
 

  

KÄSKKIRI 
 
Tallinn 

26.02.2015 nr 84 

 

Pääste- ja ennetustööl osalevatele 
vabatahtlikele päästjatele ja juriidilistele isikutele 
kulude hüvitamise põhimõtted ja piirmäärad  
 

  

Siseministri 03.10.2014. a määruse nr 42 “Päästeameti põhimäärus” § 10 lg 1 p 10 alusel ja 
siseministri 07.12.2010. a määruse nr 61 “Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele 
isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” § 3 lõike 6 alusel 
ning lähtudes eesmärgist ühtsed rahastamise põhimõtted pääste- ja ennetustööle kaasatavate 
vabatahtlike päästjate ja juriidiliste isikutega, kellega on sõlmitud tsiviilõiguslikud lepingud: 
 

1. Kinnitan päästetööl osalevatele vabatahtlikele päästjatele ja juriidilistele isikutele kulude 
hüvitamise põhimõtted ja piirmäärad (Lisa 1). 

2. Kinnitan päästesündmusele kaasatavate vabatahtlike päästekomandode valmisoleku 
tasemed (Lisa 2).  

3. Päästekeskuse juhil sõlmida vajadusel päästekeskuse tegevuspiirkonda jäävate juriidiliste 
isikutega tsiviilõiguslikud lepingud lähtudes Lisas 1 toodud piirmääradest. 

4. Kinnitan ennetustööl osalevate vabatahtlike päästjate ja juriidiliste isikute kulude 
hüvitamise põhimõtted ja piirmäärad (Lisa 3). 

5. Tunnistan kehtetuks Päästeameti peadirektori 17.04.2014. a. käskkirja nr 183 “Päästetööl 
osalevatele vabatahtlikele päästjatele ja juriidilistele isikutele kulude hüvitamine”. 

6. Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2015. a. 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kuno Tammearu 
peadirektor 
 
 
Lisatud: 

1. Lisa 1 - Päästetööl osalevatele vabatahtlikele päästjatele ja juriidilistele isikutele kulude 
hüvitamise põhimõtted ja piirmäärad, 3 lehel; 

2. Lisa 2 - Päästesündmusele kaasatavate vabatahtlike päästekomandod valmisoleku tasemed, 
2 lehel; 

3. Lisa 3 - Ennetustööl osalevate vabatahtlike päästjate ja juriidiliste isikute kulude hüvitamise 
põhimõtted ja piirmäärad, 2 lehel; 
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Lisa 1 
Kinnitatud peadirektori 

26.02.2015 käskkirjaga nr 84 
 

 
Päästetööl osalevatele vabatahtlikele päästjatele ja juriidilistele isikutele kulude hüvitamise 
põhimõtted ja piirmäärad 
 
1. Päästeseaduse § 2 lõikes 5 nimetatud juriidiliste isikute (edaspidi vabatahtlik päästekomando) 

ning vabatahtlike päästjate kaasamise eesmärgiks on päästetöö tegemine, kui päästeteenuse 
kättesaadavuse tagamine üleriigiliselt võimalikult lühikese aja jooksul. Kaasamisel arvestatakse 
piirkondlikke riske ning elanikkonna paiknemist ja selle tihedust. Vabatahtlike 
päästekomandovõrgustiku arendamisel eelistatakse piirkondi, kus püsielanike asustus on 
tihedam ja mis asuvad riiklikest komandodest kaugemal. 

 
2. Kulude hüvitamisel vabatahtlikule päästekomandole lähtutakse alljärgnevatest piirmääradest: 
2.1. Juriidilise isiku toimimise tagamise kulude hüvitise suurus vabatahtlikule päästekomandole, 

mis osutab tulekustutusteenust ning asub riiklikust päästekomandost kaugemal kui 14 

minutit ja on valmisolekus: 
2.1.1.  väljasõiduvalmidusega kuni 5 minutit, on 3900 eurot aastas; 
2.1.2. väljasõiduvalmidusega 5 kuni10 minutit, on 3300 eurot aastas; 
2.1.3. väljasõiduvalmidusega 10 kuni 15 minutit, on 2820 eurot aastas. 

