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Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2021. 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 2021 .a veel pooleli) 12 sadamat. Renoveeritud sadamates on paranenud 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;

• initsiatiivikus ja omaalgatus;

• meeskonnatöö;
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• rannakalurite aktiivne kaasatus ühingu tegevusse.

 

5. 2021. 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.

2021. a võib nimetada ka „koroonaajastu“ teiseks aastaks. Võrreldes 2020. a ei olnud
koroonapiirangud nii märgatavad aga teatud mõjutused neil ühingu ja kalanduspiirkonna tegevusele
tervikuna siiski olid. Ära tuli jätta 12. märtsile planeeritud projektitoetuse taotlemise võimalusi
tutvustav piirkondlik teabepäev ja häiritud oli ka mõnede meetme 3.3. projektide elluviimise
tähtaegadest kinnipidamine. Samuti ei olnud võimalik korraldada aprillis Avatud kalasadamate
päeva ja juuli kuu teise nädala lõpus traditsioonilist Saaremaa kalurite päeva.

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 taas pidada Eesti
mereala planeeringuga seotud teemasid, mille aruteludel meie algatusrühma esindajad aktiivselt
kaasa rääkisid ja võimalikele problemaatilistele kohtadele osutasid. 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. Samuti oli olulisel kohal nn „hülgeprobleemile“ võimalike lahenduste
leidmine. Tegevjuht H. Vipp osales ka mitmetel Kalapüügiseaduse ja Kalapüügieeskirja
muudatustega seotud arutelul.
2021. a alustasime ka ettevalmistavate tegevustega uue rahastusperioodi 2023 – 2027+
arengustrateegia koostamiseks.

Ühingu igapäevast majandustegevust s.h. arengustrateegia elavdamisega seotud toimingud
rahastatakse EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahenditest. Algatusrühma
tegevuse rahastamiseks oli 2021. a eelarve oli 85 975,20 €, millest kohaliku arengustrateegia
elavdamise, reklaamimise ja teavitustööga seotud rahalised vahendid moodustasid 9552,80 €

Järgnevalt anname ülevaate 2021. majandusaasta olulisematest tegevustest ja püstitatud eesmärkide
täitmisest.

 

5.1. Taotlusvoorude korraldamine.

Taotlusvoorude korraldamise aluseks on arengustrateegia iga- aastase rakenduskava kinnitamine.
Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2021. a rakenduskava võeti vastu ja kinnitati ühingu
06. 11. 2020. a üldkoosolekul ja kiideti PRIA poolt heaks 01. 12. 2020. a

Rakenduskavaga oli projektide rahastamiseks ette nähtud 730 317,84 €. Koostööprojektide
elluviimise eelarve vastavalt rakenduskavale oli kokku 300 125,56 €.

Vaatamata koroonapiirangutele toimus 2021. a kaks taotlusvooru nagu tavaliselt.

2021. a I taotlusvoor oli avatud 22. – 29. 03. 2021. a. EMKF meetme 3.3 2021. a I taotlusvooru
esitati läbi e- PRIA kokku 13 projektitoetuse taotlust kogusummas 218 465,86 €. Taotlused esitati
I, II ja V tegevussuunda. Üks taotleja võttis oma taotluse tagasi, hindamisele suunati 12
projektitoetuse taotlust, millest kõik ületasid hindepunktide lävendi.

PRIAsse esitati rahastamise ettepanek toetuse määramiseks summas 218 465,86 €. PRIAst said
rahastamise otsuse kõik projektid.

 

21. 05. 2021. a üldkoosolekul kinnitati rakenduskava muudatusettepanekud. Rakenduskava 
muudatusettepanekud olid seotud „Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 
2020+“ 3. ja 5. tegevussuuna vaheliste eelarvemuudatustega. Muudatusettepanekutega lisati ka



5

mittetulundusühing Saarte Kalandus 2021. a. majandusaasta aruanne

meetmest 3.4 (koostöötegevused) meetmesse 3.3. (kohaliku arengu strateegia rakendamine) 240
000 €. Peale eelarvemuudatust oli rakenduskava projektide eelarve 762 120,80 € ja
koostööprojektide eelarve 60 125,56 €.

