtimisalase
kompetentsi
hoidmiseks
viidi
koolis
läbi
staabiohvitseri
kursus,
nooremallohvitseride kursus ja pioneerijaoülema eriala kursus.
Naiskodukaitse tegevuse raames anti väljaõpet erinevate kvalifikatsioonide lõikes nagu
parameediku
erialakursus,
välikoka
kursus,
toitlustusmeeskonna
juhi
kursus,
väliköögimeeskonna juhi kursus ja staabiassistendi baaskursus.
Õppustel koostegevuse ja staabiprotseduuride harjutamiseks viidi läbi maakaitseringkonna
staabi tarbeks kaardiharjutus ALUSTALA. Juhtimisvõime tagamiseks viidi läbi sideõppuseid
COMMEX 20. Õppusel KEVADTORM 2020 osaleti seoses COVID-19 tingitud olukorrast
vähendatud koosseisuga. Lääne maakaitseringkonna õppus ORKAAN 15 viidi läbi
õppekogunemisena, kuid samuti COVID-19 tingitud olukorrast vähendatud mahus. 2020. aasta
sügisel toimus põhipingutusena õppus DECISIVE LANCER 2020, mille eesmärk oli saada
ülevaade maakaitseringkondade staapide tasemest. Õppuse lõppraporti kohaselt õppuse
eesmärgid saavutati.
Kaitsetahte arendamine
Teenuse eesmärk: Kaitseliidu liikmete, ühiskonna ja rahva patriootilisuse ja meelsuse tõstmine ühtekuuluvustunde loomine, traditsioonide väärtustamine ja propageerimine, organisatsiooni
tegevuste tutvustamine elanikkonna hulgas, ajaloopärandi säilitamine.
Teenuse raames korraldatakse laagreid, seminare, konkursse ja muid organisatsioonisiseseid
või avalikke üritusi. Nendeks tegevusteks peetakse ja korraldatakse tähtpäevi, pidupäeva- ja
motivatsiooniüritusi (paraadid ja maakaitsepäevad), suvepäevi ja -laagreid, omaloomingu
konkursse, rahvakultuuri päevi, koostööüritusi omavalitsuste (mis ei puuduta koostööd
SERE- inglise keelne lühend sõnadest: Survival, Evasion, Resistance and Extraction, mille eesti keelne
vaste on ellujäämine, vältimine, vastupanu ja väljatõmbamine.
1
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elanikkonnakaitse või hädaolukorra vallas) ja koolidega ning viiakse läbi valikaine „riigikaitse“
raames välilaagreid.
Kaitseliidu, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred liikmete
arv 31.12.2020 seisuga oli 25 550. Aasta jooksul vähenes kaitseliitlaste arvukus.
Naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütarde liikmete arv jäi sisuliselt samale tasemele.
2020. aastal viis Kaitseliit läbi 12 laagrit 28 koolile, 1 laager 2 koolile liideti MTÜ Riigikaitse
Rügemendi poolt korraldatud laagriga.
Tähistati mitmeid tähtpäevi, nagu Vabadussõja relvarahu väljakuulutamise 100. aastapäev,
osaleti Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadil. Tulenevalt COVID-19 piirangutest ei toimunud
traditsioonilist Võidupüha paraadi, samas võidutuled viidi Vabadussõja mälestussammaste
jalamitele üle Eesti, andes kõikidele soovijatele võimaluse oma jaanilõkke süütamiseks
võidutule võtta lähima mälestusmärgi jalamilt. Kokku viidi tuli 158 mälestusmärgi juurde.
Kaitseliidu 102. aastapäeva tähistati traditsiooniliste üritustega- pärgade asetamisega admiral
Pitka mälestusmärgi ja Vabadussõja võidusamba juures. Rivis olid Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde liputoimkonnad.
Detsembris tähistati pikaaegse Kaitseliidu ülema kindralmajor Johannes Orasmaa 130.
sünniaastapäeva mälestushetkega ning pärgade ja küünalde asetamisega mälestusmärkide
juures Tallinnas, Narvas, Valgas ja Tabiveres.
Suurlaager „Spekter" jäeti sel aastal COVID-19 viiruse leviku tõttu ära. See asendati virtuaalse
laagripäevaga, mis koosnes neljast otseülekandest suurlaagri „Spekter" Facebooki lehel. Tervet
laagripäeva jälgisid sotsiaalmeedia vahendusel ligikaudu 2 000 inimest üle Eesti ning leidus ka
vaatajaid välisriikidest.
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde eestvedamisel toimus virtuaalmatkamine ajavahemikul 01.0530.09.2020.
Juulis sai teoks 24. Noorte Kotkaste iga-aastane patrullvõistlus Mini-Erna. Võistlusmatkast
võtsid osa noorkotkaste 4-liikmelised võistkonnad igast maakonnast ja kodutütarde võistkond
Jõgevamaalt. Juuli lõpus toimus ka 18. Kodutütarde vabariiklik võistlusmatk „Ernake“, millest
võttis osa 15 neljaliikmelist võistkonda igast maakonnast ning paralleelselt sama üritusega viidi
läbi traditsiooniline Valgamaa võistlusmatk „Kuperjanovlaste rada“, kus osales 14 võistkonda.
Tähelepanu all oli noorte liidrikasvatus: salga- ja rühmajuhtide koolitusi tehti Põlva ja Võrumaa,
Saaremaa, Tartu, Harju ja Rapla malevas.
E-õppe arendamise osas saavutati kokkulepe firmaga, kes pakub Eesti üldhariduskoolidele
digitaliseeritud õpikuid ja harjutusvarasid läbi OPIQ e-õppeplatvormi. OPIQ keskkonna kasutus
võimaldab noortejuhil optimaalsemalt tegutseda. Isamaalise hariduse programmi raames
rakendati otsetoetusi 124-le rühmale üle Eesti, et arendada rühmatasandi loovus-, militaar-,
seiklus- jm järgukavapõhised laagreid, korraldada õppekäike looduses, erialalaagreid (nt
päästja, pioneer, arvutitark, mesinik, ajaloolane, kingsepp, nobenäpp jne) ja erinevad
(veebi)koolitusi.
COVID-19 tõttu tekkis uus algatus - „Viska Viis“ initsiatiiv, mille raames noorkotkad ja kodutütred
toetasid distantsõppel olevaid ja abi vajavaid kaasõpilasi noortejuhi koordineerimisel ja kontaktis
kooliõpetajatega.
Noorte Kotkaste 90. aastapäeva tähistamiseks oktoobris loodi Noorte Kotkaste ajaloost
väljapanek,
mille
avamine
seostati
liikmete
ja
toetajate
tunnustusüritusega.
Noorteorganisatsioonide poolt korraldati stipendiumkonkurss noortejuhtidele, kus stipendium
määrati 11 noortejuhile.
Detsembris korraldati Eesti neljas regioonis pidulikud rivistused, mille käigus tunnustati aasta
