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Päästeliit 

2015. aasta tegevusaruanne 

Ülevaade 

2015┻ kalendriaasta oli Päästeliidu kuues  tegutsemisaasta. Päästeala vabatahtlike 
katusorganisatsioonina esindasime meie liikmete┸ laiemalt┸ kõigi vabatahtlike päästjate, 

huve.  Tehes selleks koostööd vabatahtlike päästeala ühingutega┸ Abipolitseinike Koguga┸ 
Naabrivalvega, Kodukandi, omavalitsusliitudega, Päästeametiga┸  Politsei-ja 

Piirivalveametiga, Siseministeeriumiga ja paljude teiste organisatsioonidega. 

2015┻aastal laienes Päästeliidu liikmeskond┻ Kalendriaasta lõpuks oli Päästeliidu liikmeteks 
104 ühingut ja vallavalitsust┸ kes haldavad じく pääste- ja ennetustööga ゅVPKょ ning げぐ 
merepäästega ゅMPょ tegelevat meeskonda┻ Lisaks neile on Päästeliidul ざ üleriigilise 
tegevuspiirkonnaga liiget ja げ toetajaliiget┻ Päästeliidu auliige on Eesti Tuletõrjeliit┻ Kokku 
on Päästeliidus vabatahtliku päästealaga tegelevaid inimesi ligikaudu 3000. 

Võrreldes けくぐ4 aasta lõpu seisuga kasvas Päästeliidu liikmeskond し liikme võrra┻ 

 

Läbiviidud tegevused   

 

Päästeliidu nõukogu koosolekud 

けくぐこ aastal toimus し Päästeliidu nõukogu koosolekut┻ 

Koosolekute päevakorras olid järgnevad teemad┺ 

2015 aasta Siseministeerimiga ja Päästeametiga sõlmitud lepingutega seonduv, Tuleohutus 

spetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete kutsekomisjoni töös osalemine┸ infobaasi VP-EST 

arendamisega seonduv┸ toetajatega ja sponsorlusstrateegia väljatöötamisega seonduv, 

üldkogude korraldamisega seonduv┸ けくぐご ja 2016 aasta tegevuste planeerimine, vormide ja 

aumärkide statuudi väljatöötamine┸ CV) )) etapi väljatöötamine┸ riietuse ühishanked┸ 
kodanikukaitse seis eestis ja vabatahtlike päästjate roll selles, kiirabitehniku koolitus 

vabatahtlikele, projektikirjutamise koolitusega seonduv, KIK projekti elluviimine, piduliku 

vormi, vaba-aja riietuse ja varustuse koti väljatöötamine┸ seljalaudade hange┸ koostöö 
lepingu sõlmimine Tallinna linnaga┸ Riigikogu vabatahtlike päästjate toetusgrupiga 
kohtumised, varustuse hangete põhimõtete väljatöötamisega alustamine┸ sponsorluse- ja 

kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisega alustamine┸ けくぐさ aasta veebruarisse 
planeeritud riigikogu visiidi ettevalmistamine jne. 

 



Üldkogud 

27-28.03.2015 Päästeliidu üldkogu MS Victoria pardal 

Päästeliidu järjekorras VIII üldkogu toimus  ‶Päästeliidu Päästeingli╉ MS Victoria pardal.  

Üldkogu päeval oli esindatud ごぐ Päästeliidu liiget┻ 

Üldkogule eelnesid けざ┻märtsil ühistegevused , M/S Victoria kapten tutvustas laeva. )gaühel 
oli võimalus tutvuda silla ja mootoriruumidega. 

Üldkogul puudutati järgmisi teemasid: 

ぐ┻ Päästeliidu aastaaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. 

け┻ Vabatahtlike teenetemärgid ja paraadvorm läbi aegade┻ Sander Muhu 

Teenetemärkide komisjoni töö korraldusest┻ Toomas (enk 

Anti üle teenetemärgid järgmistele isikutele┺ 

Sarapuu Ragnar┸ (oolsusmärk (õbemedal 

Rohi Valdur, Kuldrist II liik 

Vokk Alfred, Kuldrist I liik 

Adler Ants, Kuldrist II liik 

げ┻ Sponsorlus ゅPäästeliidu けくぐご┻ aasta sponsorid┸ sponsorluspõhimõtted┸ sponsorrahade 
kasutamise põhimõtted ja hankedょ┻ Rait Killandi 

こ┻ Päästeliidu ja ))Z) Kindlustusmaakler  koostöö┻ Vabatahtlike tulekustutustehnika ja isikliku 
vara kindlustamine. Toomas Sillamaa 

5. VPK lepingud 2015 

2014. Kirnas, Puurmani vallas toimunud üldkogul nõukogule antud suuniste täitmisest andis 
ülevaade Rait Killandi. 

 

13-14.11.2015 Päästeliidu üldkogu 

Päästeliidu IX Üldkogu toimus Lääne-Virumaal┸ Kulina külas┸ Barto Puhkemajas. Osalesid 70 

ühingu esindajad┸ kokku ligi 90 inimest. 

