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Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2019. a tegevusaruanne 

Mittetulundusühing (MTÜ) Saarte Kalandus on asutatud 19. detsembril 2007. a. ja kantud 

äriregistrisse 28. jaanuaril 2008. a. MTÜ Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev 

vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine 

ning rannakülade elujõu kindlustamine. Ühing teeb koostööd Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondiga, mille raames jaotatakse toetusi Euroopa Liidu ühise kalamajanduspoliitika 

rakendamiseks 

 

1. Eesmärgid  
 

MTÜ eesmärgiks on tegutseda Saare maakonna kalanduspiirkonna säästva arengu 

korraldamise ning elukvaliteedi parandamise nimel. Samuti oma liikmete koostööle, 

partnerlusele ja omaalgatusele tuginedes kalanduspiirkonna jätkusuutlik arendamine 

kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamise ning rannakülade elujõu kindlustamise 

strateegia väljatöötamise ja elluviimise kaudu. 

 

2.  Missioon 

 

MTÜ Saarte Kalandus  missioon on luua võimalusi  kohalike kaluritele töö- ja elukeskkonna 

parendamiseks, olla kogukonna eestvedaja, usaldusväärne ja stabiilne partner nii kohalikule 

rannakalurile, kalandusettevõtjale, välispartnerile kui ka riiklikele ja EL institutsioonidele. 

 

3. Visioon 

 

Saare maakonna kalanduspiirkonna sadamate võrgustik on 2020. aastaks korda tehtud. 

Tagatud on kala vastuvõtu-, hoiu- ja esmatöötlemise tingimused. Kalurite sissetulekut on 

tõstnud nii uute toodete turustamine kui ka tegevused teistes valdkondades. Toimub aktiivne 

koostöö nii kalanduspiirkonna sees kui ka väljas. Koelmukohtade arv piirkonnas on 

suurenenud. 

 

4. Väärtused 

 

• avatus ja usaldusväärsus;  
• võrdväärne partnerlus;  

• initsiatiivikus ja omaalgatus;  
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• meeskonnatöö;  

• rannakalurite aktiivne kaasatus ühingu tegevusse.  

 

5. 2019. majandusaasta ülevaade ja püstitatud eesmärkide täitmise aruanne 

MTÜ Saarte Kalandus peamiseks eesmärgiks on EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna 

kohaliku arengu strateegia rakendamine” piirkonnas, seega on meie majandusaasta tegevused 

suuresti seotud selle meetme elluviimisega. Seoses sellega, et alates 01. 03. 2019. a või hiljem 

algavate taotlusvoorude projektitoetuse taotluste esitamine, tehniline kontroll ja kõik 

hindamisega ning taotluste PRIA-sse esitamisega seotud protseduurid viiakse läbi e- PRIA-s 

vastavalt PRIA poolt kehtestatud juhistele ja nõuetele, tuli meil taas muuta arengustrateegiat 

ja sellega seotud dokumente. 24. 04. 2019. a edastasime MEM-le piirkonna arengustrateegia 

muudatustaotluse (kinnitatud 12. 04. 2019. a toimunud üldkoosolekul), mis puudutas EMKF 

meetme 3.3. projektitoetuse taotluste menetlemise üleminekut e- PRIAsse ja tegevussuundade 

vahelist eelarvesummade ringitõstmist. 20. 05. 2019. a kiideti MEM-i poolt heaks 

arengustrateegia muudatusettepanekud (maaeluministri  20. 05. 2019. a kk nr 85). Lisaks on 

MTÜ Saarte Kalandus  tegelenud teataval määral kalanduspoliitiliste ja muude tegevustega, 

mis on olulised piirkonna kalanduskogukonnale tervikuna. Kui 2018. a alustati 

ettevalmistavate tegevustega kalapüügieeskirjas oleva mõrradefinitsiooni muutmiseks, siis 

2019. a sai alustatu lõpule viidud.   

Algatusrühma koostöö edendamiseks rakendatakse EMKF meedet 3.4. „Algatusrühma 

koostöötegevused“. Meetme raames korraldati kokku kaks õppereisi Islandi 

kalanduspiirkondadesse ja Austria ja Ungari kalandusega tegelevatesse piirkondadesse. 

Ühingu igapäevast majandustegevust s.h. arengustrateegia elavdamisega seotud toimingud 

rahastatakse EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest. Algatusrühma 

tegevuse rahastamiseks oli 2019. a eelarve 93 007,60 €, millest kohaliku arengustrateegia 

elavdamise, reklaamimise ja teavitustööga seotud rahalised vahendid moodustasid 9300 € 

(2016 – 2018 aastate algatusrühma eelarvejääk oli 32 120,12 €, millest elavdamine 174,23 €) 

2019. a võib oluliseks pidada sellepoolest, et 31. detsembri seisuga lõppes käesoleva 

rahastusperioodi arengustrateegia elluviimise 1. etapp (järgmine etapp 2020 – 2022). 

Järgnevalt anname ülevaate 2019. majandusaasta olulisematest tegevustest ja püstitatud 

eesmärkide täitmisest.  
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5.1. Taotlusvoorude korraldamine veebruaris ja septembris 

Taotlusvoorude korraldamise aluseks on arengustrateegia iga- aastase rakenduskava 

kinnitamine. Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2019. a rakenduskava võeti vastu 

ja kinnitati ühingu 23. 11. 2018. a üldkoosolekul ja kiideti PRIA poolt heaks juba 20. 12. 

2018. a. 

