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Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne ja ettepanekud järgmisele koosseisule

 

MTÜ Autokutseõppe Liit (edaspidi nimetatud „Liit“) on asutatud 09.06.2007 aastal autokutseõppe
edendajate vabatahtliku, sõltumatu ja demokraatliku kutseühinguna.

 

Liidu eesmärgid on kirjeldatud põhikirjas, mis on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 2-6/2015/1 ning
avaldatud Liidu veebilehel www.autokutse.org.

 

Majandustegevuse kaudu saadud rahalised vahendid on kulutatud ainult põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks. Juhatus on taganud Liidu jätkusuutliku tegutsemise. 2018. aastal ei ole tehtud investeeringuid.
Juhatus ei ole teinud piisavalt arendustegevusi. Juhatuse esimehe ametiaeg on olnud lühike ning 2018.
aasta võrgustikuseminaril kõlama jäänud mõtteid saab arendada uus juhatuse koosseis.

 

Alljärgnevalt anname ülevaate 2018. aastal olulisematest asjaoludest ja tegevustest Liidu põhikirjaliste
eesmärkide täitmisel ning kavandatud või soovitatavad tegevused 2019. aastaks:

 

1. Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja tähtsustamine ühiskonnas

Kutsekomisjoni koosseisu on rohkem kaasatud vahetult töömaailmas tööjõu järelkasvuga tegelevaid
spetsialiste. Kutsekomisjon täidab oma ülesandeid kooskõlas kutseseadusega, kuid lisaks sellele on
kutsekomisjoni liikmed olulised kutseõppe arendustegevuses kaasamõtlejad. Juhatuse liikmed panustavad
autokutsete propageerimisele ka oma tööalaste tegevuste kaudu. Näiteks 2018. aastal linastus Kanal 2
ekraanil komöödiaseriaal ümberõppimisest, kus olid esindatud autovaldkond ja automaalri kutse.

 

Loodetavalt uus juhatuse koosseis leiab oma ametiajal võimalused autovaldkonna kutseõpetust aktiivselt
edendada. Oluline on väärtustada nii kutse õppimist kui ka õpetamist, et koolidesse tuleks rohkem andekaid
noori sooviga saada kutseõpetajaks.

 

2019. aasta tegevustes peab tõusma kesksele kohale koostöö edendamine töömaailmaga, sealhulgas
asjaomaste erialaliitude ja koolidega, näiteks AMTEL, Eesti Tehnoülevaatajate Liit, Eesti Jäätmekäitlejate
Liit, Eesti Liikluskindlustuse Fond, Eesti Õliühing ning rakendus- ja kõrgkoolid. 

 

Autokutseõppe Liidul on võimalus sõltumatu isikuna seada autokutsete propageerimisel sihtgrupiks
põhikoolid ja gümnaasiumid, et suurendada väga heade õpitulemustega sisseastujate arvu autoerialade
kutseõppesse. Loodetavalt uus juhatus leiab viise ja võimalusi, kuidas sellega 2019. aastal alustada.

 

1. Koostöös kõrg- ja muude koolidega, kutseõppeasutustega ning tööandjatega arendada
mootorsõidukite valdkonna kutsete õppekavasid ning rakenduskavasid, õppemeetodeid ja
õppematerjale

Osaleme Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektides külmaainete valdkonna edendamisel, külma- ja 
kliimavaldkonna kutsestandardite ja õppekavade üle vaatamisel/muutmisel, õppematerjalide sh e-õppe 
materjalide arendamisel, õppematerjalide vajaduse kaardistamisel, õpetajate koolitusvajaduse selgitamisel 
ja koolituste kavandamisel, kutseeksami sisu jm asjakohaste teemade arutamisel ja lahendamisel. Koolid 
said võimaluse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotleda õppevahendiks kliimahoolduri soetamist ilma

http://www.autokutse.org


4

Autokutseõppe Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

omafinantseeringuta atmosfääriõhu kaitse programmi raames. Osoonikihti kahandavate ainete ning fluoritud
kasvuhoonegaaside kontrolli, kasutamise piiramise ning fluoritud kasvuhoonegaasidelt alternatiivsetele
ainetele ja -tehnoloogiatele ülemineku nõuete täitmiseks vajalikku pädevust peavad omama kõik autotehnika
kutseõpetajad.

 

2019. aastal peaks jätkuma tegevuste kavandamised kutseõpetajatele täienduskoolituste pakkumiseks ja
õppematerjalide loomiseks.

 

1. Mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamine, siseriiklike ja rahvusvaheliste
kutseeksamite läbiviimine ja kutse andmine

Aruandeperioodil taotles koolilõpetaja kutset 462 isikut, kutseeksamid toimusid kaks korda aastas, talvel ja
kevadel. Antud kutsete statistika on esitatud tabelis 1:

 

2018. aasta koolilõpetajate kutseeksamite statistika  

Kutse nimetus Kutse
taotlejaid

Kutse
omistatud

Eksami
edukalt
sooritanute
%

Sõiduautotehnik, tase 4 266 126 47,4

Veoauto- ja bussitehnik, tase 4 13 7 53,8

Väikemasina-, mootor- ja
jalgrattatehnik, tase 4

12 7 58,3

Liikurmasinatehnik, tase 4 17 13 76,5

Automaaler, tase 4 55 53 96,4

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 17 7 41,2

Sõiduautodiagnostik, tase 5 55 33 60,0

Autokeretehnik, tase 4 12 12 100,0

Sõidukite pindade hooldaja ja
rehvitehnik, tase 3

10 9 90,0

Osakutse Mootorsõidukite
kliimaseadmete käitleja, tase 4

5 5 100,0

KOKKU 462 272 58,9

 