parimaid, erilise tähelepanu said aasta noorkotkas, aasta kodutütar ja aasta noortejuhid.
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Anname au! kampaania koostöös MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühinguga viidi läbi
kontaktivaba annetuste kogumisena.
Juulikuus toimus Naiskodukaitse juhtide laager, kus osalesid Naiskodukaitse palgalised töötajad
ning vabatahtlikud juhid kõikidest Naiskodukaitse ringkondadest ca 120 inimesega.
Naiskodukaitse 93. aastapäeva tähistati septembris Vastseliina piiskopilinnuses, kus tunnustuse
pälvisid kakskümmend viis ja enam aastat organisatsioonis tegutsenud 30 naiskodukaitsjat.
Küberkaitse teenus
Teenuse eesmärk: Saavutada võime tuvastada, analüüsida ja tõrjuda küber-, inforuumis ja
elektromagnetspektris toimepandavaid ründeid ning tõsta küberkaitse teadlikkust nii
organisatsiooni siseselt, kui ka vastavalt võimalustele, väliselt kogu ühiskonnas.
Küberkaitse teenus sisaldab kaitseväele, ja Kaitseliidule ning teistele riiklikele ametiasutustele
küberturvalisuse toetuseks eraldatava väljaõpetatud personali ulatuslike küberintsidentide
lahendamiseks.
Põhipingutus oli küberväejuhatuse toetusvajaduse integreerimine plaanidesse ning Riigi
Infosüsteemide Ametiga esmase tellimuse kirjeldamine.
Küberkaitseüksus toetas riigiasutusi kevadperioodil COVID-19 tingitud olukordade lahendamisel
ning säilitas aasta jooksul valmiduse olla kaasatud erinevate riigiasutuste taotletud abipalvele.
Rahvusvahelise koostöö raames osales küberkaitseüksus CIOR kongressi raames tehtud
Cyber Workshop-s, viidi läbi küberharjutus Zemessardze ühisseminaril ja osaleti õppusel
LockedShields20.
Kehakultuuri arendamine ja väärtustamine
Teenuse eesmärk: regulaarne ja võimetekohane füüsiline liikumine on norm igale
organisatsiooni ja ühiskonna liikmele. Täpsus, kiirus, jõud ja vastupidavus on eeldus sõjaaja
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.
Kaitseliidu poolt pakutav teenus aitab arendada spordiga tegelemist liikmete hulgas liikmetele
pakutavate sportimisvõimaluste laiendamise ja hõlbustamise, spordiürituste heal tasemel
korraldamise ja spordiüritustest ning –võistlustest osavõtmise võimaldamise teel.
Malevad korraldasid 2020. aastal kokku 11 sõjalis-sportlikku üritust ning 64 erinevat
laskevõistlust. 30.05.2020 toimus Naiskodukaitse laskevõistlus. 31.07-02.08.2020 toimus
Viljandimaal Naiskodukaitse koormusmatk, millest võttis osa 16 võistkonda.
Kaitseliidu struktuuriüksused korraldasid erinevaid võistlusi. Osaleti vabariiklikel võistlustel ja
ühel maailmakarika võistlusel ning anti omapoolne panus ka rahvaspordiüritustel väljaspool
Kaitseliitu. COVID-19 piirangute tõttu jäi ka erinevatel spordivõistlustel Kaitseliidu osalus
piiratuks.
Sihtüksuste ettevalmistus
Teenuse eesmärk: saavutada sihtüksuste valmisolek täita riigikaitse laia käsitlusega seotud
ülesandeid.
Teenus koondab tegevused, mis on seotud Kaitseliidu üksustega, mida ei määrata otseselt
sõjaliste eesmärkide täitmiseks maakaitse üksuste loetellu. Kaitseliit võib Kaitseliidu seaduse §
4 lõike 1 punktides 1 ja 3 toodud ülesannete täitmiseks ning lõikes 2 nimetatud
korrakaitseorgani ülesannete ja lõikes 3¹ nimetatud kaitseväe ülesannete täitmises osalemiseks
moodustada struktuuriüksuste väliseid sihtüksusi.
Seoses kevadel Eestis väljakuulutatud eriolukorraga käivitati intensiivne väljaõpe Politsei- ja
Piirivalveameti toetamiseks. Kokku toimus 2020. aastal 43 erinevat väljaõppe üritust toetamaks
Politsei- ja piirivalveameti tegevusi.
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Alustati üksuse ESTGUARD 4 missioonieelse väljaõppe läbiviimisega osalemaks 2021. aastal
rahvusvahelises sõjalises operatsioonis NATO MISSION IRAQ.
Maakaitseringkonna tasandil viidi läbi õppused evakuatsioonirühmadele. Lisaks rühma
väljaõppele toimus 2020. aastal evakuatsioonirühma instruktoritele 6 õppepäeva. Keskselt viidi
läbi evakuatsiooniharjutus Ole valmis! laagri raames, kus osales kolme üksuse liikmeid.
Põhjakonna õppuse raames toimus evakuatsiooniharjutus, millest võtsid osa kõik nelja
piirkonna evakuatsioonirühmad ning kaasatud oli kohalik omavalitsus ning Politsei- ja
piirivalveameti esindus.
Vaatlusvõrgustiku loomiseks määrati projektijuht alates 01.10.2020, kes koostab vajaliku
kontseptuaalse dokumendi ning esitab ettepanekud väljaõppe läbiviimiseks.
Vägivallatu võitluse projekti raames moodustati rakkerühma ettepanekutest lähtuvalt esmased
ülesanded Kaitseliidu struktuuriüksustele.
Strateegiline kommunikatsioon ja teavitustöö
Teenuse eesmärk: Kaitseliidu populaarsuse järjepidev tõus ühiskonnas, kodanike kaitsetahte ja
tsiviilvastupanu (kerksus) võime lähenemine näiteks Soome tasemele.
Teenus koondab tegevused, mille eesmärk on Eesti elanikkonna teavitamine sõjalistest
ohtudest, valitsemisala tegevustest riigikaitse korraldamisel ja võimalustest riigikaitsesse
panustada. Samuti sisaldab Kaitseliidu mainekujundust, meie vabatahtlike motiveerimist ja kõigi
kodanike riigikaitselist ning isamaalist harimist massikommunikatsiooni vahenditega.
Anti välja ajakirja Kaitse Kodu! 8 numbrit. Hoiti töös vabatahtlike infoportaal propastop.org, kus
põhifookus oli NATO, Eesti ja teiste Balti riikide, venekeelse vähemuse, ajateenistuse jne kohta
valeväiteid ja pooltõdesid kajastavate infotoodete alusel valede paljastamine.
Propageeriti rakendust Ole valmis! elanikkonna hulgas. 31.12.2020 seisuga oli allalaadimisi
38,2 tuhat. 2020. aastal uuendati rakendust ja lisati äppi küberhügieeni alusõppe moodul