Üldkogule eelnesid ぐげ┻novembril ühistegevused järgneva programmiga┺  

-Stiilne tulemine kogunemine Rakveres┸ Põhjakeskuse juurest 



-Tehnika ja varustusega tutvumine.  II korrusel oli võimalik näha vormi ja vaheriietuse 
näidiseid┻ 

-Tutvumisring. Maja peremehe Kaido (öövelsoni tervitussõnad┻ Riigikogu vabatahtlike 
päästjate toetusgrupi tervitussõnad-Artur Talvik, Madis Milling 

-Tehti tööd gruppides┺ ｋMilleks on teile┸ teie ühingule┸ on vaja   Päästeliitu╉ ja  ‶Milleks on 
riigil vaja Päästeliitu╉  

-2015 aasta lepinguga seonduvad ettepanekud. 

Üldkogul puudutati järgmisi teemasid┺ 

1. Eelmise õhtu töögruppide töö kokkuvõte┻ 
2. M-GIS/E-pääste tehnilised lahendused┻ Peeter Mahon 

3. )nfosüsteemi koolitus-Tanel Järvet 

4. Päästja kutse-Margus Möldri 
5. Vabatahtlike koostööõppuste kokkuvõte-Andrus Kütt┸ Margus   Möldri┸ Tauno Tähe 

6. (oolsusmärkide üleandmine 

Valvi Väli┸ Kuldrist )) liik 

Tuve Kärner┸ Kuldrist ) liik 

Rein Areng┸ (õbemedal 
Vello Virks, Kuldrist II liik 

7. MTÜ ESTSAR otsingugrupi tutvustus 

 

Sponsorlepingud 

げく┻märtsil けくぐご sõlmiti AS Tallink Grupiga sponsorleping┸ kehtivusega kolm aastat┻ Tallink 
Grupist sai Päästeliidu kuldsponsor ehk ‶Päästeingel╉┻ 

けく┻ märtsil けくぐご sõlmiti AS Tallinna Sadama ja Päästeliidu vahel üheaastane koostööleping┻ 

けくぐご aastal toetas Päästeliitu OÜ Luboil ja Iizi Kindlustusmaakler 

 

Siseministeeriumiga sõlmitud Riigieelarvelise eraldise kasutamise LEPINGU nr. 7-

4/1231-ぐ täitmisest 

Elluviidud tegevuste lühikirjeldus┺ 

ぐ┻ Päästeliit edendas 2015 aastal  liikmete vahelist suhtlust ning koostööd┻ Seda on tehtud 
koolituste┸ seminaride┸ töönõupidamiste┸ suvepäevade┸ ennetusürituste raames ja muul 
moel.  



2┻ Päästeliit innustas päästeühinguid osalema suuremas mahus ennetustöö alastes 
tegevustes┻ Ennetustöö tulemusrikkamaks läbiviimiseks on tehtud koostööd Politsei-ja 

Piirivalveameti ametnikega. Tähtis on märkida┸ et seni ennetustööl osalejatele kulusid  ei 

PPA poolt ei hüvitata┻ 

Suuremamahulisele ennetustööle innustamine on toimunud läbi PPA Põhja kordoni 
ennetusüritustele kaasamise ja hea koostöökogemuse jagamine teiste piirkondadega┸ et 
innustada neid oma regioonis tihedamat koostööd tegema┻ 

Päästeliit rõhutas pidevalt, kohtudes liikmeega või telefonivestluste käigus┸ 
ennetustegevuse tähtsust┻ 

3. Päästeliit vahendas liikmesorganisatsioonide ja teiste vabatahtlike päästeühingute 
seisukohti Päästeliidu veebilehel ja FB-lehel. 

4┻ Päästeliidul oli 2015 aastal merepääste tegevusplaan┻  

5┻ Päästeliit suunas ühingu esindajatega kohtumistel ja telefonivestlustes tähelepanu selle, 

et nende ühingute liikmed mis on Politsei-ja Piirivalveametiga tsiviilõiguslikus lepingus ning 
on läbinud ) astme koolituse┸ oleksid esitatud tunnustamisele. 