Rakenduskavaga oli projektide rahastamiseks ette nähtud 252 781,44 € (rakenduskava 

eelarvele lisandusid 2018. a projektivooru eelarve jäägid). Kogu 2019. a projektivoorude 

eelarve oli 1 654 116,59 €. Koostööprojektide elluviimise eelarve vastavalt rakenduskavale oli 

74 532 € (siia lisandusid ka eelnevate aastate eelarvejäägid), eelarve kokku oli 262 871,72 €. 

2019. a I taotlusvoor avati 18. veebruaril, taotlusvooru esitati 17 projektitoetuse taotlust, 

millega taotleti toetust summas 588 817,41 €. Hindamisele saadeti kõik taotlused ja kõik 

taotlused ületasid ka hindepunktide lävendi ja PRIA-sse esitati rahastamise ettepanek toetuse 

määramiseks summas 588 817,41 € (PRIA rahastas taotluseid summas 345 048). 

2019. a II taotlusvooru eelarve oli 1 308 499,03€, taotlusvoor avati e-PRIAs 23. septembril ja 

taotlusvooru esitati 18 projektitoetuse taotlust (üks taotleja võttis esitatud taotluse tagasi ja 

üht taotlust hindamisele ei saadetud kuna vajalikud dokumendid jäid esitamata). Toetust 

taotleti kogusummas 961 506,82 eurot.  Hindamisele esitati 16 taotlust, millest hindepunktide 

lävendi ületas kõigest kuus (6) taotlust. PRIA-sse esitati rahastamisettepanek summas 

193 884,53 €. 

 

5.2. Ürituste, teabepäevade ja seminaride korraldamine. Osalemine koolitustel 

11. 01. 2019. a toimus Nasva klubis kalanduspiirkonna EMKF meetme 3.3. projektitoetuse 

taotlemise võimalusi tutvustav teabepäev, kus projektitoetuse taotlemise võimalusi ja 

arengustrateegia rakendamise seistu tutvustas MEM-i kalamajandusosakonna Kalanduse 

arengu büroo nõunik Liis Reinma. 

22. – 23. 01. 2019. a osales referent H. Tänak- Helde Kalanduse teabekeskuse korraldatud 

koolitusel Kaasaegsest teabehaldusest Tartus. 

18. – 19. 02. 2019. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige T. Mai Pärnus Kalanduse 
teabekeskuse korraldatud koolitusel „Tulemuslik meediasuhtlus“ 

28. 02. 2019. a toimus MTÜ Saarte Kalandus eestvedamisel koostöös Soome 
kalandusvaldkonna esindajatega seminar kus arutleti järgmistel teemadel:  

1. Hüljeste probleem. 

2. Püütud kala väärindamine ja turustamine. 
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3. Rannakalanduse osa Soome üldises kalandussektoris. 

4. Rannakalanduse tulevikunägemus. 

Veebruaris 2019. a alustati ka ettevalmistavate tegevustega traditsioonilise kaluritepäeva 
läbiviimiseks. Saaremaa Kalurite Päev 2019 toimus 13. 07. 2019. a Mõntu sadamas (ühing 
toetas arengustrateegia elavdamise raames kaluritepäeva läbiviimist 8500 €).  

10. 09. 2019. a osalesid ühingu büroo töötajad, hindamiskomisjoni liikmed ja taotlejad PRIA 
koolitusel Pärnus, kus tutvustati projektitoetuse taotlemise erinevaid toiminguid läbi e- PRIA. 

5.3. Koostööprojektide elluviimine 

EMKF meetme 3.4 „Kohaliku algatusrühma koostöötegevused“ raames viidi 2019. a ellu kaks 

koostööprojekti. 

5.3.1. Koostöös MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühinguga toimus 03. – 08. 06. 2019. a. 

õppereisi vormis väliskoolitus Islandi erinevatesse kalanduspiirkondadesse. Koostööprojekti 

eesmärgiks oli tutvuda Islandi kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas 

toimib kohalik rannakalandus, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti 

kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja 

koostöövõrgustike toimimine. Islandi kogemusega tutvumine oli oluline seetõttu, et Islandil 

on loodud üks maailma kõige kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on 

orienteeritud jätkusuutlikele püükidele, vastutustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi 

kaitsele. Kalatööstuse toodang on Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid. 

5.3.2. Koostööprojekti „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ Saarte 

Kalandus Ungari ja Austria kalandust tutvustav koolitusreis“ raames korraldati 30. 07. - 06. 

08. 2019. a õppereis Austria ja Ungari siseveekogude ääres asuvatesse erinevatesse kalanduse 

piirkondadesse. Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvuda Ungari ja Austria erinevate 

kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja 

vesiviljelusvaldkond, kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas 

on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja 

koostöövõrgustike toimimine. Samuti kalandus tegevuste mitmekesistamine ja turismi 

arendamine. Koostööprojektide tulemusaruanded on leitavad ühingu kodulehel: 

http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2077. Mõlema õppereisi läbiviimiseks korraldati läbi 

riigihanke sõlmitud raamlepingu alusel minikonkursid. 