 
2.2. Juriidilise isiku toimimise tagamise kulude hüvitise suurus vabatahtlikule päästekomandole, 

mis osutab tulekustutusteenust ning asub riiklikust päästekomandost  kuni 14 minuti 

kaugusel ja on valmisolekus: 
2.2.1. väljasõiduvalmidusega kuni 5 minutit, on 1560 eurot aastas; 
2.2.2. väljasõiduvalmidusega 5 kuni 10 minutit, on 1380 eurot aastas; 
2.2.3. väljasõiduvalmidusega 10 kuni 15 minutit, on 1200 eurot aastas. 

 
2.3. Juriidilise isiku toimimise tagamise kulude hüvitiseks ühele vabatahtlikule päästekomandole, 

kes on sõlminud Päästeametiga päästetöö tegemise lepingu, on valmisoleku hüvitis vastavalt 
valmisoleku tasemele  (Lisa 2): 

2.3.1. valmisoleku tase 8 kohta 5000 eurot aastas; 
2.3.2. valmisoleku tase 7 kohta 4000 eurot aastas; 
2.3.3. valmisoleku tase 6 kohta 3100 eurot aastas; 
2.3.4. valmisoleku tase 5 kohta 2080 eurot aastas; 
2.3.5. valmisoleku tase 4 kohta 1640 eurot aastas; 
2.3.6. valmisoleku tase 3 kohta 900 eurot aastas; 
2.3.7. valmisoleku tase 2 kohta 800 eurot aastas; 
2.3.8. valmisoleku tase 1 kohta 200 eurot aastas. 

 
2.4. Valmisoleku hüvitist makstakse vabatahtlikule päästekomandole vastavalt valmisoleku 

tasemele proportsionaalselt valves oldud aja eest. Arvestuse aluseks on „operatiivse 
valmisoleku aruanne“ 

 
2.5. Ajalise kauguse määramisel kutselisest komandost - vabatahtliku komandoni kasutatakse 

edaspidi Maanteeameti veebi-rakenduse Tark Tee (https://tarktee.mnt.ee/) „kiireima teekonna 
arvustust“. 

 
2.6. Juriidilise isiku toimimise tagamise kulude hüvitise määr vabatahtlikule reservpäästerühmale 

milles on vabatahtliku päästja tunnistusega liikmete arv:  
2.6.1. väiksem kui 50 on 3000 eurot  aastas. 
2.6.2. 50 – 100 on 4000 eurot aastas. 
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2.6.3. üle 100 liikme 6000 eurot aastas. 
 
2.7. Päästetehnika kulude hüvitise suurus ühele vabatahtlikule päästekomandole on järgmise 

päästetehnika kohta alljärgnev:  
2.7.1. Ühe (põhi) tulekustutusauto või põhiauto kohta 756 eurot aastas; 
2.7.2. teise (reservauto) tulekustutusauto kohta 200 eurot aastas; 
2.7.3. ühe paakauto, mille veepaagi maht on vähemalt 7 m3, kohta 900 eurot aastas; 
2.7.4. ühe päästetöö logistika teenust või tulekustutus ATV kohta 210 eurot aastas; 
2.7.5. ühe veepäästeteenust osutava veesõiduki kohta on 210 eurot aastas. 

 
2.8. Vabatahtliku päästja kulude hüvitamine: 

2.8.1. Püsiva hüvitise suurus ühele vabatahtlikule päästekomandole ja 
reservpäästerühmale ühe vabatahtliku päästja kohta, kes on arvatud  Päästeameti 
poolt vabatahtlikuks päästjaks ja on läbinud teise astme õppe on 40 eurot aastas  .  

2.8.2. vabatahtlikule päästekomandole on summaarselt hüvitise suurus maksimaalselt 
1000 eurot; 

2.8.3. reservpäästerühmale on summaarselt hüvitise suurus maksimaalselt 4000 eurot 
2.9. Veepäästeteenust osutav vabatahtlik päästja, kes on arvatud Päästeameti poolt vabatahtlikuks 

päästjaks, peab vastama ka Siseministri 10.11.10 määruse nr 57 „Vabatahtliku päästja 
kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse 
läbiviimise kord“ § 6 lõikes 2,  § 8 lõikes 8 ja § 10 lõikes 2 esitatud nõuetele; 