kolmes keeles, otse äpist tagasiside saatmise võimalus, tõuketeavitused ning jooksev info eri- ja
kriisiolukorra kohta.
Toetus tsiviilstruktuuridele
Teenuse eesmärk: toetada riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi riigikaitse laia käsitluse raames
erinevate olukordade oskuslikul lahendamisel ja seeläbi riigis kerksuse tagamisel.
Teenus koondab tegevused, mis on seotud Kaitseliidu rakendamisega eelkõige Politsei- ja
Piirivalveameti ja Päästeameti aga ka kohaliku omavalitsuse jt riigiasutuste toetamisel eri- või
hädaolukorras tegutsemiseks ja elutähtsa teenuse tagamiseks (loodusõnnetuste või muu
katastroofi tagajärgede likvideerimine, elanikkonnale abi osutamine, tsiviilelanike evakuatsioon,
meditsiiniabi osutamine, toitlustus).
2020. aasta jooksul täpsustati koostööleppeid Päästeameti ja Kaitseliidu (Päästesündmuste
hädaolukorra lahendamise plaan – üleujutus tiheasustusalal), Politsei- ja Piirivalveameti ning
Kaitseliidu (toetus eriolukorra, hädaolukorra ja korrakaitse tagamisel) vahel. 08.09.2020 sõlmiti
Häirekeskuse ja Kaitseliidu vahel koostööleping, mis võimaldab Kaitseliidul anda toetust
Häirekeskusele infotelefoni 1247 opereerimisel nii tava- kui kriisiolukorras.
Oluline kvantitatiivne hüpe toimus eriolukorra ajal, kus Kaitseliit kaasati Politsei- ja
Piirivalveameti, Terviseameti ja Häirekeskuse toetamisse. Kokku panustas 1 378 Kaitseliidu ja
Naiskodukaitse liiget.
Politsei- ja Piirivalveametit toetati idapiiril Kirde maakaitseringkonna malevate baasil Alutaguse,
Jõgeva, Järva ja Viru malevatega; Eesti-Läti riigipiiril Ikla piiripunktis Lääne maakaitseringkonna
baasil Pärnumaa malevaga; Lõuna-Eestis asuvates piiripunktides Lõuna maakaitseringkonna
baasil Põlva, Sakala, Tartu, Valgamaa ja Võrumaa malevatega ning Tallinna lennujaamas ja
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Tallinna sadamas Põhja maakaitseringkonna baasil Harju ja Tallinna malevatega. Lisaks toetati
Politsei- ja Piirivalveametit Lääne ja Saaremaa malevate poolt.
Terviseametit toetasid Naiskodukaitse, Kirde maakaitseringkond, küberkaitseüksus, Lääne,
Pärnumaa, Saaremaa, Sakala ja Tallinna malevad. Kaitseliidu liikmeid rakendati
nakkushaiguste tõkestamisel Tallinna sadamas, Tallinna Lennujaamas, maismaa piiripunktides,
piirile lähimates suuremates bussijaamades ja tervishoiuteenuse osutajate juures.
Häirekeskust toetas Naiskodukaitse. Liikmeid rakendati infotelefoni 1247 teenindamisel Põhja-,
Lõuna-, Lääne- ja Ida regioonis. Kaitseliidu liikmete kaasamise peamine eesmärk oli tagada
Eesti Vabariigi elanikele eriolukorra lahendamisega seotud teabe kättesaadavus ja jagada
juhiseid, ennetamaks COVID-19 haigust põhjustava viiruse kohapealset levikut.
Vastavalt Kaitseliidu ja Häirekeskuse vahel sõlmitud lepingule toetas Naiskodukaitse
Häirekeskust infotelefoni 1247 opereerimisel.
Rahvusvaheline koostöö
Teenuse eesmärk: rahvusvahelise sõjalise koostöö korraldamine Kaitseliidus liitlas- ja
partnerlussuhete tugevdamiseks. Kaitseliidu üksuste arendamine toimub koostegutsemisvõime
saavutamiseks liitlaste ja partneritega.
Teenus koondab
tegevused,
mis
on
seotud
rahvusvahelise
koostööga,
sh
väliskoostööpartnerite visiidid, nende osalemine Kaitseliidu õppustel või kaitseväe õppustel
koostöös Kaitseliidu struktuuriüksustega, liitlaste ja partnerorganisatsioonide koostöö
Kaitseliiduga väljaõppe, varustusabi alal, osalemine Kaitseliidu pidulikel üritustel, paraadidel
ning kahe- või mitmepoolsed töökohtumised väliskoostööpartneritega Eestis või välismaal.
Vaatamata COVID-19 piirangutele toimus 2020. aastal rahvusvaheline koostöö NATO (USA,
DNK, LTU, LVA, POL) ja partnerriikidega (UKR, FIN, SWE, GEO, CHE).
Aasta alguses väisas Eestit Ukraina delegatsioon. Kohtumisel arutati territoriaalkaitse
ülesehitamise põhimõtteid. Toimus Marylandi Rahvuskaardi ülema visiit Eestisse ja Kaitseliidu
ülema visiit Taani kodukaitsesse. Sügiseks planeeritud 3B staabiläbirääkimised ja
planeerimisseminar Taani kodukaitsega toimusid VTC vahendusel.
Kaitseliidu juhtkond osales aastaringselt erinevatel kohtumistel Eestisse akrediteeritud
kaitseatašeedega ning Eestit külastanud erinevate organisatsioonide esindajatega (EUCOM,
NATO, US DoD).
Suvel osalesid erinevad malevad Soomes toimunud väljaõppeüritustel. Tallinna maleva
esindajad osalesid USA-s Marylandi Rahvuskaardi poolt korraldatud võistlusel "Best Warrior".
Pärnumaa ja Tallinna maleva liikmed osalesid Leedus toimunud üritustel "Parim jagu" ja "Recce
Course". Lääne ja Lõuna maakaitseringkonna üksused osalesid Lätis toimunud õppusel
"Sword/Zobens
2020".
Lõuna
maakaitseringkonna
esindajad
külastasid
Poola
Territoriaalkaitset.
Noorteorganisatsioonid osalesid aasta alguses Vilniuses toimunud mälestusjooksul. Valgamaa
maleva
noored
koos
noortejuhtidega
osalesid
Rootsis
sealse
riigikaitselise
noorteorganisatsiooni FVRF-M talvelaagris.
Kaitseliidu kooli Gruusia projekti raames viidi I poolaastal Gruusias läbi Leadership I kursus.
Toimus SERE koolide kohtumine Šveitsis.
Koostöös USA saatkonnaga ja ODC-ga edenesid mitmed projektid varustusabi programmide
raames.
Valveteenistus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: tagada määratud objektide valve.
Valveteenus on osa väe- või objektikaitsemeetmetest, mida tuleb julgeoleku huvides tagada,
vältimaks võimalikke objekti ja objektivaldaja vastu toimepandavaid ründeid sh ka võimaliku
siseriikliku kriisi- või sõjatingimustes. Valveteenuse erilisus Kaitseministeeriumi valitsemisalas
