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Tegevusaruanne 

 

2016 kalendriaasta on Aasukalda Priitahtlikul Päästekomandol (edaspidi kasutatakse tekstis 
lühendit Aasukalda VPK) neljas tegevusaasta. 

Koostöölepingud on Aasukalda VPK-l sõlmitud Päästeametiga päästesündmustel ja ennetus 
tegevustel osalemiseks ning Politsei-ja Piirivalve ametiga merepääste võimekuse loomiseks ja 
tagamiseks.  

Reageerimine päästesündmustele toimub kustutusautoga Mercedes Benz 1422 (1986 a), mis on 
mehitatud kahe vabatahtliku päästjaga. Reageerimisperimeetriks on kinnitatud 25 km 
tuletõrjedepoost. Reageerimine toimub maakondade ja valdade piiriüleselt.  

Aasukalda VPK reageeris 2016 aastal 79-le päästesündmusele: 

41. hoone põlengut, 

  8. põlengut väljaspool hooneid, 

14. metsa/ maastiku põlengut, 

  4. liiklusvahendi põlengut,  

10. liiklusõnnetust, 

  1. sügavustest/kõrgustest päästmine  

  1. õnnetus veekogul. 

Komando nimekirjas on: 

 21 vabatahtliku päästjat, neist 

   3 meeskonnavanemat,   

   6 noorpäästjat,  

   3 laevameeskonna vanemat 

   6 merepäästjat.  

Komandol on oma korstnapühkija ja 2 vabatahtliku päästja I astme koolitajat.  

Kogukonna praktika raames osales komando tegevuses 24 gümnaasiumi lõpuklassi õpilast, kes 
läbisid ka vabatahtliku päästja I astme koolituse. 

Aasukalda VPK haldab kolme noorteringi, Kunda, Viru-Nigula ja Laekvere noored päästjad. 
Läbi on viidud 52 erinevat ennetusega seotud tegevust, 30 kodude ohutusalast nõustamist ja 
osaletakse siseturvalisuse komisjoni töös.  

 



Jaanuaris alustas juhatuse liige kuus kuud vältava arenguprogrammi koolitusega vabaühenduse 
paremaks ja oskuslikumaks juhtimiseks. Iga moodul viidi läbi erinevas vabaühenduses, et nii luua 
kontaktide ja koostöö võrgustik. Koolitus läbiti edukalt.  

22. jaanuaril külastasid vabatahtlikud päästjad ja noorpäästjad Jõhvis asuvat Ida-Regiooni 
Häirekeskust. Ühise laua taga arutleti infovahetuse kitsaskohtade üle ja parema koostöö tagamise 
võimalustest. Õhkkond kujunes meeldivaks ja sõbralikuks. 

3. veebruaril osaleti Vabatahtliku Sõbra märgise kokkusaamisel, mis toimus Domus Dorpatensise 
seminariruumis Tartus. Kokkusaamise eesmärgiks oli omavahel tuttavaks saada, üksteise 
kogemustest õppida ning jagada praktikaid vabatahtliku tegevuse e-korraldamisest ühingutes. 
Ühtlasi oli uutel märgise taotlejatel võimalus saada tuttavaks oma tulevase hindajaga ning leppida 
kokku juba edasistes tegevustes (Aasukalda VPK on Vabatahtliku Sõber kvaliteet märgise 
omanik 2015 aastast).  

26. veebruaril toimus Paide päästekomando ruumides noorteringi juhtide kohtumine, kus 
toimusid  loeng- filmimine  „ 7-16 aastase noore ealised iseärasused ning nende arvestamine 
huvitegevuse planeerimisel“ – Helin Puksand (Tallinna Ülikool) Arutleti pääste noorteringide 
õpiväljundite ja nende hindamise üle – Tiina Laube (Päästeamet). Päeva teises pooles toimus 
Saksamaa-Bulgaaria-Eesti projekti tutvustus – Gethe Kooli (DISBEG projektijuht). Projektis 
osaleb ka Aasukalda VPK noorteringi juht. 

26. märtsil läbis kaks vabatahtliku Paide Päästekomando tuletõrjespordi juhendajate algkoolitus. 
Koolitus viidi läbi Päästeameti, Paide Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi ja Eesti tuletõrjespordi liidu 
koostöös. Projekti eesmärgiks oli ette valmistada kompetentsed eestvedajad, kes on valmis 
iseseisvalt tuletõrjesporti noortele tutvustama ning alast huvitatud noorteringe juhendama. Läbi 
koolituse anti teoreetilised teadmised ning läbi praktilise näidistreeningu tutvustati tuletõrjespordi 
tehnilisi elemente. 

