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Tegevusaruanne 2021 
 

 

www.gaidid.ee 

e-post: info@gaidid.ee 
Tööstuse 48a, 10416 Tallinn Telefon/faks (+372) 7 420 295 

Juhtimine ja üldtegevus 

2021. aastaga lõppes Eesti Gaidide Liidu 3-aastane lepinguperiood Haridus- ja Teadusministeeriumiga 

strateegiliseks partneriks olemisel. 2021. aastal toimus 11 avatud juhatuse koosolekut, millest 9 veebis 

ning toimusid ka juhatuse laiendatud koosolekud - nõupäevad. EGL osales aktiivselt Eesti 
Noorteühenduste Liidu tegemistes ja läbi selle ka noorte valdkonna parendamises. Eesti Gaidide Liidu 

juhendamisel sooritasid EGLi ürituse korraldamisel erialapraktika kaks üliõpilast. Lisarahastuse 

saamiseks kirjutati juhatuse ja gaidijuhtidega koostöös 2 projektitaotlust. Gaidijuhid, juhatuse liikmed 

ja vabatahtlikud käisid läbi viimas Elavat Raamatukogu Lagedi koolis tolerantsuse päeva raames. Gaidid 

panustasid vabatahtlikena Roosa lindi jooksul ja osaleti mitmel korral lipuvalves nii Toompeal kui mujal 

üle Eesti.  

 

Noortekogu 

Noortekogu ametlikke koosolekuid toimus sel aastal kaks, lisaks arutati jooksvalt teemasid 

sotsiaalmeedia kanalites ning EGLi üritustel. Koostöös juhatusega vaadati üle noortekogu ideede 
rahastamine ning loodi eelarvesse lisavõimalusi. Esimest korda toimus ka noortekogu korraldatud 

üritus ainult oma liikmetele, kus lisaks meelelahutusele arutati ka noortele olulisi organisatsiooni 

puudutavaid teemasid ning pandi paika 2022. aasta tegevusplaan.  

 

Gaiderkogu  

Ametlikke gaidekogu koosolekuid toimus kaks. Aprillis arutati läbi tunnustamise ettepanekud. 

Septembris arutati Eesti Gaidide Liidu kodukorra uuendamist, listi teemat, millist sümboolikat ja 

varustust oleks gaiderkogul juurde vaja ning mida saavad gaiderkogu liikmed teha laagriala heaks. 

Novembris vahetas gaiderkogu mõtteid gaidikaabude ja nooremgaideri lipsude tellimise teemal. 

Üldine infovahetus toimus peamiselt Facebooki grupis ja gaiderkogu listis. 
Gaiderkogu sai ülesandeks aidata suvelaagri korraldamisega. Elo Sagor koos Kuristiku liikmetega 

hakkasid korraldama laagrit “Hünersoni jälgedes” ning gaiderkogu aitas legendi koostada. Pandeemia 
tõttu kokkusaamist - gaiderkogu seiklust ei toimunud. 

 

Programm 

Traditsioonilise ürituse vanemgaidide talverõõmud asendasime aktiivsusbingoga kohtadel. Kevadised 

nõupäevad ja aastakoosolek toimusid koroonaolude tõttu veebis. Jüripäeval korraldasime 24h matka 

vanematele ja noortele Tagametsas, kus sai osaleda koos peredega. Sel aastal ei toimunud uutele 

juhtidele mõeldud volbri üritust. Motivatsioonipäevi saime pidada juunis Otepääl. Suvelaager 
“Hünersoni jälgedes” toimus tavapäraselt ja oli ka ühtlasi esimene suurem laager meie laagrialal 
Laosel. Juuli lõpus 2*toimus Rannajoone matk Narva-Jõesuust Iklasse, kus osaleti nädalate või päevade 

kaupa ja selle lõpetas vanemgaidide suverõõmud. Sügisesed nõupäevad toimusid Pärnumaal 

tavapäraselt. Muumide teemalisele Tibude loendusele kokku ei saanud tulla, küll aga tegi iga üksus 

geopeitust ja meisterdamisi ning nähti kõiki teisi laagrilisi veebi teel. Viimase üritusena toimus 

tänulõuna Anna Lutteri kuudis, kuhu sai vastavalt piirangutele kokku tulla. 2021. aastal sai käiku 

lükatud ka vanemgaidide programm, millega tegeletakse uuel aastal edasi. 

 

Koolitus 

Eesti Gaidide Liidu programmis toimus 2021. aastal kaks koolitust  ning motivatsioonipäevad 
gaidijuhtidele. Kahjuks pidime kevadise juhikoolituse läbi viima zoomis. Sügisel õnnestus meil kokku 

saada Lahemaal ja toimus laagri korraldamise koolitus, kus käisid rääkimas juhatuse liikmed ja oma ala 

spetsialistid. Oktoobris toimus ka robootika koolitus Tallinnas. 