EMKF meetme 3.3. 2021. a II taotlusvoor oli avatud e-PRIAs 13. – 20. 09. 2021. a. 2021. a II
taotlusvooru esitati kokku 23 projektitoetuse taotlust kogusummas 983 082 €. Kokku suunati
hindamisele 20 projektitoetuse taotlust.

Kolme taotluse kohta alustati läbivaatamata jätmise otsuse koostamise protsessi kuna taotlused ei
vastanud arengustrateegia tegevussuundade eesmärkidele ja ühe taotluse puhul ei esitatud tähtajaks
vajalikke dokumente.

Kõik hindamisele suunatud taotlused ületasid hindepunktide lävendi aga kuna projektide eelarve oli
suurem kui taotlusvooru eelarve ei olnud võimalik kõikide taotluste osas rahastamise ettepanekut
teha.

5.2. Koolitus- ja teabepäevade korraldamine.

2021. a oli võrreldes eelmistega üsna koolitus- ja teabepäevade vaene.

12. 03. 2021. 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.

11. 06. 2021. a toimus Nasva klubis ja Golfish OÜ suitsutsehhis Kalanduse teabekeskuse
korraldatud kala fileerimise õpituba. Koolituse viisid läbi Raul Paabu ja Õile Aavik. Õpituba sai
väga positiivse tagasiside ja plaanis on võimaldada ühingu liikmetele veel sarnastest koolitustest
osavõtmist.
06. – 07. 10. 2021. a osalesid büroo töötajad Kalanduse teabekeskuse korraldatud koolitusel „Strateegia koostamine uueks eelarveperioodiks

kalanduspiirkondade vaates“. Esimese koolituspäeva keskmes olid teoreetilised teadmised: strateegiale laienevad nõuded, tingimused,

kohustuslikud elemendid; SWOT-maatriks; seosed piirkonna arengukavadega, kaasamine ja analüüs. Teise koolituspäeva sisustasid praktilised

rühmatööharjutused, kinnistamaks omandatud teadmisi ning julgustamaks neid strateegiate koostamisel rakendama. Koolitajaks oli Ragne

Vaarik koolitusfirmast Civitta.

10. 11. 2021. a osalesid Saaremaa kalanduspiirkonna esindajad Kalanduse teabekeskuse
korraldatud koolitusel "Kalatoodete tootearendus antioksüdantsete ja antimikroobsete
maitseainetega." Kala- ja toidutoodete puhul eelistavad tarbijad üha enam naturaalseid, looduslikke
ning madalama soola- ja suhkrusisaldusega tooteid. Selliste toodete valmistamine on käitlejale suur
väljakutse, sest alati on vaja tagada tooteohutus. Spetsiaalsed looduslikud ja mahedad säilitusained
on aga väga kõrge hinnaga ning Eesti väikese turu juures ei ole nende kasutamine võimalik.
Alternatiiviks sobivad looduslikud antioksüdantseid ja antimikroobseid ühendeid sisaldavad
maitseained, mis võimaldavad vähendada soola-, suhkrusisaldust ning ühtlasi toota sama või isegi
pikema säilivusajaga tooteid.
Koolitusel tutvuti antioksüdantseid ja antimikroobseid ühendeid sisaldavate maitseainetega;
võrreldi soola, suhkru ja äädika erinevaid variante; valmistati ning maitsetati kalatooteid soolatuna
(kasutades erinevaid soolasid), maitsestatuna, glasuurituna.
Juhendajaks oli Loreida Timberg, PhD (TalTech). Osalejate tagasiside oli samuti väga positiivne.
5.3. Koostööprojektidest osavõtmine.

EMKF meetme 3.4 „Kohaliku algatusrühma koostöötegevused“ raames oli planeeritud 2021. a
aprillis läbi viia Avatud kalasadamate päev Turja sadamas, kahjuks tuli projekti elluviimine seoses
COVID-19 piirangutega edasi lükata 2022. aastasse.