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seisneb selles, et üldjuhul on vaja valvata territooriumi ja vara, mis on riigikaitse toimimise
seisukohalt kriitilise tähtsusega.
Vastavalt Kaitseliidule eraldatava tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise lepingule tagati 56-l
valvataval objektil mehitatus ja valve.
2020. aastal paranes tehnilise valve kvaliteet eelkõige Alutaguse, Harju, Lääne, Põlva,
Saaremaa, Tallinna ja Valgamaa maleva, peastaabi ning Männiku lasketiiru erinevatel
objektidel.
Asjade korraldamise tugi (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: Kaitseliidu ülema tegevus on jooksva aasta lõikes toetatud plaaniliste ja ad
hoc luure- ja julgeoleku, riigisaladuse kaitse, planeerimise ja protokollilise ülesannete
täitmisega ning sisekontrollialase järelevalve läbiviimisega.
Teenus sisaldab tegevusi mida ei ole eraldi TERE teenusena põhi ja/või tugiteenusena
kajastatud ning teenuse tegevustesse panustavad Kaitseliidu peastaabi osakondade ja
Kaitseliidu ülema administratsiooni spetsialistid.
Aasta jooksul optimeeriti peastaabi põhimäärus, kus täpsustati strateegilise kommunikatsiooni,
riigisaladuse haldamise, sisekontrolli, teabehalduse, infoturbe ja planeerimise funktsioone
parema sidususe saavutamiseks riigis kehtestatud planeerimistasanditega.
Julgeoleku valdkonnas viidi läbi teabepäevad malevapealikele. Suvel kinnitati uuendatud
Kaitseliidu julgeoleku eeskiri. Esimesel poolaastal varustati maakaitseringkonnad esmatasandi
valdkonnaalaste
väljaõppematerjalidega.
Kõikidele
struktuuriüksustele
viidi
läbi
korruptsiooniohtusid tutvustavad loengud. 2020. aastal toimus kuus riigisalduse kaitse komisjoni
istungit, mille käigus vaadati üle dokumentide salastamisandmed vastavalt malevate taotlustele.
Kaitseliidu peastaabi järelevalve spetsialisti tegevus hõlmas Kaitseliidu sõidukitega ja
tööõnnetustega seotud menetlusi,
järelevalvet rahaliste vahendite kasutamise üle,
distsiplinaarmenetlust ja –juurdlust, eelkontrolle vihjeinformatsiooni kontrollimiseks ning koolitust
ja teavitus-profülaktilist tööd.
2020. aastal viidi läbi kolm Kaitseliidu arengukava (KLAK) 2030 rakendamise
koordinatsioonikohtumist. Oktoobris esitati sisend riigikaitse arengukavasse 2021-2030, mis
pakkus erinevaid SMART printsiibil sõnastatud eesmärke KLAK 2030 edasiseks
rakendamiseks.
Dokumendihaldus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: dokumendihalduse korraldamise eesmärk on toetada Kaitseliidu eesmärkide
saavutamist hoolitsedes efektiivse töökorralduse ja info kiire kättesaadavuse eest.
Teenus koondab teabehalduse alategevusena õigusaktidest tulenevad dokumendihalduse ja
asjaajamise alased kohustused, sh dokumendihaldussüsteemi ja avaliku dokumendiregistri
pidamise jms.
2020 aastal jätkus paberarhiivi korrastamine. Erandkorras võeti vastu Tallinna maleva
korrastamata arhiividokumendid. COVID-19 piirangute tõttu jäi Rahvusarhiivile üle andmata
esimesed planeeritud dokumendid (nais- ja noorteorganisatsioonid). Planeeritud on
dokumentide üleandmine 2021. aastal.
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Finantsjuhtimine (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: tagada tõrgeteta finantsarvestus- ja juhtimine.
Teenus koondab finantsjuhtimisega seotud kohustused, sh
eelarve koostamise
koordineerimist, kulu-dokumentide menetluse korraldamist ning kuludokumentide vastavuse
kontrollimist regulatsioonidele. Teenus hõlmab muuhulgas Kaitseliidu põhiülesannete täitmist ja
strateegiliste eesmärkide saavutamist toetava finantsjuhtimis- ja arvestussüsteemi juurutamist ja
selle igapäevase toimimise tagamist, Kaitseliidu finantsarvestuse teostamist, finantsaruannete
koostamist ja kättesaadavaks tegemist, samuti Kaitseliidu töötajate, teenistujate nõustamist
finantsalastes küsimustes, Kaitseliidu raamatupidamise aastaaruande koostamist ning
tegevusaruande koostamisel osalemist.
Kaitseliidus kasutuses ja spetsiifiliselt Kaitseliidu vajadustele arendatud finantsinfosüsteemid
tagasid vajaliku finantsinfo kättesaadavuse ning erinevate analüüside lähteandmed.
IKT teenus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: tagada olemasolevate nii Kaitseliidu, kui ka Kaitseministeeriumi
valitsemisalas konsolideeritud IKT süsteemide kättesaadavus ja haldus ning on kasutatavad
vastavalt kasutusjuhistele. Tagatud on Kaitseliidu igapäeva IKT kasutajatugi 24/7 ja tehnilise
kompetentsi kasutus võimalikes arendusprojektides. Teenus koondab tegevused, mis on seotud
töötamiseks vajalike info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite- ja infoturbe
tagamisega, sh riist- ja tarkvara olemasolu.
IKT hankekava realiseerus täies mahus, toimus arvutitöökoha teenuse järkjärguline
uuendamine vastavalt vahendite elutsüklile. Loodi paremad võimalused kaugtöö
võimaldamiseks. Valitsemisala võimalike teenuste konsolideerimine jäi pooleli. Infoturve alal
jätkati süvendatud koostööd infoturbejuhtide tasandil.
Teabehaldus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: toetada Kaitseliidu eesmärkide saavutamist ning otsustusprotsesse. Tagada
käideldava teabe kvaliteet ja kiire kättesaadavus, samal ajal vähendades teabe hoiu ja
kasutamisega seotud riske kirjeldavad tunnused.
2020. aasta oktoobris võeti kasutusele VÕPIS3 baasfunktsionaalsus ning juurutati erinevad
SharePoint infokeskkonnad.
Logistiline toetus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: Kaitseliidu vara, varustuse ja varude elutsükkel on korraldatud koos