 

 

 

Kommunikatsioon  

Kodulehe külastus on tõusnud 11% võrra, kusjuures jooksvaid postitusi jälgib stabiilselt 10 inimest 

rohkem kui 2020. aastal. Sotsiaalmeedia jälgijate arv on tõusnud võrreldes eelmise aastaga Instagramis 

9%, 9.02.2022 seisuga 324 jälgijat, Eesti Gaidide Liidu Facebook lehte jälgib 9.02.2022 seisuga 1223 

inimest, lehe on meeldivaks märkinud 1178 inimest. Facebooki inimeste kaasatus on tõusnud aastaga 

7%. Ristikheinaleht ilmus 2021. aastal 2 korda, ilmusid nii kevad- kui ka sügisnumber, mille tiraaž oli 
eelmise aastaga võrreldes sama, a 150 trükist. 

2021. aasta veebruaris külastasid gaidid ETV-d, ehitades “Ringvaade” saates saatejuhiga võidu lõket. 
Lisaks andsid vanemgaidid 2 raadiointervjuud seoses Rannajoonematkaga, sama sündmuse puhul 

ilmus Janar Rebase eestvedamisel ka podcast, kust sai enne matka algust kuulata matkajate hirme ning 

ootusi, matka keskpaigas aga jutustusi juba kogetud väljakutsetest.  

 

Välissuhtlus 

Toimus 37. WAGGGSi maailmakonverents veebi vahendusel, kus valiti maailmajuhatus ja hääletati uue 

strateegilise plaani üle. Traditsiooniline skautide ja gaidide koostööna korraldatav Academy koolitus 

toimus veebi teel, millest võtsid osa ka meie liikmed.  

Välissekretär osales veebi teel aasta jooksul erinevatel veebinaridel ja kohtumistel rahastuse, 

programmi ja liikmeskonna teemadel. Järjepidev suhtlus toimub Krakovi messengeri grupis ja  
rahvusvahelises välissekretäride WhatsAppi grupis.  

 

Liikmeskond 

Liikmeskonna töögrupis valmis interaktiivne esitlus gaidluse tutvustamiseks väljapoole 

potentsiaalsetele juhtidele, mida saavad kõik gaidijuhid kasutada. Pärnumaal seda juba kolmes eri 

vanuserühmas tehti. Lisaks saatis liikmeskonna töörühm välja “Kes on gaidid?” trükise sajasse kooli ja 
huvi- ja noortekeskusesse üle Eesti. Töörühm kaardistas ka Raplamaa, Läänemaa ja Viljandimaa koolid, 

noortekeskused, huvihariduse võimalused ning tegutsevad noorteorganisatsioonid. 

Tugeva pandeemia ajal korraldati veebikoondused kõikidele vanuserühmadele. Aprillist maini toimus 

igal nädalal kolm koondust, millest igaüks erinevale vanuserühmale, koonduse läbiviijad olid juhid, 
tegevad gaidid ja vabatahtlikud. Jätkusid koonduse külastused Tartumaa üksuste seas. Kevadise 

koolituse raames tekkis toetava ja infojagamise funktsiooniga  juhtide klubi. Kuulutati välja ja rakendus 

mentorlussüsteem, tänu millele leiavad tuge tulevased uued gaidijuhid vanade gaidijuhtide seast. 

 

Majandus 

2021.aastal jätkas majandusjuht teise ametiajaga. Aasta jooksul tõusis ühekordsete sponsorite 

toetuste arv. Toetused - mis olid seotud just konkreetsete ürituste toimumisega. Kaasrahastuse 

ürituste läbiviimiseks andis ka Pärnu Linnavalitsus. Toimus järjepidev EGLi raamatupidamine. 

 

Laose gaidide laagriala 
Eesti Gaidide Liidu eesmärk on, et gaidide Laose kinnistu tegutseb laagrialana, kuhu tahetakse alati 

tagasi tulla. Arengukava järgi oli aasta alaeesmärgid välikäimlate, välipesulate, välikätepesukohtade, 

nõudepesu ala ja väliköögi ehitamine. Valmis sai ehitatud üks kahekohaline välikäimla, üks 

kätepesurenn, üks nõudepesu koht, väliköögi juurde kuuluv kahekohaline nõudepesu koht ja väliköögi 

varjualune riiulite ning tööpindadega. Väliköögis on olemas elekter. Suvelaager näitas, et saame 

välitegevusi kuni 120le inimesele hästi korraldada. Vajalikud miinimum vahendid ja -taristu laagrite ja 

teiste välitegevuste korraldamiseks on valmis. 

