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Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. 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.
3.1. Visiooni täitmine
Arengustrateegiasse on kantud 19 kalasadamat, millest täielikult on renoveeritud (või oli
renoveerimine 2020 .a veel pooleli) 12 sadamat. Renoveeritud sadamates on paranenud ka
kala vastuvõtu-, hoiu- ja esmatöötlemise tingimused. Samuti võib öelda, et mingil määral on
tõusnud ka kalurite sissetulekud mitmekesistamise tegevussuuna arvelt. Tänu Saaremaa
Vallavalitsuse ja Muhu Vallavalitsuse aktiivsele koostööle on kalanduspiirkonnas taastatud ja
parendatud rohkesti kudealasid.
4. Väärtused



avatus ja usaldusväärsus;
võrdväärne partnerlus;
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initsiatiivikus ja omaalgatus;
meeskonnatöö;
rannakalurite aktiivne kaasatus ühingu tegevusse.

5. 2020. 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.
2020. a läheb kogu maailma ajalukku kui „koroonaajastu“ esimene aasta. Oma jälje jättis see
ka meie algatusrühma tegevuse korraldamisele. 2020. a kevadel tabas koroonaviiruse levik
eriti tugevalt just meie kalanduspiirkonda. Covid- 19 pandeemiast tingitud eriolukorra tõttu,
mis kehtis ajavahemikul 12. 03. – 17. 05. 2020. a ei saanud me läbi viia mitmeid planeeritud
tegevusi. Ära tuli jätta 13. märtsile planeeritud projektitoetuse taotlemise võimalusi tutvustav
piirkondlik teabepäev ja 2020. a EMKF meetme 3.3. esimene taotlusvoor. Samuti ei olnud
võimalik korraldada juuli kuu teise nädala lõpus traditsioonilist Saaremaa kalurite päeva. 08.
07. 2020. a toimunud üldkoosolekul valiti ühingule uus, üheksaliikmeline juhatus.
Lisaks tavapärastele tegevustele on MTÜ Saarte Kalandus tegelenud teataval määral ka
kalanduspoliitiliste ja muude tegevustega, mis on olulised piirkonna kalanduskogukonnale
tervikuna. Ühingu selle aasta kalanduspoliitiliste tegevuste märksõnadeks võib kahtlemata
pidada Eesti mereala planeeringuga seotud teemasid, mille aruteludel meie algatusrühma
esindajad aktiivselt kaasa rääkisid ja võimalikele problemaatilistele kohtadele osutasid.
Teemaga süvitsi tegelemiseks sõlmiti leping advokaadibürooga Rask, mille advokaatide abil
koostasime omapoolsed ettepanekud ja küsimused seoses mereala planeeringu
keskkonnamõju hindamisega. Meie ja ka teiste kalanduse algatusrühmade esindajate
hinnangul võib meretuuleparkide rajamine rannikumerre avaldada negatiivset mõju
Läänemere kalavarude jätkusuutliku taastootmise tagamisele kuna täpselt ei ole uuritud
kuidas võivad mõjutada ajaloolistele kudealadele planeeritavad meretuulepargid kalavarusid
tulevikus. Tegevjuht H. Vipp osales ka mitmetel Kalapüügiseaduse ja Kalapüügieeskirja
muudatuste arutelul.
Algatusrühma koostöö edendamiseks rakendatakse EMKF meedet 3.4. „Algatusrühma
koostöötegevused“. Meetme raames oli planeeritud koostöös Peipsi kalanduspiirkonna
esindajatega läbi viia õppereis Lõuna- Prantsusmaa Nizza piirkonna kalanduspiirkondadesse,
aga reis tuli koroonaviiruse jätkuva levikuga edasi lükata 2021. a. Eelnevalt viidi riigihanke
reisikorraldusteenuse raamlepingu alusel läbi minikonkurss, mille võitis Perereisid OÜ.
Ühingu igapäevast majandustegevust s.h. arengustrateegia elavdamisega seotud toimingud
rahastatakse EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest. Algatusrühma
tegevuse rahastamiseks oli 2020. a eelarve 85 975,20 €, millest kohaliku arengustrateegia
elavdamise, reklaamimise ja teavitustööga seotud rahalised vahendid moodustasid 9552,80 €
2020. a oli ka käesoleva rahastusperioodi arengustrateegia elluviimise 2. etapi esimene aasta,
rahastusperiood lõpeb 2022. a.
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Järgnevalt anname ülevaate 2020. majandusaasta olulisematest tegevustest ja püstitatud
eesmärkide täitmisest.
5.1. Taotlusvooru korraldamine septembris
Taotlusvoorude korraldamise aluseks on arengustrateegia iga- aastase rakenduskava
kinnitamine. Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020. a rakenduskava võeti vastu
ja kinnitati ühingu 22. 11. 2019. a üldkoosolekul ja kiideti PRIA poolt heaks 20. 01. 2020. a
Rakenduskavaga oli projektide rahastamiseks ette nähtud 1 369 490,67 €. Koostööprojektide
elluviimise eelarve vastavalt rakenduskavale oli kokku 300 125,56 €.
Kuna 2020. a esimest taotlusvooru ei õnnestunud korraldada, siis toimus ainult üks
taotlusvoor 2020. a septembris.
2020. a taotlusvoor avati 14. septembril ja taotlusvooru esitati 26 projektitoetuse taotlust,
millega taotleti toetust kogusummas 1 047 355, 61 €. Hindamisele saadeti kõik taotlused ja
hindepunktide lävendi ületas 21 taotlust. PRIAsse esitati rahastamise ettepanek toetuse
määramiseks summas 639 172,82 €. PRIAst said rahastamise otsuse pea kõik projektid, v.a.
üks taotlus toetuse summas 4980 €. Üks taotleja esitas oma projektitoetuse taotluse
hindamistulemuste osas ühingu juhatusele ja PRIAle vaided. MTÜ juhatus vaiet ei rahuldanud
(vaidega tegelemine jätkub 2021. a).
5.2. Koolitus- ja teabepäevade korraldamine, koolitustel osalemine.