6┻ Päästeliit suunas ühingu esindajatega kohtumistel ja telefonivestlustes tähelepanu 
sellele┸ et need ühingud mis on Politsei-ja Piirivalveametiga tsiviilõiguslikus leppes┸ omaksid 
ligipääsu SAR-EST andmebaasile ning sisestaksid pidevalt oma reaalset valmisoleku infot. 

7┻ Päästeliit esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluse vabatahtlikele 

projektitaotluse ｋPäästeliidu liikmetest vabatahtlike päästekomandode 
reostustõrjevõimekuse loomineｋ ja saanud sellele rahastamisotsuse. 

Loetelu 2015 aasta II poolaasta tegevustest: 

11. juulil toimunud Kuusalu valla merepeol osaleti koos Juminda Poolsaare Korrakaitse 

MTÜ-ga┻ Kohaletulnutele tehti veeohutusalast ennetustööd┻ 

ぐし┻juulil toimunud Tallinna Merepäevadel tehti vee- ja tuleohutusalast ennetustööd 
koostöös Purtse SAR vabatahtliku ja Politsei-ja Piirivalveameti töötajatega┻ 

ぐ┻ augustil toimunud Kostiranna Mõisamängudel Saviranna Külas osales Päästeliit vee-ja 

tuleohutuse teemalise ennetustelgiga┻ Koostööpartneriks oli Politsei-ja Piirivalveamet. 

21.augustil toimus Ida-Virumaal Purtses TROSS) teemaline ümarlaud ぐし merepäästeühingu 
osavõtul┻ Kokku osales けさ inimest┻ Kohtumise eesmärgiks oli merepäästega tegelevatele 
isikutele vabatahtlike poolt pakutava teenuse ideeraamistik, struktuur ja muu asjasse 

puutuv. 



けじ┻augustil toimunud Keila valla päevadel osalesid Päästeliidu initsiatiivil Lohusalu 
Päästeseltsi vabatahtlikud vee-ja tuleohutuse teemalise tegevusega┻ Ennetustelk oli väljas 
koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga. 

2-さ┻september osales Päästeliit CT)F delegaatide Assambleel┻ Päästeliidu poolt osalesid Ülo 
Pärtel ja Kaido Taberland┻ Päästeameti poolt oli kolmandaks eesti päästeala esindajaks 
Heiki Soodla┻ Assambleest osavõttu hindab Päästeliit väga kõrgelt┻ Lisaks suurepärastele 
kontaktidele erinevate maade päästeorganisatsioonide esindajatega oli igati kasulik näha-

kuulda arengutest päästealal maailma eri paigus ja tehnoloogilise-tehnilise arengu 

suundumustest osa saada. 

し┻ septembril allkirjastati koostööleping Tallinna linnaga┻ Koostöölepingu eesmärgiks on 
linnale oluliste ohutusalaste kitsaskohtade lahendamine koostöös vabatahtlike päästjatega┻  

11.septembril toimus neljapoolne kohtumine PL-PPA-SIM-VAMEP vahel. 

ぐじ┻septembril Mustamäe Päeva raames toimunud ennetusüritusel osalesid Päästeliidu 
eestvedamisel (üüru VPK vabatahtlikud päästetehnika ja ennetusmeeskonnaga┻ Ürituse 
koostööpartneriks oli Politsei-ja Piirivalveamet. 

20-けぐ┻septembril toimus ühingute juhtide külastusvisiit Saaremaale┻ Kahe päeva jooksul 
külastati Torgu, Pihtla, Karala, Valjala, Tagavere, Muhu, Nasva vabatahtlikke. Kohapeal 

arutati kitsaskohti kandi päästealases tegevuses ja võimalikke lahendusi Päästeliidu 
kaasabil┻ Torku VPK pelikule Luule Adussonile anti üle teenetemärk Kuldrist ) järk┻ 
Tseremoonia juures viibisid Hillar Lipp,(Nasva SAR) Rait Killandi, Luule abikaasa ja Kaido 

Taberland. 

けけ┻septembril osales Päästeliit Lennusadamas toimunud Merekultuuriaasta けくぐさ 
korraldustoimkonna ajurünnakul┻ Eesmärgiks oli vabatahtliku merepääste rolli ja panuse 

leidmine Merekultuuriaasta けくぐさ programmis ja ideede väljapakkumine┻ 

22. septembril toimus PL-S)M vaheline liidu rahastamise teemaline arutelu Päästeliidu 
kontoris. 

げ┻ oktoobril osales Päästeliit Pelgulinna Päevadel ennetustegevusega lastele┻ 

9.oktoobril osales Päästeliidu esindus Tallinnas toimunud merepäästeõppusel┻ 

16.oktoobril toimus PL-Tallinna linn-PäA töökohtumine┻ Kohtumise eesmärgiks oli Tallinna 
linnavalitsuse ja Päästeameti jaoks Tallinnas eksisteerivate ohutusalaste kitsaskohtade 
kaardistamine ja neile lahenduse leidmine koostöös vabatahtlike päästjatega 

20.oktoobril kohtus PL esindus Riigikogu vabatahtlike toetusgrupiga. 