2020. a viidi koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga läbi riigihanke 
reisikorraldusteenuse raamlepingu alusel minikonkurss Lõuna – Prantsusmaa õppereisi 
reisikorraldusteenuse hankepartneri leidmiseks. Õppereis oli algselt planeeritud 2020. aastasse aga 
koroonapiirangute tõttu ei olnud võimalik projekti siis ellu viia. Õppereis toimus 13. 10. – 20. 10. 
2021. a. Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvuda Lõuna- Prantsusmaa Nizza piirkonna ja selle 
ümbruse s.h. Monaco ja Monte- Carlo 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 Projekti tulemused: kokku osales
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õppereisil 24 isikut, MTÜ Saarte Kalandus 16 osalejat ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu 8 osalejat. Osalejad said hea ülevaate kalanduse hetke olukorrast ja
traditsioonidest Lõuna- Prantsusmaal. Kalanduse ja merenduse alastest uuringutest,
kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning kala
otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite
esindusorganisatsioonidega.

5.6. Ettevalmistused uueks rahastamisperioodiks.

2021. a kevadel alustasime uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise ettevalmistamisega. 21. 05. 2021. a toimus

kalanduspiirkonna uue rahastusperioodi 2023 – 2030 arengustrateegia 1. arutelukoosolek. Päevakorras oli järgmiste teemade arutelu: EMKF2

prioriteedid 2021 – 2027, hinnang organisatsiooni hetkeolukorrale, SWOT analüüs 2014 ja 2021, mis on muutunud. SWOT analüüsi käigus toodi

välja enim probleeme tekitavad valukohad Saaremaa rannakalanduses. Üheks neist probleemidest on hallhülge liigne arvukus ja sellest tulenev

oht Saaremaa rannikumere kalavarudele. Probleemile ratsionaalse ja kõiki osapooli rahuldava lahendi leidmiseks korraldas MTÜ Saarte

Kalandus 09. 07. 2021. a seminari vormis ümarlaua teemal „Eesti Rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade“

Ümarlaual esitasid omapoolsed seisukohad ja hinnangud TÜ Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa, hülgeuurija, merebioloog ja vanemteadur

Mart Jüssi, KKAi looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose, MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht Heino Vipp ja seminarist osalenud

kutselised kalurid.

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. tööaastaks püstitatud eesmärgid said vaatamata takistustele
valdavas enamuses täidetud.

6. Liikmeskond

2021. a alguses oli ühingu liikmete arv 146 ja 31. detsembri 2021. a seisuga oli liikmeid 147 (49
juriidilist isikut ja 98 füüsilist isikut). Liikmeskond jagunes huvigruppide lõikes arvuliselt
järgmiselt:

Kalandussektori FIEd – 46

Kalandussektori ettevõtjad - 33

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

2021. a juhatuse koosseisus muudatusi ei toimunud.

2021. a toimus kaks üldkoosolekut ja kolm juhatuse koosolekut neist üks 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.
 

8. Täpne ülevaade 2021. a tegevustest ja sündmustest

I kvartal

22. 01. 2021. a tegi Kalanduse teabekeskus MEMile ettepaneku valida kalandusnõukogu
asendusliikmeks H. Vipp.

28. 01. 2021. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Rahandusministeeriumi ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebiseminaril, kus tutvustati "Meretuuleparkide
arendamise edendamiseks visuaalse mõju hindamise metoodiliste soovituste juhendmaterjali" töö
tulemusi.
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01. 02. 2021. a toimus kalanduspiirkondade ja MEMi ühine Skype koosolek, kus arutleti KTKS
muudatuste teemal. Seoses uue EMKVF 2021 – 2027 perioodi ettevalmistamisega on
Maaeluministeeriumil vaja muuta/uuendada Kalandusturu korraldamise seadust (KTKS).
Eesmärgiks oli kaardistada probleemid, mis tegevusgruppidel on tekkinud meetme rakendamisega
KTKS kontekstis.

08. 02. 2021. a edastas PRIA meile ettekirjutuse, mille kohaselt on vajalik algatada uus menetlus
OÜ Vana-Tooma Talu 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluse kordushindamiseks.