28 aprillil toimus MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando poolt korraldatav Ida-Regiooni 
Päästeala noorteringide kvalifikatsioon-ﾉﾛヮ┌ﾉ;;ｪWヴ P;S;ﾗヴ┌ M;;ゲデｷﾆ┌ﾆ;ｷデゲW ;ﾉ;ﾉ ﾗヴｷWﾐデWWヴ┌ﾏｷゲ 
võistlusena. Läbi praktiliste tegevuste hinnati noorte aastaga omandatud teadmisi ja oskusi. Osales 13 
noorteringi Lääne- ja Ida-Virumaalt. Kokku 109 inimest. Meie noorteringid said esimese, kolmanda ja 

ﾆﾗﾉﾏWデWｷゲデﾆ┑ﾏﾐWﾐS; デ┌ﾉWﾏ┌ゲWく  

30. aprillil osalesid Aasukalda VPK liikmed Gustav Lokotari VIII mälestusvõistlusel, mille 
eesmärgiks oli: 
1. Viru-Nigula vallast pärit laskekuulsuse, maailameister Gustav 
            Lokotari 117. sünniaastapäeva väärikas tähistamine koduvallas. 
2. Laskespordi propageerimine ja laskeoskuste arendamine. 
3. Parimate laskurite ja võistkonna väljaselgitamine. 
4. Koostöö arendamine valla laskehuviliste vabaühenduste vahel ja Kaitseliidu tutvustamine. 
 
Mais alustas tööd Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu, mille eesmärgiks on riskikäitumise 
ennetamine, riskis olevate  perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine. Samuti 
maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks. Aasukalda VPK on 
komisjonis esindatud.  

Maikuu talgupäeval pandi õlg all Mahu Külaseltsi poolt korraldatud rannaala koristustalgutele.  



Juuni esimesel nädalavahetusel osalesid komando vabatahtlikud Päästeameti poolt korraldatud 
metsapõlengu õppusel. Õppuse eesmärgiks oli erinevate vesivarustuste loomine ja vabatahtlike 
ülesanded metsapõlengu korral.  

10-12 juunil osaleti priitahtlike pritsimeeste foorumil Nõos. Foorum algas reede õhtul Nõo 
kultuurimajas töötubadega ning jätkus järgmisel päeval seminariga. Sarnaselt eelnevatele 
aastatele toimus vana ja uue päästetehnika rongkäik, vabatahtlike tuletõrjeteemaline sport- ja 
mälumäng  ning simman. Kuna tegemist oli foorumi juubeliaastaga, siis pidulikus rongkäigus oli 
soovituslik riietus daamidele sajandivahetuse rõivad ja härradele ajaloolised tuletõrje vormid. 
 

Aasukalda VPK liikmed said au osaliseks olles 13. juulil, Tartus Tamme staadionil toimunud 
Balti matši avatseremoonial lipu valves.  

Augustis kutsuti Aasukalda VPK Päästeameti perepäevadele, kus läbivaks teemaks oli: 
„Meenutades Eesti taasiseseisvumist – pöörased ajad, mis muutsid Eestit“. Komandoliikmed 
osalesid aktiivselt meeskondade mõõduvõtmistes pakkudes ametnikele tugevat konkurentsi.  

Kuus komandoliiget läbisid merepäästja ! astme ja 3 II astme koolitused.  

Septembrikuu 12. päeval käidi kaasa elamas XVII Kõrghoone kuninga jooksule, kus osalesid 
meie maakonna kutselised päästjad. Kuu viimasel päeval osaleti organiseeritud tuletõrje 97 
aastapäevale pühendatud pidulikul tähistamisel, kus Aasukalda VPK sai tunnustatud aktiivse 
osalemise eest 2016  aastal toimunud metsapõlengute kustutustöödel.  

Oktoobri  esimesel nädalavahetusel osalesid Aasukalda VPK vabatahtlikud metsapõlengu 
koolitusel. Kuu algusesse jäi ka Lääne-Viru maavalitsus ja Europe Direct Lääne-Virumaa 
teabekeskus korraldatud Rakvere teatrikinos toimunud konverents, millega pakuti uusi ja 
innovaatilisi lahendusi maakonna loomeettevõtetele ja vabaühendustele oma toodete/ teenuste 
arendamiseks ja turundamiseks.  

14. oktoobril toimunud Päästeameti vabatahtlike päästjate seminaril tutvuti Iisaku VPK-ga. 
Marko Põld, Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik, andis 
ülevaade SIM poolt tellitud 2016 a uuringust „Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus 
tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel“. Andrus Kütt, Päästeliidu 
nõukogu liige, andis ülevaate Päästeliidu tegemistest ja Kristi Hunt, Päästeameti nõunik 
(vabatahtlikud), Päästeameti poolsest vabatahtlike päästjate töökorraldusest. Tarmo Treimann, 
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, andis 
ülevaate Kogukondliku turvalisuse toetusvoor. Liina Kokk, Päästeameti ennetustöö osakonna 
peaspetsialist, tutvustas Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele “Õnnetuste 
ennetamine 2017“. Maido Nõlvak, Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja, tutvustas 
Vabatahtlike töö koordineerimist Päästeameti Ida regioonis. Seminaripäeva teises pooles toimus 
töötuba „Vabatahtlike päästjate tegevuste mõju kogukonna turvalisuse tagamisel“, mis päädis 
kokkuvõtete tegemisega.  

