KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 21.03.2014
käskkirjaga nr 87

KINGITUSTE, AUHINDADE, TEENETEMÄRKIDE, RINNAMÄRKIDE JA MEENETE
ANDMISE JA SOETAMISE KORD KAITSEVÄES
I.

Üldpõhimõtted

1.
Käesolev kord kehtestab kingituste, auhindade, teenetemärkide, tavavormil kantavate
sõjaväelise väljaõppe rinnamärkide ja meenete andmise, nende soetamise ning arvestuse
põhimõtted Kaitseväes.
2.
Kingituste, auhindade, teenetemärkide, tavavormil kantavate sõjaväelise väljaõppe
rinnamärkide ja meenete soetamisel ja andmisel lähtutakse hea halduse põhimõttest ja
kasutatakse rahalisi vahendeid säästlikult. Kingitustel peab olema eelkõige emotsionaalne
väärtus ja neid antakse limiteeritult.
3.
Kaitseväelase, ametniku või töötaja (edaspidi koos teenistuja) tunnustamisel
eelistatakse mittemateriaalseid tunnustamise viise või rahalise preemia maksmist lubatud
piirides.

II.

Kingitused teenistujate tunnustamiseks

A.

Hinnaline kingitus

4.
Hinnaline kingitus on teenistuja kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistusülesannete
silmapaistvalt hea täitmise eest tunnustuse avaldamiseks antav kingitus.
5.

Kauaaegseks teenistuseks loetakse:
- tegevväelasel - 15 ja rohkem aastat kestnud teenistust tegevteenistuses;
- ametnikul ja töötajal – 15 ja rohkem aastat kestnud teenistust ja/või töösuhet
Kaitseväes.

6.
Hinnalise kingituse tegemise õigus on Kaitseväe juhatajal ja tema poolt eelarve
vahendeid käsutama volitatud ülemal ning viimase ülemal.
7.

Hinnalise kingituse klassid ning väljaandjad on kirjeldatud käesoleva korra lisas 1.

8.
Hinnalise kingituse tegemine teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest
peab üldjuhul toimuma vahetult peale tegu või sündmust.
9.

Hinnalise kingituse tegemise aluseks on motiveeritud esildis struktuuriüksuse ülemale.

10.
Hinnaline kingitus väljastatakse koos vastava tunnistusega, mis on vormistatud
väljaandva struktuuriüksuse blanketile. Hinnalise kingituse esildis peab sisaldama põhjalikku
teenete kirjeldust.
11.
Kaitseväe juhataja hinnalise kingituse tegemiseks esitab esildise väeliigi- või
keskalluvusega struktuuriüksuse ülem ning esildis edastatakse Kaitseväe peastaabi
personaliosakonda.
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12.
Üldjuhul võib hinnalise kingituse teenistujale teha mitte sagedamini kui üks kord kolme
aasta jooksul. Arvestust peetakse kingituse saaja põhiselt personali andmebaasis (Baltpers).
13.
Hinnalist kingitust ei kohaldata teenistujale esimese ergutusena (eeldab varasemat
ergutamist mõne muu ergutusega).
14.
Hinnalise kingitusena antakse esemeid, millele on kantud Kaitseväe või kingitust andva
struktuuriüksuse sümbol, on jääva väärtusega ning mis ei ole laiatarbekaup.
15.
Hinnalise kingituse andmise õigust omav ülem võib kalendriaasta jooksul tema
käsutuses olevate eelarveliste vahendite piires soetada hinnalise kingitusena andmiseks
maksimaalselt 5 erinevat toodet (st tooted soetatakse hulgi ega lähtuta kingi saaja isikust).
16.

Mõõga/vestu kinkimise õigus on Kaitseväe juhatajal.

17.
Hinnalise kingitusena antavad esemed soetatakse tsentraalse riigihankena, riigihanke
läbiviimise ja valdkonna korraldamise eest vastutab protokolliteenistuse ülem. Põhjendatud
juhtudel võib protokolliteenistuse ülema loal, kirjalikult taasesitatavas vormis soetada
hankelepingu väliseid kingitusi (nt kunst, kingitus eriti tähtsale külalisele vms). Kingituste
ostmiseks vajalikud eelarvelised vahendid planeeritakse iga struktuuriüksuse alaeelarvesse.
B.

Nimeline külm- ja tulirelv

18.

Nimelise külm- ja tulirelva kinkimise õigus on Kaitseväe juhatajal.

19.
Nimeline külm- või tulirelv kingitakse tegevväelasele kõrgeima ergutusena vähemalt 20
aastat kestnud silmapaistva teenistuse või erakordsete teenete eest tegevteenistuses.
20.
Nimelise külm- ja tulirelva kinkimiseks esitab väeliigi- või keskalluvusega
struktuuriüksuse ülem vähemalt 14 päeva varem esildise, esildis edastatakse Kaitseväe
peastaabi personaliosakonda.

III.

Kingitused Kaitseväe välistele isikutele/ organisatsioonidele

21.
Kaitseväe välistele isikutele/ organisatsioonidele kingituse tegemise õigust omavad
isikud ja kingituste soetusväärtuste klassid on toodud lisas 1.
22.
Kaitseväe välistele isikutele/ organisatsioonidele tehtavate kingituse soetamisel
lähtutakse käesoleva korra punktidest 15 ja 17.

IV.