arvestuse, kontrolli ja aruandluse tagamisega, Kaitseliidu infrastruktuur on arendatud ja
korrashoid on korraldatud ning maakaitse toetuseks on tagalavõimed väljaarendatud optimaalse
tagalaalase toetuse korraldamiseks.
Teenus koondab tegevused, mille eesmärk on tagada logistiliste funktsioonide toimimise ja
elutoetusteenuste tagamise.
2020. aaasta mahukam invetseering oli Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse rajamine.
Väikeinvesteeringutest valmis Põlva maleva rivisõidukite seisuplatsi ehitusprojekt ja Männiku
lasketiiru rivisõidukite seisuplats. Alustati Utsali, Eivere ja Kapasto välilasketiirude
ehitusprojektide koostamist.
Varustuse tarned tagatakse Kaitseliidu koosseisule läbi riigihangete laekumise. Tarned
realiseerusid relvastuse,
laskemoona ja meditsiini valdkonnas. Ajatamist vajas
individuaalvarustus ja üksuse varustus.
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Personalitöö (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: tagamaks Kaitseliidule püsitatud ülesannete ja eesmärkide täitmine,
komplekteerides Kaitseliidu tegevväelaste ja töötajate ametikohad kehtestatud mahus
kvalifitseeritud isikkoosseisuga.
2020. aasta põhipingutus oli liikmeskonna auditi ette valmistamine ja läbiviimine. Koolitused
toimused 65% juhtudest. Koolitustel mitteosalemised olid valdvalt seotud COVID-19 tulenevate
piirangutest.
Õigusteenindus (tugiteenus)
Teenuse eesmärk: organisatsiooni juhtkonnal ja teenistujatel on ülevaade tegevuste õiguslikust
raamistikust. Dokumendid on juriidiliselt korrektsed ja arvestavad organisatsiooni huvidega.
Riigihanked on viidud läbi kooskõlas õigusaktidega. Organisatsiooni huvid on kohtus parimal
viisil esindatud. Õigusaktide menetlusel on organisatsiooni huvid välja toodud.
2020. aastal algatati mahukas õigusaktide revisjon, selgitamaks välja muutmist vajavad sätted
Kaitseliidu seaduses ja kodukorras. Riigikogu menetluses on riigikaitse valdkonda
potentsiaalselt tugevalt mõjutav riigikaitseseaduse eelnõu. Kumbki protsess ei ole kulgenud
ootuspäraselt seoses COVID-19 põhjustatud viivitusega.
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
sisekontrollisüsteemi osiste väljaarendamisele, ajakohastamisele ja järelevalve meetodite
ühtlustamisele.
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Tegevusvaldkonna areng ja majandustulemused
Eesti Vabariigi 2020 aasta eelarves moodustasid sõjalise riigikaitse kulutused tervikuna kokku
2,3% sisemajanduse koguproduktist. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve tervikuna
suurenes 2020 aastal 30,2 mln eurot ehk 4,9%. Kaitseliidule eraldati tegevustoetusena sõjalise
riigikaitse eelarvest 2020 aastal 39,1 mln eurot ehk 6,3% kaitsekuludest. Tegevustoetusena
Kaitseliidule eraldatav summa vähenes võrreldes 2019. aastaga 0,4 mln eurot ehk 1%.
Kaitseliidu 2021 aasta tegevustoetus võrreldes 2020 aastaga väheneb 0,7 mln eurot (1,8%.).
Selle põhjuseks on ehitusalaste investeeringute planeerimisest tulenev finantseerimisvajadus,
millest tulenevalt ei ole Kaitseliidu ehitusalaste investeeringute eelarve konstantne.
Tööjõukulude osas, mis moodustab ca 65% kogu Kaitseliidu tegevustoetuse eelarvest, on
planeeritud hoida tegevteenistujate palgatase jätkuvalt vähemalt 30% kõrgem Eesti keskmisest
töötasust. Töölepinguliste töötajate palgakasvu 2021. aastal planeeritud ei ole.
Majandamiskulud jäävad 2020 aasta tasemele. Investeeringute maht on 2021. aastal 1,4 mln
eurot, mis on ca 60% väiksem kui seda oli 2020 aastal (2019 ja 2020. aasta eelarvetes
kajastusid Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse ehituse eelarvelised vahendid). Perioodil
2022 ning 2023 aastal on ehitusalaste investeeringute eelarve mõlemas aastas 6,2 mln eurot.
2021. aasta veebruaris kinnitatud Kaitseministeeriumi 4-aastane arengukava tagab, et
riigikaitse arengukavas 2017-2026 püstitatud eesmärkide saavutamisega ollakse planeeritud
ajaraamis. Arengukava raames suurendatakse muuhulgas investeeringuid Kaitseliidu baasil
formeeritavate maakaitse üksuste relvastusse ja varustusse. Jätkatakse põhimõttega, et
Kaitseliidu põhjal formeeritavate üksuste varustamine toimub samaväärselt sarnaste
ülesannetega kaitseväe üksustega. Arengukava perioodil on planeeritud jätkata isamaalise
hariduse programmi finantseerimisega ning jätkub koolides toimuva riigikaitseõpetuse
toetamine. Alates 2022. aastast on otsustatud riigikaitseõpetuse välilaagrite korraldamise
funktsioon Kaitseressusside ametist üle viia Kaitseliidule.
2021. aastal kasvavad kaitsekulutused tervikuna 645,5 miljoni euroni, mis moodustab
prognoositud SKT-st 2,29%. Selles sisalduvad liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud, mis on
2021. aastal ligikaudu 10 mln eurot, samuti täiendavad kaitseinvesteeringud mahus 20 mln
eurot. Riik tugevdab oma sõjalist võimet mahukate varustushangetega. Personalikulud jäävad
2021. aastal 2020. aastaga võrreldes samale tasemele.
Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava kohaselt Kaitseliidu iga-aastane tegevustoetus
kasvab. Perioodil 2021-2025 tegevustoetusena eraldatav eelarve maht kokku on 217,4 mln
eurot. Tegevustoetusena määratav eelarve moodustab kaitsekulutuste summast suurusjärgus
6%. Koos maakaitsele planeeritud kaitseotstarbelise erivarustuse soetustega on Kaitseliidule
planeeritud üle 10% kaitsekuludest.
Näitaja
SKP jooksevhindades (mln EUR)
Tarbijahinnaindeks
Kaitseliidu tegevustoetus (mln eur)
sh investeeringud (mln eur)

