
 
MEMO 
 
Kellele: Keskjuhatuse liikmed 
Kellelt:  Enar Oidermaa, G8 juhataja kt 
Kuupäev: 04.01.2013 nr K-0.1-1/13/89 
 
Teema: KL keskjuhatuse 18.10.2012.a otsuse nr K-0.1-1/27736PR punktiga 3 

kehtestatud Kaitseliidu tegevliikmele sõjalises väljaõppes tehtud 
kulutuste kompenseerimise põhimõtetes toodud kompensatsiooni 
määra muutmine. 

 
 
Kaitseliidu tegevliikmele sõjalises väljaõppes tehtud kulutuste kompenseerimine on 
reguleeritud Vabariigi Valitsuse 21.12.1999 määrusega nr 395, mis isikliku sõiduauto 
kasutamisega seotud kulude hüvitamisel alalisest elukohast väljaõppe toimumise 
kohta ja tagasi viitab Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määrusele nr 164 „Teenistus-, 
töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse 
pidamise ja hüvitise maksmise kord”. Viimasena nimetatud määruse alusel on 
võimalik maksta Kaitseliidu tegevliikmele maksuvabalt hüvitist kuni 0,30 eurot läbitud 
kilomeetri kohta, kuid maksimaalselt 256 eurot kalendrikuus. 
 
Kaitseliidu Keskjuhatuse 18.10.2012.a otsuse nr K-0.1-1/27736PR kinnitati 2012. 
aastaks kompensatsiooni määraks 0,20 eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte 
rohkem kui 256 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava Kaitseliidu tegevliikme kohta 
tehtud sõitude eest, arvestades seejuures otsuses toodud erisusi.  
 
Käesoleva otsusega muudetakse vaid kompensatsiooni maksmise määra 0,20 eurolt 
kilomeeter 0,22 euroni kilomeeter. Vahendid 11% suuruse kulude kasvuks on 
planeeritud Kaitseliidu 2013. aasta eelarve projekti. Kompensatsiooni tõstmise 
vajadus on tingitud sõidukite kütuse hindade kasvuga. 
 
 
 
 
 
 
O T S U S (PROJEKT) 
 
Tallinn          10.01.2013 
 
 
Kaitseliidu keskjuhatus, kuulanud ära Kaitseliidu Peastaabi rahandusosakonna 
juhataja kohusetäitja Enar Oidermaa ettekande  
 
 
O T S U S T A S: 
 
1. Teha muudatus KL keskjuhatuse 18.10.2012.a otsuse nr K-0.1-1/27736PR punkti 

3 tõstes komensatsiooni määra 0,22 euroni kilomeeter.  

 

Otsuse terviktekst:  



1. Kehtestada, arvestades olemasolevaid eelarvelisi vahendeid, Kaitseliidu 
tegevliikmele sõjalises väljaõppes osalemisel isikliku sõiduauto kasutamisele tehtud 
kulutuste kompenseerimise põhimõtted alates keskjuhatuse otsuse jõustumisest 
2013. aasta lõpuni järgmiselt: 

 

1.1. Kaitseliidu tegevliikmele, kelle elukoht on samas maakonnas kui selle 

maleva staabi asukoht, mille liige ta on: 

 

a) Maleva staabi asukoha maakonna sisese õppuse korral on isikliku sõiduauto 

kasutamisele tehtud kulutuste kompenseerimise määraks 0,22 

(kakskümmend kaks eurosenti) eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte 

rohkem kui 256 (kakssada viiskümmend kuus) eurot kalendrikuus ühe hüvitist 

saava Kaitseliidu tegevliikme kohta tehtud sõitude eest. Arvestades 

seejuures, et kilometraaž väljaõppes osalenud ühele Kaitseliidu tegevliikmele 

alalisest elukohast sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi ei tohi ületada 

väljaõppe toimumise kohta 200 km. Kompensatsiooni makstakse vastavalt 

tegelikule kilometraažile. 

b) Maleva staabi asukoha maakonnast väljaspool toimuva õppuse korral isikliku 

sõiduauto kasutamisele tehtud kulutuste kompenseerimise määraks 0,22 

(kakskümmend kaks eurosenti) eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte 

rohkem kui 256 (kakssada viiskümmend kuus) eurot kalendrikuus ühe hüvitist 

saava Kaitseliidu tegevliikme kohta tehtud sõitude eest. Kompensatsiooni 

makstakse vastavalt tegelikule kilometraažile. 