 
2.10. Valmisoleku hüvitist makstakse vabatahtlikule päästekomandole vastavalt valmisoleku 

tasemele proportsionaalselt valves oldud aja eest. Arvestuse aluseks on „operatiivse 
valmisoleku aruanne“ 
 

2.11. Valmisoleku tagamise täitmise, õppusel osalemise ja tegevuste täitmisekuluhüvitis aastas 
ühele reservpäästerühmale, kes on sõlminud Päästeametiga päästetöö tegemise lepingu 
vastavalt päästetöö teenustele on: 

2.11.1. Metsa- ja maastikutulekahjude kustutamine 1000 eurot aastas; 
2.11.2. Reostuskorjetööde teostamine rannikualal 1000 eurot aastas; 
2.11.3. Varingutel otsingutööde teostamine päästekoertega 2500 eurot aastas; 
2.11.4. Osalemine isikute ohust teavitamisel, evakuatsiooni ja päästmise läbiviimisel 500 

eurot aastas; 
2.11.5. Osalemine üleujutuste ja tormikahjustuste tagajärgede likvideerimisel 500 eurot 

aastas; 
2.11.6. Sündmuskohal abivajajate teenindamine ning esmaabi andmine 1000 eurot aastas; 
2.11.7. Logistiline toetus sündmuskohal (baaslaagri logistik) 1000 eurot aastas; 
2.11.8. töölaeva juhi valmisoleku tagamine 500 eurot aastas; 
2.11.9. päästekomando ajutine mehitamine väikesaarel juunist-augustini  on 4000 eurot 

aastas. 
 

2.12. Päästeameti korraldatud täiendkoolitusel, õppusel või harjutusel osalemise kulude hüvitise 
suurus ühele vabatahtlikule päästekomandole  kuni viie (5) tunni eest aastas on:  

2.12.1. 38 eurot ühe tulekustutus- või põhiauto, 10 eurot ühe tulekustutus ATV või 48 
eurot ühe paakauto kohta tunnis; 

2.12.2. 10 eurot tunnis vabatahtlikule päästjale, kes on arvatud Päästeameti poolt 
vabatahtlikuks päästjaks kuid mitte rohkem, kui Päästeametiga sõlmitud lepingu 
alusel valmisoleku tasemes märgitud vabatahtlike päästjate arvule, kui õppuse 
juhendis või muudes kokkulepetes ei nähta ette teisiti; 

2.12.3. 10 eurot vabatahtlikule päästjale, kes on arvatud Päästeameti poolt vabatahtlikuks 
päästjaks ja osaleb 24 tunnise valvevahetusega „ühisvalves“ (ÜVT); 

2.12.4. 50 eurot ühe veepäästeteenust osutava veesõiduki kohta tunnis; 
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2.12.5. 13 eurot ühe vabatahtliku päästja kohta tunnis, kes on arvatud Päästeameti poolt 
vabatahtlikuks päästjaks ja osutab logistika transpordi teenust (töölaeva juht). 

 
2.13. Päästetöö alaste tegevuste täitmise kulude hüvitise suurus ühele vabatahtlikule 

päästekomandole igale päästesündmusele reageerimisel on:  
2.13.1. 38 eurot ühe tulekustutus- või põhiauto, 10 eurot ühe tulekustutus ATV ja 48 eurot 

ühe paakauto kohta tunnis;   
2.13.2. 10 eurot ühe vabatahtliku päästja kohta tunnis, kes on arvatud  Päästeameti poolt 

vabatahtlikuks päästjaks kuid mitte rohkem, kui Päästeametiga sõlmitud lepingu 
alusel valmisoleku tasemes märgitud vabatahtlike päästjate arvule; 

2.13.3. 50 eurot ühe veepäästeteenust osutava veesõiduki kohta tunnis; 
2.13.4. 13 eurot ühe vabatahtliku päästja kohta tunnis, kes on arvatud  Päästeameti poolt 

vabatahtlikuks päästjaks ja osutab logistika transpordi teenust (töölaeva juht). 
 

2.14. Päästetöö tegemise kulud hüvitatakse vastavalt vabatahtlike päästjate arvule ja kasutatavale 
päästetehnikale, lähtudes Päästeametiga sõlmitud lepingus kokkulepitud vabatahtliku 
päästekomando valmisoleku tasemest. 
 

