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Tegevusaruanne 

2014 kalendriaasta oli Mittetulundusühink Aasukalda Priitahtlik Päästekomandol (edaspidiselt 

kasutatakse tekstis lühendit Aasukalda PPK) teine tegevusaasta. 

Jaanuaris allkirjastati Päästeameti ja MTÜ Aasukalda PPK vaheline päästetööde koostöö 

leping. Väljakutsele reageerimise ajaks sai kinnitatud 10 minutit kahe päästjaga üks 

päästeauto. Meie reageerimise perimeetriks jäi 25 km. Veebruaris külastasid meie komandot 

Ida-Päästekeskuse ametnikud, kes tõid meile kaks komplekti päästeriideid, mootorsae ja 

ketaslõikuri, jagasid kogemusi ning andsid nõu, kuidas komando tõrgeteta toimima saada. 

Veebruaris käisid Aasukalda PPK noorteringid Väike-Maarja Päästekoolis 112 päeva raames 

tutvumas häirekeskuse ametnike tööga. Päev kujunes tegusaks ja meeldejäävaks. Iga noor sai 

isiklikult päästesündmust koordineerida.  

Märtsi lõpus võttis Päästeamet kasutusele uue väljasõidukorra ja uue dünaamilise 

väljasõiduplaani. Selleks ühtlustati üleriigilised reeglid, et alati oleks tagatud hädavajaliku 

ressursi väljasaatmine sõltumata sündmusest ja selle raskusastmest. Dünaamilises 

väljasõiduplaanis kasutatakse kiireimaid kohale jõudjaid, kasutatakse teedevõrgustikku ja 

vabatahtliku päästekomando lepingujärgsest väljasõiduvalmiduse aega ehk toimub 

ajandamine sündmuse asukoha suhtes. Ka vabatahtlikud päästjad panustasid oma osa süsteemi 

paremaks toimimiseks.  

Aprillis täiendati meie varustust päästeautole paigaldatava redeli võrra. 4-5 aprillil osalesid 

Aasukalda PPK juhid Päästeliidu üldkogul Sangastes. Päästeameti ja vabatahtlike koostöö 

lepingust ja võimalikest uutest teenustest olid kutsutud rääkima Päästeameti parimad 

spetsialistid, kes, lisaks põhjalikule ülevaatele, vastasid ka kõigile lepingu ja muuga seotud 

küsimustele. Päästeameti poolt anti ülevaade ka kokkuvõttest komandode hoonete ja autode 

uuringust. I kategooria komandodele määrati püsitasu. Samuti suurendati paakautode 

aastahüvitist. Leping ise on pisut muutunud, sinna on sisse toodud ka ennetustöö ja muude 

tegevuste teemad. Üldkogul viibis ka Baruto, kes kinnitas enda nõusolekut hakata 

vabatahtlike päästjate patrooniks. Üldkogule saabus ka lennusalga helikopter Augusta 

Westland koos meeskonnaga. Kohal olijad said ülevaate selle masina võimalustest ja 

võimekusest nii inimeste otsingul, päästel kui tulekustutusel.  
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12. aprillil osalesid komando juhid Võsu VPK ruumides toimuval infopäeval. Avasõnad 

lausus Vilve Kirs- Ida päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist. Teemale „Uued 

lepingud ja ühisvalve“ andis ülevaate  Rivo Salong - Päästeameti valmisoleku talituse ekspert.  

„Päästealane vabatahtlike ennetustöö Virumaal 2014. aastal“ tutvustas  Mikko Virkala- 

ennetustöö büroo juhataja. Ettekande “ Uus väljasõidukord ja uued staatussõnumid“ jäi Jaak 

Janno, Ida päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja selgitada.   

Mai kuus alustasid 6 meie komando päästjat merepääste koolitustega. 17. mail osalesid meie 

vabatahtlikud ja noorpäästjad koos päästeautoga Põhjakeskuses maakondlikul ohutuspäeval 

„Ohutult liikuma“.  