2022
29 909
6,00%
45,5
7,0

2023
31 659
5,80%
46,8
6,6

2024
33 106
4,60%
42,6
0,6

2025
33 106
4,60%
44,1
0,6

Perioodil 2022-2025 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.
Täiendavalt otsustati eraldada rahalisi vahendeid Kaitseliidu valvurite palkade suurendamiseks
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(alates 2022. aastast), eesmärgiga tõsta valvurite palgad 2026. aastaks 80%-le valvurite
üleriigilise tööpere mediaanist.
2020. aastal lõppes Kaitseliidu arengukava 2030 rakendamise ettevalmistamise periood ning
Kaitseliidu arenguprioriteete täiendati riigikaitse arengukava korralise uuendusprotsessi käigus.
Kaitseliit liigub oma peaeesmärgi suunas viie alaeesmärgi kaudu, nagu Kaitseliidu arengukava
2030 ette näeb.
2020. aasta alguses vallandus ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia, mille tulemusena Eesti
majandus esiagsetel andmetel kahanes ca 3%. Majanduslangust mõjutasid eelkõige töötlev
tööstus, kaubandus ning majutus ja toitlustus. Majanduslanguse suurus sõltub eelkõige sellest,
kui kaua jätkuvad piirangud Eestis ja mujal ning kuidas ettevõtted kriisi üle elavad.
Kaitseministeeriumi valistemisala, sh Kaitseliidu tegevustoetuse ressursiprognoosi koostamise
aluseks on Rahandusministeeriumi 2020. aasta suvine majandusprognoos. Läbivalt on võetud
eeldus, et perioodil 2022-2024 säilib Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud täiendav ressurss
kompenseerimaks 2019. ja 2020. a majandusprognoosidest tulenevat vahet. Iseseisva sõjalise
kaitsevõime kaitsekulule lisanduvad liitlastega seotud vastuvõtva riigi kulud, ühekordsed
investeeringud ning kaitseinvesteeringute programmiga seotud kulud.
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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

Majandusaasta aruanne 2020

2020
41 421
39 492
1
1 931
39 404
39 149
54 455
11 037
43 418
2 016
144
52 298
0,9
2,18
7,27
-1%
3,9