20. oktoobril tutvusid PL, Naabrivalve, Abipolitseinike Kogu ja teised osapooled 

vabatahtlikele ja laiemale üldsusele mõeldud infotehnoloogiliseゅÄPPょ rakendusega 
Sorainen Advokaadubüroos┻  

23-けこ┻oktoobril toimus hooajalõpu merepäästeseminar Pärnumaal Ojako puhkekeskuses. 

Kus Kaido Taberland tegi ka Pääästeliidu tegemistest ettekande┻ 

けこ┻oktoobril toimus Järva-Jaanis Projektikirjutamise koolitus. 

29.oktoober-ぐ┻november osales Päästeliidu esindajana Rait Killandi osa )MRF 
aastakonverentsist Ahvenamaal 

け┻novembril toimus merepäästeteemaline töönõupidamine Siseministeeriumis 

4-ご┻novembril osales PL juhatuse liige Kodukant MTÜ poolt korraldatud vabaühenduste 
koostööseminaril Raikküla vallas┻ 

11-ぐけ┻novembril osales Päästeliit PÄA koordinaatorite motivatsiooniseminaril┻ 

ぐけ┻novembril osales PL liidu sponsori Tallink aastalõpu tänuüritusel┻ 

13-ぐこ┻novembril toimus PL üldkogu┻  

24.novembril osales PL ennetusüritusel lastehaiglas┻ Abijõuna olid kohal ka Viimsi SAR ja 
Rannamõisa Laevaselts vabatahtlikud┻ Ürituse koostööpartneriks oli Politsei-ja 

Piirivalveamet. 

けご┻novembril toimus töökoosolek Politsei-ja Piirivalveametis. 

26.novembril toimus PL K)K reostustõrjeprojektiga seonduv töökohtumine PÄA JA PPA 
reostustõrjesetsialistide osavõtul┻ 

けし┻novembril võttis Päästeliit osa Vabatahtliku Reservpäästerühma aastalõpupeost┻ 

けし┻novembril toimus Järva-Jaanis Projektikirjutamise koolitus.  

2. detsembril toimus PL sponsori Tallink strateegia ajurünnak┻ Sinna olid kaasatud erinevate 

alade koostööpartnerid┻ 

さ┻detsembril osales PL MTÜ Kodukant poolt korraldatud vabatahtlike tunnustamisüritusel┻ 

9.detsembril toimus MTÜ Kodukant teemagrupi koosolek 

14. detsembril toimus Siseministeeriumis kommunikatsioonisõnumite teemakoosolek 

ぐさ┻detsembril võeti vastu Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 10 liikmeline delegatsioon. 

Lisaks Päästeametis toimunud eesti päästeala põhjalikule tutvustusele saadi osa ka Rae 
VPK tegevusvõimest ja varustusest┸ tutvuti kohalike vabatahtlikega. 



ぐざ┻detsembril toimus töökoosolek Linnalabor MTÜ esindajatega┻ Koosoleku sisuks oli 

vabaühenduste parem koostöö ja kitsaskohad nende tegevuses. 

ぐざ┻detsembril toimus töökoosolek Päästeliidu koostööpartneriga ))Z) Kindlustusmaakler. 

ぐざ┻detsembril toimus Voore VPK jõulupidu ┻ Päästeliidu esindaja oli sellel esinduslikul 
pidulikul üritusel kohal Kaido Taberland┻ 

Elluviidud tegevuste taotletud eesmärk┺ 

Päästeliidu poolt ellu viidud tegevused täitsid järgmisi eesmärke┺ 

ぐ┻ Päästeliidu kui vabatahtlike päästjate katusorganisatsiooni arendamine┻ 

け┻ Vabatahtliku päästeala populaarsuse suurendamine ühiskonnas 

3. Liikmesorganisatsioonide vabatahtlike koolitamine. 

こ┻ Liikmesorganisatsioonide ja vabatahtlike vahelisele vahetule suhtlusele ja koostööle 
innustamine. 

ご┻ Vabatahtlikele eesmärgipäraseks tegevuseks vajaliku varustuse ja tehnika soetamine. 

