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1. Tegevjuhi ettekanne olulistest teemadest 2020. aastal. 
 
Raina Jeeberg: Nii nagu ka möödunud aastal, oleme hetkel olukorras, kus füüsiliselt kokku 
saada ei ole võimalik ning peame revisjonikomisjoni koosoleku läbi viima e-kirja teel. 
Järgnevalt annan väikese ülevaate 2020.  aasta olulisematest teemadest. 
 
Majandusaasta aruanne – 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud e-kirja manusesse. 
Aruande aasta tulem on positiivne, 2094 eurot. 2020. aastal laekus ühingu arvele PRIA 
ettemaks summas 30 000 eurot. Selle kasutamise põhimõtted on samad, mis ka varasemalt 
ning see tuleb nö tasaarveldada 2022. aasta lõpuks.  
 
Ühingu rahaline seis – 06.04.2021 seisuga on ühingu arvel 47 161,04 eurot, millest 30 000 
eurot on eelpool mainitud PRIA ettemaks ning 566 eurot on Lääneranna Vallavalitsuse toetus 
Avatud Sadamate päeva korraldamise omafinantseeringu katmiseks. Viimase kasutamine 
õnnestus möödunud aastal edasi lükata ning Lääneranna Vallavalitsus oli nõus meie lepingut 
pikendama korraldamaks üritus 2021. aastal. Nagu tänaseks teame, ei õnnestu ka sel aastal 
üritust läbi viia. Olen esitanud taotluse lepingu pikendamiseks veel aasta võrra, kuid vastust ei 
ole hetkel veel saanud. Seega on ühingu omavahendid 16 595,04 eurot. Hetkel on PRIAle 
veel esitamata ka kuludeklaratsioon perioodi eest alates 01.01.2021 kuni tänaseni, st 
halduskulud jm on veel laekumata. Seega on ühingu rahaline seis hea. 
 
Liikmemaksu võlgnevused – 2020. aastal otsustas ühingu juhatus maha kanda liikmemakse 
kokku summas 400 eurot, kui suure tõenäosusega mittelaekuvad tulud. Nende puhul oli 
tegemist juba 2019. aastal või enne seda tasumata jäänud liikmemaksudega. Juhatuse otsusega 
on nemad ka liikmete hulgast välja arvatud, selle peab kinnitama ka üldkoosolek. Hetkel on 
2020. aasta eest võlgnevus veel vaid ühel liikmel, kuid kuna tänaseks on antud ettevõte 



kustutatud, siis ilmselt jääb see tasumata. 
  
Liikmeskond – 2020. aasta lõpu seisuga on ühingul 84 liiget, liikmete arv vähenes 8 võrra – 2 
liiget on surnud, 5 arvati välja maksmata liikmemaksude tõttu ning üks liige esitas avalduse 
ühingust lahkumiseks. Tänaseks on liikmeks astumise avalduse esitanud 4 uut ettevõtet ning 
avalduse ühingust väljaastumiseks üks liige. Nende osas teeb juhatus otsuse lähiajal. 
 
Koostööprojektid – Kuivõrd 2020. aasta oli suuresti mõjutatud Covid-19 levikust, siis ei 
õnnestunud ellu viia järgnevaid planeeritud koostööprojekte: toidumessi China SIAL 2020 
külastus, õppereis Portugali ja Avatud kalasadamate päev Svibys ja Virtsu kalasadamas. 
Liikmetel õnnestus käia ühel õppereisil Kesk Soome kalanduspiirkonda. Ka käesoleval aastal 
on koostööprojektidega keeruline ning lootused nende elluviimiseks ei ole väga suured. 
 
Taotlusvoor – 2020. aastal korraldas ühing ühe „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine“ taotlusvooru, kuhu laekus 33 projektitoetuse avaldust, ühtekokku küsiti toetust 
939 959,54 eurot. Positiivsed toetusotsuseid tehti 22 taotuse osas ning toetusi määrati 393 
543,49 euro ulatuses. Läbi on viidud ka 2021. aasta taotlusvoor, kuhu laekus 34 taotlust. 
Hetkel toimub juhatuses kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise, majandustegevuste 
mitmekesistamise ja kalandus/merendustraditsioonide edendamise strateegiatelgede 
paremusjärjestuse kinnitamine. Kui see on tehtud, on võimalik need taotlused PRIAle 
edastada. Üle 60 000 euro toetuse taotlusega projektidega teljed (kalasadamate ja 
lossimiskohtade uuendamine ja kudealade taastamine) jäävad ootama üldkoosoleku otsust. 
 
Üldkoosolek – käesoleval hetkel ei ole tulenevalt Covid-19 levikust võimalik üldkoosolekut 
kokku kutsuda. Sel põhjusel on juhatus otsustanud, et üldkoosoleku otsus võetakse vastu ilma 
üldkoosolekut kokku kutsumata. Konsulteerisin ses osas MTÜ konsultandiga ning leidsime 
selleks võimaluse. Eriti oluline on hetkel üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine just 
majandusaasta aruande kinnitamiseks ja üle 60 000 euro toetusega projektide 
paremusjärjestuse kinnitamiseks, et nende menetlemine võimalikult kiiresti edasi läheks. 
15.04 saadan liikmetele välja e-kirja koos otsuse eelnõuga, millele ootan tagasisidet 7 päeva 
jooksul (so hiljemalt 21.04). Sellekohane teade on saadetud nii e-posti teel kui avaldatud ka 
Lääne Elus. Proovime sellist lahendust esimest korda ning jääb ainult loota, et ehk õnnestub.  
 
Kuivõrd 02.11.2021 lõppevad juhatuse volitused, siis peame sügisel ühe üldkoosoleku veel 
kokku kutsuma. Loodame, et siis õnnestub koosolek kokku kutsuda. 
 

2. Küsimused 
 
Täiendavaid küsimusi ei laekunud 
 
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta 
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on 
põhjendatud ja läbipaistev.          
 
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta 
Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele,  vahendeid 
kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse 
puutuval isikul on ühingu dokumentige võimalik tutvuda. 
 
Revisjonikomisjoni otsus 
Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud 
ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada 



ühingu 2020. majandusaasta aruanne esitatud kujul.     
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