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Tegevusaruanne

Ülevaade 

 

2013.kalendriaasta oli Päästeliidu neljas tegevusaasta. Täieõigusliku päästeala vabatahtlike katusorganisatsioonina esindasime meie liikmete, 

laiemalt, kõigi vabatahtlike päästjate huvisid. Tehes selleks koostööd Siseministeeriumiga, Päästeametiga ja Politsei-ja Piirivalveametiga. 

2013.aastal laienes Päästeliidu liikmeskond. Kalendriaasta lõpuks oli Päästeliidu liikmeteks 75 ühingut ja vallavalitsust, mis pakkusid 

kõikvõimalikke päästealaseid teenuseid (maa-ja merepääste, ennetustöö, otsingud, esmaabi, koerapääste, tehnilised päästetööd). Aruande 

esitamise hetkel on Päästeliidu liikmeteks 82 ühingut (kokku 91 maapääste- ja 21 merepäästemeeskonda). 

 

1.         Läbiviidud tegevused 

 

Päästeliidu nõukogu koosolekud 

2013 aastal toimus 10 Päästeliidu nõukogu koosolekut. 

Koosolekute päevakorras olid järgnevad teemad: Sotsiaalne ettevõtlus ja ühingu omatuluteenimise võimalused; vabatahtliku päästeala ja 

Päästeliidu suurem nähtavus-tuntus ühiskonnas; kommunikatsioonijuhi tööle võtmine; merepäästega seotud teemad; tuletõrjesport ja 

noorsootöö; Päästeliidu arengukava koostamine; tavandi töörühma ja protokolliülema statuudid, töörühma tegemised; kommunikatsiooniplaan; 

Päästeliidu ja Päästeameti võimalikud koostööprojektid, Päästeliidu ja Päästeameti Hea Tahte Memorandum; nõukogu esimehe ja juhatuse  

valimine; koolitusüksuse ja kommunikatsiooni töögrupi moodustamine; Presidendi Kantselei ja kohalike omavalitsuste esindajate töökoosolekul 

osalemine; Riigikogu fraktsioonidega kohtumiste ettevalmistamine;  2013 aasta lepingu sõlmimine Siseministeeriumiga; 2014 aasta eelarve ja 

paljud muud teemad. 

 

27.04.2013 toimus Järva-Jaanis III Päästeliidu üldkogu. 

Päästeliidu järjekorras III üldkogu toimus 26.-27. aprillil Järva-Jaanis. Võõrustajaks oli  Järva-Jaani Tuletõrje Selts, kelle pealiku Tuve Kärneri 

juhendamisel tutvuti üldkogule eelneval õhtul kannatanu autost kätte saamiseks vajaliku tehnikaga, katsetati pulberkustuti efektiivsust põleva 

sõiduauto kustutamisel, lasti ennast läbi raputada tanketi maastikuläbivust proovile pannes. Üldkogule tulnute toitlustamise eest seisis hea 

Hüüru komando pealik Mati Leivategija. 

Üldkogul osales Päästeliidu 44 liidu liiget kas esindaja või volitatud esindajaga. 

Skypei teel lausus Siseministeeriumi poolt üldkogule parimad soovid kantsler Leif Kalev. Oma kõnes toonitas t vabatahtliku pääste olulisust 

turvalise elukeskkonna loomisel ja inimeste päästealaste teadmiste kasvul. 

Siseministeeriumi Pääste-ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Priit Laaniste rääkis oma ettekandes vabatahtlikele parema tehnika 

soetamise võimalustest lähiaastatel. Täpsemalt oli juttu EL-u abiprogrammist, mille käigus on võimalik hankida Eesti elukutselistele päästjatele 

hulk uut autotehnikat, kusjuures praegu kasutusel olevad autod antaks vabatahtlike käsutusse. 

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu rõhutas nii esindusorganisatsiooni olulisust kui vajadust vabatahtliku pääste tegevust enam esile tõsta 

ja inimestele tutvustada. Tammearu sõnul on oma töö meedias tutvustamine uute inimeste ja ühingute vabatahtliku päästega liitumiseks 

hädavajalik. 

Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland tegi  ülevaate 2012. aasta tegevusest ja majandusaastast. Revisjonikomisjoni liige Peeter Böckler kinnitas 

oma ettekandes, et revisjonikomisjon 2012 aasta aastaaruandes puudusi ei leidnud. 

Üldkogu kinnitas 2013 aasta majandusaastaaruande.  