 

Päästeametiga sõlmitud Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu nr ごげML täitmine 

Varustuselementide väljatöötamisest┸ varustuse hangetest ja koolituste läbiviimisest┻ 

Lepinguliste tegevuste eesmärk eesmärk┺  

Päästeliidu liikmete oskuste┸ teadmiste┸ reageerimisvõimekuse┸ motivatsiooni ja 
ühtsustunde suurenemine┻ Päästeliidu tegevusest parema ülevaate andmine ja kogemuste 
vahetamine liikmete ja partnerite vahel. 

Päästeliit viis lepinguperioodi jooksul läbi järgmised tegevused┺ 

1. Päästeliit osales ja esitas ettekande neljal Päästeameti vabatahtlikele päästjatele  
korraldataval teabepäeval┻ 

2. Päästeliit korraldas け praktilist projektide kirjutamise seminari  erinevate 
projektitaotluste meetmetele┻ Koolitused toimusid けこ┻oktoobril Järva-Jaanis ja 

28.novembril Tallinnas.  

3. Päästeliit töötas välja vabatahtlike päästjate esindusvormi┻ Selle tootmiseks 
pidasime läbirääkimisi ご ettevõttega┻ (innapakkumise esitasid┺ 

Pambu OÜ┸ komplekti hindゅkuub ja püksidょ-375.-+km 

Profline AS, komplekti hind-297.-+km 



JustこU OÜ┸ komplekti hind-503.- 

Mans World OÜ┸ komplekti hind けぐし┻-+km 

Esindusvormi valmistajaks valisime Mans World OÜ┻ Telliti さご komplekti esindusriietust┻ 

4. Päästeliit kujundas Päästeameti tööriietust kasutades vabatahtlike päästjate 
ennetustöö ja vaba-aja vormi.  

Päästeliit pidas riiete tootmiseks läbirääkimisi kolme ettevõttega┻ (innapakkumise esitasid┺ 

Profline OÜ┸ komplekti hindゅpüksid traksidega ja softshellょ-151,75+km 

Pambu OÜ┸ komplekti hind-147.-+km 

)mage Wear AS┸ ei teinud Päästeliidu idaakavandite järgi valmistatavale riietusele 

hinnapakkumist┻ Pakuti )mage Wear OÜ laotooteid┻ 

Ennetustöö ja vaba-aja vormi valmistajaks valisime Pambu OÜ┻ Telliti ぐさぐ komplekti 
riietust. 

5. Päästeliit kujundas OÜ Galvi-Linda poolt toodetava patrullkoti baasil vabatahtlike 

päästjate varustuse koti┻ Vabatahtlikele päästeühingutele telliti 82 seljakotti 

 

6. Veepäästevarustuse hankimiseks esitas Päästeliit hinnapäringud kolmele 
ettevõttele┸ sooviga osta vabatahtlikele päästeühingutele seljalaudu koos 
kinnitusrihmade ja kaelalahasega. 

Hinnapakkumise esitasid: 

Maidor OÜ┸  けく komplekti hind -4417.-+km 

Saarik┃co OÜ┸ けく komplekti hind-5738.-+km 

)nterfire OÜ┸ けく komplekti hind-5637.-+km 

Päästevarustuse komplekti tarnijaks valisime Maidor OÜ 

7. Päästeliit korraldas liikmete seas konkursi vabatahtlikele kootööõppuste 
korraldamiseks┻ 0ppused olid mõeldud ainult vabatahtlikele eri piirkondades けくぐご 
aasta jooksul┸ eesmärgiga pakkuda vabatahtlikele võimalust sündmusele 
reageerides koostööd teha┸ saada kogemus erinevustest tehnika ja oskuste tasandil┻ 
0ppuste lisandväärtuseks oli tihedam koostöö vabatahtlike ja teiste reageerivate 

üksuste vahel ja selgus varustuse erisuste osas┺ osatakse teha vajalikke täiendusi-
muudatus┸ et oma piirkonna vabatahtlikega oleks sündmusel koostöö võimalik ning 
operatiivne. Koolitustele kaasati Päästeameti┸ Politsei-ja Piirivalveameti ning teiste 

asutuste spetsialiste. 



0ppuste korraldamiseks esitasid pakkumised kolm päästeühingut┺ 

Purtse VPK 2000.- 

Puurmani VPK 2500.- 

Hanila VPK 1500.- 

8. Päästeliit töötas välja vabatahtlike päästjate tegevuse jaoks sobiva riietuse ja muu 

varustuse lõiked ja kujundused┸ samuti neile kantavate kirjade ja logode 
kasutusreeglid. 

Sellesse protsessi kaasati OÜ Reklaam ja Meedia┻ See on ettevõte mis on välja töötanud 
Päästeliidu kuvandiraamatu ) etapi┻ 

Riietuse, koti jms kujunduse väljatöötamiseks sõlmiti Autoriõiguste loovutamise ja litsentsi 
leping kunstnik Madis Nurmsiga. 