Kuigi eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei olnud võimalik korraldada selliseid teabepäevi
ja koolitusi, kus osalejad said füüsiliselt kohal olla, siis mõnedest neist õnnestus siiski osa
võtta.
26. 02. 2020. a osalesid meie hindamiskomisjoni liikmed Kalanduse teabekeskuse poolt
korraldatud teabepäeval „“Hindamiskomisjoni roll, õigused ja vastutus projektide
hindamisel.”
11. 03. 2020. a osalesid juhatuse esimees T. Mai, juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H.
Vipp Tallinnas Kalanduse teabekeskuse korraldatud koolitusel „Toimiv kommunikatsioon“.
Koolituse viis läbi MSMedia õppejõud Mart Soonik. Teemakäsitlus hõlmas nii sektorisisest
(kalurkond, algatusrühmade liikmed, samatasandi kolleegid) kui ka -välist teabeedastust ning
toimivate teavituskanalite valikut.
13. 03. 2020. a Nasva klubis toimuma pidanud MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev,
kus planeeriti tutvustada projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi
ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda, tuli COVID-19 leviku
tõkestamise piirangute tõttu ära jätta ja taotlejate teavitamine ja nõustamine toimus
individuaalselt.
07. 05. 2020. a osales ühingu tegevmeeskond videosilla vahendusel ZOOM-keskkonnas hea
kirjakeele koolitusel „Selge sõnum.” Koolituse eesmärgiks oli analüüsida koostatavate
tekstide arusaadavust ja sisu, vaadelda tüüpvigu ning meenutada olulisemaid keelereegleid.
Eraldi peatutakse juriidiliste tekstide mõistetaval koostamisel. Koolitusel tutvustatakse selge
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keele põhimõtteid ja õpetatakse kirjutama selges keeles. Koolitust modereerisid Katre
Kasemets ja Katrin Hallik Eesti Keele Instituudist.
08. – 09. 09. 2020.a osalesid ühingu liikmed ja teised huvilised Kalanduse teabekeskuse poolt
korraldatud kalanahkade parkimise õpitoas, mis toimus Tihemetsa talus. Õpituba juhendas
Ossi Kumpulainen, Kalaparkki OY.
5.3. Koostööprojektide elluviimine
EMKF meetme 3.4 „Kohaliku algatusrühma koostöötegevused“ raames viidi koostöös MTÜ
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga juuni kuus läbi riigihanke reisikorraldusteenuse
raamlepingu alusel minikonkurss Lõuna – Prantsusmaa õppereisi reisikorraldusteenuse
hankepartneri läbiviimiseks. Õppereis tuli kahjuks seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga
edasi lükata 2021. a.
5.6. Osalemine järgmise rahastusperioodi strateegiate ja valdkonnadokumentide
koostamisel.
MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht ja juhatuse liikmed osalesid 2020. a aktiivselt erinevate
kalandusvaldkonda reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute tegemisel. Seoses
koroonaviirusest tingitud kehtivate piirangutega tuli meie ühingu põhitegevust reguleerivates
määrustes sisse viia rida muudatusi. 27. 04. 2020. a toimunud kalanduse algatusrühmade,
PRIA ja MEM-i ühisel ümarlaual, võeti vastu järgmised eelnõu muudatusettepanekud.
Eelnõu §-s 4 muudeti maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”.
Määruse § 34 rakendussätteid täiendati lõigetega 4 – 7. Lõikes 4 lühendati määruse § 9 lõikes
2, § 11 lõikes 4 ja § 13 lõikes 2 sätestatud kohaliku algatusrühma üldkoosoleku toimumisest
etteteatamise tähtaega 2020. aastal. Muudatuse kohaselt tuleb üldkoosoleku toimumisest oma
veebilehel ja kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu ette teatada senise 20 tööpäeva
asemel vähemalt 7 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist. See võimaldab kohalikel
algatusrühmadel olukorra normaliseerumisel ja eriolukorra lõppemisel üldkoosoleku
pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks üldkoosolekud kiiremini kokku kutsuda, kuna
eriolukorrast tingituna on nende mittetulundusühingute üldkoosolekute kokku saamine
otsuste langetamiseks vajalike liikmete arvuga, kuna liikmeid on palju, raskendatud ja
arvestades inimeste kogunemisele seatud piirangutega ei ole see ka võimalik, mistõttu on
tegevuste ellu viimine takistatud.
Lõikes 5 sätestati, et paragrahvi 27 lõike 4 nõuet ei kohaldata projektide hindamisel, kui
toetust taotletakse 2020. aastal. Eriolukorrast tingituna on kehtestatud piirangud
rahvakogunemisteks ning isikutevaheliseks lävimiseks, mistõttu on hindamiskomisjonil
keeruline täita nõuet, mille kohaselt peab hindamiskomisjon tutvuma kavandatava ehitise
asukohaga. Seetõttu lisatakse määrusesse tingimus, et ehitusobjekti külastus 2020. aastal
taotletud projektide hindamiseks ei ole kohustuslik, vältimaks inimeste vahelist kokkupuudet
koroonaviiruse COVID-19 tõkestamise tagamiseks.
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Eelnõu §-ga 1 muudeti maaeluministri 28. juuli 2016. a määrust nr 48 „Algatusrühma
koostöötegevused”.
Määrust täiendati rakendussätetega, mille kohaselt toetatav tegevus, mis tuleb KTKS § 30
lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia vahemikus 12. märts - 31.
detsember 2020, peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos
kuludokumentidega 2021. aasta 30. juuniks.
Lõikes 2 sätestati, et lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse
elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021. See tähendab, et PRIA ei pea
hakkama tegevuse elluviimise tähtaegade osas toetuse taotluse rahuldamise otsuseid muutma,
need loetakse automaatselt pikenenuks 30. juunini 2021. a.
Samuti võeti osa erinevatest uue rahastusperioodi strateegiliste eesmärkide kaardistamise
aruteludest ja tehti omapoolseid ettepanekuid.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2020. tööaastaks püstitatud eesmärgid said valdavas enamuses
vaatamata takistustele täidetud.
6. Liikmeskond
2020. a alguses oli ühingu liikmete arv 150 ja 31. detsembri 2020. a seisuga oli liikmeid 146
(50 juriidilist isikut ja 96 füüsilist isikut). Liikmeskond jagunes huvigruppide lõikes arvuliselt
järgmiselt:
Kalandussektori FIEd – 47
Kalandussektori ettevõtjad - 33
Kalandussektori välised ettevõtjad- 8
Kohalikke omavalitsusi - 3
Ettevõtjad ja füüsilised isikud, kes ei kuulu eelmistesse rühmadesse- 55 (MTÜ-d, füüsilised
isikud)
7. Juhtimine ja töökorraldus
2020. a veebruaris esitas tagasiastumise avalduse juhatuse esimees J. Saar, juhatus valis uueks
juhatuse esimeheks T. Mai. Juhatus jätkas tööd seitsmeliikmelisena kuni uue juhatuse
valimiseni 08. 07. 2020.a, mil toimus üldkoosolek, kus valiti ühingu liikmete seast uus
juhatus. N.ö. vanadest olijatest jätkasid M. Undrest, K. Lasn, T. Mai, T. Tasane ja V. Salong.
Veel valiti üldkoosolekul osalejate poolt juhatusse ühingu liikmed M. Laid, T. Oll, J.
Leivategija ja A. Grepp. 15. 07. 2020. a toimunud juhatuse koosolekul valisid juhatuse
liikmed uueks juhatuse esimeheks J. Leivategija.
2020. a toimus kaks (2) üldkoosolekut ja 9 juhatuse koosolekut neist kaks (2) e- koosoleku
vormis.
Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu. Ühingu igapäevatööd korraldab büroo,
mille koosseisu kuuluvad tegevjuhi ja referendi ametikohad. Tegevjuht ja referent töötavad
töölepingu alusel.
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8. Täpne ülevaade 2020. a tegevustest ja sündmustest
03. 01. 2020. a kiideti MEM-i poolt heaks meie algatusrühma 2019. tehtud arengustrateegia
muudatusettepanekud.
09. – 10. 01. 2020. a osalesid tegevjuht H. Vipp, juhatuse liikmed M. Undrest ja T. Mai ning
hindamiskomisjoni liige T. Pära kalandusvaldkonna talveseminaril Narva – Jõesuus, kus
põhiteemana kajastati EMKFi kohaliku arengu strateegiate vahehindamise aruannet.
16. 01. 2020. a kinnitati PRIAs algatusrühma 2020 – 2022. a tegevuskulude eelarve ja
ettemaksutaotlus.
20. 01. 2020. a kinnitati PRIAs 2020. a rakenduskava.
04. 02. 2020. a osales tegevjuht Tallinnas Kalanduse teabekeskuse poolt korraldatud
kalandusalaste uuringutulemuste tutvustamisel. Uuringud kajastasid sügiskuderäime püügi- ja
realiseerimispotentsiaali uuringu lõpparuande tutvustamist, hõbeangerja rännet Narva jões ja
Narva HEJ turbiinide läbitavust ning meriforelli saakide päritolulist struktuuri Eesti
rannikumeres.
26. 02. 2020. a toimus Kalanduse teabekeskuse poolt korraldatud teabepäev
hindamiskomisjoni liikmetele teemal „“Hindamiskomisjoni roll, õigused ja vastutus
projektide hindamisel”
04. 03. 2020. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Tallinnas, MEMis
toimunud Kalandusnõukogu istungil. Istungi teemad olid: EMKF 2014-2020 rakenduskava
elluviimise hetkeseis, EMKF meetmete 2020. aasta taotlusvoorude ajakava hetkeseis,
Kutselise kalapüügivõimaluste jaotussüsteemi analüüs ja ettepanekud, Rahvusvaheline
teaduskoostöö kalanduse ja merenduse valdkonnas, Euroopa Merendus-, Kalandus- ja
Vesiviljelusfondi 2021‒2027 rakenduskava rahastamisvahendi eelhindamine.
10. 03. 2020. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Tallinnas
Keskkonnaministeeriumi korraldatud partnerpäeval, kus räägiti käesoleva aasta prioriteetidest.
Päeva alguses tutvustas keskkonnaminister olulisemaid ministeeriumi prioriteete ning seejärel
osaleti kalandusvaldkonna töötoas, mille teemaks oli “Mõistlikud kalakogused
harrastuspüügil”.
11. 03. 2020. a osalesid juhatuse esimees T. Mai, juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H.
Vipp Tallinnas Kalanduse teabekeskuse korraldatud koolitusel „Toimiv kommunikatsioon“.
Koolituse viis läbi MSMedia õppejõud Mart Soonik. Teemakäsitlus hõlmas nii sektorisisest
(kalurkond, algatusrühmade liikmed, samatasandi kolleegid) kui ka -välist teabeedastust ning
toimivate teavituskanalite valikut.
12. 03. 2020. a osalesid tegevjuht H. Vipp, juhatuse esimees T. Mai ja juhatuse liige M.
Undrest Tallinnas Keskkonnaministeeriumis toimunud koosolekul, kus koos teiste
kalanduspiirkondade, maaelu- ja keskkonnaministeeriumi ning Tartu Ülikooli esindajatega
arutleti angerja merre asustamise võimaluste üle.
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16. 03. 2020. a toimus juhatuse e- koosolek, kus kinnitati ühingu 2019. a tegevusaruanne ja
lükati edasi seoses eriolukorra kehtestamisega EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvoor.
13. 04. 2020. a osales tegevjuht H. Vipp algatusrühmade ja kalanduse teabekeskuse ühisel
koosolekul, mis viidi läbi Zoom Meeting keskkonnas. Arutlusel olnud teemad ja küsimused:











Projektide- ja perioodi pikendamine – kas seda tehakse? Kui jah, siis kui kauaks ja
millal tuleb ametlik otsus?
Määrus nõuab et, 9 kuu jooksul peab tegema 10% kulu kogu investeeringust – kas
tänases olukorras on see mõistlik või vajalik?
Teatud muudatused (näiteks lisa vahendid eelarves) täna nõuavad põhikirja või
rakenduskava muutmist, aga seda ei saa teha ilma üldkooslekuta, millised võiksid olla
lahendused? Ettepanek: 60 000 euro nõue põhikirjast välja;
Kala kokkuostuga on probleeme kõikides piirkondades, kala ei ole kuskile panna.
Eksporti tänases olukorras ei toimu. Riigi poolne toetus - või kompensatsiooni
mehanism kaluritel keerulise aja üleelamiseks (nagu põllumeestel);
PRIA tõlgendamised - menetlejad küsivad taotlejatelt põhjendamatuid dokumente,
seda mida määrus ei nõua;
PRIA teeb ennem kulu väljamakmist kohapealset vaatlust, kuidas see olukord tänases
eriolukorras lahendatakse? Näiteks: kui taotleja on juba teinud suurema investeeringu,
aga PRIA ei tule kohale, siis kuidas oleks võimalik antud olukorras ikkagi toetus
väljamaksta?
Avatud kalasadamate päev lükkub edasi või jääb ära, kas piirkonnad peavad PRIAt ka
teavitama sellest kui neil on koostöö meetmest saadud toetust otsus selle ürituse
tarbeks?