5.4. Kalanduspiirkonna arengustrateegia vahehindamine. 

http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2077
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31. 12. 2019. a lõppes käesoleva rahastusperioodi arengustrateegia 1. etapp ja sellega seoses 

viis Tartu Ülikool MEMi tellimusel läbi EMKF rakenduskava 2014-2020 meetmete 

„Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ja „Koostöötegevused“ 

vahehindamise. Töös keskenduti meetmest toetust saanud projektitegevuste asjakohasuse, 

tõhususe, mõju ja jätkusuutlikkuse ning algatusrühmade tegevuse analüüsile ja hindamisele 

kohaliku arengu strateegia elluviimisel. Intervjuu teemad käsitlesid ühingu juhtimist, juhatuse 

ja hindamiskomisjoni valimist, projektide hindamist, juhatuse ja üldkoosolekute läbiviimist, 

koostööprojektide elluviimist  jm algatusrühma tegevusega seotud teemasid. 11. 07. 2019. a 

viis Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse esindaja Kaidi Nõmmela 

MEM-i tellimusel läbi intervjuu arengustrateegia vahehindamiseks. Intervjuul osalesid 

tegevjuht H. Vipp ja juhatuse esimees J. Saar.  

Vahehindamise kõiki kalanduspiirkondi hõlmav üldine kokkuvõte oli järgmine: „Toetust 

saanud projektid toetavad enamasti EMKF rakenduskava ja kohalike arengustrateegiate 

eesmärkide täitmist ning on kasulikud nii ettevõtjatele kui kohalikule kogukonnale. 

Algatusrühmadel on aja jooksul välja kujunenud töökorraldus ja toimimisviisid, 

infovahetuses järgitakse kommunikatsiooniplaani, otsustusprotsessid on enamasti 

läbipaistvad ja ühingu liikmed on selle toimimisega rahul. Meetmete rakendamine kulgeb 

valdavalt efektiivselt ning esile kerkinud kitsaskohad on lahendatud. Perioodil 2015–2018 

toetust saanud projektid on enamasti suunatud EMKF rakenduskava eesmärkide 

saavutamisesse. EMKF rakenduskava eesmärkide saavutamist saab hinnata 

programmiperioodi lõppedes projektitegevuste tegelike tulemuste alusel.“ 

Septembris ja oktoobris 2019. a viis MTÜ Saarte Kalandus tegevmeeskond läbi 

kalanduspiirkonna arengustrateegia EMKF meetmete 3.3 ja 3.4. vahehindamise perioodi 

2016. a II p.a. kuni 2019. a II p.a. kohta. Kalanduspiirkonna arengustrateegia vahehindamise 

dokumendis on ära toodud strateegiasse kantud tegevussuundade tulemusnäitajate eesmärkide 

alg- ja sihttasemed ja nende täitmise seis (31. 08. 2019. a seisuga). Samuti on analüüsitud 

vahehindamise tulemusi ja viidatud arengustrateegia muudatuse vajadusele. Lühikokkuvõte 

vahehindamisest: „Vahehindamise perioodil uusi töökohti loodud ei ole, raske on hoida isegi 

seniseid töökohti. Saare MK kaluritel annab käibe ahven, räimepüük minimaalne. Ettevõtteid 

loodud minimaalselt, töötavate firmade käibed langevad,  ka kasumid. Kalapüügiloa 

omanikke on 248, ajaloolist püügiõigust juurde tekkida ei saa. Aastas võõrandatakse 10 % 

ajaloolisest püügiõigusest, FIE-ks enam ei hakata, ostjad on OÜ-d. Projektitaotlejad on 
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ühingu liikmed, KOV  taotleb sadama ja koelmualade suunal. Toetust saanud kalurite 

lossimise osakaalu muutnud ei ole, parendunud on lossimistingimused.  Koostöömeede on 

tarvilik, kalur näeb ja püüab väärindada kala parimal viisil. MTÜ Saarte Kalandus juhatus 

loodab, et strateegias püstitatud eesmärgid täidetakse ja parimad projektid rahastatakse.„ 

Vahehindamise dokument esitati MEMi. 

5.5. Kalapüügieeskirja muudatusettepanekute esitamine. 

Keskkonnainspektsiooni mõrradefinitsiooni väära tõlgenduse tõttu tuli algatada 

Kalapüügieeskirja muutmine mõrradefinitsiooni osas. 15. 01. 2019. a kohtus tegevjuht H. 

Vipp Keskkonnaministeeriumis Kalavarude osakonna juhataja Herki Tuusaga, et arutada 

kalapüügieeskirja muudatuse teemat seoses Saare- ja Hiiumaal kasutusel oleva mõrraehituse 

ja kalapüügipäeviku andmete esitamise lihtsustamisega. Saaremaa kalurite mõrrad vastasid ka 

varasema käsitluse nõuetele ja ümber ehitama neid ei pea. 25. 02. 2019. a edastati 

Keskkonnaministeeriumi Kalavarude osakonnale seitsme Eesti kalanduse algatusrühma poolt 

kalapüügieeskirja ja selle seletuskirja muudatusettepaneku tekst, mis kajastas 

mõrradefinitsiooni muudatust. Läbirääkimiste tulemusel  saadeti 22. 03. 2019. a KKM-st 

kooskõlastusringile Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a 

määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine“ eelnõu. Muudatus jõustus 27.04.2019. a. 

5.6. Osalemine järgmise rahastusperioodi strateegiate ja valdkonnadokumentide 
koostamisel. 

MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht ja juhatuse liikmed osalesid 2019. a aktiivselt erinevate 

kalandusvaldkonda reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute tegemisel.  