Töömaailma kutse taotlejaid oli aruandeaastal 172, osakutse Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase
4 saamiseks. Töömaailma taotlejatele antud kutsete statistika on esitatud tabelis 2:

 

2018. aasta töömaailma kutse taolejate kutseeksamite
statistika

 

Kutse nimetus Kutse
taotlejaid

Kutse
omistatud

Eksami
edukalt
sooritanute
%

Osakutse Mootorsõidukite
kliimaseadmete käitleja, tase 4

172 152 88,4

KOKKU 172 152 88,4
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Alates 2018. aastast toimuvad EIS keskkonnas Mootorsõidukitehnik, tase 4 ja Automaaler, tase 4
teooriaeksamid. Eksamite üleviimine EISi on 2019. aastal jätkuv protsess. Senist tegevust koordineerisid
juhatuse liikmed Ene Pukk ja Janek Pukka.

 

Kutse andjana tegutsemise õigused kehtisid kuni 01.12.2018. Osalesime SA Kutsekoda poolt välja
kuulutatud konkursil kutse andja õiguste saamiseks järgmiseks viieks aastaks. Vastavalt Transpordi ja
Logistika Kutsenõukogu 15.11.2018 koosoleku otsusele nr 11 kuulutati sõidukite hoolduse ja remondi
kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks Autokutseõppe Liit.

 

2019. aasta tegevustena on plaanitud kutseeksamite korralduse rahuloluküsitluse välja töötamine ja
rakendamine ning hindamiskomisjonide liikmetele hindaja tegutsemiseks vajaliku täienduskoolituse
korraldamine.

 

Kutse andjale on oluline pakkuda koolidele ja töömaailma kutse taotlejatele kvaliteetset teenust, mida
arendada vastavalt sihtgruppide ja huvitatud osapoolte ootustele ausalt, õiglaselt ning kooskõlas kehtiva
õigusega.

 

Seoses kehtivusaja lõppemise saabumisega 05.02.2020 seisab ees koostöö Kutsekojaga kutsestandardite
Mootorsõidukidiagnostik, Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik ning Mootorsõidukitehnik uuendamiseks.

 

2019. aasta aprillis esitasime oma kandidatuuri konkursile „Tunnustatud kutse andja 2019“. Konkursi
korraldaja on SA Kutsekoda.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 75 857 72 220

Nõuded ja ettemaksed 236 236

Kokku käibevarad 76 093 72 456

Kokku varad 76 093 72 456

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 7 695 6 258

Kokku lühiajalised kohustised 7 695 6 258

Kokku kohustised 7 695 6 258

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 66 198 19 567

Aruandeaasta tulem 2 200 46 631

Kokku netovara 68 398 66 198

Kokku kohustised ja netovara 76 093 72 456
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 440 620

Annetused ja toetused 16 600 13 745

Tulu ettevõtlusest 61 166 121 702

Kokku tulud 78 206 136 067

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -25 374 -36 798

Tööjõukulud -50 639 -52 526

Muud kulud 0 -117

Kokku kulud -76 013 -89 441

Põhitegevuse tulem 2 193 46 626

Muud finantstulud ja -kulud 7 5

Aruandeaasta tulem 2 200 46 631
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 193 46 626

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 6 120

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 438 1 351

Kokku rahavood põhitegevusest 3 630 54 097

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 7 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 7 5

Kokku rahavood 3 637 54 102

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 72 220 18 118

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 637 54 102

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 75 857 72 220
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 19 567 19 567

Aruandeaasta tulem 46 631 46 631

31.12.2017 66 198 66 198

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
66 198 66 198

Aruandeaasta tulem 2 200 2 200

31.12.2018 68 398 68 398
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Autokutseõppe Liit 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid. Arvestusmeetodite valikul on arvestatud RTJ 14 toodud nõuetega.

Raamatupidamisaruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist ning vähemolulisi objekte on arvestatud ja aruannetes

kajastatud lihtsustatud viisil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassa jääke. (Viide: Bilansi rida „Raha“)

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Aruandeperioodil

laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu

vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 2000 eurot.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest

tulenevad allahindlused.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Ettevõttel puudub materiaalne põhivara.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2000.-

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Riigi poolt eraldatakse rahalisi vahendeid kutseeksamite arendamiseks ja läbi viimiseks.

Tulud

MTÜ-le Autokutseõppe Liit laekuvad rahad eksamite, kutsevõistluste ja seminaride korralduse, liikmemaksude laekumise eest ning riigi poolt

eraldatud toetus eksamite läbiviimiseks. Kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude tegemine eksamite, võistluste või

seminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Ühingu liikmemakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Seotud osapooled

31. detsembri 2018.a seisuga oli liidul 22 liiget (17 eraisikut ja 5 asutust). Ühingul oli 4-liikmeline juhatus. 
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Lisa 2 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Kokku võlad tarnijatele 103 50

Lisa 3 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Kutsevõistlusel osalemise tasud 0 0

Kutseeksamil osalemise tasud 59 472 113 724

Muud laekumised 1 694 7 978

Kokku tulu ettevõtlusest 61 166 121 702

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 32 942 31 717

Sotsiaalmaksud 11 516 11 182

Puhusereserv 1 129 1 140

Rendikulu 5 051 8 487

Kokku tööjõukulud 50 638 52 526

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 17 38

Juriidilisest isikust liikmete arv 5 5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 1 231 0