Rait Killandi tutvustas 2013. aasta Päästeliidu eelarve struktuuri ning 2014. majandusaasta eelarve kavandit. 

Päästeliidu kommunikatsioonijuht Ants Raava rääkis liidu nõukogu tööst numbrites tõdedes, et töö nõukogus on ajamahukas. Näiteks 2012 

aastal kulus nõukogu koosolekutele ca 50 tundi. Ehk siis veidi rohkem kui töönädala jagu väga tiheda ajakavaga arutelusid kas perele, hobidele 

või uneaja arvelt. 

Filosofilisemate ettekannetega esinesid eelmise nõukogu liikmed Toomas Sillamaa, Andrus Kütt ja Rando Undrus. 

Peale ettekannete lõppu valiti salajasel hääletusel uus nõukogu. 

Nõukogu liikmeteks valiti : 

(Lõuna-Eesti esindaja): Rando Undrus 

(Põhja-Eesti esindaja): Rait Killandi 

(Lääne-Eesti esindaja): Tauno Tähe 

(Ida-Eesti esindaja): Toomas Sillamaa 

(merepääste): Andrus Kütt 

(üleriigiliste ühingute esindaja): Tarmo Oja 

(vabaliige): Toomas Roolaid 

Järgnes Päästeliidu eelmise juhatuse esimehe Tiit Kuuskmäe esitlus Päästeliidu, kui vabatahtlike katusorganisatsiooni rollist liikmete arvates.  

Vastanute arvates oli Päästeliidul oluline roll näiteks vabatahtliku pääste identiteedi kujundamisel kuid natuke  väiksem osa praktilistes 

küsimustes ,näiteks teenusestandardite väljatöötamisel , vabatahtlike eeskostjaks olemisel. 

Üldkogu viimase punktina kiideti heaks vabatahtliku pääste visioon aastani 2020. Tegemist on taasiseseisvunud Eestis esmakordselt 

vabatahtlike päästjate poolt koostatud visioonidokumendiga. Visioonis esitatu kirjeldab Eesti vabatahtlike päästjate arusaamu oma rollist ja 

ootusi päästeala arengusuundadele. 

 

02.11.2014 toimus Nelijärvel IV Päästeliidu üldkogu 

Päästeliidu järjekorras IV üldkogu toimus 01-02.11.2014 Nelijärvel. Võõrustajaks oli Aegviidu Päästeselts. Õhtul said vabatahtlikud tutvuda OÜ
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Rebella poolt pakutava päästetöödeks sobiliku tehnikaga ja OÜ Russtour  pakutavate tulekustutuspallidega. 

Üldkoosoleku avas Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi. Oma sõnavõtus ütles ta et tajub meeleolu positiivsemaks muutumist. Päästeliit 

arendab ennast organisatsiooniliselt mitte ei pea tegelema oma vajalikkuse tõestamisega. 

Samas puuduvad Päästeliidul vahendid 2014 aasta tegevusteks.  Siseministeeriumile esitatud Päästeliidu 2014 aasta eelarvetaotlus jäi 

rahuldamata. 

Järgmise punktina käsitles Rait Killandi vabatahtliku päästega  tegelevate ühingute 2014 aasta koostöölepinguid Päästeametiga. Tulenevalt 

vabatahtlike seltside esindajate ettepanekutest tutvustas Rait Killandi Päästeliidu positsioone läbirääkimisteks PA-ga. 

1.         Lisaks lepingute täiendustele loetles Rait Killandi aruteludes välja pakutud mõtteid, kuidas muuta vabatahtlike kaasamine ja koostöö 

päästetöödel efektiivsemaks. Päästeliidu poolsed ettepanekud Päästeametile: I astme koolitust korraldavad vabatahtlikud mitte Päästeamet . 

Tehniliselt võiks koolituse korraldust hallata Päästeliit, koolitajateks võiksid olla spetsialistid vabatahtlike päästjate hulgast. 

2.         Varapääste teenust osutavate ühingute kaasamine päästetöödele. 

3.         Spetsiifilistes teemades tugevad vabatahtlikud on valmis kutselistele päästjatele oma kogemusi jagama. 

Päästeameti vabatahtliku pääste koordinaator Rivo Salong, kes oli selleks ajaks ametis olnud kaks kuud, toetas I astme koolituste üle andmist 

vabatahtlikele. 