Juuni kolmandal päeval asusime ametlikult väljasõidu valvekordadega. Esimene väljakutse 

saabus meile kohe järgmisel päeval. Juunis osalesime koos Kunda kutseliste päästjatega Vasta 

Kooli ohutuspäeval, mis vaatamata vihmasele ja kõledale ilmale, kujunes toredaks ning 

huvipakkuvaks päevaks. Enne jaanipäeva osalesime suurema osa komando liikmetega 

Ülevabariigilisel Vabatahtliku Pääste foorumil Saaremaal Leisis. Kogu teekonda läbis ühine 

teema „Märka vilkurit liikluses“. Nii varustasime masinad kollaste vilkuritega. Saaremaale 

sõitu alustasime 6.juunil Viru-Nigulast, kus kohtusime Purtse vabatahtlikega, et ühiselt 

teekonda jätkata. Järgmine kogunemise koht oli Vajangu VPK hoovis, kus märgistasime 

autod kleebistega ja asusime kolonnis edasi liikuma. Suur kogunemine toimus Lihulas, kus 

toimus ka paraad. Kogu nädalavahetus möödus sõbralikus keskkonnas, võeti mõõtu 

päästealastes oskustes, tunnustati tublimaid, vahetati infot ning teadmisi ja keerutati 

jalga.https://www.facebook.com/pages/Aasukalda-Priitahtlik 

P%C3%A4%C3%A4stekomando/483756561739162?fref=ts 

Suvekuud sai sisustatud mitmete noortelaagrite veeohutuse- ja turvalisuse koolitustega. 

http://www.rescue.ee/47133.  Pidev töö käis ka päästeauto reageerimisvalmiduses 

hoidmisega.   

Septembris toimusid komandos lahtiste uste päevad, mida külastas kahel päeval kokku 71 

inimest. Oli väga positiivne, et meie tegemiste vastu tundsid huvi ka kaugema kandi inimesed 

Aserist, Kundast ja isegi Rakverest. Septembris osalesime viimasel regioonidevahelisel 

Noorteringi Juhtide Seminaril Kallisabal. Läbi praktiliste töötubade sai hulganisti uusi 

kogemusi ja infot vahetatud. Teostasime ka 11 kodukülastust suitsuanduri olemasolu 

kontrollimiseks ning „Kodu tuleohutuks“ nõustamiseks.  

https://www.facebook.com/pages/Aasukalda-Priitahtlik%20P%C3%A4%C3%A4stekomando/483756561739162?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aasukalda-Priitahtlik%20P%C3%A4%C3%A4stekomando/483756561739162?fref=ts
http://www.rescue.ee/47133
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Oktoobrit alustasime evakuatsiooniõppe läbiviimistega Vasta Koolis ja Viru-Nigula lasteaias. 

Aseri lasteaias sai läbi viidud tuleohutuse päev „Tulest targem“, mis oli küll kutseliste 

päästjate tegevus, kuid arvestades sellega, et Aseri on kutselistele abikauge piirkond, võtsime 

selle ära teha. Sellesse kuusse mahtus veel komando elektri süsteemide täielik renoveerimine, 

vanade uste vahetamine uue tõstand ukse vastu ja vanade akende vahetamine uute vastu. 

Kogu ehitustegevust rahastas LEADER meede ja omaosaluse kattis Viru-NigulaVallavalitsus.   

Novembris taotlesime depoosisese soojaku ehitamiseks lisavahendeid „Siseturvalisuse 

vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi“ kaudu ja Päästeametist päästetehnika 

remondiraha. Mõlemad taotlused said positiivse vastuse. Osalesime ka sügisesel Päästeliidu 

Üldkogul Kirnas. Kokku osales üldkogul 33 VPK esindajat 60 inimesega mõlemal päeval. 

Teemadena olid üleval ühishanked ja – kindlustus, raskeveokimaks. Lahti seletamist vajas ka 

termin „pikaajaline päästetöö“. Oluliseks peeti jätkukoolituste korraldamist, seda eriti esmaabi 

ja päästealaselt. Vabatahtlikud tõid esile ka väikeautode olulisuse päästemasinatena ja C-

kategooria juhiloa omandamisel riigi poolse abi vajalikkusest vabatahtlike päästjate seas. 

https://www.dropbox.com/sh/ozhfacoehmf7y1b/AABrqizE1fhs8VBqI8gmxEysa?dl=0.  

Ida-Piirkonna vabatahtlike päästjate sügisene seminar toimus 28.novembril Kukruse 

Polaarmõisas. Tehti kokkuvõtteid lõppema hakkavast aastast, räägiti uuel aastal plaanitavatest 

tegevustest ja tunnustati tublimaid. Meie komandole anti õigus läbi viia kahte noorteringi. 

Päästeamet tunnustas Aasukalda PPK ja Iisaku VPK tiitliga „Aasta uustulnuk 2014“ 

http://www.virumaateataja.ee/?r=1534&d=20141205.  

Detsembri alguses viisime läbi „Rahvusvahelise Vabatahtlike päeva“ raames järjekordsed 

lahtiste uste päevad. Külastas meid 43 inimest. Meie varustus täienes veel ühe päästeriiete 

komplekti võrra. Jõulude aeg pidasime kahasse teiste päästjatega Delfi uudisteportaalis 

„Päästjate jõuluplogi“. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/paasteametiblogi/paastjate-

joulublogi-foto-valjaloikeid-aasukalda-vabatahtliku-paastekomando-toost-puhade-ajal-

kraavis-autod-ja-polengud?id=70440249.  