19. oktoobril toimus Rakvere Gümnaasiumis kogukonnapraktika uue hooaja avamine. 
Vabaühendused ja juhendajad said tutvustada oma organisatsiooni ja pakutavaid tegevusi (kuni 5 
minutit) ning õpilased said valida omale praktikakoha. Kohapeal said noored kohe ka 
juhendajaga vestelda. Aasukalda VPK võttis vastu 24 noort inimest. 



20-21. oktoobril toimus Navigatsioonihooaja lõpetamise seminar Ojaka puhkekeskuses. Viidi läbi 
kommunikatsioonialane koolitus, lõppeva aasta sündmuste, reageerimiste ja võistluste 
kokkuvõtted ning õppuste ja harjutuste korraldamine 2017 aastal. Esitlemisele tuli ka esmane 
2017. a õppuste kava. Vabatahtlike merepäästeühingute külastuste kokkuvõte. EVMJP-i 2016. a 
Crew Exchange kogemused, sama ka Päästeliidu poolt.  

Novemberi esimesel päeval toimus kogukonnapraktika koolitus, kus tehti tagasivaade, kuidas 
siiani on läinud – raskused, positiivsed üllatused, väärtuslikud õpimomendid Arutleti, mida 
saame kogemusest õppida ja heade praktikate kaardistus , tulemuste mõtestamine ja rakendamine.  

Koos kogukonna praktikal olevate noortega viidi läbi evakuatsiooni õppus Vasta Koolis ja Viru-
Nigula lasteaias ning oldi abiks Samma tervisepäeva organiseerimisel. 

4.-5. novembril toimub Narvas Päästeliidu pidulik üldkogu. Pühitseti Päästeliidu lipp, pandi pead 
kokku vabatahtliku pääste järelkasvu ja ühingute sponsorluse osa, külastati omaaegset maailma 
suurimat manufaktuuri - Narva Kreenholmi tehast. Lisaks kõigele organiseeriti koostöös 
partneritega Narva linnarahvale tutvumine vabatahtliku tegevuste ja varustusega. 

17. novembril toimunud Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsile "Teen, sest hoolin!" 
peateemaks oli hoolivus, hoolivad inimesed ja nende panus ühiskonna arengusse. Konverentsil 
astusid üles nii rahvusvaheliste kogemusega MTÜ-d ja vabatahtlikud kui ka kohalikud 
eestvedajad erinevatest valdkondadest. Traditsiooniliselt anti konverentsil üle Lääne-Viru 
Arenduskeskuse tunnuskirjad „Sädeinimesele“ ja „Sädeorganisatsioonile“ ning tunnustati 
maakonna parimaid noorsootöötajaid ja terviseedendajaid. 

23. novembril osalesime Vabatahtlike kaasajate päeval, mis toimus Ühisnädala raames Tallinnas 
siseministeeriumi saalis. Päeva esimeses osas tutvustati teile Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku 
ühiseid sihte, võrgustiku tegevust ja allkirjastati võrgustiku koostöökokkuleppe. Seejärel andsid 
Liikumine Kodukant ja Siseministeerium 17 vabaühendusele üle vabatahtliku sõbra märgid. 
Päeva teisel poolel arutleti vabatahtlike kaasamise teemadel. 
30. novembril osaleti maakondliku siseturvalisuse komisjoni istungil. Komisjoni eesmärgiks oli  
tervikpildi kujundamine maakonna turvalisuse olukorrast. Riskikäitumise ennetamine, riskis 
olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine. Samuti  maakondliku 
võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks läbi külaliikumiste.  

Detsembri alguses esitas Aasukalda VPK külaliikumise teemalise taotluse Päästeameti projekti 
konkursile.  
1.detsembril toimus merepääste alane kohtumine Tallinnas, pubis Seiklusjutud Maalt ja Merelt. 

Kohtumise päevakavaks oli: 

 IMRF meeskonnavahetuse programmist ja Eesti osalmisest selles. Programmi taust ja 
ajalugu - Ene Kalmus 

 Uudiseid rahvusvahelise merepäästeorganisatsiooni IMRF suunalt 

Aasukalda VPK juhatusel oli au olla kutsutud 4. detsembril Estonia teatri talveaias toimunud 
üleriigilisele vabatahtlike tänusündmusele. Tunnustamisele oli esitatud 149 taotlust ja tunnustus 
anti 17 nominendile.  