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
7,1
8,06
1,6%
-0,53

5,47
0,04
1 039
216
545
1 366
25 550
15 088
14 002
102
854
44
86
10 462
2686
4025
3751

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
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes, aasta kohta
2020
41 421
573

2019
40 538
254

Lisad

40 639

39 867

3

209
-39 492

417
-36 817

3

-9

-8

4

-24 137

-22 891

4

Majandamiskulud

-9 744

-9 328

4

Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus

-2 722

-2 697

8,9,10

Muud kulud

-2 879

- 1 893

4

1 930

3 721

1

1

1

1

1 931

3 722

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

31.12.2020 31.12.2019
54 455
52 772
11 037
12 161

Lisad

10 947

12 063

5

46

72

6

44
43 418

26
40 611

7

161

165

8

42 916

40 372

9

341

74

10

54 455

52 772

2 016

2 261

Võlad tarnijatele

860

1 067

11

Võlad töövõtjatele

259

220

12

Maksukohustised

888

957

13

9

17

14

141
141
52 298

144
144
50 367

15

5 543

5 543

46 755

44 824

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

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

2020

2019

Lisad

Tegevustulem

1 930

3 721

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

2 722

2 697

8,9,10

Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks

1 155

303

4

-400

0

3

-188

-398

3

5 219

6 323

8

-80

-209

453

5 018

6 696

-6 786

-1 635

651

479

1

1

Rahavood investeerimistegevusest kokku

-6 134

-1 155

Puhas rahavoog

-1 116

5 541

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

12 063

6 522

5

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus

12 947

12 063

5

1 116

5 541

Korrigeerimised:

Kasum põhivara müügist
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse (ja immateriaalse) põhivara soetus
kokku
Laekunud põhivara müügist (v.a
finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud intressid

Raha ja selle ekvivalentide muutus

8,9
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes, aasta kohta

Seisuga 31.12.2018

5 543

Eelmiste aastate
tulem
41 102

Aruandeaasta tulem

0

3 722

3 722

Seisuga 31.12.2019

5 543

44 824

50 367

Aruandeaasta tulem

0

1 931

1 931

Seisuga 31.12.2020

5 543

46 755

52 298

Kapital

Netovara kokku
46 645
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1

Arvestuspõhimõtted

Kaitseliidu 2020. 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.
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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).

Lehekülg 25

KAITSELIIT

Lisa 2

Majandusaasta aruanne 2020

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
e-poe müük
muud teenused
Kokku

Lisa 3

2020
573
573
2 020
117
27
456
53
12
354
8
9
20
573

2019
254
254
2 019
123
27
131
52
41
21
11
0
6
254

Saadud toetused ja muud tulud

Saadud toetused
tuhandetes eurodes, aasta kohta

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

2020

2019

39 979

39 428

55

186

230

0

170
143
62
40 639

0
133
120
39 867

2020
15
6

2019
13
6

188
209

398
417

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
Kokku

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

2020
9
9

2019
8
8

2020
24 137

2019
22 891

17 965
74
6 098

17 038
86
5 767

9 744

9 328

988
122
106
2 196
2 436
691
549
815
1 249
194
207
191

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

2 879

1 893

2 879
2 817
1 155
60

1 893
1 837
303
55

Kaitseliidu keskmine koosseisuline töötajate arv 2020. aastal oli 1 039 (2019. a 1 027), sh töötajaid 823
(2019.a 811) ja kaitseväelased 216 (2019.a. 216).
Kaitseliidu koosseisulistele töötajatele maksti töötasu 17 043 tuhat eurot (2019. a 16 608 tuhat eurot).
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Raha

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Raha pangas

2020

2019

10 947

12 063

Rahalised vahendid olid seisuga 31.12.2020
jaotunud:
Pank
SEB Pank AS
Swedbank AS
Kokku

Summa
8 811
2 136
10 947

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

Summa
9 931
2 132
12 063

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

2020

2019

15
15

22
22

2020
4
2

2019
3
1

25
31

46
50

2020
44
44

2019
26
26

Varud

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

tuhandetes eurodes, aasta kohta

31.12.2019
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Müük
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
31.12.2020
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

Maa
143
0
143

Ehitised
43
-21
22

Kokku
186
-21
165

-2
0

0
-2

-2
-2

141
0
141

43
-23
20

184
-23
161

2020
14
2

2019
20
2

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestusõiguse seadmise lepingute alusel neli (2019.a neli)
objekti jääkväärtuses 60 tuhat eurot (2019.a 60 tuhat eurot), maa ja hoonete osad (6 objekti)
jääkväärtuses 79 tuhat eurot (2019. a 91 tuhat eurot), mida renditakse välja avalikku sektorisse
mittekuuluvatele üksustele, ning maad ja hoonete osad (12 objekti), mida ei kasutata, vaid hoitakse
turuväärtuse tõusmise eesmärgil 18 tuhat eurot (2019.a 14 tuhat eurot).
2020. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt hoonestusõiguse tulu 27 tuhat eurot (2019. a 27 tuhat
eurot) ja renditulu 14 tuhat eurot (2019. a 20 tuhat eurot).
2020 aastal müüdi 6 kinnistut:
∙ Kinnistu Klaabu Rõude küla Lääne-Nigula vald (müügihind 2 tuh eurot, tulu müügist 1 tuh eurot);
∙ Kinnistu Raba tn 5 Lehtse alevik Tapa vald (müügihind 3 tuh eurot, tulu müügist 2 tuh eurot);
∙ Kinnistu Kaitseliidu laskeplats Risti alevik (müügihind 2 tuh eurot, tulu müügist 1 tuh eurot);
∙ Kinnistu Piirsalu küla Lääne-Nigula vald (müügihind 3 tuh eurot, tulu müügist 2 tuh eurot);
∙ Kinnistu Tagavaramaa Kuimetsa küla Rapla vald (müügihind 6 tuh eurot, tulu müügist 6 tuh eurot);
∙ Kinnistu Staadioni 5 Kihelkonna alevik Saaremaa vald (müügihind 4 tuh eurot, tulu müügist 4 tuh eurot).
2019. aastal müüdi 9 kinnistut ja 1 ehitis (vallasvara).
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Materiaalne põhivara