2019. a muudeti Maaeluministri 25. 11. 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku 

arengu strateegia rakendamine“. 24. 09. 2019. a avaldati määruse muutmise eelnõu EISs 

täiendusettepanekute tegemiseks. Positiivseid muudatusi oli kaks: 

1. Sadamate tegevussuuna eelarveprotsenti tõstetakse 15 % . „Eelnõu punktiga 1 sõnastatakse 

§ 6 lõige 4 järgmiselt: Kolmanda tegevussuuna projektitoetuste jaoks planeeritud eelarve ei 

tohi olla suurem kui 45 protsenti kohalikule  algatusrühmale määratud kogueelarvest 

programmiperioodil. Muudatusega tõstetakse protsendi määra 15 protsendi võrra. Piirmäära 

tõstmise eesmärk on kohaliku algatusrühma tasakaalustatud arendamine ja rakenduskava 

eesmärkide täitmine, milleks on eelkõige töökohtade säilitamine, uute töökohtade ja ettevõtete 
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loomine kalanduspiirkonda. Muudatuse eesmärk on ajendatud haldusreformist, mille 

tulemusena liitunud omavalitsusüksustele luuakse vastavalt haldusreformi kitsendustele siiski 

võimalused oma eesmärgid saavutada.“ 

2.  KOV-d saavad taotleda 35 % kogu toetuste eelarvest. „Eelnõu punktiga 6  täiendatakse § 

22 lõikega 11 järgmises sõnastuses: erandina lõikes 1 sätestatust võivad kohaliku 

omavalitsuse üksus ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus kokku saada programmiperioodi 

jooksul projektitoetust kuni 35 protsenti kohalikult algatusrühmale määratud kogueelarvest 

programmiperioodil. 

Kohaliku omavalitsuse üksus ja tema asutus võib programmiperioodi jooksul toetust saada 

rohkem kui määruse § 22 lõikes 1 sätestatud projektitoetuse piirmäär taotleja kohta, milleks 

on 400 000 eurot. Muudatuse eesmärk on ajendatud haldusreformist. Meede on suunatud 

kalanduspiirkonnas väga laiale sihtrühmale ning eesmärke, mida soovitakse selle meetme 

rakendamise kaudu täita, on palju. Projektitoetuse maksimaalse suuruse eesmärk on tagada 

kalanduspiirkondade tasakaalustatud areng ning toetuste mitte koondumine väikese ringi või 

üksikute toetuse saajate kätte.“ 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2019. tööaastaks püstitatud eesmärgid said valdavas enamuses 

täidetud. 

6. Liikmeskond 

2019. a alguses oli ühingu liikmete arv 152 ja 31. detsembri 2019. a  seisuga oli liikmeid 150. 

Liikmeskond jagunes arvuliselt järgmiselt:  

Kalandussektori FIEd –  48 

Kalandussektori ettevõtjad - 34   

Kalandussektori välised ettevõtjad- 8  

Kohalikke omavalitsusi - 3 

Ettevõtjad ja füüsilised isikud, kes ei kuulu eelmistesse rühmadesse- 57 (MTÜ-d, füüsilised 

isikud) 

 

7. Juhtimine ja töökorraldus  

MTÜ Saarte Kalandus juhatus jätkas 2019. a tööd kaheksaliikmelisena.  

2019. a toimus kaks (2) üldkoosolekut ja 13 juhatuse koosolekut neist neli (4) e- koosoleku 

vormis.  
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Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu. Ühingu igapäevatööd korraldab büroo, 

mille koosseisu kuuluvad tegevjuhi ja referendi ametikohad. Tegevjuht ja referent töötavad 

töölepingu alusel. 

 

8. Täpne ülevaade 2019. a tegevustest ja sündmustest 

I kvartal 

09. 01. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Pärnus, Kalanduse 
teabekeskuse poolt korraldatud kalanduspiirkondade ühisseminaril, kus arutleti CLLD, 
kalandusfoorumi ja koostööprojektide teemal. 

11. 01. 2019. a toimus kalanduspiirkonna EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotlemise 

võimalusi tutvustav teabepäev. 

14. 01. 2019. a toimus korraline juhatuse koosolek. 

15. 01. 2019. a kohtus tegevjuht H. Vipp Keskkonnaministeeriumis Kalavarude osakonna 

juhataja Herki Tuusaga, et arutada kalapüügieeskirja muudatuse teemat seoses Saare- ja 

Hiiumaal kasutusel oleva mõrraehituse ja kalapüügipäeviku andmete esitamise 
lihtsustamisega. 

16. 01. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp Tallinnas MEM-s toimunud Kalapüügi ja 
vesiviljeluse innovatsiooni projektide hetkeseisu tutvustaval seminaril. Projektid, mida 

tutvustati: Väheväärtusliku kala väärindamine (M.Silm); Mõrrapüügi selektiivsuse ja 
kulutõhususe tõstmine (A.Järvalt); Peipsi järve töönduspüügil esinev tagasiheide ja selle 
ellujäämus: püügimeetodite mõju hinnang (M.Vetemaa); Erineva suurusega traallaevade 

mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kalavarule (M.Vetemaa); Erinevate tehnoloogiate 

J. Saar 13

M. Undrest 12

H. Laanemets 12

T. Mai 8
K. Lasn 9

V. Salong 12

E. Kesküla 
5

T. Tasane 12

JUHATUSE KOOSOLEKUTEST OSAVÕTT 2019
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katsetamine väljapüütud kala elusana hoidmiseks (V.Peedimaa); Nootade kasutamise 

võimalused kevadisel särjepüügil Peipsi ja Lämmijärve kaldavööndis (T.Krause); Intensiivse 

kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku Furcellaria 
lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks (T.Paalme); Ressursi- ja keskkonnasäästlike 
lahenduste väljatöötamine jõevähkide söötmisel, tagamaks vähikasvatuse efektiivsuse ja 
toodangu suurendamist Eestis (K.Kaldre); Mereveel põhineva kalakasvatuse heitvee 
puhastamine suurvetikate kultiveerimise kaudu (G.Martin); Säga (Silurus glanis) kui 
perspektiivse uue vesiviljelusliigi kunstliku paljundamise ja kasvatamise tehnoloogiate 

väljaarendamine ning parimate omadustega liinide väljaselgitamine (R.Gross). 