 

1.2. Kaitseliidu tegevliikmele, kelle elukoht on Eestis, aga ei ole samas 

maakonnas kui selle maleva staabi asukoht, mille liige ta on: 

 

a) Maleva staabi asukoha maakonna sisese õppuse korral on isikliku sõiduauto 

kasutamisele tehtud kulutuste kompenseerimise määraks 0,22 

(kakskümmend kaks eurosenti) eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte 

rohkem kui 256 (kakssada viiskümmend kuus) eurot kalendrikuus ühe hüvitist 

saava Kaitseliidu tegevliikme kohta tehtud sõitude eest. Arvestades 

seejuures, et ühe väljaõppeürituse korral makstakse kompensatsiooni 

väljaõppes osalenud ühele Kaitseliidu tegevliikmele alalisest elukohast 

sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi sõitmisel kuni 200 km eest 

vastavalt tegelikule kilometraažile. 

 

b) Maleva staabi asukoha maakonnast väljaspool toimuva õppuse korral on 

isikliku sõiduauto kasutamisele tehtud kulutuste kompenseerimise määraks 

0,22 (kakskümmend kaks eurosenti) eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid 

mitte rohkem kui 256 (kakssada viiskümmend kuus) eurot kalendrikuus ühe 

hüvitist saava Kaitseliidu tegevliikme kohta tehtud sõitude eest. Arvestades 

seejuures, et ühe väljaõppeürituse korral makstakse kompensatsiooni 

väljaõppes osalenud ühele Kaitseliidu tegevliikmele alalisest elukohast 

sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi sõitmisel kuni 200 km eest 

vastavalt tegelikule kilometraažile. Kaitseliitlane võib valida ka võimaluse 

saada kompensatsiooni võttes kilometraaži arvestuse aluseks teekonna 

maleva staabi asukohast sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi. Sellisel 



juhul on tehtud kulutuste kompenseerimise määraks 0,22 (kakskümmend 

kaks eurosenti) eurot iga läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 

(kakssada viiskümmend kuus) eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava 

Kaitseliidu tegevliikme kohta tehtud sõitude eest vastavalt tegelikule 

kilometraažile. 

1.3. Punktides 2.1 ja 2.2 loetakse Maleva staabi asukohaks Küberkaitse 

üksuse puhul allüksuse asukohta ning Lääne Maleva Hiiumaa 

malevkonna puhul Hiiumaa. 

 

1.4. Kaitseliidu tegevliikmele, kelle elukoht ei ole Eestis, kompenseeritakse 

kulud punktis 2.2 toodud põhimõtete alusel lugedes kaitseliitlase 

elukohaks selle Eesti asukohapunkti (nt sadam, lennujaam jms), millest 

Eestisse jõudmisel alustatakse teekonda väljaõppele. 

 
2. Kehtestada sõidukulude kompenseerimise põhimõtted, kui ei ole tegemist 

sõjalise väljaõppega, vaid teenistuskohustuse täitmisega, järgnevas sõnastuses: 

Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmisena käsitletakse Kaitseliidu liikme 

tegevust Kaitseliidu seaduse eelnõu (Riigikogus menetluse nr 190 SE I, täistekst 

saadaval www.riigikogu.ee) § 5 lg 1 loetletud ülesannete täitmisel. 

 

Sõidukulude kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid 

mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta. Kulude kompenseerimisel kehtivad samad 

põhimõtted, mis sõjalises väljaõppes tehtud kulutuste kompenseerimisel. 