Oma töös lubas ta rõhuda kutselise päästega koostöö parandamisele ja suurema arvu ühisõppuste korraldamisele. Kiitis vabatahtlike ja 

kutseliste päästjate ühiste valvete ideed. 

Ettekandja Toomas Roolaid keskendus sotsiaalse ettevõtluse ja omatulu teenimise teemale. 

Esineja põhiväited: 

•           Kelle leiba sa sööd, selle laulu sa laulad. Oma nägemuste elluviimiseks on vaja oma vahendeid. 

•           MTÜ võib teenida omatulu ning kasutada seda põhieesmärgi elluviimiseks. 

Omatulu teenimine annab suurema vabaduse.  Lepingutega kaetakse valvesolekuks vajalikud väljaminekud. Lisaks sellele erinevad 

lepingutasud sõltuvalt komando asukohast. Seltside iseseisva joone säilitamiseks on vaja saada sissetulekuid ka mujalt. 

Päästeliit organsatsioonina peab leidma võimaluse omatulu teenimiseks. Olles rahastatud ainult riigieelarvest võib juhtuda, et: 

•           Päästeliidu tegevuseks ei leita enam vahendeid. 

•           Päästeliit tegeleb suurema osa ajast oma eelarvevajaduste tõestamise mitte sisulise tööga. 

•           Päästeliit on ettevaatlik oma liikmete huvide esindamises, juhul kui üks konflikti osapool on rahastamisega seotud riigiamet. 

Omatulu teenimiseks on erinevaid võimalusi. Esiteks kulude kokkuhoid läbi katusorganisatsiooni  (näiteks vabatahtliku pääste kindlustused- 

suurele hulgale teevad firmad paremaid pakkumisi). Teadmiste müük. 

          Omatulu teenimine on oluline seltside arenguks. 

•           Päästeliit saab omalt poolt mõelda ühisturustamise võimalustele (ühine andmebaas või kaubamärgi kasutamine). 

Tital Company  direktori Pavel Plitski ettekanne keskendus vabatahtliku pääste hetkeolukorrast ülevaate andmisele Ukrainas ja ettevõtte 

toodangu tutvustamisele. 

Sander Muhu, kes on tavandi töörühma liige, andis ülevaate tavandi töörühma tööst. Ta esitas üksikasjalise ülevaate vabatahtlike päästjate 

matusetavandist. 

Päästeliidu kommunikatsioonijuhi Ants Raava sõnavõtt keskendus sellele kuidas suurendada meediakajastuste arvu. 

Vabatahtliku pääste pildile saamiseks võib: 

•           Ise kirjutada kohalikesse vallalehtedesse. 

•           Pakkuda kajastamist vääriv teema välja Päästeliidus. 

•           Pakkuda huvitavad teemad välja otse ajakirjandusele. 

Hea artikli jaoks on vaja kaht asja: 

•           Huvitav või inimesi emotsionaalselt puudutav lugu 

•           Illustreerivad pildid 

 

Ühingute juhtide koosolekud regioonides 

2013 aastal toimus 4 ühingute juhtide koosolekut, mis toimusid: 

02.septembril Põhja regioonis. Rae, Ardu, Habaja,Alansi, Kaiu ja Vahastu komandode osavõtul. 

12.-13 septembril Lõuna regioonis. Kolga-Jaani, Rõngu, Sangaste, Karula, Tsooru, Rõuge, Mäe-Suhka, Saverna (vallas on kaks vabatahtlikku 

meeskonda), Kambja, Võnnus, Tartu (Lõuna-Eesti Reservpäästerühm), Laeva ja Palamuse komandode osavõtul. 

9.-10 . oktoobril Lääne regioonis. Kibuna (Lootuse küla), Nissi , Turba, Varbola, Laukna, Kõmsi ja Pärnu Jaagupi komandode osavõtul. 

19.-20. novembril Ida regioonis. Kadrina, Aasukalda, Jaama, Iisaku, Tudu, Roela, Avinurme, Piilsi, Pala, Kallaste ja Voore ühingute osavõtul. 

 

Kommunikatsioon 

18. aprillil võttis Päästeliit tööle avaliku konkursi korras Päästeliidu Kommunikatsioonijuhi Ants Raava isikus, kes on Aegviidu Päästeseltsi pealik. 

Tööleping temaga oli tähtajaline, lõpu kuupäevaga 31.12 2013. 