22. – 23. 01. 2019. a osales referent H. Tänak- Helde Kalanduse teabekeskuse korraldatud 

koolitusel Kaasaegsest teabehaldusest Tartus. 

30. 01. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp keskkonnaministri Siim Kiisleri pidulikul vastuvõtul 
ja Aasta Keskkonnategu 2018 ja Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2018 auhinnagalal. 

04. 02. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp Maaeluministeeriumis toimuval Kalandusnõukogu 
istungil ja räimepüügivõimaluste jaotamise arutelul. 

05. 02. 2019. a külastasid Saaremaa kalanduspiirkonda MEM-i kalandusvaldkonna esindajad 

eesotsas kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri Siim Tiidemanniga tutvumaks piirkonna 

EMKF meetme 3.3. edukamate projektitoetuse taotluste näidetega. 

18. – 19. 02. 2019. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige T. Mai Pärnus Kalanduse 
teabekeskuse korraldatud koolitusel „Tulemuslik meediasuhtlus“ 

18. – 22. 02. 2019. a toimus 2019. a I taotlusvoor. 

28. 02. 2019. a toimus Kuressaares koostöös Soome kalandusvaldkonna esindajatega seminar 
kus arutleti järgmistel teemadel: Hüljeste problem; Püütud kala väärindamine, turustamine; 

Rannakalanduse osa Soome üldises kalandussektoris, Rannakalanduse tulevikunägemus. 

11. 03. 2019. a toimus juhatuse ja hindamiskomisjoni ühine väljasõit üle 60 000 € eelarvega 
ehitusobjektide paikvaatlusele. 

18. 03. 2019. a toimus hindamiskomisjoni koosolek 2019. a I taotlusvooru esitatud projektide 

hindamiseks. 

26. 03. 2019. a toimus juhatuse koosolek projektitoetuse taotluste hindamise õiguspärasuse 
kontrollimiseks ja kuni 60 000 € eelarvega taotluste  hindamistulemuste kinnitamiseks. 

22. 03. 2019. a saadeti KKM-st kooskõlastusringile Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi 
Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine“ eelnõu, mis 

puudutab mõrradefinitsiooni muudatust.  Kalapüügieeskirja muudatusettepaneku tegemise 
vajadus tekkis seoses sellega, et KKI- i tõlgendas eeskirjas olevat joonist nii, et mõrd peabki 
selline olema nagu joonisel näha. 
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II kvartal 

12. 04. 2019. a toimus üldkoosolek, kus kinnitati rohkem kui 60 000 € eelarvega 
projektitoetuse taotluste hindamistulemused ja kiideti heaks arengustrateegia ning 

rakenduskava muudatused. Peale üldkoosolekut tutvustasid KKI esindajad kalanduspiirkonna 

kaluritele kalapüügieeskirja muudatusi ja kaluri kohustusi kalapüügieeskirja täitmisel. 

22. 04. 2019. a edastasime PRIA-sse 2019. a I taotlusvooru projektitoetuse taotlused. 

24. 04. 2019. a edastasime MEM-le piirkonna arengustrateegia muudatustaotluse (kinnitatud 

12. 04. 2019. a toimunud üldkoosolekul), mis puudutas EMKF meetme 3.3. projektitoetuse 
taotluste menetlemise üleminekut e- PRIAsse ja tegevussuundade vahelist eelarvesummade 

ringitõstmist. 

29. 04. 2019. a osales juhatuse liige M. Undrest MEM-s toimunud kalandusvaldkonna 

ümarlaual, kus arutleti järgmistel teemadel: Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 

määruse muudatused– muudatused, mis jäid eelmisel ümarlaual lahtiseks ja on juurde tulnud; 

Seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses; PRIA menetluse tähtajad; Hinnapakkumiste 
digitaalne allkirjastamine tagantjärgi ja tulevikus püügivahendite parendamise meetmes; 
Kalanduspiirkondade mõjude hindamine – töö viib ellu Tartu Ülikool perioodil 0509.2019; 6. 
Kalanduspiirkonnad uue programmperioodi ettevalmistamisel. 

07. 05. 2019. a toimus korraline juhatuse koosolek. 

15. 05. 2019. a osalesid juhatuse esimees J. Saar, juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H. 

Vipp Tallinnas Läänemere III kalandusfoorumil, kus arutleti järgmistel teemadel: Eesti 

rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade (MEM); Euroopa kalanduse algatusrühmade 
tegevus ja tulevikuvaated (Gilles Van de Walle, FARNET); Multifondide plussid ja miinused 

Rootsi rannakalanduses (Hans-Olof Stålgren, Rootsi Swedish Rural Network); Alternatiivsed 

väljakutsed Taani rannakalanduses (Helle Breindahl, Taani FLAG and LAG of Djursland); 
Eesti kalanduspiirkondade rõõmud, mured ja ootused sektori vaates  (Margus Medell, 

Läänemaa Rannakalanduse Selts). 

20. 05. 2019. a külastasid Saaremaa kalanduspiirkonda Soome Kalanduse Keskliidu 
esindajate delegatsioon, kes külastasid Nasva, Soela ja Mõntu sadamaid, Fishexport OÜ ja AS 
Läätsa Kalatööstust ning kalapoodi Siin ei ole kala Muhus. 