27. 04. 2020. a osales tegevjuht kalanduse algatusrühmade, PRIA ja MEM-i ühisel ümarlaual,
mis viidi läbi Skype vahendusel. Arutlusel olid erinevate algatusrühmade tegevust
reguleerivate määruste muudatusettepanekud, mis on esile kerkinud seoses koroonaviiruse
tõkestamisest tingitud piirangutega.
07. 05. 2020. a osales ühingu tegevmeeskond videosilla vahendusel ZOOM-keskkonnas hea
kirjakeele koolitusel „Selge sõnum.” Koolituse eesmärgiks on analüüsida koostatavate
tekstide arusaadavust ja sisu, vaadelda tüüpvigu ning meenutada olulisemaid keelereegleid.
Eraldi peatutakse juriidiliste tekstide mõistetaval koostamisel. Koolitusel tutvustatakse selge
keele põhimõtteid ja õpetatakse kirjutama selges keeles.
08. 06. 2020. a koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga viidi läbi
riigihanke reisikorraldusteenuse raamlepingu alusel minikonkurss Lõuna – Prantsusmaa
õppereisi reisikorraldusteenuse hankepartneri läbiviimiseks.
10. 06. 2020. a toimus juhatuse koosolek.
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25. 06. 2020. a osales tegevjuht H. Vipp Hiiumaal, Sõrus toimunud kalapüügieeskirja
muudatuste eelnõu arutelul. Koos Hiiumaa kalurite, keskkonnaministeeriumi, Kalanduse
teabekeskuse ja TÜ Mereinstituudi esindajatega arutleti piirkond puudutavaid muudatusi.
06. 07. 2020. a toimus ühingu erakorraline juhatuse koosolek, kus arutleti uue juhatuse
valimise teemal.
08. 07. 2020. a toimus ühingu üldkoosolek, kus kinnitati ühingu 2019. a majandusaasta ja
revidendi aruanded. Muudeti arengustrateegia 2020. a rakenduskava ja põhikirja. Valiti
ühingu uus juhatus.
04. – 05. 08. 2020. a osalesid juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H. Vipp
kalandusvaldkonna suveseminaril, mis toimus Peipsiääre vallas Kadrina mõisas. Arutlusel
olnud teemad:
1. Elektroonsed andmete esitamise võimalused kutselisel kalapüügil.
2. EMKVF 2021– 2027 ülevaade hetkeseisust.
3. Kudealade taastamise tulevikuplaanid riikliku koelmualade tegevusprogrammis.
4. Võrgu- ja mõrrapüügiks mõeldud paadikorpuse projekti tutvustamine.
18. 08. 2020. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Kuressaares toimunud
Eesti mereala planeeringu avalikul arutelul.
08. – 09. 09. 2020.a osalesid ühingu liikmed ja teised huvilised Kalanduse teabekeskuse poolt
korraldatud kalanahkade parkimise õpitoas, mis toimus Tihemetsa talus. Õpituba juhendas
Ossi Kumpulainen, Kalaparkki OY.
10. 09. 2020. a osalesid juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H. Vipp Majanduse- ja
kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud mere energiavõrgu arendamisega seotud
arutelul.
14. 09. – 21. 09. 2020. a oli avatud EMKF meetme 3.3. 2020. a projektivoor e-PRIAs.
Taotlusvooru esitati 26 taotlust.
15. 09. 2020. a osales tegevjuht H. Vipp Tallinnas Keskkonnaministeeriumis toimunud
Kalapüügiseaduse muudatuste arutelul.
12. 10. 2020. a toimus hindamiskomisjoni ja juhatuse esindajate ühine väljasõit üle 60 000 €
eelarvega ehitusobjektide paikvaatlusele.
14. 10. 2020. a toimus hindamiskomisjoni koosolek EMKF meetme 3.3. 2020. a taotlusvooru
esitatud projektitoetuse taotluste hindamiseks ja taotlejate ärakuulamiseks.
22. 10. 2020. a toimus juhatuse koosolek EMKF meetme 3.3. 2020. a taotlusvooru kuni
60 000 € eelarvega taotluste hindamistulemuste kinnitamiseks.
8