2.15. Päästetöö tegemise kulu hüvitise suurus, väljasõidukorralduse annulleerimisel enne 
päästetehnika väljasõitu või vabatahtliku päästekomando valmisoleku kontrolli puhul,  on 5 
eurot ühe vabatahtliku päästja kohta. 

 
3. Päästetööl osalevatele vabatahtlikele päästjatele ja juriidiliste isikutele sihtotstarbeliselt 

planeeritud eelarve ülejääk kasutatakse: 
3.1. päästetöö alaste tegevuste täitmise kulude katmiseks; 
3.2. vabatahtlikele päästekomandodele või vabatahtlikele päästjatele päästevarustuse soetamiseks; 
3.3. vabatahtlikele päästjatele suunatud ühistegevuste korraldamiseks. 
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Lisa 2 
Kinnitatud peadirektori 

26.02.2015 käskkirjaga nr 84 
 

Päästesündmusele kaasatavate vabatahtlike päästekomandode valmisoleku tasemed 

 
1. VPK valmisoleku tase lepitakse kokku Päästeameti ja VPK vahel võttes aluseks vastavalt 

piirkondlikele riskidele, VPK suutlikkusele ja olemasolevale teenuste võrgustikule. 
Valmisoleku tasemed on alljärgnevad: 

 
valmisolekutase VPK valmisolekutaseme kirjeldus 

1 1 päästeauto + 1 vabatahtlik päästja 

2 1 päästeauto + 2 vabatahtlikku päästjat 

3 2 päästeautot (millest 1 paakauto) + 2 vabatahtlikku päästjat 

4 1 päästeauto + 3 vabatahtlikku päästjat 

5 2 päästeautot (millest 1 paakauto) + 3 vabatahtlikku päästjat 

6 2 päästeautot (millest 1 paakauto) + 4 vabatahtlikku päästjat 

7 1 päästeauto + 3 (või enam) vabatahtlikku päästjat kes reageerivad 
iseseisvalt liiklusavariile; 

8 1 päästeauto + 3 (või enam) vabatahtlikku päästjat kes reageerivad 
iseseisvalt erivõimekusi (veepääste, suitsusukeldumine) vajaval 
päästesündmusel 

 
2. Vabatahtlike päästekomandode kaasatud aja ümardamise metoodika on alljärgnev: 
2.1. päästetööl osaletud esimene tund arvestatakse täistunnina; 
2.2. päästetööl osalemine arvestatakse alates 2. (teisest) tunnist 30 (kolmekümne) minutilise 

täpsusega; 
2.3. osaledes päästetööl üle 1 (ühe) tunni toimub ümardamine järgnevalt: 

2.3.1. 1-14 minutit pärast täistundi - ümardatakse tagasi eelneva täistunnini; 
2.3.2. 15-29 minutit pärast täistundi - ümardatakse edasi järgneva pooltunnini; 
2.3.3. 31-44 minutit pärast täistundi - ümardatakse tagasi eelneva pooltunnini; 
2.3.4. 45-59 minutit pärast täistundi - ümardatakse edasi järgneva täistunnini. 

 
3. Päästesündmusele kaasatavate vabatahtlike päästekomandode nimekirja täiendatakse 

päästekeskuse juhi põhjendatud ettepaneku alusel. Esitatav ettepanek peab sisaldama järgmisi 
andmeid: 

3.1. vabatahtliku päästekomando asukoha aadress, koos koordinaatidega (L-EST 
koordinaatsüsteemis); 

3.1.1. komando grupp e. ajaline kaugus lähimast kutselisest komandost; 
3.1.2. soovitav väljasõidukaugus/väljasõidupiirkonna suurus; 
3.1.3. piirkonna lühikirjeldus olulisimate tööstus vm. objektide, elanike arv. 

