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TEGEVUSARUANNE 
 

Mittetulundusühing Sindi Tuletõrje Selts on juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik 

ühendus. Seltsi eesmärgiks on vee- ja tuleohutusalase ennetus- ja selgitustöö läbiviimine ning 

päästetöödel osalemine.  

Seisuga 31.12.2019. a kuulus MTÜ Sindi Tuletõrje Seltsi koosseisu 31 liiget. 

MTÜ Sindi Tuletõrje Seltsi tööd korraldab 4-liikmeline juhatus.  

2019. a tegeles MTÜ Sindi Tuletõrje Selts aktiivselt jää-, vee- ja tuleohutusalase 

teavitustööga. Lisaks tegeleti hädaolukordadeks valmisoleku teemade ning viidi läbi 

ennetusalaseid kodunõustamisi. Samuti oli heal tasemel Seltsi valmisolek: osaleti päästetöödel 

ja abistati kutselisi päästjaid erinevate sündmuste lahendamisel.  

Seltsi jätkuvaks prioriteediks oli möödunud aastal koostöö nii kohaliku omavalitsuse kui ka 

teiste partnerasutustega. Seetõttu võeti juba aasta algul üheskoos Tori valla ametnike, 

Päästeameti, PPA ja Muinsuskaitse esindajaga ette ühised kodunõustamised Sindi linnas. See 

andis võimaluse ohtlike kodude kaardistamiseks, koostöö parendamiseks ja erinevate 

ametkondade tööspetsiifikaga tutvumiseks. Samasugune ettevõtmine sai teoks ka aasta lõpus, 

novembris.  

Jaanuari algul võtsid kogukonna liikmed Sindis ja Paikusel Seltsiga ise ühendust, loomaks 

liuväljasid, et tagada ohutu uisutamise võimalus maapinnal. Talviste veekogude jääolud on 

muutlikud ja jääle minek on alati risk, mistõttu annavad liuväljade rajamised inimestele 

võimaluse nautida talvemõnusid uisuväljakul ilma end läbi jää vajumisega ohtu seadmata. 

Aasta jooksul toimus hulgaliselt infopäevi, kus erinevatele sihtgruppidele (lasteaialastest kuni 

eakateni) räägiti tule- ja veeohutusest ning hädaolukordadeks valmisolekust. Samuti viidi läbi 

praktilisi harjutusi teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks. Olulisemad infopäevad olid:   

 11.02 Liblika lasteaias 112 päev 

 1.05 Sindi laat 

 25.05 Sindi suvealguse pidu 

 1.06 Lastekaitsepäev Toris 

 2.06 Lastekaitsepäev Paikusel 

 12.06 Seljametsa lasteaia infopäev 

 10.08 Kaitseinglite üritus Vändras 

 17.08 Silla küla päevad 

 20.11 Parkinsoni liidu infopäev 

 

Kodunõustamisi viidi läbi 97 korral. Külastati nii era- kui ka kortermaju eesmärgiga vaadata 

üle inimeste kodune tuleohutus ja vajadusel puudustele tähelepanu tõmmata. 

Kodunõustamised on üks olulisemaid ennetustegevusi, kuna inimestega on võimalik vahetult 

koduohutusteemadel vestelda ja nõustada puudujääkide korral. Kuna suitsuandur on 

tuleohutuse mõistes asendamatu elupäästja, aitasid Seltsi liikmed andureid kodudes töökorda 

seada, vahetasid patareisid või paigaldasid uue seadme.  

Terve aasta vältel toimus hulgaliselt ka seltsisiseseid üritusi. Koosolekud, koolitused, 

õppepäevad ja motivatsiooniüritused on vajalikud selleks, et Seltsi liikmed oleksid tahet täis 

oma kogukonna turvalisusse panustama ja erinevates vabatahtlikes tegevustes osalema. Nii 

koguneti mitmel korral loodava Seltsi maja krundil koosolekuteks, viidi läbi sisemise rahulolu 
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uuring, korraldati sõbrapäeva ühiskokkamine, osaleti Vabatahtlike päästjate foorumil, sporditi 

üheskoos Pärnumaa vabatahtlike päästjate discgolfi turniiril jne.  

Samuti käidi üritustel, mis olid suunatud kogukonna heaoluks, näiteks Teeme ära! talgupäev 

mais ning Võidupüha maratonil joogipunktis jooksjate teenindamine. Lisaks oldi kohal Tori 

veemängudel, kus turvati üritusel osalejate ohutust.  