06. 11. 2020. a toimus üldkoosolek EMKF meetme 3.3. 2020. a taotlusvooru rohkem 60 000 €
eelarvega taotluste hindamistulemuste kinnitamiseks.
16. 11. 2020. a esitasime projektitoetuse taotlused PRIAsse.
03. - 04. 12. 2020. a toimus Georg Ots Spaa Hotellis kalandusvaldkonna aastalõpuseminar,
kus tutvustati uuringut “Rannakalanduse visioonid ja arengustsenaariumid”, PRIA ametnikud
andsid ülevaate kalandusvaldkonna meetmete rakendamisest ja hetkeseisust, algatusrühmade
esindajad tutvustasid oma tegemisi, arutleti ka muude päevakajaliste teemade üle. Tuvuti ka
mõnede kalanduspiirkonna edukamate näidetega s.h. Tori ja Nasva jõesadamatega, Goldfish
OÜ tegemistega ja külastati Muhu kalapoodi „Siin ei ole kala”. Seminarist võeti valdavalt osa
veebi vahendusel.

9. Kavandatavad tegevused 2021. a
 Taotlusvoorude korraldamine.
 Koolitus- ja teabepäevade korraldamine.
 Koostööprojektidest osavõtmine.
 Ettevalmistused uueks rahastamisperioodiks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