 9. detsembril tähistati Viru-Nigula valla 25-dat juubeliaastat, kus tunnustati Aasukalda komandot 
valla tänukirjadega. 

Ühingu juhatus korraldas koostöös Päästeametiga meetmekoolituse, mille sisuks 
komandoliikmete õigusalaste teadmiste värskendamine. Koolitusel osalesid ka Purtse VPK 
päästjad.  

17. detsembril toimus ühingu Üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid ja pandi paika plaanid 
järgmiseks aastaks.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 396 1 893 2

Kokku käibevarad 396 1 893  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 15 774 17 115 3

Kokku põhivarad 15 774 17 115  

Kokku varad 16 170 19 008  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 979 635  

Kokku lühiajalised kohustised 979 635  

Kokku kohustised 979 635  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 18 373 5 074  

Aruandeaasta tulem -3 182 13 299  

Kokku netovara 15 191 18 373  

Kokku kohustised ja netovara 16 170 19 008  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 150 8 140  

Annetused ja toetused 15 905 32 581  

Tulu ettevõtlusest 1 041 540  

Kokku tulud 17 096 41 261  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -8 230 5

Jagatud annetused ja toetused -75 -50  

Mitmesugused tegevuskulud -18 854 -18 957 6

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 341 -725  

Muud kulud -8 0  

Kokku kulud -20 278 -27 962  

Põhitegevuse tulem -3 182 13 299  

Aruandeaasta tulem -3 182 13 299  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 150 233  

Laekunud annetused ja toetused 15 842 22 569  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 041 540  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -75 -50  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -16 065 -31 935  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
63 17 919  

Muud rahavood põhitegevusest -2 453 -2 174  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 497 7 102  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -5 620  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -5 620  

Kokku rahavood -1 497 1 482  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 893 411 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 497 1 482  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 396 1 893 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 5 074 5 074

Aruandeaasta tulem 13 299 13 299

31.12.2015 18 373 18 373

Aruandeaasta tulem -3 182 -3 182

31.12.2016 15 191 15 191
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu (lühendatult: MTÜ) Aasukalda Priitahtliku Päästekomando tegevuse ees- märk on: on turvalise elukeskkonna säilitamine

ning paremaks muutmine, inimeste tuleohutusalaste teadmiste tõstmine ja piirkonnaelu arendamine.

MTÜ Aasukalda Priitahtliku Päästekomando  raamatupidamise sise-eeskiri kehtestab  raamatupidamise ja aruandluse korraldamise

põhinõuded. 

Raha

Raha ja selle ekvivalente kajastatakse rahavoogude aruandes kassas oleva sularahana ja arveldusarvel oleva rahana.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga nõude kohta eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    320

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatkse

tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Tulud kajastatakse siis, kui saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on MTÜ juhatus, liikmed ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Raha 396 1 893

Kokku raha 396 1 893
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Masinad ja

seadmed

31.12.2014  

Soetusmaksumus 7 720 5 000 12 720

Akumuleeritud kulum 0 -500 -500

Jääkmaksumus 7 720 4 500 12 220

  

Ostud ja parendused 2 150 3 470 5 620

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
2 150  2 150

Muud ostud ja parendused  3 470 3 470

Amortisatsioonikulu -225 -500 -725

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 9 870 8 470 18 340

Akumuleeritud kulum -225 -1 000 -1 225

Jääkmaksumus 9 645 7 470 17 115

  

Amortisatsioonikulu -494 -847 -1 341

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 9 870 8 470 18 340

Akumuleeritud kulum -719 -1 847 -2 566

Jääkmaksumus 9 151 6 623 15 774

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Võlad tarnijatele 979 635

Kokku võlad tarnijatele 979 635
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Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Isikliku auto kompensatsioon

Noorteringi kulud/ürituste korralduskulud 0 720

Muud tegevuskulud- varustus, ringid, üritused 0 7 510

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
0 8 230

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 20 20

Mitmesugused bürookulud 1 265 3 115

Ürituste korralduskulud 2 700 3 304

Isikliku sõiduautokulu 2 446 2 173

Autode kütus 4 556 5 608

Muud 5 359 4 737

Auto remont 2 508 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 854 18 957

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 33 33



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

Mittetulundusühing Aasukalda Priitahtlik Päästekomando (registrikood: 80356877) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande

andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARGE ZAIDULLIN Juhatuse liige 02.05.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste,

häirekeskused
84251 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56949076

Mobiiltelefon +372 5029330

Mobiiltelefon +372 56214672

E-posti aadress marge.zaidullin@gmail.com

E-posti aadress aasukaldapaaste@gmail.com

E-posti aadress alaripreis@hotmail.com

E-posti aadress volts65@gmail.com