Oktoobris leidis aset põnev seik, mil selgus, et lastekirjanik Margus Eiche soovis Seltsi 

embleemi tekkeloost kirjutada artikli Hea Laps ajakirja. Lisaks sellele oli oluliseks märgiseks 

2019. aastal ka Seltsi 5 aasta kogumiku väljaandmine. Kogu 2018. aasta vältel tehti palju 

tööd, et 2019. aasta novembriks väärikas noor ajalugu kokku võetud saaks. Kogu töö tegid ära 

seltsi liikmed ise alates info kogumisest ja kokkukirjutamisest, kujunduse ja rahastuse tarbeks 

projekti kirjutamiseni välja. Kogumiku trükikulud kandis 50% ulatuses kohalik trükikoda AS 

Pajo, umbes 40% kattis valla vabaühenduste toetus ja 10% kandis selts ise. 

Terve aasta teostati ühiselt ehitustöid Seltsi krundil. Novembris paigaldati majale vajalik 

õhksoojuspump. Seltsi maja kerkimise osas saadi suurt abi AS Reidenilt. Päästeautole 

mõeldud tahvelarvuti navigeerimise tarbeks ja pardakaamera koos mälukaardiga sõidutee 

salvestamiseks sai soetatud tänu Tori valla toetusele. 

Töölepinguga töötavaid isikuid 2019. a ei olnud. Juhatuse liikmetele ei makstud töötasu ning 

ei saadud ka muid hüvesid. 
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RAAMATUPIDAMISE AAST AARUANNE 
 

 

  

Bilanss  
(eurodes) 

AKTIVA (varad) 31.12.2019 31.12.2018 

KÄIBEVARA   

Raha  3790 2739 

Nõuded ja ettemaksed   

 Ostjate tasumata summad 958 1225 

 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   

 Nõuded liikmete vastu 45 15 

 Ostjatele tasutud ettemaksed  1515 

 Kokku 1003 2755 

KÄIBEVARA KOKKU 4793 5494 

PÕHIVARA   

Materiaalne põhivara   

      Maa 5400 5400 

 Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses) 0 288 

 Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses) 0 300 

 Lõpetamata ehitised  30245 20297 

 Kokku 35645 26285 

PÕHIVARA KOKKU 35645 26285 

AKTIVA (varad) KOKKU 40438 31779 

   

PASSIVA (kohustused ja netovara) 31.12.2019 31.12.2018 

   

KOHUSTUSED   

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED   

Võlad ja ettemaksed   

      Võlad tarnijaile 1698 1680 

       Muud võlad 10  

     Saadud ettemaksed   

 Kokku 1708 1680 

 Lühiajalised sihtotstarbelised toetused 900 1285 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 2608 2965 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED   

Pikaajalised võlakohustused   

KOHUSTUSED KOKKU 2608 2965 

NETOVARA   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 28814 15774 

Aruandeaasta tulem 9016 13040 

NETOVARA KOKKU 37830 28814 

PASSIVA (kohustused ja netovara) kokku 40438 31779 
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Tulemiaruanne  

(eurodes) 

 
 2019 2018 

Tulud   

 Liikmetelt saadud tasud   

 Liikmemaksud 140 145 

 Sihtotstarbelised annetused ja toetused   

    Sihtfinantseerimine valitsuselt 9075 16563 

 Tulud ettevõtlusest   

 Tulud teenuste müügist 11302 12122 

 Muud ettevõtluse tulud   

 Kokku tulud 20517 28830 

   

Kulud   

 Ettevõtluse kulud   

 Mitmesugused tegevuskulud -10914 -15202 

 Tööjõukulu   

 Põhivara kulum ja väärtuse langus  -588 -588 

 Kokku kulud -11502 -15790 

   

PÕHITEGEVUSE TULEM 9015 13040 

   

Finantstulud ja –kulud   

 Muud finantstulud ja –kulud 1 0 

 Kokku finantstulud ja –kulud  0 

   

   

ARUANDEAASTA TULEM 9016 13040 
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Rahavoogude aruanne  

(eurodes) 

 

   2019 2018 

Rahavood põhitegevusest   

  Põhitegevuse tulem 9015 13040 

  Põhivara amortisatsioon 588 588 

 Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus 237 -182 

 Varude muutus 1515 -1515 

 Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus -357 2900 

    

     

Kokku rahavood põhitegevusest 10998 14831 

     