Ülal mainitud teenuse osutajate töö tulemusena valmisid Päästeliidu kuvandiraamatu )) 
etapp ja riietuse ning nende juurde kuuluvate detailide ideekavandid. 

Tegevuste tulemus┺ Tegevuste tulemusena on Päästeliit saanud pakkuda vabatahtlikele 
vajalikke oskusi ja teadmisi ning reageerimiseks ja ennetustööks vajalikku varustust┻ 
Vabatahtlike motivatsiooni ja eneseteadvust tõstab praktiline ja vabatahtlikku päästet 
visuaalselt rõhutav riietus ja muu varustus┻ 

Toetuse kasutamisega seotud tegevused ja kulutused: 

Kulude liik      Kulude summa   

Esindusvorm      6000  

Vaheriietus      30000  

Varustuse kott     10000  

Veepäästevarustus     5300,40  

Piirkondlikud vabatahtlike koostööõppused 6000  

Riietuse┸ koti jms kujunduse välja töötamine 2965,80  

   

Kokku       60266,20 

 

 



Projektitaotlused  

1. Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projektitaotluse ‶Päästeliidu 
liikmetest vabatahtlike päästekomandode reostustõrjevõimekuse loomine╉┻ 

Projektitaotlus, mis esitati 2015 jaanuaris, sai rahastamisotsuse 9.juunil 2015 aastal. Projekti 

otsustati rahastada vähendatud mahus so┻ 123 500.- (taotluses 335 000.-) 

Päästeliit viis けくぐご aastal läbi projekti ‶Päästeliidu liikmetest vabatahtlike 
päästekomandode  reostustõrjevõimekuse loomine╉ riigihanke lihthankena┻ Sellele eelnes 
tehniline eeltöö parimate võimalike lahenduste leidmiseks┻ 

9.detsembril esitati leping KIK-le allkirjastamiseks. 

2. KYSK, Tugitegevuste rahastamine 

Eesmärk┺ )nfosüsteemi loomine VPK-dele ja vabatahtlikele. Eelarve 11 000 EUR 

Infobaas VP-EST valmis 2015 aastal, selle kasutamise koolitused toimusid 14 novembrid 

sügisesel üldkogul ja けし┻novembril┻ 

Projekti lõpparuanne esitati rahastajale 2015 aasta detsembris. 

 

Merepääste 

けくぐご aasatal kasvas Päästeliidu liikmete┸ mis tegelevad merepäästega┸ arv け võrra┻ Kokku 
on selliseid ühingus Päästeliidus げぐ mere-┸ järve- ja veepäästega tegelevat ühingut kokku 37 

SAR meeskonnaga. 

Päästeliidu liikmesorganisatsioonide ja Politsei-ja Piirivalveameti koostöö tulemusena 
sõlmis tsiviilõigusliku けくぐご aastal lepingu こ ühingutゅけくぐげ aastal ぐく┸ けくぐこ aastal しょ┻ (ea tahte 
lepinguga on seotud こ Päästeliidu merepäästega tegelevat ühingut┻ 

2015 aastal korraldati kaks ) astme ja üks )) astme merepäästekoolitus ning kaks ROC 
raadioside koolitust┻ Koolitused viidi läbi koostöös Revali Merekooliga┻ けげ vabatahtlikku 
said I astme, 9 II astme ja 15 ROC raadioside koolituse. 

けくぐご aastal arendas Päästelliit merepääste andmebaasi SAREST. 

Päästeliit on rahvusvahelise merepääste föderatsiooni )MRF liige ja tasus けくぐご┻aasta 
liikmemaksu. 

 

 

 



Teenetemärkide komisjoni töö ülevaade 

2くぐご┻ aastast hakkasid Eesti Tuletõrje Liit ja Päästeliit anda ühiselt välja päästeala 
vabatahtlike ajaloolisi teenetemärke┻ Teenetemärkide komisjon koosneb kahest Eesti 
Tuletõrje Liidu esindajast ja kahest Päästeliidu esindajast┻ )sikuliselt on nendeks praegusel 

hetkel Jaak Laanisto┸ Toomas (enk┸ Kaido Taberland ja Tiit Kuuskmäe┻ Kehtestasime neli 
taotlusvooru┺ ぐご┻ jaanuar┸ ぐご┻ aprill┸ ぐご┻ juuli ja ぐご┻ oktoober┻ Käesoleval aastal on järgmiseks 

taotlusvooruks 15. aprill. 