3.2. kasutatav tehnika hinnang  tehnilisele seisukorrale ja päästevarustus koos foto(de)ga; 
3.3. Vabatahtliku päästekomando isikukaitsevarustuse olemasolu või selle hankimise viis; 
3.4. igapäevase valve koosseis; 
3.5. liikmete arv; 
3.6. vabatahtliku päästja esimese ja teise astme väljaõppe läbinud liikmetearv; 
3.7. alarmsõiduki juhtimise õigust omavate liikmete arv; 
3.8. väljasõidukorraldusele reageerimise aeg (väljasõiduaeg); 
3.9. vabatahtliku päästekomando hoone seisukord ja selle sobivus päästeteenuse aastaringseks 

pakkumiseks Hoonelühikirjeldus koos foto(de)ga. 
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4. Põhjendatud ettepanekud uute vabatahtlike päästekomandodega lepingu sõlmimiseks või 
olemasolevate valmisoleku tasemete muutmiseks esitab päästekeskuse juht päästeameti 
peadirektori asetäitjale päästetöö alal.  
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Lisa 3 
Kinnitatud peadirektori 

26.02.2015 käskkirjaga nr 84 
 

Ennetustööl osalevate vabatahtlike päästjate ja juriidiliste isikute kulude hüvitamise 
põhimõtted ja piirmäärad 
 
1. Päästeseaduse § 2 lõikes 5 nimetatud juriidiliste isikute ning vabatahtlike päästjate (edaspidi 

Tegevuse osutaja) kaasamise eesmärgiks on ühtlustada ning laiendada üleriigiliselt päästeala 
ennetustöö teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, tõstes seeläbi elanikkonna ohutusalast 
teadlikkust:  

1.1. ennetustöö on tule- ja veeohutuse tagamiseks elanikkonna seas tehtavad nõustamis-, 
koolitus- ja teavitusalased tegevused; 

2. Kulude hüvitamisel Tegevuse osutajale lähtutakse alljärgnevatest piirmääradest ja 
põhimõtetest: 

 
2.1. Infopäeva läbiviimine: 
2.1.1. tegevuse osutajale tasutakse 60 eurot ühe infopäeva läbiviimise eest;  
2.1.2. infopäeva läbiviimise tasustamise eelduseks on vähemalt 1 läbiviija ja infopäeva kestvuseks 

peab olema vähemalt 2 tundi; 
2.1.3. hind sisaldab kõiki infopäeva läbiviimisega kaasnevaid kulutusi ega sõltu Tegevuse osutaja 

poolt kaasatud liikmete arvust; 
2.1.4. tegevusele kuluv sõiduaeg ei loeta tunni arvestuse hulka. 

 
2.2. Ohutuspäeval osalemine: 
2.2.1. tegevuse osutajale tasutakse 60 eurot ohutuspäeval osalemise eest, mis sisaldab kõiki üritusel 

osalemisega kaasnevaid kulutusi; 
2.2.2. ohutuspäeval osalemise tasustamise eelduseks on ohutuspäeva kestvus vähemalt 4 tundi; 
2.2.3. ohutuspäeval vajaminevate osalejate arvu edastab päästekeskuse kontaktisik tegevuse 

tellimuses, kuid see pole vähem kui 2 inimest; 
2.2.4. tegevusele kuluv sõiduaeg ei loeta tunni arvestuse hulka. 
 
2.3. Eluruumi valdaja nõustamine (kodukülastus): 
2.3.1. tegevuse osutajale tasutakse ühe kodukülastuse eest 10 eurot, mis sisaldab kõiki külastuse 

läbiviimisega kaasnevaid kulusid; 
2.3.2. hüvitis ei sõltu Tegevuse osutaja poolt kaasatud liikmete arvust; 
2.3.3. tegevuse osutaja on kohustatud enne kodukülastuste tegemist läbima vastava koolituse ning 

koos tegevuse aruandega  esitama päästekeskusele korrektselt täidetud Kodu Tuleohutuks 
ankeedi. 

 

2.4. Päästeala noorteringi juhendamine: 
2.4.1. tegevuse osutajale tasutakse ühe noorteringi juhendamise eest 700 eurot; 
2.4.2. tegevuse osutaja peab tagama noorteringi kogunemise ja tegevuse vähemalt üks kord 

nädalas vastavalt koolitusprogrammile, kestvusega vähemalt 1,5 tundi või  ühe kuu jooksul 
kokku 6 tundi; 

2.4.3. tegevuse osutaja peab tagama  noorteringi  järjepideva tegevuse õppeaasta vältel vähemalt 8 
kuud, millest võtab osa vähemalt 7 osalejat. 
 

