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KINNITATUD 

Kaitseliidu keskkogu 21.01.2023  

otsuse nr K-0-1/23/3735PR punktiga 5.6 

 

Kaitseliidu liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise 

kord 

 

Käesoleva korra eesmärgiks on määratleda Kaitseliidu liikmemaksu suurus, tasumise tähtaeg 

ja liikmemaksu vähendamise ning liikmemaksust vabastamisega seonduv. 

§ 1. Liikmemaksu mõiste 

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav 

solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.  

§ 2. Liikmemaksu suurus 

Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot. 

§ 3. Liikmemaksu tasumise tähtaeg 

(1) Kaitseliidu tegev- või toetajaliikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe 

kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. 

(2) Tegev- või toetajaliige peab liikmemaksu tasuma, vastavalt talle määratud määras, jooksva 

aasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks. 

(3) Liikmemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida: 

1) inimese nimi, kelle eest liikmemaksu tasutakse; 

2) allüksuse nimi, kuhu kuulutakse; 

3) aasta, mille eest tasutakse. 

(4) Liikmemaksu võib tasuda ka ettemaksuna, kuid siis tuleb näidata ära, mis aasta(te) eest 

tasutakse. 

(5) Juhul, kui tehtud ettemaksu perioodil tõstetakse liikmemaksu suurust, tuleb liikmel tasuda 

puudujääv summa. 

(6) Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata. 

(7) Iga allüksus peab liikmemaksude arvestust ise, märkides ära, mis aasta eest on tegev- või 

toetajaliige liikmemaksu tasunud. 

(8) Allüksuse juhatus on liikmemaksu tasumise osas aruandekohustuslik üldkoosoleku või 

allüksuse esindajatekogu ees. 

§ 4. Liikmemaksust vabastamine 

(1) Noorliige ja Kaitseliidu auliige on liikmemaksust vabastatud. 

(2) Liikmemaksust vabastamis otsustab allüksuse juhatus. 

§ 5. Liikmemaksu määra vähendamine 
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(1) Allüksuse juhatus, kuhu tegev- ja toetajaliige kuulub, võib liikme põhjendatud taotluse 

alusel: 

1) vähendada jooksva aasta liikmemaksu määra kuni 50%; 

2) vabastada jooksva aasta liikmemaksu tasumisest. 

(2) Põhjendatud taotlus, liikmemaksu määra alandamiseks või liikmemaksust vabastamiseks, 

tuleb allüksuse juhatusele esitada mitte hiljem kui üks kuu enne liikmemaksu tasumise 

tähtaega. 

(3) Allüksuse juhatus teeb liikmemaksu vähendamise või maksmisest vabastamise taotluse 

rahuldamise või mitterahuldamise kohta protokollilise otsuse. 

§ 6. Liikmemaksu kasutamise põhimõte 

(1) Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, kelle liige liikmemaksu tasus. 

(2) Liikmemaksu võib kasutada vastavalt Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kinnitatud 

riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale ning allüksuse üldkoosoleku või allüksuse 

esindajatekogu  poolt kinnitatud allüksuse omatulu eelarvele või allüksuse juhatuse otsusega. 

§ 7. Liikmemaksu võlgnevus ja sellest tulenevad tagajärjed 

(1) Liikmemaksu võlgnevuseks on, kui liige on jätnud oma liikmemaksu käesoleva korra 

paragrahvis 3 lõikes 2 märgitud tähtajaks tasumata. 

(2) Liikmemaksu võlgnevuse ajal on allüksuse juhatusel õigus kohaldada liikme suhtes 

Kaitseliidu kodukorra paragrahv 14 lõikes 1 sätestatud piirangut kuni liikmemaksu võlgnevuse 

likvideerimiseni. 

(3) Liikme poolt vähemalt kolme jooksva aasta eest liikmemaksu tasumata jätmisel, on 

allüksuse juhatusel õigus teha struktuuriüksuse pealikule ettepanek võlgneva liikme liikmesuse 

lõpetamiseks. 

§ 8. Rakendussäte 

Tunnistada kehtetuks järgmised keskkogu varasemad otsused liikmemaksu kohta: 

1) 25.05.2013 nr K-0.1-1/13/11192PR alapunkt 16 (liikmemaksu kehtestamine); 

2) 24.01.2016 nr K-0.1-1/16/2164PR alapunkt 4 (liikmemaksust vabastamise kord). 