Teenetemärgid

23. Teenistujale või Kaitseväe välisele isikule võib anda teenetemärgi õigusaktidega
kehtestatud korras.
24. Teenetemärgid soetatakse tsentraalse sümboolika riigihankega, riigihanke läbiviimise ja
valdkonna korraldamise eest vastutab protokolliteenistuse ülem. Vajalikud eelarvelised
vahendid planeeritakse iga struktuuriüksuse alaeelarvesse.

V.

Auhinnad
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25.
Kaitseväe siseselt korraldatavate ürituste ja spordivõistluste auhindadena antakse
emotsionaalset väärtust ja sündmust kajastavaid tarbimisväärtust mitteomavaid esemeid
(karikad, medalid, aukirjad jms), meeneid või premeeritakse võitjaid mõne muu asjakohase
tootega (kringel, maiustused vms).
26.
Auhindadeks antavad esemed soetatakse tsentraalse riigihankena või teiste seda
võimaldavate hankelepingute alusel (nt šokolaad, kringlid jms). Riigihanke läbiviimise ja
valdkonna korraldamise eest vastutab protokolliteenistuse ülem. Vajalikud eelarvelised
vahendid planeeritakse iga struktuuriüksuse alaeelarvesse.

VI.

Rinnamärgid

27.
Tavavormil kantav sõjaväelist väljaõpet näitav rinnamärk (kursusemärgid, kutsemärgid
jne) antakse kaitseväelasele peale vastava kursuse läbimist.
28.
Punktis 27 nimetatud rinnamärgid soetatakse tsentraalse sümboolika riigihankega,
riigihanke läbiviimise ja valdkonna korraldamise eest vastutab protokolliteenistuse ülem.
Vajalikud eelarvelised vahendid planeeritakse iga struktuuriüksuse alaeelarvesse.

VII.

Meened

29.
Meene on Kaitseväe või mõne selle struktuuriüksuse sümbolit kandev ese
(soetusmaksumusega kuni 50 eurot), mis kingitakse kui mälestusese, mainekujunduselement
või on see hea koostöö märgiks.
30.
Kaitseväest antakse välja meeneid tänutäheks koostöö eest, Kaitseväge tutvustavatel
üritustel, rahvusvahelistel koostööüritustel.
31.
Kaitseväe siseselt antakse meeneid teenistujate tunnustamiseks ürituste auhindadena,
kingitustena isiklike oluliste tähtpäevade puhul, madalama taseme ergutustena.
32.
Meened soetatakse tsentraalse riigihankena või teiste seda võimaldavate
hankelepingute alusel (nt sõdurišokolaad). Riigihanke läbiviimise ja valdkonna korraldamise
eest vastutab protokolliteenistuse ülem. Vajalikud eelarvelised vahendid planeeritakse iga
struktuuriüksuse alaeelarvesse.
33.
Struktuuriüksus võib riigihanke lepingu piires kalendriaasta jooksul oma eelarveliste
vahendite piires soetada meenetena kasutamiseks maksimaalselt 10 liiki erinevat toodet (st
tooted soetatakse hulgi ning standardsetena).
34.
Meenetena kasutatavad tooted peavad olema esinduslikud, sobima Kaitseväe
kuvandiga ega tohi olla ebakvaliteetsed. Alkoholi ei kingita.

VIII.

Arvestuse pidamine

35.
Hinnaliste kingituste (sh nimeline külm- ja tulirelv) ja teenetemärkide andmise üle
(isikupõhiselt)
peab
arvestust
ja
tagab
vastava informatsiooni
kajastamise
personaliandmebaasis ergutatava isiku ametikohajärgse üksuse personaliüksus.
Personaliandmebaasi kantakse täiendava informatsioonina: hinnalise kingituse ja
teenetemärgi nimetus ning ergutamise aluseks oleva teene või sündmuse lühikirjeldus.
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36.
Kingituste, meenete ja auhindade soetamise ja väljastamise üle peetakse arvestust
struktuuriüksuse üldosakondades, Kaitseväe peastaabis protokolliteenistuses. Arvestuses
kajastatakse muuhulgas kellele, mis hulgas ning millisel eesmärgil on meened, auhinnad ja
kingitused väljastatud ning võimalusel ka nende saajad.

IX.

Korra muutmine

37.
Käesoleva korra muudatusettepanekud esitada kirjalikult Kaitseväe peastaabi
personaliosakonnale.
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Lisa 1
Kaitseväe juhataja 21.03.2014
käskkirjaga nr 87 kinnitatud „Kingituste, auhindade, rinnamärkide ja meenete andmise ja soetamise kord Kaitseväes“ juurde

Hinnalise kingituse tegija
Rahaline
väärtus
kuni

PSÜ/väeliigi
ülem/keskalluvuseg
a struktuuriüksuse
ülem

Eelarvelisi vahendeid
käsutama volitatud
struktuuriüksuse ülem

Panus

KVJ

KVJ asetäitja
(al 01.08.2014)

350 €

oluline
panus
struktuuriüksuse/väeliigi
raames (ka missioonid,
sport)

+

+

+

+

II

650 €

oluline panus, mis omab
mõju väljapoole väeliigi/
keskalluvusega
struktuuriüksust

+

+

+

-

I

800 €

oluline panus, mis omab
mõju Kaitseväe-üleselt ja
/või väljapoole Kaitseväge

+

+

-

-

Klass

III
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