Raha

39 912

16 090

2

Nõuded ja ettemaksed

25 463

21 226

3,4

Kokku käibevarad

65 375

37 316

Materiaalsed põhivarad

2 106

4 865

Kokku põhivarad

2 106

4 865

67 481

42 181

Laenukohustised

2 106

2 758

6,7

Võlad ja ettemaksed

8 189

6 160

4,8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

20 000

0

Kokku lühiajalised kohustised

30 295

8 918

Laenukohustised

0

2 106

Kokku pikaajalised kohustised

0

2 106

30 295

11 024

31 157

26 951

6 029

4 206

37 186

31 157

67 481

42 181

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

6,7

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

2020

2019

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

7 226

17 022

10

Annetused ja toetused

87 040

128 287

Kokku tulud

94 266

145 309

-87 040

-128 287

11

-1 126

-12 688

12

-88 166

-140 975

6 100

4 334

-74

-131

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

3

3

6 029

4 206
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

6 100

4 334

2 758

2 702

Muud korrigeerimised

-83 063

-130 140

Kokku korrigeerimised

-80 305

-127 438

-4 237

2 823

3,4

2 030

-131

4,8

3

3

103 063

100 140

26 654

-20 269

-2 758

-2 702

-74

-131

-2 832

-2 833

Kokku rahavood

23 822

-23 102

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

16 090

39 192

Raha ja raha ekvivalentide muutus

23 822

-23 102

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

39 912

16 090

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest

5

Rahavood finantseerimistegevusest
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

6

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

26 951

26 951

4 206

4 206

31 157

31 157

6 029

6 029

37 186

37 186
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Saarte Kalandus 2020. 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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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

81

20

Arvelduskontod

39 831

16 070

Kokku raha

39 912

16 090

Kassa

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

350

350

350

350

1 946

1 946

762

762

58

58

704

704

Sihtfinantseerimine

22 405

22 405

Kokku nõuded ja
ettemaksed

25 463

25 463

Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed

31.12.2019

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

4

9

Lisa
nr

840

840

840

840

1 958

1 958

4

Sihtfinantseerimine

18 428

18 428

9

Kokku nõuded ja
ettemaksed

21 226

21 226

Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Ettemaks

31.12.2019

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

636

0

621

Erisoodustuse tulumaks

0

17

0

0

Sotsiaalmaks

0

1 215

0

1 188

Kohustuslik kogumispension

0

72

0

72

Töötuskindlustusmaksed

0

50

0

77

Ettemaksukonto jääk

1 946

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 946

1 958
1 990

1 958

1 958

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Transpordivahendid

31.12.2018
Soetusmaksumus

16 809

16 809

Akumuleeritud kulum

-9 242

-9 242

7 567

7 567

-2 702

-2 702

16 809

16 809

-11 944

-11 944

4 865

4 865

-2 758

-2 758

-1

-1

16 809

16 809

-14 703

-14 703

2 106

2 106

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Muud muutused

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Kapitalirent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik
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Jaotus järelejäänud tähtaja
järgi