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

Maa
Jääkväärtus 31.12.2019

1 422

30 008

3 380

4 314

420

Soetused ja parendused

10

4 318

0

1 010

143

78

5 559

141

0

0

9

0

0

150

0

-1 203

-477

-784

-23

-191

-2 678

-53

-408

0

0

0

0

-461

0

0

0

0

-26

0

-26

0

569

0

13

0

-569

0

Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Kulum ja allahindlus
Müüdud põhivara jääkväärtuse
mahakandmine
Muu mahakandmine
jääkväärtuses
Ümberklassifitseerimine

828

Kokku
40 372

Jääkväärtus 31.12.2020

1 520

33 284

2 903

4 549

514

146

42 916

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

Seisuga 31.12.2020
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

1 520
0

46 884
-13 600

6 162
-3 259

13 058
-8 509

672
-158

146
0

68 442
-25 526

Tasuta saadi Kaitseministeeriumilt 4 kinnistut soetusmaksumusega 414 tuhat eurot ja Kaitseväelt
sihtmärkide süsteem soetusmaksumusega 9 tuhat eurot.
2020. aastal kanti maha kasutuskõlbmatu põhivara soetusmaksumusega 63 tuhat eurot ja akumuleeritud
kulumiga 37 tuhat eurot (2019. a 199 tuhat eurot ja akumuleeritud kulumiga 162 tuhat eurot).
Müüdi 3 kinnistut: Uus-Tatari 25 Tallinn, Tiiru kinnistu Leisi alevik ja Päde kinnistu Pedja küla Jõgeva vald
(müügihind 631 tuhat eurot, tulu müügist 169 tuhat eurot).
Lõpetamata tööde ja ettemaksetena kajastatakse pooleliolevad ehitused.

Lisa 10

Immateriaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Kokku

Jääkväärtus seisuga 31.12.2019.a.
Kulum ja allahindlus
Soetused
Jääkväärtus seisuga 31.12.2020.a.

74
-16
283
341

Soetusmaksumus 31.12.2019
Kogunenud kulum 31.12.2019

130
-56

Soetusmaksumus 31.12.2020
Kogunenud kulum 31.12.2020

408
-67
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Võlad tarnijatele

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
2020

2019

Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest

567

736

Võlad tarnijatele põhivara eest

293

331

Võlad tarnijatele kokku

860

1 067

2020

2019

Puhkusetasude kohustis

245

200

Muud võlad töövõtjatele

14

20

259

220

Lisa 12

Võlad töövõtjatele

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Võlad töövõtjatele kokku

Lisa 13

Maksukohustised

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
31.12.2020 31.12.2019
Käibemaks

0

1

Sotsiaalmaks

543

583

Tulumaks

281

306

Töötuskindlustusmakse

38

40

Kogumispensioni makse

26

27

888

957

2020

2019

Järgmise perioodi tulu hoonestusõigusest

3

3

Muud kohustised

6

14

Saadud ettemaksed kokku

9

17

Kokku maksukohustised

Lisa 14 Saadud ettemaksed ja muud
kohustised
tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Kirje „Muud kohustised“ kajastab tagatistasusid.
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Pikaajalised kohustised

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember
2020

2019

Muud pikaajalised võlad

141

144

Pikaajalised kohustised kokku

141

144

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

2020
92

2019
104

657
52
159
446

662
61
162
439

Rendile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Seisuga 31.12.2019
Seisuga 31.12.2020

379

Kinnisvarainvesteeringud Muud varad
144
238
160

219

Kokku
382
379

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud 13 objekti, millest hooned 2 objekti jääkväärtusega 9 tuhat
eurot ning maa 11 objekti maksumusega 150 tuhat eurot, sealhulgas hoonestusõiguse seadmise
lepingute alusel 5 objekti jääkmaksumuses 77 tuhat eurot (2019 4 objekti jääkmaksumuses 144 tuhat
eurot).
Muude varade all on kajastatud 1 objekt jääkväärtusega 219 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

2020
484

2019
330

Järgmiste perioodide rendikulu
mittekatkestatavatest rendilepingutest

1 802

1 977

31.12.2020
501
1 301

31.12.2019
471
1 506

12 kuu jooksul
2-5 aasta jooksul

2020.a oli sõidukite kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 358 tuhat eurot (2019. a 136 tuhat
eurot) ja ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 126 tuhat eurot (2019. a 194 tuhat
eurot).
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Seotud osapooled

Alates 2015. aastast on seotud osapoolteks määratud Kaitseliidu keskjuhatuse liikmed ja
Kaitseliidu eelarve kulukontode 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.
Aruandekuupäeva 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

2020
1 078

2019
1 016

8

14
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Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Ameerika Ühendriigid andsid 26. jaanuaril 2021. aastal Kaitseliidule Euroopa väejuhatuse
partnerlusvõime ülesehituse programmi (BPC) raames varustust 6,6 miljoni euro väärtuses. Üle
antud varustus hõlmab kaaseagseid krüptovõimekusega raadiojaamu, kaasaskantavaid ja
sõidukitele monteeritud raadioid, binokleid, raadio- ja öövaatlusseadmete varuosi ning
abivahendeid. Varustus jõuab kõikidesse Kaitseliidu malevatesse.
Saadud varustus on antud eesmärgiga tugevdada strateegilist sidusust Ameerika Ühendriikide
ja Eesti Vabariigi vahel NATO liitlaste ja partnerite koostalitusvõime tagamise läbi. BPC
programme rahastab Ameerika Ühendriikide Kaitseministeerium.
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KESKJUHATUSE ALLKIRJAD 2020. MAJANDUSAASTA ARUANDELE
Käesolevaga kinnitame Kaitseliidu 2020. 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/

Kalev Konso

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
58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Kokku tegevusalad

2020

2019

92

104

2

2

106

106

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 01.01.-31.12.2021
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
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