10. 02. 2021. a kinnitati PRIAs ühingu algatusrühma toetuse muudatustaotlus, eelarvejääkide
lisamise osas 2022. a eelarvele.

15. 02. 2021. a kohtusid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest KKMis keskkonnaministri
T. Möldriga. Kohtumise eesmärk tuuleparkide rajamine ja olukord kalanduses.

02. 03. 2021. a toimus Nasva klubis ja Skype vahendusel hindamiskomisjoni koosolek Vana-
Tooma Talu OÜ projektitoetuse taotluse „Rannikuturismi arendamine“ kordushindamiseks.

22. – 29. 03. 2021. a oli avatud EMKF meetme 3.3. 2021. a aasta I taotlusvoor.

II kvartal

08. 04. 2021. a – 12. 05 .2021. a viis Malin OÜ revident Mairi Mägi läbi MTÜ Saarte Kalandus
2020. aasta majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni. Tegevuse käigus kontrolliti
raamatupidamise korraldamist ning 31. 12. 2020. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud
tegevuse- ja raamatupidamise aastaaruannet. Revisjoni käigus puuduseid ei avastatud.

22. 04. 2021. a toimus hindamiskomisjoni koosolek EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru
projektitoetuse taotluste hindamiseks.

06. 05. 2021. a toimus juhatuse koosolek, kus kinnitati kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuste
hindamistulemused.

12. 05. 2021. a toimus kalanduspiirkondade esindajate kohtumine keskkonnaministri Tõns
Möldriga. Meie piirkonnast osalesid juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H. Vipp. Arutleti
mitmetel kalandusvaldkonda puudutavatel teemadel nagu Peipsi kalanduspiirkonna
individuaalkvoodi jagamine, hüljeste ja kormoranide poolt tekitatud kahju, meretuuleparkide
rajamisega seonduvad ohud kalavarudele, KKI tegevuse negatiivsed mõjud Rannakalanduse
arengule, KKMi kalavarude osakonna tegevus vastuoluliste piirangute kehtestamisel.

18. 05. 2021. a osales tegevjuht H. Vipp EMKF 2014-2020 seirekomisjoni istungil, kus arutleti
järgmistel teemadel: EMKF 2014-2020 Eesti rakenduskava 2020. a aasta seirearuande tutvustus,
EMKF 2014-2020 rakendamise hetkeseis, EMKF 2014-2020 rakenduskava muudatusettepanekud,
Ülevaade EMKF teavitustegevustest 2020. aastal, Euroopa Merendus-, Kalandus ja
Vesiviljelusfond 2021■2027

21. 05. 2021. a toimus üldkoosolek, kus kinnitati ühingu 2020. majandusaasta aruanne koos
revidendi aruandega, kinnitati arengustrateegia ja 2021. a rakenduskava muudatusettepanekud ning
kinnitati üle 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste hindamistulemused.

21. 05. 2021. a toimus ka kalanduspiirkonna uue rahastusperioodi 2023 – 2030 arengustrateegia 1.
arutelukoosolek. Päevakorras oli järgmiste teemade arutelu: EMKF2 prioriteedid 2021 – 2027,
hinnang organisatsiooni hetkeolukorrale, SWOT analüüs 2014 ja 2021, mis on muutunud?

31. 05. 2021. a kinnitasime EMKF meetme 3.3. 2021. a I taotlusvooru esitatud projektitoetuse
taotluste paremusjärjestuse ja edastasime projektid PRIAsse.

31. 05. 2021. a edastasime ka MEMi heakskiitmiseks arengustrateegia muudatusettepanekud, mis
puudutasid: 1. Koelmualade taastamise ja loomise tegevussuuna nimetuse täiendamist angerja ja
haugi eksperimentaalse asustamisega ning tegevussuunda lisatakse eesmärgid E2 Angerja
noorjärgud on Saaremaa rannikumerre eksperimentaalselt asustatud 2. Arengustrateegia
rahastamiskava muudatusettepanek puudutas EMKF meetme 3.3 kolmanda ja viienda tegevussuuna
vahelisi eelarvemuudatusi ja EMKF meetmete 3.4 (koostöötegevused) ja 3.3 vahelisi
eelarvemuudatusi.
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01. 06. 2021. a osales tegevjuht H. Vipp Saare maakonna energiamajanduse ja kliima
arengustrateegia juhtgrupi koosolekul.