Ühistalgud ja hoogtööd toimusid laagriala 27 korral peaaegu iga kuu (v.a. veebruar ja detsember), kus 

käisid organisatsiooni liikmed, nende pered ja toetajad. Kokku käis laagrialal väiksematel ja suurematel 
töödel abis 61 erinevat inimest. Laagrialal on neli püsiannetajat. Talgutel osales keskmiselt 8-10 

inimest, kelle abiga saime kõik olulise valmis.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 89 922 59 125

Nõuded ja ettemaksed 2 049 1 629

Kokku käibevarad 91 971 60 754

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 27 500 27 500

Kokku põhivarad 27 500 27 500

Kokku varad 119 471 88 254

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 3 794 4 717

Kokku lühiajalised kohustised 3 794 4 717

Kokku kohustised 3 794 4 717

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 83 537 70 111

Aruandeaasta tulem 32 140 13 426

Kokku netovara 115 677 83 537

Kokku kohustised ja netovara 119 471 88 254
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 3 514 2 053

Annetused ja toetused 111 080 85 896

Netotulu finantsinvesteeringutelt 870 872

Tulu ettevõtlusest 321 322

Muud tulud 153 0

Kokku tulud 115 938 89 143

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -61 829 -53 665

Tööjõukulud -21 173 -21 480

Muud kulud -1 043 -577

Kokku kulud -84 045 -75 722

Põhitegevuse tulem 31 893 13 421

Muud finantstulud ja -kulud 247 5

Aruandeaasta tulem 32 140 13 426
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 31 893 13 421

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -420 1 664

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -923 2 582

Kokku rahavood põhitegevusest 30 550 17 667

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 9 5

Muud laekumised investeerimistegevusest 238 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 247 5

Kokku rahavood 30 797 17 672

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 59 125 41 453

Raha ja raha ekvivalentide muutus 30 797 17 672

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 89 922 59 125
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 70 111 70 111

Aruandeaasta tulem 13 426 13 426

31.12.2020 83 537 83 537

Aruandeaasta tulem 32 140 32 140

31.12.2021 115 677 115 677
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Gaidide Liit MTÜ 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamisstandardile.

Majandustehingud kirjendatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt, nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. 

Majandusaasta periood 01.01.2020-31.12.2020.

Aastaaruanne on koostatud eurodes eurotäpsusega. 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääki ja tähtajalist hoiust.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas

fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on

ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja

kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes kui perioodi tulu ja kulu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse bilansis nõudeid ostjate vastu, nõudeid aruandvate isikute suhtes, laekumata liikmemakse ja toetusi. 

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha

ebatõenäoliselt laekuvad summad. Kui ostjate laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse

selle allahindlust tulude ja kulude aruandes real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole

võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Muud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega ja seepärast kajastatakse neid

bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Laekumata liikmemaksudena on kajastatud liikmemaksud, mille maksmise kohustus on aruandeaastal, kuid mis on bilansipäeva seisuga

veel saamata. Seejuures antud kirjel kajastatakse ainult selliseid liikmemakse, mille laekumine peale bilansipäeva on praktiliselt kindel.

Laekumata toetuste all kajastatakse toetused, mille laekumine peale bilansipäeva on praktiliselt kindel ja kulud, mis toetusega hüvitatakse,

on juba tehtud. 

Varud

Varude all kajastatakse müügiks ostetud kaupu. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja

muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodi

rakendamisel loetakse iga üksiku objekti soetusmaksumuseks perioodi algjääki soetusmaksumuse ja perioodi jooksul soetatud objektide

soetusmaksumuse kaalutud keskmist. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse organisatsiooni majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 

alates 320 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega 

seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukoht. 

 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude 

tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus
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saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    320

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil ning kasulik eluiga määratakse iga objekti suhtes eraldi. Masinatel ja seadmetel on

üldjuhul amortisatsiooni määraks 20% aastas. 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhatuse poolt plaanitud eesmärgile ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“. 

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad tarnijatele, ostjate ettemaksed, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele

tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui

tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja

sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse

printsiibist. Sihtfinantseerimisega seotud tulud ja kulud kajastatakse tulude-kulude aruandeseraldi kirjel „sihtotstarbeline tulu/kulu“

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 12 ja RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude

ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et:

* mtü vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele; ja

* sihtfinantseerimine leiab aset.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Pangakontod 77 922 47 125

Tähtajaline hoius 12 000 12 000

Kokku raha 89 922 59 125



11

Eesti Gaidide Liit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 131 215

Sotsiaalmaks 396 429

Kohustuslik kogumispension 24 26

Töötuskindlustusmaksed 29 31

Ettemaksukonto jääk 580  701  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 580 580 701 701

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa  

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2019  

Soetusmaksumus 27 500 7 673 35 173

Akumuleeritud kulum -7 673 -7 673

Jääkmaksumus 27 500 0 27 500

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 27 500 0 27 500

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 27 500 0 27 500

  

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 27 500 27 500

Jääkmaksumus 27 500 27 500

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Puhkusetasude kohustis 2 030 1 739

Kokku võlad töövõtjatele 2 030 1 739
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 521 1 115

Sihtotstarbelised tasud   

Osavõtutasud jm 2 993 938

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 514 2 053

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 108 862 83 215

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 218 2 681

Kokku annetused ja toetused 111 080 85 896

sh eraldis riigieelarvest 75 000 75 000

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 000 3 700

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 111 080 85 896

Kokku annetused ja toetused 111 080 85 896

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu kaupade müügist 321 322

Kokku tulu ettevõtlusest 321 322

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 15 607 16 054

Sotsiaalmaksud 5 275 5 426

Kokku tööjõukulud 20 882 21 480

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 708 708