Aastavahetus möödus meie päästjatel rahulikult. 2014 aastal oli meie komandol 27 väljakutset 

põlengutele, 4 väljakutset avariidele ja 1 kutse abitus seisus inimese abistamiseks. Meie 

reageerimisvalmidus on 100%. 

 

https://www.dropbox.com/sh/ozhfacoehmf7y1b/AABrqizE1fhs8VBqI8gmxEysa?dl=0
http://www.virumaateataja.ee/?r=1534&d=20141205
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/paasteametiblogi/paastjate-joulublogi-foto-valjaloikeid-aasukalda-vabatahtliku-paastekomando-toost-puhade-ajal-kraavis-autod-ja-polengud?id=70440249
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/paasteametiblogi/paastjate-joulublogi-foto-valjaloikeid-aasukalda-vabatahtliku-paastekomando-toost-puhade-ajal-kraavis-autod-ja-polengud?id=70440249
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/paasteametiblogi/paastjate-joulublogi-foto-valjaloikeid-aasukalda-vabatahtliku-paastekomando-toost-puhade-ajal-kraavis-autod-ja-polengud?id=70440249
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Aasukalda PPK liikmelisus ja läbitud koolitused on ära toodud tabelis 1. 

 P@@ゲデWﾆﾗﾏ;ﾐSﾗ liikmelisus L@Hｷデ┌S ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲWS Tabel1 

  

        2013 2014   2013 2014 

            

liikmeid kokku 14 31 I astme koolitus 11 16 

komando liikmed 8 12 II astme koolitus 6 12 

ennetajad 2 4 ;ﾉ;ヴﾏゲﾛｷS┌ﾆ 6 6 

ﾐﾗﾗヴヮ@@ゲデﾃ; 0 8 tuleohutus koolitus 5 6 

toetajaliikmed 4 7 Wﾉ┌ヮ@@ゲデW┗ Wゲﾏ;;Hｷ 0 12 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 411 286 2

Kokku käibevara 411 286  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 12 220 5 000 3

Kokku põhivara 12 220 5 000  

Kokku varad 12 631 5 286  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 7 557 246  

Kokku lühiajalised kohustused 7 557 246  

Kokku kohustused 7 557 246  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 040 0  

Aruandeaasta tulem 34 5 040  

Kokku netovara 5 074 5 040  

Kokku kohustused ja netovara 12 631 5 286  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 14.05.2013 -

31.12.2013

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 4 856 60  

Annetused ja toetused 2 532 5 000  

Muud tulud 0 227  

Kokku tulud 7 388 5 287  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 804 0 5

Jagatud annetused ja toetused -50 0  

Mitmesugused tegevuskulud 0 -247  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -500 0  

Kokku kulud -7 354 -247  

Põhitegevuse tulem 34 5 040  

Aruandeaasta tulem 34 5 040  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 14.05.2013 -

31.12.2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 4 856 287

Laekunud annetused ja toetused 1 653 0

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -50 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 199 -1

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
879 5 000

Muud rahavood põhitegevusest -410 0

Kokku rahavood põhitegevusest 1 729 5 286

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 604 -5 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 604 -5 000

Kokku rahavood 125 286

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 286 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 125 286

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 411 286
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

14.05.2013 0 0

Aruandeaasta tulem 5 040 5 040

31.12.2013 5 040 5 040

Aruandeaasta tulem 34 34

31.12.2014 5 074 5 074
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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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara 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)

 31.12.2014 31.12.2013

Raha 411 286

Kokku raha 411 286
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Masinad ja

seadmed

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Lõpetamata

projektid

  

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 5 000 5 000

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 5 000 5 000

  

Ostud ja parendused 7 720 7 720 7 720

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
 7 720 7 720 7 720

Amortisatsioonikulu -500 -500

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 5 000 7 720 7 720 12 720

Akumuleeritud kulum -500 0 0 -500

Jääkmaksumus 4 500 7 720 7 720 12 220

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Võlad tarnijatele 7 557 245

Kokku võlad tarnijatele 7 557 245

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014

Transpordikulud 2 004

Mitmesugused bürookulud 437

Koolituskulud 320

Riiklikud ja kohalikud maksud 63

Isikliku auto kompensatsioon 563

Noorteringi kulud/ürituste korralduskulud 653

Muud tegevuskulud- varustus, ringid, üritused 2 764

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
6 804



13

Mittetulundusühing Aasukalda Priitahtlik Päästekomando 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 31 8





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


