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2019 kalendriaasta on Aasukalda Maa ja Merepäästekomandol (edaspidi kasutatakse tekstis
lühendit Aasukalda VPK) seitsmes tegevusaasta.
Koostöölepingud olid Aasukalda VPK-l sõlmitud Päästeametiga päästesündmustel ja ennetus
tegevustel osalemiseks ning Politsei-ja Piirivalveametiga merepääste võimekuse loomiseks ja
tagamiseks.
Reageerimine päästesündmustele toimus päästeauto SCANIA 94G 220 e „Kärmas Linda Katariina” valmisolekutaseme 7 järgi (päästeauto kolme vabatahtliku päästjaga ja liiklusõnnetuse
võimekus). Kustutsauto Mercedes Benz 1422 oli lepinguliselt reservis ja vajadusel kasutuses
maastiku -ning metsapõlengutel. Reageerimisperimeetriks oli kinnitatud 25 km tuletõrjedepoost,
reageerimisajaks 5-10 minutit. Reageerimine toimus maakondade ja valdade piiriüleselt. Komando
keskmine reageerimisvalmidus 2018 aastal oli 86,12%.
Aasta 2019 oli päästevaldkonnale tavapärane. Aasukalda VPK reageeris 46-le (2018 a 42)
päästesündmusele mahus 235,5h (2018a 403h).
Komando nimekirjas on:
24 vabatahtliku päästjat, neist
7 meeskonnavanemat,
3 laevameeskonna vanemat,
11
merepäästjat. Komandol on oma elektrik, korstnapühkija ja 2 vabatahtliku päästja I astme koolitajat.
Kogukonna praktika raames osales komando tegevuses 1 gümnaasiumi lõpuklassi õpilane, kes läbis
ka vabatahtliku päästja I astme koolituse.
Enim reageerinud vabatahtlikud:
Marge Zaidullin 45 korda
Voldemar Zaidullin 34korda
Arvi Abel 17 korda
Triin Rebane 14 korda
Keerulisemad ja raskemad päästesündmused:
Kunda Mäe 15 trepikoja põleng:
Marve Kamm
Arvi Abel
Merge Abel
Voldemar Zaidullin
Marge Zaidullin
Uhtna korteripõleng:
Triin Rebane
Uhtna puidutööstuse prügipõleng:
Marve Kamm
Triin Rebane
Arvi Abel
Marge Zaidullin
Komandot esindasid mõõduvõtmistel järgmised vabatahtlikud päästjad:
Eliit komando
Arvi Abel
Ardi Abel
Rain Laager
Marve Kamm
Marge Zaidullin
Triin Rebane
Kaidi Jagant
Kaili Jagant
Margo Jagant
Päästeameti „Kõrghoone kuningas” Viru hotelli trepijooks
Mirko Abel
Rain Laager