2.5. Veeohutuse koolituse läbiviimine gümnaasiumi astmele: 
2.5.1. tegevuse osutajale tasutakse 20 eurot ühe koolituse läbiviimise eest, mis kestab üks 

akadeemiline tund (45 min); 
2.5.2. hüvitis sisaldab kõiki koolituse läbiviimisega kaasnevaid kulutusi ning ei sõltu Tegevuse 

osutaja poolt kaasatud liikmete arvust.  
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2.6. Veeohutuse praktilise koolituse läbiviimine gümnaasiumiastmele või täiskasvanutele: 
2.6.1. tegevuse osutajale tasutakse 30 eurot ühe praktilise veeohutusalase koolituse läbiviimise 

eest, mis kestab vähemalt üks tund (60 min); 
2.6.2. koolituse läbiviimiseks vajaminevate osalejate arvu edastab päästekeskuse kontaktisik 

tegevuse tellimuses, kuid see pole väiksem kui 2 inimest; 
2.6.3. koolituse hüvitis sisaldab kõiki kaasnevaid kulutusi ja ei sõltu Tegevuse osutaja poolt 

kaasatud liikmete arvust. 
 
2.7. Kohaliku omavalitsuse territooriumile liuväljade rajamine ja hooldamine:  
2.7.1. tegevuse osutajale tasutakse 100 eurot ühe liuvälja rajamise eest;   
2.7.2. hüvitis ei sõltu kaasatud liikmete arvust; 
2.7.3. tegevus sisaldab liuvälja rajamist sobivates ilmastikutingimustes (miinuskraadid), liuvälja 

rajamisele kuluv aeg ja veekulu on hinna sees. Tegevuse osutaja tagab liuvälja valmimise, 
kasutades selleks piisava koguse vett ja kohal käimise kordi. Liuvälja hooldamisele 
kaasatakse kohalik omavalitsus. 

 
2.8. Ohutusõpe laagris: 
2.8.1. tegevuse osutajale tasutakse 30 eurot ohutusõppe läbiviimise eest vastavalt 

koolitusprogrammile ühe laagri kohta; 
2.8.2. ohutusõpe laagris sisaldab kõiki koolituse läbiviimisega kaasnevaid kulutusi ning ei sõltu 

Tegevuse osutaja poolt kaasatud liikmete arvust. 
 
2.9. KEAT ohutuslaagris osalemine: 
2.9.1. tegevuse osutajale tasutakse 80 eurot Kaitse end ja aita teist ohutuslaagris ühe teemapunkti 

läbiviimise eest vastavalt päästekeskuse tellimusele ühe ohutuslaagri kohta; 
2.9.2. ohutuslaagris vajaminevate osalejate arvu edastab päästekeskuse kontaktisik tegevuse 

tellimuses, kuid see pole vähem kui 2 inimest; 
2.9.3. ohutuslaagri teemapunkti läbiviimine sisaldab kõiki kaasnevaid kulutusi.  
 
2.10. Eelkooliealiste tuleohutusalase koolituse „Tulest targem“ läbiviimine: 
2.10.1. tegevuse osutajale tasutakse 35 eurot ühe koolituse läbiviimise eest vastavalt Tulest targem 

koolitusprogrammile, mis kestab üks tund (60 min); 
2.10.2. koolituse läbiviimiseks vajaminevate osalejate arvu edastab päästekeskuse kontaktisik 

tegevuse tellimuses, kuid see pole väiksem kui 2 inimest; 
2.10.3. koolituse läbiviimiseks vajalikud vahendid ja jaotusmaterjalid saab Tegevuse läbiviija 

Päästekeskuse kontaktisikult;  
2.10.4. koolituse läbiviimine sisaldab kõiki kaasnevaid kulutusi.  
 
2.11. Komando lahtiste uste päevad: 
2.11.1. tegevuse osutajale tasutakse 35 eurot komando lahtiste uste päeva (ühe päeva eest) 

läbiviimise eest, mis sisaldab teavituse (trükireklaam, kujunduskulu, jne) ja kütusega 
kaasnevaid kulutusi; 

2.11.2. Komando lahtiste uste päeva kulude hüvitamine ei sõltu Tegevuse osutaja poolt kaasatud 
liikmete arvust. 


