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Koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.

Alla 63911,66 eurot toetuse summaga projektide kinnitamine
Üle 63911,66 euro toetuse summaga projektide tutvustamine
2013.a. projektitoetuste lisarahastus
PKAK strateegia 2009-2013 muudatusettepanekute tutvustamine
. Muudatusettepanekud hõlmavad punkti 5.1.1. „Kalasadamate ja
lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjeldus ja rakendamise
põhjendus“ ning punkti 5.4.1. „Hindamiskomisjonid“
. Uute hindamiskomisjoni liikmete nimekirja tutvustamine ja arutelu.

5. Liikmete nimekirja ülevaatamine ja liikmemaksuvõlglaste küsimuse arutelu.
6. Jooksvad küsimused.
Päevakorrapunkt 1.
Alla 63911,66 eurot toetuse summaga projektide kinnitamine (Lisa 1).
Ühisprojektid:
K. Oja: Ühisprojektidena esitati kolm projekti, üks koolituse tegevussuunda ja kaks turismi
tegevussuunda. Hindamiskomisjonis on projektid saanud kvalifitseerumiseks vajalikud
punktid ja need esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks.

1. MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Väliskoolitus Soome ja Norra
kalanduspiirkonnas“.
Urmas Pirk taandab end hääletamisest.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
2. Peipsi Kalapüügi Tootjaorganisatsiooni TÜ „Kalandusüritused Peipsi piirkonnas
2013.a.“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
3. MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi „Peipsi ilmajaamade veebikaamerate
jätkusuutliku infoedastuse tagamine“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
Jõgevamaa projektid:
K. Oja: Jõgevamaal oli kolm sadamate tegevussuuna projekti. Kõrgemate hindamispunktidega
esitas hindamiskomisjon juhatusele ja üldkoosolekule kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamiseks
projektid „Omedu paadisadama kai territooriumi asfaltkatte uuendamine, diiseltõstuki ja
kahveltõstuki ostmine“ ja „Kalasadama kai rekonstrueerimine“. Kuna kõigi projektide
täielikuks rahastamiseks ei jätku PKAK sadamate tegevussuunas 2013.a I voorus rahalisi
vahendeid, teeb hindamiskomisjon ettepaneku projekti „Kalasadama kai rekonstrueerimine“
taotletava toetuse summa rahastamise vähendamiseks 25 238.97 euro võrra.
4. MTÜ Dimari „Omedu paadisadama kai territooriumi asfaltkatte uuendamine,
diiseltõstuki ja kahveltõstuki ostmine“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
5. MTÜ Kalda Sadam „Kaldasilla kinnistu paadisadama rekonstrueerimine“.
Projektitoetuste eelarve ei võimalda esitada projekti PRIA-le rahastamiseks.
Otsus: kinnitada hindamiskomisjoni otsus ja teha ettepanek tulla projektiga sisse 2013.a II
taotlusvooru, kui Üldkoosolek on kinnitanud 2013.a projektitoetuste eelarve lisarahastamise.
K. Oja: Jõgevamaa otseturustamise tegevussuunas esitati kaks projekti. Kõrgema
punktisumma hindamiskomisjonis sai FIE Ilja Bõstrovi projekt, mis otsustati esitada
juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamiseks
6. FIE Ilja Bõstrov „Külmutusauto“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
K. Oja: Jõgevamaa turismi tegevussuunas esitati neli projekti. Kõrgemate hindamispunktidega
esitatakse juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamiseks projektid „Tiheda küla paadisilla
rajamine“ ja „Turistide teenindamiseks parkla, puhke- ja telkimisplatsi ehitamine Kase
kinnistule“. Kuna kõigi projektide täielikuks rahastamiseks ei jätku PKAK turismi
tegevussuunas rahalisi vahendeid, teeb hindamiskomisjon ettepaneku projekti „Turistide
teenindamiseks parkla, puhke- ja telkimisplatsi ehitamine Kase kinnistule“ taotletava toetuse
summa rahastamise vähendamiseks 5416.65 euro võrra.