Lokotari mälestusvõistlus laskmises
Arvi Abel; Rain Laager ;Sander Suuder; Kaidi Jagant
Aasukalda VPK juhendas kahte noorteringi, Kunda (11 last) ja Viru-Nigula (13 last) Noored
Päästjad. Läbi on viidud 246 erinevat ennetusega seotud tegevust, neist 210 kodude ohutusalast
nõustamist. Osaleti maakondlikus siseturvalisuse nõukogu töös. Jätkus koostöö Viru-Nigula
Hariduse Seltsiga. Märgilise tähendusega on „Padaoru Kriisikeskuse” lisamine Lääne-Virumaa
maakonna ja Viru-Nigula valla arengukavadesse ning detailplaneeringusse.
Jaanuaris alustas järgmine juhatuse liige kuus kuud vältava arenguprogrammi koolitusega
vabaühenduse paremaks ja oskuslikumaks juhtmiseks.
Maavalitsuste tegevuse lõppemisega oli Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavaks
ülesandeks maakonna arengu suunamine sh. maakonna arengustrateegia koostamine ning
elluviimine. Lääne-Virumaa maakonna arengustrateegia 2030+ uuendamist korraldas Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit ja töögruppi kuulus ka meie komando juhatuse liige. Jaanuarisse jäi ka
kohtumine Päästemaeti juhtkonnaga, kus saadi ülevaade 2018 aasta tegevustele ja sündmustele nii
Eestis üldiselt, kui ka Ida Päästeregioonis täpsemalt. Aasukalda VPK vabatahtlikud said ära
märgitud tugeva panuse eest ennetustegevusse ja metsa-maastikupõlengute kustutamisel. Et peale
rasket aastat akusid laadida, korraldas komando juhatus vabatahtlikele teatrikülastuse. Jaanauri
lõpus olime koostööpartneriks Mõedaka Spordikeskusele Viru Maratoni korraldamisel.
Veebruaris külastasime Eesti kõige kagupoolsemat, Misso VPK. Missokad on meie headeks
sõpradeks olnud aastast 2014. Soovisime neile jõudu uue komandohoone ehitamisel ja võimalikult
vähe tööd päästepõllul. 18 veebruaril oli meie komandol au olla külaliseks Tallinna Tuletõrjeühingu
tuletõrje 100 aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul, kus anti üle spetsiaalselt 100
aastapäevale pühendatud rinnamärgid. Sellele järgnes ka Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu
pidulikul vastuvõtul osalemine. Osalesime koos noorpäästjatega ka traditsioonilisel Võidupüha
hommikusel lipuheiskamise tseremoonial ühes naiskodukaitsjate ja kaitseliitlastega.
Aasukalda VPK-s on pea pooled vabatahtlikest naised ja sai otsustatud, et naistepäeva tuleb
väärikalt tähistada. Nii korraldasidki meie meesliikmed naistele ühiskülastuse Jesper Parve šõule
„Mida mehed tegelikult tahavad!”Aktiivselt jätkusid ka teadmiste ja oskuste täiendamised. Märtsis
toimusid aasta esimesed esmaabi -ja traumahaige käsitlemise koolitused. Kodukandi
koostööseminaril - vabatahtlike kaasajate uued väljakutsed, osalemisel selgusid Siseministeeriumi
tellimusel valminud uuring vabatahtlikus tegevuses osalemisest. Uuring kajastas vabatahtliku
tegevuse olulisust, valdkonda mõjutavaid arenguid, vabatahtlikus tegevuses osalemise põhjuseid ja
takistusi. Lisaks elanike vabatahtlikuks olemisele kajastati esmakordselt ka organisatsioonide
võimekust vabatahtlikke kaasata ning seda, mida nii vabatahtlike kaasajad kui ka kohalik- ja riigi
tasand valdkonna arendamiseks teha saavad. Tegemist oli järjekorras kolmanda sarnase
valdkondliku uuringuga, kus selgus, et Eesti elanikkonnast on vabatahtlikke 49%. Võrreldes 2013.
aasta andmetega võisime tõdeda, et vabatahtlike arv on 18 protsendipunkti võrra kasvanud. Samas
on vähenenud püsivabatahtlike hulk. Uuring näitas, et vabatahtlike kaasamisel oma tegevustesse
tuleb arvestada mitmete oluliste trendidega.
Kevadisel Päästeameti Sõmerul toimunud seminaril tutvustati vabatahtlikele päästesündmusele
reageerimise SMS alarmeerimis süsteemi toimise põhimõtteid. Arutlusteemaks olid ka vabatahtlike
ja kutseliste päästjate koostööõppused (Aasukalda VPK, Kunda ja Kiviõli RK, kiirabi ja politsei
liiklusõnnetus mitme autoga kontrollõppus viidi läbi 25. sept) ja kutsemeisterlikkuse võistluse
toimumine mais (Aasukalda VPK osales kolme võistkonnaga, esindusvõistkond (Arvi Abel, Ardi
Abel, Rain Laager)-, Aasu-Pääsud (Marge Zaidullin, Triin Rebane, Marve Kamm) ja Noored
Päästjad (Kaidi, Kaili ja Margo Jagant)). Saavutati II, V ja VI koht.
Päästeliidu kevadisel üldkogul Nelijärvel kinnitati majandusaasta aruanne, valiti uued
nõukoguliikmed, kuulati aruandlust koostööpartnerite tegevustest. Hea kogemus oli Liis Truuboni
poolt korraldatud matk „ÖÖ”. Saime ülevaate tuletõrje 100 Türile planeeritava suurürituse
korraldamise hetkeseisust. Märtsis läbiti veel iga-aastane tööohutus-ja päästetaktika koolitus.
Mai sai komando jaoks avapaugu ikka talgute näol. Sellel aastal käisid meie vabatahtlikud, Marge