Ants, kes on läbilõhki vabatahtlik ja hästi kursis ka Päästeameti ja kutseliste päästjate tegemistega tegi kokkuvõttes head tööd. Lühikese aja 

jooksul rakendas ta oma teadmised ja kontaktid vabatahtlike katusorganisatsiooni Päästeliit tuntuse suurendamisse. 

Seitsme kuu jooksul saatis Päästeliit, Ants Raava juhtimisel välja 16 pressiteadet(osa neist koostöös Päästeameti ja Politsei-ja 

Piirivalveametiga), maapääste teemadel 42 artiklit, 15 raadiointervjuud/lugu, 2 intervjuud/lugu televisioonis ja merepääste teemadel 8 artiklit, 13 

intervjuud/lugu/saadet televisioonis. 

 

Koolitused 

Päästeliit korraldas 2013 aastal 2 meditsiinikoolitust, 3 I astme merepäästekoolitust, 3 II astme merepääste meeskonnavanema koolitust, 1 

JRCC staabiõppuse ja 1 JRCC tegevust tutvustava ürituse, 1 Merevalvekeskuse tegevust ja mereside võimalusi tutvustava ürituse, 

suitsusukeldumispäeva Väike-Maarja Päästekolledžis. 
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Kõik koolitused on toimunud erinevate ühingute meeskondade osalusel, mis muuhulgas on võimaldanud eri ühingute liikmetel üksteisega

tutvuda ja teiste tegevusest ülevaadet saada ning sellega koostööle alus panna. 

 

Merepääste 

2013 aastal osales Päästeliit koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga Vabatahtli ke päästeselt sidega sõlmitavate lepingute ja kulude hüvitamise

korra väljatöötamises. 

Tubli koostöö partneritega andis võimaluse asuda tsiviilõiguslikku lepingusse 10-l Päästeliidu merepäästega tegeleval ühingul ja Hea tahte

lepingusse samuti 10-l Päästeliidu merepäästega tegeleval ühingul. 

Möödunud aastani polnud Merevalvekeskuses  töötavatel inimestel kastutada sobivat andmebaasi, kuskohast kiiresti järele vaadata

õnnetuskohale kõige lähemal asetseva merepäästemeeskonna kontakt, vaadata mitme mehega on meeskond valves ning milline on nende

päästevarustus. Oluline informatsioon päästeoperatsiooni edukaks läbiviimseks Merevalvekeskusel seega puudus. 

Selleks arendas Päästeliit välja merepääste andmebaasi SAREST. Veebi- ja telefonirakendusena toimivas andmebaasis on kirjas valves olevad

vabatahtlikud merepäästemeeskonnad, nende reageerimise aeg, varustus ja palju muud.  Rakenduse suur pluss on see, et see on lihtsalt

kasutatav ja seda arendatakse pidevalt ning mõne aja möödudes võttis selle kasutusele ka Politsei ja Piirivalveamet ja Eesti Vabatahtlik Mere ja

Järvepääste. 

Päästeliit on rahvusvahelise merepääste föderatsiooni IMRF liige ja tasus 2013.aasta liikmemaksu. 

 

Projektitaotlused 

2013 aastal esitas Päästeliit projekti Vabaühenduste Fondi võrgustikuprojektide  taotlusvooru mahuga 100 000 eurot. Taotluse eesmärgiks oli

liikmetele koolitusreiside korraldamine  Euroopa Liidu riikidesse ja venemaale 2014 ja 2015 aastal, 2 lastelaagri korraldamine 2014 ja 2015

aastal, Päästeliidu reklaamklippide tootmine ja liikuva kontor-kampaaniabussi soetamine. 

 

Eraldise kasutamine 

Päästeliidul oli kasutada 2012 aastal kokku hoitud 16075,73 ja 2013 aastal Riigikogu poolt eraldatud 45000 Kokku 61075,73(2012 aastal 85900)

EUR 

Eraldist kasutati vastavalt lepingutes sätestatud kuluridadele. 