02. 06. 2021. a võttis tegevjuht H. Vipp osa MEMi ja kalanduspiirkondade ühisest
arutelukoosolekust, kus räägiti teemal kutselise rannakaluri definitsioon EMKVF-i toetuse,
kalapüügiseaduse, püügilubade ja püügivõimaluste kontekstis.

III kvartal

09. 07. 2021. a toimus WOW keskuses uue arengustrateegia koostamise protsessi raames seminari
vormis ümarlaud teemal „Rannakalanduse hetkeseis ja tulevikuvaade“, kuhu olid kutsutud nii meie
oma ühingu liikmed kui ka Pärnumaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna esindajad. Esinejateks olid
kutsustud TÜ Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetemaa, hülgeuurija Mart Jüssi ja
Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose.
11. – 12. 08. 2021. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liige M. Undrest Pärnus toimunud Läänemere IV kalandusfoorumil "Kalandussektori

võimalikud arengud pärast Covid-19 kriisi". Oma nägemust kalandussektori hetkeseisust ja tulevikuvaateist Covid-19 kriisi järgselt jagasid

kalanduses otsustajad ja valdkonna asjatundjad nii Eestist kui ka Läänemere maadest.

16. – 17. 08. 2021. a osalesid tegevjuht H. Vipp ja juhatuse liikmed T. Mai ning M. Undrest Lääne-
Virumaal Lammasmäe puhkekeskuses toimunud kalanduspiirkondade suveseminaril, kus arutleti
järgmistel teemadel: EMKVF 2021-2027 strateegiale esitatavad nõuded, hindamine ja soovituslik
ajakava strateegiate koostamiseks, Kalanduspiirkondade määratlemine, KTKS eelnõu
kavandatavad muudatused tegevusgruppidele, EMKF 2014-2021 perioodi lõppemisega seotud
olulised tegevused ja soovitused/suunised, „Kuidas tagada oluliste kalaliikide hea seisund ning
rannapüügi majanduslik jätkusuutlikkus“, Arengud ja uued suunad PRIA tegevustes.
13. – 21. 09. 2021. a oli avatud EMKF meetme 3.3. 2021. a aasta II taotlusvoor.

IV kvartal

13. 10 – 20. 10. 2021. a toimus koostöös MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
esindajatega õppereis Lõuna- Prantsusmaa Nice ümbruse kalanduspiirkondadesse.

22. 10. 2021. a toimus juhatuse ja hindamiskomisjoni ühine väljasõit EMKF meetme üle 60 000 €
ehitusobjektide paikvaatlusele.

27. 10. 2021. a toimus hindamiskomisjoni koosolek 2021. a II taotlusvooru projektitoetuse taotluste
hindamiseks ja taotlejate ärakuulamiseks.

12. 11. 2021. a toimus juhatuse koosolek, kus kinnitati EMKF meetme 2021. a II taotlusvooru
hindamistulemused.

19.11. 2021. a toimus ühingu üldkoosolek kus kinnitati arengustrateegia muudatusettepanek, 2022.
a rakenduskava ja üle 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste hindamistulemused.

19. 11. 2021. a kohtusid juhatuse liige M. Undrest ja tegevjuht H. Vipp riigikogu esimehe Jüri
Ratasega. Arutleti kalandusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja meretuuleparkide rajamise
teemadel.

25. 11. 2021. a esitasime MEMi heakskiitmiseks arengustrateegia rahastamiskava
muudatusettepaneku ja PRIAsse kinnitamiseks arengustrateegia 2022. a rakenduskava.

26. 11. 2021. a kinnitasime e- PRIAs EMKF meetme 3.3. 2021. a II taotlusvooru esitatud
projektide paremusjärjestuse ja esitasime projektid PRIAsse.