31.12.2020

12 kuu
jooksul
DNB Pank AS
kapitalirent
Kapitalirendikohustised
kokku

Intressimäär

Lisa
nr

Lõpptähtaeg

1 - 5 aasta
jooksul

2 106

2 106

0

2 106

2 106

0

Jaotus järelejäänud tähtaja
järgi

31.12.2019

Alusvaluuta

12 kuu
jooksul

2,060%

Intressimäär

EUR

Alusvaluuta

15.09.2021

7

Lisa
nr

Lõpptähtaeg

1 - 5 aasta
jooksul

DNB Pank AS
kapitalirent

4 864

2 758

2 106

Kapitalirendikohustised
kokku

4 864

2 758

2 106

2,060%

EUR

15.09.2021

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus
31.12.2020

31.12.2019

Masinad ja seadmed

2 106

4 865

Kokku

2 106

4 865

Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2020

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Lisa
nr

Kapitalirendikohustised
kokku

2 106

2 106

0

6

Laenukohustised
kokku

2 106

2 106

0

6

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Lisa
nr

Kapitalirendikohustised
kokku

4 864

2 758

2 106

6

Laenukohustised
kokku

4 864

2 758

2 106

6

19
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

2 320

2 320

Võlad töövõtjatele

3 799

3 799

Maksuvõlad

1 990

1 990

80

80

Tulevaste perioodide tulud

80

80

Kokku võlad ja ettemaksed

8 189

8 189

Saadud ettemaksed

31.12.2019

4

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

133

133

Võlad töövõtjatele

4 029

4 029

Maksuvõlad

1 958

1 958

40

40

40

40

Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud
Muud saadud ettemaksed

4

0

Kokku võlad ja ettemaksed

6 160

6 160

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

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2019

Lisa
nr

Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
PRIA

-445

Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

-445

0

2 693

-2 702

454

2 693

-2 702

454

3

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
PRIA

-19 836

0

127 447

-125 585

17 974

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

PRIA ettemaks

20

3

3
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31.12.2019
Nõuded

Laekunud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2020

Lisa
nr

Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
PRIA

454

2 749

-2 759

464

Kokku
sihtfinantseerimine
põhivarade
soetamiseks

454

2 749

-2 759

464

PRIA

17 974

80 314

-84 281

21 941

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

17 974

80 314

-84 281

21 941

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

18 428

83 063

-87 040

22 405

3

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2020

2019

7 226

7 528

0

9 494

7 226

17 022

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Muud sihtotstarbelised tasud liikmetelt - omaosalused
Kokku liikmetelt saadud tasud

21
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

Energia

976

1 390

Kütus

976

1 390

280

1 405

Üür ja rent

2 304

2 304

Mitmesugused bürookulud

3 109

3 246

Lähetuskulud

1 169

1 073

Tööjõukulud

61 909

62 905

13

Amortisatsioonikulu

2 758

2 702

5

Reklaamikulud

1 093

1 069

Ostetud teenused jm

4 197

3 156

Transpordikulud

Ürituste korraldamine

56

46 104

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulud

863

1 847

Varakindlustus

453

501

7 873

585

87 040

128 287

2020

2019

52

61

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

510

1 200

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulude maksud

403

365

18

18

0

10 891

12

0

0

153

131

0

1 126

12 688

Konsultatsioonid, koolitused
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Mitteabikõlbulikud kulud
Koostegevuste omaosalused jm
Riigilõiv
Õigusteenused
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Palgakulu

46 244

46 645

11,12

Sotsiaalmaksud

15 665

15 728

11,12

-230

532

Kokku tööjõukulud

61 679

62 905

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

61 909

62 905

3

3

31.12.2020

31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv

96

98

Juriidilisest isikust liikmete arv

50

52

2020

2019

24 840

25 204

Puhkusereserv

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

11

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

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