20. 05. 2019. a kiideti MEM-i poolt heaks arengustrateegia muudatusettepanekud 

(maaeluministri  20. 05. 2019. a kk nr 85). 

03. – 08. 06. 2019. a toimus koostööprojekti raames koolitusreis Islandi 
kalanduspiirkondadesse. 

05. 06. 2019. a esitasime PRIA-sse arengustrateegia 2019. a rakenduskava muudatuse taotluse 

(kinnitatud 12. 04. 2019. a üldkoosolekul), mis puudutas EMKF meetme 3.3 2. ja 5. 
tegevussuuna vahelisi eelarvemuudatusi ja koostööprojektide eelarvet. 
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18. 06. 2019. a toimus korraline juhatuse koosolek. 

26. 06. 2019. a edastasime MEM-le kirja, kus taotlesime kuni 10 m kalalaevade 

aruandluskohustust puudutava seadusandluse muutmist. 

III kvartal 

02. – 03. 07. 2019. a osalesid juhatuse liige Mihkel Undrest, juhatuse esimees  Jüri Saar ja 

tegevjuht Heino Vipp kalandusvaldkonna suveseminaril Ristna sadamas. 

02. 07. 2019. a kiideti PRIA poolt heaks arengustrateegia 2019. a rakenduskava (02. 07. 2019. 

a otsus nr 17-6/19/495). 

11. 07. 2019. a viis Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse esindaja 

Kaidi Nõmmela MEM-i tellimusel läbi intervjuu arengustrateegia vahehindamiseks. Tartu 

Ülikool viib Maaeluministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

rakenduskava 2014-2020 meetmete „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia 

rakendamine“ ja „Koostöötegevused“ vahehindamist. Töös keskendutakse meetmest toetust 
saanud projektitegevuste asjakohasuse, tõhususe, mõju ja jätkusuutlikkuse ning 
algatusrühmade tegevuse analüüsile ja hindamisele kohaliku arengu strateegia elluviimisel.  

12. 07. 2019. a toimus korraline juhatuse koosolek. 

13. 07. 2019. a toimus Mõntu sadamas Saaremaa Kalurite Päev 2019.   

30. 07. – 06. 08. 2019. a toimus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga 
väliskoolitus, mille raames tutvuti Ungari ja Austria kalandusega. 

09. – 10. 08. 2019. a külastasid Saaremaa kalanduspiirkoda Soome kalandussektori esindajad, 
kellele tutvustati EKF ja EMKF projektitoetuse paremaid näiteid. 

13. 08. 2019. a toimus juhatuse e- koosolek, mis kinnitas 2019. a 2 taotlusvooru 

väljakuulutamise tähtaja, kestuse ja eelarve. 

21. 08. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp MEM-s Kalandusnõukogu istungil, kus arutleti 
järgmistel teemadel: EMKF 2014-2020 rakenduskava elluviimise hetkeseis. EMKF 2014-

2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamine toetusmeetmete vahel.  Kavandatavad 

muudatused kalandusturu korraldamise seaduses. EMKVF 2021-2027 ettevalmistamise 

hetkeseis. Läänemere kalapüügivõimaluste väljavaated 2020 aastaks. Eesti Kalaliidu soov 

saada infot aktsiisivaba kütuse kasutamise kohta kalanduses ja kavandatavast seaduse 
muudatusest. Eesti Kalurite Liidu ettepanek arutada Läänemerel kehtestatud tursapüügi 
keeluga kaasnevaid tagajärgi kogu Läänemere traalisektorile. Eesti Kalurite Liidu ettepanek 

arutada vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõust tulevaid muudatusi biolisandiga 
kütuste osas. 

10. 09. 2019. a osalesid ühingu büroo töötajad, hindamiskomisjoni liikmed ja taotlejad PRIA 
koolitusel Pärnus, kus tutvustati projektitoetuse taotlemise erinevaid toiminguid läbi e- PRIA. 
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11. 09. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp Tallinnas EMKF 2014 – 2020 seirekomisjoni 

koosolekul, kus järgmistel teemadel: Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 

rakenduskava muutmine. Meetme „Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus“ ja meetme 
„Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ tutvustamine. Ülevaade 
meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ja meetme 
„Koostöötegevused“ hindamise hetkeseisust. Ülevaade e-PRIA keskkonnast. 

23. – 30. 09. 2019. a toimus 2019. a 2. taotlusvooru projektitoetuse taotluste esitamine läbi e-

PRIA. 

IV kvartal 

01. – 14. 10. 2019. a toimus taotlusvooru esitatud projektide tehniline kontroll ja puuduvate 

dokumentide lisamine e- PRIAs. 

09. 10. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp Tallinnas MEM-s toimunud kalanduspiirkondade 

ümarlaual. Ümarlaua kohtumisel osalesid Maaeluministeeriumi, PRIA, kalanduse 

algatusrühmade ja teabekeskuse esindajad. Käsitletavad teemad olid: Uuringu "EMKF 2014–
2020 rakenduskava meetmete "„Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" 
ja "Koostöötegevused" vahehindamine" kokkuvõtete tutvustamine – Kaidi Nõmmela, Tartu 
Ülikool; Algatusrühmade taotlusvoor ja rakenduskavade esitamine sügisel 2019 – PRIA; 

Algatusrühmade eelarvetest – Maaeluministeerium; Kalandussektori ettevõtja määratlusest – 

Maaeluministeerium, Projektitaotluste vastuvõtust e-PRIAs – PRIA. 