01. – 02. 12. 2021. a osalesid juhatuse liikmed M. Undrest ja T. Mai ning tegevjuht H. Vipp
kalandusvaldkonna aastalõpu seminaril, kus arutleti järgmistel teemadel: PERKi elektroonilisele
andmete esitamisele üleminek, keskkonnakaitselised nõuded ja nendega seotud ajakulu kudealade
taastamisel, keskkonnalased tegevused strateegiates, EMKVF rakenduskava hetkeseis, määruse
ettevalmistamine ja piirkondade strateegiad, kalanduse teabekeskuse tegevuste 2021 kokkuvõtted,
piirkondade 2021 aastat kokkuvõtvad ettekanded.

02. 12. 2021. a kinnitas MEM meie arengustrateegia muudatusettepaneku, mis puudutas
arengustrateegia rahastamiskava tegevussuundade vahelisi eelarvemuudatusi.
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14. 12. 2021. a kohtusid juhatuse liige M. Undtest ja tegevjuht H. Vipp keskkonnaminister Erki
Savisaarega, vesteldi kalanduspiirkonnale olulistel teemadel, meretuulepargid, püüniste
vähendamine jms.

9. Kavandatavad tegevused 2022. a
• Taotlusvooru korraldamine veebruaris.
• Koolitus- ja teabepäevade korraldamine.
• Koostööprojektidest osavõtmine.
• Ettevalmistused uueks rahastamisperioodiks, uue arengustrateegia koostamise ja kinnitamisega

seotud tegevused.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 44 486 39 912 2

Nõuded ja ettemaksed 11 488 25 463 3,4,9

Kokku käibevarad 55 974 65 375  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 0 2 106 5

Kokku põhivarad 0 2 106  

Kokku varad 55 974 67 481  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 2 106 6,7

Võlad ja ettemaksed 7 392 8 189 4,8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 5 000 20 000  

Kokku lühiajalised kohustised 12 392 30 295  

Kokku kohustised 12 392 30 295  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 37 186 31 157  

Aruandeaasta tulem 6 396 6 029  

Kokku netovara 43 582 37 186  

Kokku kohustised ja netovara 55 974 67 481  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 11 666 7 226 10

Annetused ja toetused 97 914 87 040  

Kokku tulud 109 580 94 266  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -97 914 -87 040 11

Mitmesugused tegevuskulud -5 256 -1 126 12

Kokku kulud -103 170 -88 166  

Põhitegevuse tulem 6 410 6 100  

Intressikulud -18 -74  

Muud finantstulud ja -kulud 4 3  

Aruandeaasta tulem 6 396 6 029  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 6 410 6 100  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 106 2 758 5

Muud korrigeerimised -110 729 -83 063  

Kokku korrigeerimised -108 623 -80 305  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 13 975 -4 237 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 903 2 030 8

Laekunud intressid 4 3  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
97 835 103 063  

Kokku rahavood põhitegevusest 6 698 26 654  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 106 -2 758 6,7

Makstud intressid -18 -74  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 124 -2 832  

Kokku rahavood 4 574 23 822  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 39 912 16 090 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 574 23 822  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 486 39 912 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 31 157 31 157

Aruandeaasta tulem 6 029 6 029

31.12.2020 37 186 37 186

Aruandeaasta tulem 6 396 6 396

31.12.2021 43 582 43 582
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Saarte Kalandus 2021. 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)

 31.12.2021 31.12.2020

Kassa 141 81

Arvelduskontod 44 345 39 831

Kokku raha 44 486 39 912

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 860 860  

Ostjatelt laekumata

arved
860 860  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 909 2 909 4

Ettemaksed 235 235  

Tulevaste perioodide

kulud
0  

Muud makstud

ettemaksed
235 235  

Sihtfinantseerimine 7 484 7 484 9

Kokku nõuded ja

ettemaksed
11 488 11 488  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 350 350  

Ostjatelt laekumata

arved
350 350  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 946 1 946 4

Ettemaksed 762 762  

Tulevaste perioodide

kulud
58 58  

Muud makstud

ettemaksed
704 704  

Sihtfinantseerimine 22 405 22 405 9

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 463 25 463  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 1 001 0 636