Rahavood investeerimistegevusest   

  Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara 
soetamisel 
 

-9948 -16508 

  Laekunud intressid 1 0 

Kokku rahavood investeerimistegevusest -9947 -16508 

     

Rahavood finantseerimistegevusest   

     

 Saadud laenud   

 Laenude tagasimaksed   

     

RAHAVOOD KOKKU  1051 -1677 

     

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2739 4416 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1051 -1677 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks 3790 2739 

 

 

 

 

Netovara muutuste aruanne  
(eurodes) 

 

 Akumuleeritud tulem Kokku netovara 

Eelmise perioodi tulem 28814 28814 

Aruandeaasta tulem 9016 9016 

Kokku 37830 37830 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

 

Lisa 1. Arvestuspõhimõtted  

 

Üldine informatsioon 

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, 

Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, Mittetulundusühingute seadusest, teistest 

kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast. 

 

Raha  

Bilansireal Raha on kajastatud arvelduskonto jääk. Rahavoogude aruanne on koostatud 

kaudsel meetodil. 

 

Nõuded ja ettemaksed 

Bilansireal nõuded ja ettemaksed kajastatakse nõudeid ostjate ja tellijate vastu ning 

ettemaksed tarnijatele. 

 

 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 

 

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes: 

Transpordivahendid 10 aastat 

Muud masinad ja seadmed 5 aastat 

Muu materiaalne põhivara 5 aastat 

 

 

Finantskohustused 

Kohustused on võlad tarnijatele. Finantskohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul 

alates bilansipäevast loetakse lühiajaliseks. Hilisema maksetähtajaga kohustused on 

pikaajalised. Bilansireal Võlad ja ettemaksed kajastatakse võlad tarnijatele ja muud 

kohustused (liikmete ettemaksed).  

 

Annetused ja toetused 

Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel võetakse aluseks RTJ 14. Mittesihtotstarbelised 

annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel kui nende laekumine on kindel (võttes 

vajadusel arvesse perioodi, mille eest annetused ja toetused on tasutud). Sihtotstarbelised 

toetused ja annetused kajastatakse RTJ 12-s kirjeldatud sihtfinantseerimise põhimõtetest 

lähtudes. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole 

täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena, pärast seda kui tingimused on täidetud 

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna. Varade sihtfinantseerimist on otsustatud kajastada 

netomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema neto-

soetusmaksumuses. Tasuta saadud vara netomaksumus on null ja seda vara kajastatakse 

edaspidi bilansiväliselt. Soetatud vara kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5. 
 

Tulud 

Tulude arvestamisel lähtutakse Raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise Toimkonna 

juhendite (RTJ) nõuetest, spetsiifiliste mittetulundusühingutele iseloomulike tehingute 
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(ühingu liikmetelt saadud tasud, saadud ja jagatud annetused ja toetused) arvestamisel ja 

kajastamisel lähtutakse RTJ 14 nõuetest. Ühingu tuludeks on sihtotstarbelised ja muud 

toetused, tulud teenuste müügist ning muud põhitegevusest saadavad tulud. 

 

Kulud 

Kulud on ühingu tegutsemise eesmärkidest lähtuvalt tehtud tegevuskulud.  

 

 

Lisa 2. Tööjõukulud 

Tööjõukulude arvestamist ja väljamaksmist majandusaasta perioodil ei toimunud. 

 

 

Lisa 3. Seotud osapooled 

 

Liikmete arv majandusaasta lõpu 

seisuga 

31.12.2019 31.12.2018 

   

Füüsilisest isikust liikmete arv  4 3 

 

 

Saldod seotud osapooltega rühmade 

lõikes 

31.12.2019 31.12.2018 

   

 Kohustused Kohustused 

Asutajad ja liikmed 0 0 
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD 

 

 
Aruande lõpetamise kuupäev on 26.05.2020. Mittetulundusühing Sindi Tuletõrje Selts (reg nr 

80363627) 01.01.2019-31.12.2019 on majandusaasta aruande andmete õigsust  kinnitanud. 

 

 

Ühingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb 

raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. 

 

 

 

 

  

  

 Juhatuse liige Margo Lääts  06.06.2020 

  

 Juhatuse liige Marek Aluste  06.06.2020 

  

            Juhatuse liige Katariina  Vaabel   06.06.2020 

 

Juhatuse liige Rasmus Aaslaid   06.06.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