11. 10. – 28. 10. 2019. a toimub esitatud projektitoetuse taotluste hindamine e- PRIAs. 

16. 10. 2019. a toimus hindamiskomisjoni ja juhatuse ühine väljasõit üle 60 000 € eelarvega 
projektitoetuse taotluste paikvaatlusele. 

17. 10. 2019. a toimus hindamiskomisjoni liikmete 2019. a II taotlusvooru projektitoetuse 

taotluste arutelukoosolek ühingu büroos. 

Septembris ja oktoobris 2019. a viis MTÜ Saarte Kalandus tegevmeeskond läbi 
kalanduspiirkonna arengustrateegia EMKF meetmete 3.3 ja 3.4. vahehindamise perioodi 

2016. a II p.a. kuni 2019. a II p.a. kohta.  

05. 11. 2019. a toimus juhatuse koosolek 2019. a II taotlusvooru kuni 60 000 € eelarvega 
projektitoetuse taotluste hindamistulemuste kinnitamiseks. 

13. 11. 2019. a osales tegevjuht H. Vipp Tallinnas konverentsil „Põllumajandus, kalandus ja 
maaelu: eile, täna ja homme“. Arutleti peagi valmiva põllumajanduse ja kalanduse valdkonna 

(aastani 2030) arengukava koostamise teemadel. Arengukava koostamine on olnud protsess, 

mis on nõudnud väga paljude inimeste aega ja tähelepanu. Konverentsil arutleti ka selle üle, 

millist mõju on 15 aastat Euroopa Liidu liikmesriigina avaldanud Eesti põllumajandusele, 
kalandusele, toidutööstusele ja maaelule ning milliseks võib kujuneda meie toidulaud 
tulevikus. 
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20. 11. 2019. a esitasime PRIAsse algatusrühma 2020 – 2022 toetustaotluse. 

22. 11. 2019. a toimus üldkoosolek 2019. a II taotlusvooru rohkem kui 60 000 € eelarvega 
projektitoetuse taotluste hindamistulemuste, 2020. a rakenduskava ja arengustrateegia 

muudatuste kinnitamiseks. 

27. 11. 2019. a esitasime e-PRIAs 2019. a II taotlusvooru projektitoetuse taotlused otsuste 

vormistamiseks.  

27. 11. 2019. a esitasime PRIAsse ka arengustrateegia 2020. a rakenduskava. 

27. 11. 2019. a esitasime MEMi arengustrateegia muudatused, mis puudutasid 

tegevussuundade vahelisi eelarvemuudatusi ja täpsustasid hindamiskomisjoni valimist ja 
hindamiskomisjoni liikmete pädevusi. 

05. 12. 2019. a esitasime PRIAsse algatusrühma perioodi 2020 – 2022. a ettemaksutaotluse.  

10. 12. 2019. a toimus juhatuse korraline koosolek. 

9. Kavandatavad tegevused 2020. a 

• Taotlusvoorude korraldamine.  

• Koolitus- ja teabepäevade korraldamine. 

• Koostööprojektidest osavõtmine.  

• Ettevalmistused  uueks rahastamisperioodiks. 
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 16 090 39 192 2

Nõuded ja ettemaksed 21 226 24 049 3,4

Kokku käibevarad 37 316 63 241  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 4 865 7 567 5,6,11

Kokku põhivarad 4 865 7 567  

Kokku varad 42 181 70 808  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 2 758 2 702 6,7

Võlad ja ettemaksed 6 160 36 290 4,8

Kokku lühiajalised kohustised 8 918 38 992  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 2 106 4 865  

Kokku pikaajalised kohustised 2 106 4 865  

Kokku kohustised 11 024 43 857  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 26 951 23 359  

Aruandeaasta tulem 4 206 3 592  

Kokku netovara 31 157 26 951  

Kokku kohustised ja netovara 42 181 70 808  
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 17 022 14 376 10

Annetused ja toetused 128 287 132 872  

Kokku tulud 145 309 147 248  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -128 287 -132 872 11

Mitmesugused tegevuskulud -12 688 -10 601 12

Kokku kulud -140 975 -143 473  

Põhitegevuse tulem 4 334 3 775  

Intressikulud -131 -185  

Muud finantstulud ja -kulud 3 2  

Aruandeaasta tulem 4 206 3 592  
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 4 334 3 775  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 702 2 647 5,9

Muud korrigeerimised -130 140 -141 188  

Kokku korrigeerimised -127 438 -138 541  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 823 7 439 3,4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -131 37 4,8

Laekunud intressid 3 2  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
100 140 141 188 11

Kokku rahavood põhitegevusest -20 269 13 900  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 702 -2 647 6,7

Makstud intressid -131 -185  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 833 -2 832  

Kokku rahavood -23 102 11 068  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 39 192 28 124 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -23 102 11 068  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 090 39 192 2
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 23 359 23 359

Aruandeaasta tulem 3 592 3 592

31.12.2018 26 951 26 951

Aruandeaasta tulem 4 206 4 206

31.12.2019 31 157 31 157
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Saarte Kalandus 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti

finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha mittetulundusühingu arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arve

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varaobjekte,mida kajastatakse bilansis

nende soetamismaksumuses,millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtuvalt kajastatakse põhivarana

need objektid,millede kasutusaeg on üle ühe aasta.Lühema kastusajaga varaobjektid kantakse kuludesse kastusele võtmise hetkel.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Vara amortisatsiooni alustatakse vara kasutamise hetkest ja

lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse  tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasi ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse

tulu sihtfinantseerimisest propotsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis,

kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes

valmidusastme meetodist.
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mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Kassa 20 140

