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Riigieelarvevälise tulu kasutamise kord 

 

1. Reguleerimisala 

 

1.1.Käesolev kord reguleerib Kaitseliidu eelarves oleva riigieelarvelise toetuse väliselt 

saadud rahaliste vahendite (omatulu) kasutamist. 

 

1.2. Omatulu kasutamine käesoleva korra mõistes on Kaitseliidu nimel igasuguste 

rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmine, sealhulgas asjade ostmine, teenuste 

tellimine ja toetuste maksmine. 

 

2. Omatulu kasutamise üldpõhimõtted 

 

2.1. Omatulu kasutamise õigus on Kaitseliidu keskjuhatusel, tema poolt volitatud 

isikutel, struktuuriüksustel ja nende allüksustel. 

 

2.2. Omatulu kasutamise otsustab malevate ja küberkaitseüksuse puhul nende juhatus, 

Kaitseliidu kooli puhul kooli pealik, Naiskodukaitse puhul Naiskodukaitse 

keskjuhatus, Noorte Kotkaste puhul Noorte Kotkaste keskjuhatus ja Kodutütarde 

puhul Kodutütarde keskjuhatus. 

 

2.3. Liikmemaksudest, annetustest või mõnest teisest riigieelarvevälisest tulust 

laekunud rahaliste vahendite kasutamise otsustab selle allüksuse juhatus või tema 

poolt volitatud isik, kellele laekus liikmemaks, tehti annetus või kellele laekusid 

rahalised vahendid mõnest teisest riigieelarvevälistest tulust. Kui rahaliste vahendite 

summa ületab 5000 eurot, tuleb rahaliste vahendite kasutamine kooskõlastada 

allüksuse juhatusel käesoleva korra punktis 2.2. näidatud juhatusega, mille 

koosseisu allüksus kuulub. Kui käesoleva korra punktis 2.2. toodud juhatus 

allüksusega ei nõustu, siis allüksus tehingut teha ei tohi. 

 

2.4.Omatulu kasutamisel tuleb järgida käesolevas korras, riigihangete seaduses, 

Kaitseliidu hanke- ja lepingute sõlmimise korras ning Kaitseliidu riigihangete 

juhendis sätestatut. 

2.5.Enne tehingu sooritamist tuleb omatulu kasutamise õigust omaval isikul või organil 

analüüsida, kas tehing on õiguspärane ja vajalik, kas tehingu tingimused vastavad 

parimatele analoogsete tehingute tingimustele ja kas rahaliste vahendite kasutamine 

on majanduslikult kokkuhoidlik. 

 

 

 



 

 

3. Piirangud omatulu kasutusele 

 

3.1. Omatulu kasutamisel tuleb silmas pidada Kaitseliidu üldist hankeplaani ning muid 

eelarve kasutamist reguleerivaid alusdokumente. Kinnistute võõrandamisest (ja 

kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest) laekunud tulu tuleb üldreeglina suunata  

kas kinnisvara investeeringutesse ja/või korrashoiueelarvetesse. Printsiibiga 

vastuolus olevatel juhtudel teeb otsuse Kaitseliidu keskjuhatus. 

 

3.2. Omatulu arvelt ei ole lubatud ilma Kaitseliidu keskjuhatuse nõusolekuta soetada 

asju ega tellida teenuseid, kui selliste asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks on 

Kaitseliidul juba olemasolev tsentraalne raamleping, hankeleping või muu sarnane 

kokkulepe. Samuti ei ole lubatud ilma Kaitseliidu keskjuhatuse eelneva nõusolekuta 

osta jooksval eelarveaastal täiendavalt selliseid kaupu või teenuseid, mis kajastuvad 

sama eelarveaasta hankeplaanis. 

3.2.1. Käesoleva korra punktis 3.2. esimeses lauses sätestatud Kaitseliidu 

keskjuhatuse nõusolekut võib taotleda ainult juhul, kui olemasolev 

tsentraalne raamleping, hankeleping või muu sarnane kokkulepe võimaldab 

täiendavalt soetada asju ja tellida teenuseid. Kui eelnimetatud lepingud 

täiendavalt asju soetada ja teenuseid tellida ei võimalda, tuleb arvestada, et 

raam- ja hankelepingute puhul tuleb korraldada uus, riigihangete seaduses 

sätestatud nõuetele vastav riigihange. 

3.2.2. Enne käesoleva korra punktis 3.2. esimeses lauses toodud nõusoleku 

taotlemist, tuleb vastav taotlus kooskõlastada Kaitseliidu peastaabi 

juriidilise teenistuse, rahandusosakonna juhataja ja peastaabi ülemaga.  

 

3.3. Omatulu arvelt relvastuse, laskemoona ja sõjalise varustuse hankimisel tuleb ost 

eelnevalt kooskõlastada Kaitseliidu peastaabi tagalakeskuse relvastusjaoskonnaga, 

et vältida sõjalise varustuse hankimise dubleerimist. 

 

3.4.Omatulu arvelt tehtavat kulutust ei ole lubatud osadeks jagada eesmärgiga varjata 

selle tegeliku maksumust. Osadeks jagamiseks loetakse eelkõige seda, kui ühe 

eelarveaasta jooksul ostetakse kasutuseesmärgilt või omadustelt sarnaseid tooteid 

või teenuseid mitme erineva lepingu alusel, mis koos võetuna ületaksid Kaitseliidu 

riigihangete juhendis, Kaitseliidu hanke- ja lepingute sõlmimise korras ning 

riigihangete seaduses sätestatud piirmäära. 

3.4.1. Lubamatu osadeks jagamisega käesoleva korra punkti 3.4. mõistes ei ole 

tegemist kui Kaitseliidu struktuuriüksus viib läbi hankeid, mis piirnevad 

selle struktuuriüksuse ülesannete ja pädevusega ning mille kohta on 

struktuuriüksuse eelarvesse rahalised vahendid planeeritud.  