けくぐご┻ aastal otsustas teenetemärkide komisjon anda saabunud taotluste alusel välja ぐぐ 
Kuldristi )) järgu teenetemärki┸ げ Kuldristi ) järgu teenetemärki┸ け hõberisti┸ げ hõbemedalit┻ 
Vabandame┸ et algselt lubatud aastakäigu märkide väljaandmise plaan ei ole seni täitunud┻ 
Kuigi aastakäigu märgi statuut enne ぐじこく┻ aasta okupatsiooni kinnitati┸ ei antud neid märke 
kunagi välja┸ mistõttu puudub meil tänaseks ka vastav näidis┻ Praeguseks oleme saanud küll 
さ taotlust┸ kuid nende läbivaatatus on viibinud kuniks saame aastakäigu märgi 
ideekavandile koostöös kunstnike┸ nõukogu ja märgi tootjatega joone alla┻ Seni me uusi 
aastakäigu märgi taotlusi vastu ei võta┻ 

Mõni sõna teenetemärkide hindadest ühingutele┻ Vastavalt hinnapakkumistele on hinnad 
koos käibemaksuga järgmised┺ (õbemedal ぐけ┸くくｓ┹ Kuldmedal ぐげ┸けくｓ┹ (õberist ぐさ┸しくｓ┹ 
Kuldrist ぐし┸くくｓ┹ Suur Kuldrist こけ┸くくｓ┻ Teenetemärgi maksumuse tasumist eeldame 

kandidaadi esitanud ühingult┻ 

Võib tõdeda┸ et Eesti Tuletõrje Liidu ja Päästeliidu koostöö teenetemärkide väljaandmisel 
on olnud edukas┻ Teenetemärkide komisjoni plaan käesolevaks aastaks on seotud 
teenetemärkide infosüsteemi loomisega┸ mis võimaldaks taotlejatele pakkuda 
internetipõhist ankeedivormi┸ avalduste tõhusamat läbivaatamist ning registri pidamist┻  

 

Eraldised Päästeliidule 

Päästeliidu ja vabatahtliku päästeala arendamiseks kasutati  けくぐご aastal järgmisi 
vahendeid: 

Siseministeeriumilt Päästeliidu tegevustoetus 38 000.- (2014 aastal 40 000.-, 2013 

aastal 61 075.- , 2012 aastal 85 900.- ) 

Riigikogu eraldis varustuse ostmiseks ja koolitusteks, leping Päästeametiga さく 000.- 

Tallink Grupp AS vabatahtliku päästeala areguks 30 000.- 

Tallinna Sadam AS vabatahtliku päästeala arenguks 10 000.- 

Luboil OÜ vabatahtliku päästeala arenguks 1000.- 



 

Kokkuvõte 

けくぐご┻ aasta oli┸ tänu kasutada olnud rahalistele vahenditele, tulemusterohke. Kuigi 

tegevustoetus ja Riigikogu eraldis laekusid Päästeliidule aasta こ  ja ご kuul jõudsime võetud 
kohustused napi し kuuga täita┻ 

Tänu Päästeliidu ja kogu vabatahtliku päästeala toetajatele┸ Tallink Grupp┸ Tallinna Sadam┸ 
Luboil, Iizi Kindlustusmaakler┸ muutusime märgatavalt tugevamaks┻ Suutsime näidata 
käegakatsutavaid tulemusi meie liikmetele ja partneritele. 

Vabatahtliku pääste tugevuse võti seisneb meie kõigi koostöös ja võimes leida toetajaid┿ 

 ‶Jumala auks ja Ligimese kaitseks╉┿ 

 



15

Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 17 448 535  

Nõuded ja ettemaksed 2 058 6 393 2;4

Varud 6 850 6 850 3

Kokku käibevara 26 356 13 778  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 658 781 5

Kokku põhivara 1 658 781  

Kokku varad 28 014 14 559  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 15 696 5 833 6;4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 8 220 5 782 7

Kokku lühiajalised kohustused 23 916 11 615  

Kokku kohustused 23 916 11 615  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 944 -732  

Aruandeaasta tulem 1 154 3 676  

Kokku netovara 4 098 2 944  

Kokku kohustused ja netovara 28 014 14 559  
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 665 609  

Annetused ja toetused 138 782 61 807 7

Tulu ettevõtlusest 6 080 3 420  

Kokku tulud 145 527 65 836  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -138 782 -54 957 7

Mitmesugused tegevuskulud -5 201 -6 852  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -372 -351 5

Muud kulud -18 0  

Kokku kulud -144 373 -62 160  

Põhitegevuse tulem 1 154 3 676  

Aruandeaasta tulem 1 154 3 676  
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 154 3 676  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 372 351 5

Muud korrigeerimised -138 182 0 7

Kokku korrigeerimised -137 810 351  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 447 -3 637  

Varude muutus 0 -6 850  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 9 863 4 008  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
146 402 0 7

Kokku rahavood põhitegevusest 18 162 -2 452  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 249 0 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 249 0  

Kokku rahavood 16 913 -2 452  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 535 2 987  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 16 913 -2 452  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 448 535  
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 -732 -732

Aruandeaasta tulem 3 676 3 676

31.12.2014 2 944 2 944

Aruandeaasta tulem 1 154 1 154

31.12.2015 4 098 4 098



19

Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Aruanne on koostatud eurodes.