Erisoodustuse tulumaks 0 0 0 17

Sotsiaalmaks 0 1 810 0 1 215

Kohustuslik kogumispension 0 17 0 72

Töötuskindlustusmaksed 0 81 0 50

Ettemaksukonto jääk 2 909  1 946  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 909 2 909 1 946 1 990

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

31.12.2019  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -11 944 -11 944

Jääkmaksumus 4 865 4 865

  

Amortisatsioonikulu -2 758 -2 758

Muud muutused -1 -1

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -14 703 -14 703

Jääkmaksumus 2 106 2 106

  

Amortisatsioonikulu -2 106 -2 106

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 16 809 16 809

Akumuleeritud kulum -16 809 -16 809

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 6 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja

järgi

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

DNB Pank AS

kapitalirent
0 0 0 2,060% EUR 0 7

Kapitalirendikohustised

kokku
0 0 0     

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja

järgi

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

DNB Pank AS

kapitalirent
2 106 2 106 0 2,060% EUR 15.09.2021 7

Kapitalirendikohustised

kokku
2 106 2 106 0     

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 31.12.2021 31.12.2020

Masinad ja seadmed 0 2 106

Kokku 0 2 106

Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

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

Kapitalirendikohustised

kokku
0 0 0  

Laenukohustised

kokku
0 0 0  

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

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

Kapitalirendikohustised

kokku
2 106 2 106 0 6

Laenukohustised

kokku
2 106 2 106 0 6
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 377 377  

Võlad töövõtjatele 4 027 4 027  

Maksuvõlad 2 909 2 909 4

Saadud ettemaksed 79 79  

Tulevaste perioodide tulud 79 79  

Kokku võlad ja ettemaksed 7 392 7 392  

 

 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 4

Saadud ettemaksed 80 80  

Tulevaste perioodide tulud 80 80  

Kokku võlad ja ettemaksed 8 189 8 189  

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020 Lisa

nr
Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

PRIA 454 2 749 -2 759 464  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

454 2 749 -2 759 464  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

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
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 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021 Lisa

nr
Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

PRIA 464 2 570 -2 106 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

464 2 570 -2 106 0  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA 21 941 110 265 -95 808 7 484  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

21 941 110 265 -95 808 7 484  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

22 405 112 835 -97 914 7 484 3

Nõuded PRIA vastu sihtfinantseerimine tegevuskuludest sisaldab detsembris makstud kulud ja detsembri kuu tekkepõhised kulud, mille kohta

aruannde estatakse jaanuaris 2022

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 7 031 7 226

Muud sihtotstarbelised tasud liikmetelt - omaosalused 4 635 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 11 666 7 226

Muude sihtotstarbeliste tasude all on kajastatud projektide omaosalustasud.
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Energia 1 142 976  

Kütus 1 142 976  

Transpordikulud 516 280  

Üür ja rent 2 429 2 304  

Mitmesugused bürookulud 2 829 3 109  

Lähetuskulud 802 1 169  

Tööjõukulud 62 104 61 909  

Amortisatsioonikulu 2 106 2 758  

Reklaamikulud 532 1 093

Ostetud teenused jm 3 297 4 197

Ürituste korraldamine 0 56

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulud 1 362 863

Varakindlustus 697 453

Konsultatsioonid, koolitused 600 7 873

Koostegevused 19 498 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
97 914 87 040 9

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Mitmesugused bürookulud 52 52

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 510

Vastuvõtukulud, erisoodustuskulude maksud 268 403

Mitteabikõlbulikud kulud 0 18

Koostegevuste omaosalused jm 4 875 0

Riigilõiv 48 12

Muud 13 131

Kokku mitmesugused tegevuskulud 5 256 1 126
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Palgakulu 46 501 46 244 14

Sotsiaalmaksud 15 602 15 665  

Puhkusereserv 227 -230

Kokku tööjõukulud 62 330 61 679  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
62 104 61 909  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3  

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 98 96

Juriidilisest isikust liikmete arv 49 50

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 25 200 24 840

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