Arvelduskontod 16 070 39 052

Kokku raha 16 090 39 192

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 840 840  

Ostjatelt laekumata

arved
840 840  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 958 1 958 4

Sihtfinantseerimine 18 428 18 428 9

Kokku nõuded ja

ettemaksed
21 226 21 226  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 760 1 760  

Ostjatelt laekumata

arved
1 760 1 760  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 987 1 987 4

Ettemaksed 21 21  

Muud makstud

ettemaksed
21 21  

Sihtfinantseerimine 20 281 20 281 9

Kokku nõuded ja

ettemaksed
24 049 24 049  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 621 0 871

Sotsiaalmaks 0 1 188 0 1 550

Kohustuslik kogumispension 0 72 0 72

Töötuskindlustusmaksed 0 77 0 77

Ettemaksukonto jääk 1 958  1 987  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 958 1 958 1 987 2 570

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -6 595 -6 595

Jääkmaksumus 10 214 10 214

  

Amortisatsioonikulu -2 647 -2 647

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -9 242 -9 242

Jääkmaksumus 7 567 7 567

  

Amortisatsioonikulu -2 702 -2 702

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -11 944 -11 944

Jääkmaksumus 4 865 4 865

Lisa 6 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja

järgi

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

DNB Pank AS

kapitalirent
4 864 2 758 2 106 2,060% EUR 15.09.2021 7

Kapitalirendikohustised

kokku
4 864 2 758 2 106     

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja

järgi

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

DNB Pank AS

kapitalirent
7 567 2 702 4 865 2,060% EUR 15.09.2021 7

Kapitalirendikohustised

kokku
7 567 2 702 4 865     

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 31.12.2019 31.12.2018

Masinad ja seadmed 4 865 7 567

Kokku 4 865 7 567

MTÜ Saarte Kalandus on kapitalirendi tingimustel soetanud sõiduauto.

Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Kapitalirendikohustised

kokku
4 864 2 758 2 106 6

Laenukohustised

kokku
4 864 2 758 2 106  

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Kapitalirendikohustised

kokku
7 567 2 702 4 865 6

Laenukohustised

kokku
7 567 2 702 4 865  
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 133 133  

Võlad töövõtjatele 4 029 4 029  

Maksuvõlad 1 958 1 958 4

Saadud ettemaksed 40 40  

Tulevaste perioodide tulud 40 40  

Muud saadud ettemaksed 0 9

Kokku võlad ja ettemaksed 6 160 6 160  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 209 209  

Võlad töövõtjatele 3 497 3 497  

Maksuvõlad 2 570 2 570 4

Saadud ettemaksed 30 014 30 014  

Tulevaste perioodide tulud 14 14  

Muud saadud ettemaksed 30 000 30 000 9

Kokku võlad ja ettemaksed 36 290 36 290  

Real "Võlad töövõtjale" on kajastatud aruandeaasta jooksul väljateenitud, kuid kasutamata puhkusepäevade tasud.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2018 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

PRIA -436 2 638 -2 647 -445  3

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

-436 2 638 -2 647 -445  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA -28 230 138 619 -130 225 -19 836 3

PRIA ettemaks 30 000 30 000  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

-28 230 30 000 138 619 -130 225 -19 836 30 000  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

-28 666 30 000 141 257 -132 872 -20 281 30 000  

 

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

PRIA -445 0 2 693 -2 702 454  3

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

-445 2 693 -2 702 454  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA -19 836 127 447 -125 585 17 974 3

PRIA ettemaks 0 30 000 0 -30 000 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

-19 836 30 000 127 447 -155 585 17 974  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

-20 281 30 000 130 140 -158 287 18 428  

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 7 528 7 381

Muud sihtotstarbelised tasud liikmetelt - omaosalused 9 494 6 995

Kokku liikmetelt saadud tasud 17 022 14 376
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Energia 1 390 1 483  

Kütus 1 390 1 483  

Transpordikulud 1 405 1 593  

Üür ja rent 2 304 2 016  

Mitmesugused bürookulud 3 246 3 488  

Lähetuskulud 1 073 804  

Tööjõukulud 62 905 67 880 13

Amortisatsioonikulu 2 702 2 647 5

Reklaamikulud 1 069 1 735

Ostetud teenused 3 741 7 324

Ürituste korraldamine 46 104 41 710

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulud 1 847 1 606

Varakindlustus 501 574

Muud 0 12  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
128 287 132 872  

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 61 66

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 1 200 0

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulude maksud 365 692

Mitteabikõlbulikud kulud 18 287

Koostegevuste omaosalused jm 10 891 7 349

Töötasu, maksud 0 1 735

Nõude kuluks kandmine - PRIA otsus

12.2017 tegevustoetuse taotlusele
0 69

Õigusteenused 153 403

Kokku mitmesugused tegevuskulud 12 688 10 601



27

mittetulundusühing Saarte Kalandus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Palgakulu 46 645 52 332 11,12

Sotsiaalmaksud 15 728 17 514 11,12

Puhkusereserv 532 -231

Kokku tööjõukulud 62 905 69 615  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
62 905 67 880 11

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3  

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 98 96

Juriidilisest isikust liikmete arv 52 56

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 25 204 24 288

Aruandeaastal maksti ühele juhatuse liikmele töötasu ja ühele juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu. 