Tulemiaruande koostamisel on kasutatud RTJ-i nr.14.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudmeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved (liikmemaksud) on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnatakse iga liikme

laekumata arveid eraldi. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlus bilansikirjel

“Ostjatelt laekumata arved” vähendusena ning vastavat kulu kasumiaruande kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    320

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Kulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Saadud toetus kajastatakse tulemiaruandes tuluna, kui sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. (SME IFRS 24.4).

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. (SME IFRS 24.4 (c)).

Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate

tingimuste täitmine.
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 125 1 125  

Ostjatelt laekumata

arved
1 125 1 125  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
933 933 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 058 2 058  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 300 300  

Ostjatelt laekumata

arved
300 300  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
9 9 4

Ettemaksed 302 302  

Tulevaste perioodide

kulud
300 300  

Muud makstud

ettemaksed
2 2  

2015. aastal saadav KÜSK

toetus
5 782 5 782  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 393 6 393  

Lisa 3 Varud
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Tuletõrjeauto 6 850 6 850

Kokku varud 6 850 6 850

2014. aasta suve alguses osteti liikmete abiga tuletõrjeauto Mercedes Benz 1217 uue vabatahtliku päästekomando motiveerimiseks.
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 055 283

Sotsiaalmaks 1 858 513

Kohustuslik kogumispension 113 31

Töötuskindlustusmaksed 135 47

Intress   9

Ettemaksukonto jääk 933  9  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 933 3 161 9 883

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

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

  

Amortisatsioonikulu -351 -351 -351

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 2 555 2 555 2 555

Akumuleeritud kulum -1 774 -1 774 -1 774

Jääkmaksumus 781 781 781

  

Ostud ja parendused 1 249 1 249 1 249

Amortisatsioonikulu -372 -372 -372

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 3 804 3 804 3 804

Akumuleeritud kulum -2 146 -2 146 -2 146

Jääkmaksumus 1 658 1 658 1 658
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Päästeliit 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 810 9 810  

Võlad töövõtjatele 1 844 1 844  

Maksuvõlad 3 161 3 161 4

Muud võlad 881 881  

Muud viitvõlad 881 881  

Kokku võlad ja ettemaksed 15 696 15 696  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 652 652  

Võlad töövõtjatele 2 081 2 081  

Maksuvõlad 883 883 4

Muud võlad 2 217 2 217  

Muud viitvõlad 2 217 2 217  

Kokku võlad ja ettemaksed 5 833 5 833  

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Päästeameti toetus 146 -146

Päästeameti toetus 51ML 40 000 -40 000

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

toetus TU14-11-020614
11 565 -5 783 5 782

Sihtotstarbelised annetused

tuletõrjeauto ostmiseks
6 891 -6 891

Siseministeeriumi toetus (lep.

7-4/540-1)
2 054 -2 054

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
2 200 58 456 -54 874 5 782

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
2 200 58 456 -54 874 5 782
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 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

toetus TU14-11-020614
5 782 -5 782 0

Päästeameti toetus 53ML 60 000 -60 000 0

Siseministeeriumi toetus (lep.

7-4/1231-1)
38 000 -38 000 0

Tallink Grupp AS´ga Sponsorleping 30 000 -26 500 3 500

Tallinna Sadam AS 10 000 -8 500 1 500

Luboil OÜ 1 000 1 000

Liikmetelt saadud toetus 2 220 2 220

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
5 782 141 220 -138 782 8 220

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
5 782 141 220 -138 782 8 220

Siseministeeriumilt laekuv toetus summas 60 000 eurot on eraldatud Päästeameti kaudu Päästeliidule. Eesmärgiga varustuse soetamiseks ja

vabatahtlike päästjate koolituseks.

Siseministeeriumilt laekuv toetus summas 38 000 eurot on määratud toetuse saaja üle-Eestilise vabatahtliku maa- ja merepääste

esindusorganisatsiooni tegevustoetuseks.

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 22 009 18 888

Sotsiaalmaksud 7 439 6 411

Kokku tööjõukulud 29 448 25 299

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Juriidilisest isikust liikmete arv 104 96

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 21 621 18 659