Zaidullin, Marve Kamm, Jane Floren ja Voldemar Zaidullin, abiks Kadrina Tuletõrjeseltsi
Naissalgal, kes korraldas Kadrina alevikus Päästeameti Idaregiooni noorteringidele lõpulahingu
(Aasukalda VPK 2016a). Meie kanda jäid veeohutuse teemapunkt paisjärve ääres ja tuleohutus
pritsukuuri juures. Lõpulahingu liiklusohutuse ja jalgratta teemapunkti eriauhinnad ning üldvõidu
tõid meie lapsed koju, edastades teisi võistkondi tervelt 2 tunniga, läbides raja ilma juhendajata.
Traditsiooniliselt olime osaks Viru-Nigula laadapäevast. Jagus meid veel ka Jõhvi sõjaväeossa, kus
olime abiks liitlasvägede sõjatehnika pesemisel. Seljatatud sai ka Idaregiooni VPK-de eliitkomando
võistlused.
Järgmist koostöö projekti alustasime 6 juunil, kui olime abiks Viru-Nigula punnvõrr ja
murutraktorite kestvussõidu etappi korraldamisel. 14-16-ni väisasime vabatahtlike päästjate
foorumit, mis sellel aastal toimus Pärnu-Jaagupis. Samal ajal turvasid meie valvekorras olevad
vabatahtlikud Viru Ralli Viru-Nigula vallas toimunud kiiruskatseid. Juhatusel oli suur au käia
õnnitlemas meie vabatahtlikku, Bergo Rubergit, kes lõpetas Päästekoledži päästja eriala
kiituskirjaga. Bergo töötab Kunda riiklikus komandos. Noorteringi lastest lõpetasid põhikooli AivaLoviisa Vaik ja Kaidi Jagant. Mõlemad tüdrukud on komandoga seotud loomisaastatest peale.
Erialaste koolituste rindel oli meie vabatahtlikel suurepärane võimalus osaleda ühisõppusel Kiviõli
keemiatehases, kus läbivaks teemaks kõrgendatud ohuriskiga tööstusest ja kõrgustest päästmine.
Vabatahtlikena tegevad olid meie noorteringi lapsed ka Rakvere keskväljakule paigaldatud
doonoritelkides nii juuni, kui ka septembrikuus. Oluliseks pidasime ka vallas toimunud jaanitulede
kontrollimist ja turvamist.
Juulikuus osalesid juhatuse liikmed Tallinna Lennusadamas toimunud meremõtlejate foorumil, kus
läbivaks teemaks oli meri+majandus=meremajandus?
Traditsiooniliselt olime tehnika ja
varustusega väljas Kunda merepäevadel ja tagasime ohutuse koostöös Kolga vabatahtlikega Rutja
lennuväljal toimunud motomeeste suvepäevadel – SMASH-il. 20. juulil viisime läbi Kaitseliidu
korraldatud noorkotkaste ja kodutütarde laagris tuleohutusteemalise infopäeva, kus osalejad said
kõik kätt proovida tulekustutus stimulaatoril elava tule kustutamisel. Kasutati nii kustuteid kui ka
tulekustutustekki. Lisaks saadi ülevaade päästevarustusest ja erivahenditest. Soovijad said
tulekustutusvarustust selga proovida ja armatuurtegevusi läbi mängida. 27 juulil osalesid meie
vabatahtlikud koos päästeautodega Järva-Jaanis toimunud killavooris. Ürituse korraldaja, JärvaJaani Tuletõrjeselts eesotsas Tuve Kärneriga
tähistas nii ühingu 120 aastapäeva
(http://varjupaik.jjts.ee/?action=text&P=100&ID=168&lang=est).
August oli sportlike väljakutsete kuu. Komando osales eliitkomando võistlusel, Kõrghoone kuninga
trepijooksul ja maakondlikel rahavajooksu etappidel. Noorteringide lapsed aga Avinurme VPK
poolt Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud perepäeval noorteringide võistluse I
koht, Rõngu kärajate I koht, Idaregiooni lõpulahingu I koht, maakondlike rahavajooksude ja
orienteerumissarja ühed parimatest.
Septembrist sai alguse koolituste ja praktiliste õppuste aeg. Täiendusõpet alustati
päästeautojuhtidega. Septembris ja novembris toimusid kriisikoolitused, kus läbivaks teemaks
elanikkonnakaitse. Millised on ootused kohalikule vabatahtlikule komandole, KOV-ile, riigile
laiemalt ja mida saavada elanikud ise ära teha. Lõuna-Eesti näitel oli raske uskuda, et tegelikult on
inimeste kriisis toimetulek väga madal. Suuresti loodetakse riigile, unustades iseenda vastutuse
olukorraga hakkama saamisel. Oma igapäevaste tegevuste käigus puutume sagedasti kokku just
õpitud abituse ilmingutega ja see ei ole meile vastuvõetav. Seega otsustasid meie vabatahtlikud teha
kõik endast oleneva, et kogukonna liikmed aduksid kriisist tuleneva ohu tõsidust ning suurendada
nende võimekust ise hakkama saada. Aasta teise poolde jäid veel majapõlengu ja
hulgikannatanutega praktilised õppused. Detsembris toimus jõulukoosolek, kus tehti kokkuvõtteid,
vaadati tulevikku ja tunnustati tublimaid.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

2 959

3 040

Nõuded ja ettemaksed

5

0

Varud

9

9

2 973

3 049

Materiaalsed põhivarad

70 659

62 734

Kokku põhivarad

70 659

62 734

73 632

65 783

Võlad ja ettemaksed

11

0

Kokku lühiajalised kohustised

11

0

11

0

65 783

7 759

7 838

58 024

73 621

65 783

73 632

65 783

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

731

87

45 414

118 251

5 848

1 200

51 993

119 538

-8 033

-3 426

-351

-200

-30 261

-53 254

-5 510

-4 634

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-44 155

-61 514

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

7 838

58 024

Aruandeaasta tulem

7 838

58 024
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

664

85

27 141

33 154

5 848

1 200

-351

-200

-36 767

-31 901

3 444

0

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest

0

-773

-21

1 565

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-60

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-60

0

-81

1 565

3 040

1 475

-81

1 565

2 959

3 040

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

7 759

7 759

Aruandeaasta tulem

58 024

58 024

31.12.2018

65 783

65 783

Korrigeeritud saldo
31.12.2018

65 783

65 783

Aruandeaasta tulem

7 838

7 838

73 621

73 621

31.12.2019
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühingu (lühendatult: MTÜ) Aasukalda Maa ja Merepäästekomando 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)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

2 959

3 040

Kokku raha

2 959

3 040

31.12.2019

31.12.2018

24

22

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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