 

Kokkuvõte 

2013. aasta jooksul muutus Päästeliidu tegevus oluliselt operatiivsemaks ja professionaalsemaks. Kommunikatsionijuhi palkamine suurendas

planeeritult vabatahtliku pääste ja Päästeliidu nähtavust ühiskonnas.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 2 987 19 354  

Nõuded ja ettemaksed 2 756 3 087 2

Kokku käibevara 5 743 22 441  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 132 1 542 3

Kokku põhivara 1 132 1 542  

Kokku varad 6 875 23 983  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 5 407 4 213 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 200 19 136 5

Kokku lühiajalised kohustused 7 607 23 349  

Kokku kohustused 7 607 23 349  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 634 217  

Aruandeaasta tulem -1 366 417  

Kokku netovara -732 634  

Kokku kohustused ja netovara 6 875 23 983  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 511 427

Annetused ja toetused 61 936 73 161

Tulu ettevõtlusest 705 1 716

Kokku tulud 63 152 75 304

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -61 936 -73 161

Mitmesugused tegevuskulud -2 118 -1 316

Põhivara kulum ja väärtuse langus -464 -410

Kokku kulud -64 518 -74 887

Põhitegevuse tulem -1 366 417

Aruandeaasta tulem -1 366 417



8

Päästeliit 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 366 417

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 464 410

Kasum (kahjum) põhivara müügist 53 0

Kokku korrigeerimised 517 410

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 331 -3 074

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -15 742 -29 902

Kokku rahavood põhitegevusest -16 260 -32 149

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -507 0

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 400 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -107 0

Kokku rahavood -16 367 -32 149

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 19 354 51 503

Raha ja raha ekvivalentide muutus -16 367 -32 149

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 987 19 354
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 217 217

Aruandeaasta tulem 417 417

31.12.2012 634 634

Aruandeaasta tulem -1 366 -1 366

31.12.2013 -732 -732
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. 

Aruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. 

Raha ja rahavood

Bilansis kirje „Raha” sisaldab raha kassas ja pangas. 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, kus kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil, investeerimis-

ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Kahjum välisvaluutatehingutest on kajastatud kasumiaruandes kirjel „Finantskulud”.

Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult

ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlus bilansikirjel “Ostjatelt laekumata arved” vähendusena ning vastavat kulu kasumiaruande

kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”. Aruandeaastal ebatõenäolisi laekumisi ei olnud.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. 

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele

võtmise hetkel kantakse 100%-lt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni

arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir    320
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Päästeliit 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 596 596

Ostjatelt laekumata arved 596 596

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 860 1 860

Ettemaksed 300 300

Tulevaste perioodide kulud 300 300

Kokku nõuded ja ettemaksed 2 756 2 756

 

 31.12.2012 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 47 47

Ostjatelt laekumata arved 47 47

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 740 2 740

Ettemaksed 300 300

Tulevaste perioodide kulud 300 300

Kokku nõuded ja ettemaksed 3 087 3 087
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Päästeliit 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2011  

Soetusmaksumus 2 048 2 048 2 048

Akumuleeritud kulum -96 -96 -96

Jääkmaksumus 1 952 1 952 1 952

  

Amortisatsioonikulu -410 -410 -410

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 2 048 2 048 2 048

Akumuleeritud kulum -506 -506 -506

Jääkmaksumus 1 542 1 542 1 542

  

Ostud ja parendused 507 507 507

Amortisatsioonikulu -464 -464 -464

Müügid -453 -453 -453

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 2 555 2 555 2 555

Akumuleeritud kulum -1 423 -1 423 -1 423

Jääkmaksumus 1 132 1 132 1 132
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Päästeliit 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 310 310   
Maksuvõlad 3 449 3 449   
Muud võlad 1 648 1 648   

Muud viitvõlad 1 648 1 648   
Kokku võlad ja

ettemaksed
5 407 5 407   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 066 1 066   
Maksuvõlad 2 740 2 740   
Muud võlad 407 407   

Muud viitvõlad 407 407   
Kokku võlad ja

ettemaksed
4 213 4 213   

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2011 Saadud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Päästeameti toetus 22 296  -21 742 554

Siseministeeriumi toetus (lep. 7-4133-1) 28 000  -27 715 285

Siseministeeriumi toetus (lep. 7-4/211-1)  42 000 -23 703 18 297

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 50 296 42 000 -73 160 19 136

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
50 296 42 000 -73 160 19 136

 

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Päästeameti toetus 554  -408 146

Siseministeeriumi toetus (lep. 7-4133-1) 285  -285  
Siseministeeriumi toetus (lep. 7-4/211-1) 18 297  -18 297  
Siseministeeriumi toetus (lep. 7-4/540-1)  45 000 -42 946 2 054

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 19 136 45 000 -61 936 2 200

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
19 136 45 000 -61 936 2 200
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Päästeliit 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 31 007 18 616

Sotsiaalmaksud 10 547 6 423

Kokku tööjõukulud 41 554 25 039

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 75 65

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

ei ole 0 0
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