7. Omedu külaselts „Tiheda küla paadisilla rajamine“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
8. OÜ Kalameister „Turistide teenindamiseks parkla, puhke- ja telkimisplatsi ehitamine
Kase kinnistule“.
Otsus: Kinnitada projekt toetussummaga 50 883,90 ja teha taotlejale ettepanek, et taotleja
suurendab omaosalust 5416,65 euro võrra.
K. Oja: Jõgevamaa mitmekesistamise tegevussuunda esitati üks projekt.
9. Silm ja säga OÜ „Võsalõikurite soetamine“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
Ida-Virumaa projektid:
K. Oja: Ida-Virumaa sadamate tegevussuunas esitati kolm projekti. Kohapeal käisid
hindamiskomisjoni esimees Aivo Kähr, Ene Pae ja protokollija Kersti Oja vaatamas MTÜ
Lohusuu Rand Sadam projekti „Kalasadama vana kai rekonstrueerimine“ objekti.
Hindamiskomisjon leidis peale Põllumajandusministeeriumi kodulehelt kontrollimist, et
Alajõe Ranna Sadama ühingu ja MTÜ Lohusuu Rand Sadam liikmed ei oma keegi ajaloolist
püügiõigust Peipsi-, Lämmi- või Pihkva järvel. Seega leidis hindamiskomisjon, et need
kalanduslikud mittetulundusühingud saavad PKAK sadamate ja lossimiskohtade
hindamiskriteeriumis nr 2 „Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikus“ vähem punkte, kuna
nende mittetulundusühingute kalanduslikud liikmed sõltuvad ettevõtjast, kelle püügilubadele
nad on kantud ja ajaloolise püügivõimaluse puudumine ei taga projektide jätkusuutlikust.
Kõrgemate hindamispunktidega esitati juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamiseks
projektid „Jõekääru sadama uuendamine I etapp“ ja „Alajõe sadama platsid ja tugimüürid“.
10. MTÜ Rannapungerja Sadam „Jõekääru sadama uuendamine I etapp“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks
11. Alajõe Ranna Sadama Ühing „Alajõe sadama platsid ja tugimüürid“.
Kuna kõigi projektide täielikuks rahastamiseks ei jätku PKAK sadamate tegevussuunas
rahalisi vahendeid, tegi hindamiskomisjon ettepaneku projekti „Alajõe sadama platsid ja
tugimüürid“ taotletava toetuse summa rahastamise vähendamiseks 8 855.04 euro võrra.
Otsus: Kinnitada projekt toetussummaga 40 184.96 ja teha taotlejale ettepanek, et taotleja
suurendab omaosalust 8 855.04 euro võrra.
K. Oja: Ida-Virumaa otseturustamise tegevussuunda esitai üks projekt. Projekt sai
hindamiskomisjonis kvalifitseerumiseks vajalikud punktid ja esitati juhatusele kinnitamiseks
ning PRIA-le rahastuse taotlemiseks.
12. OÜ Artselon „Otseturustamise käivitamine (külmikauto Opel Monavo soetus)“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
K. Oja: Ida-Virumaa turismi tegevussuunda esitati neli projekti. Kohapeal käidi vaatamas
projekti „Saun-puhkemaja ehitamine“. Projektid „Järvemajakesed elamusretkede
läbiviimiseks Peipsil“, “Tammispää lautrikoha rajamine“ ja „Saun-puhkemaja ehitamine“

esitatakse juhatusele ja üldkoosolekule kinnitamiseks ning PRIA-le rahastamise taotlemiseks.
Kuna kõigi projektide täielikuks rahastamiseks ei jätku PKAK turismi tegevussuunas rahalisi
vahendeid, teeb hindamiskomisjon ettepaneku
projekti „Saun-puhkemaja ehitamine“
taotletava toetuse summa rahastamise vähendamiseks 11780.71 euro võrra.
Projekt „Turisminduse arendamine“ ei saanud kvalifitseerumiseks vajalike minimaalseid
punkte ning projekt ei kuulu rahastamisele. Hindamiskomisjon leidis, et antud projekti
tegevused ei vasta turismi tegevussuuna eesmärkidele, kuna ettevõtja soovib teha tegevusi
tegutsevas kalatööstuse hoones. Kui ettevõtja soovib tulevikus uuesti sarnase taotluse esitada,
peaksid olema antud taotluse juures ka täpsed kirjeldused ja joonised (hoone plaan), kuidas
eraldatakse kutselise kalanduse tööstus ning tegevused turismi ja harrastuskalanduse
tegevustest.
Vastavalt
määruse
nõuetele
esitatakse
ka
hindamiskomisjonist
mittekvalifitseerunud projektid PRIA-le.
13. MTÜ Lohusuu Lodi „Järvemajakesed elamusretkede läbiviimiseks Peipsil“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
14. MTÜ Tammispää Harraskalurite Selts „Tammispää lautrikoha rajamine“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
15. OÜ Peipsi Laguun „Saun-puhkemaja ehitamine“.
Otsus: Kinnitada projekt toetussummaga 62 122.63 ja teha taotlejale ettepanek, et taotleja
suurendab omaosalust 11 780.71 euro võrra.
K. Oja: Ida-Virumaa mitmekesistamise tegevussuunas esitati kaks projekti. FIE German
Bestšastnõi projekt „Hüdraulilise tõstuki soetamine kalandusettevõtja tegevuse
mitmekesistamiseks“ sai kvalifitseerumiseks vajalikud punktid ning esitatakse juhatusele
kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamise taotlemiseks.
Projekt „Kaluri majandustegevuse mitmekesistamine“ ei ole saanud kvalifitseerumiseks
vajalikke minimaalseid punkte ning projekt ei kuulu rahastamisele. Hindamiskomisjon leidis,
et antud projekti puhul oli projekti eelarve selgelt ülepaisutatud, kuna hindamiskomisjoni
poolt tehtud hinnapäringud sarnaste seadmete puhul olid märgatavalt odavamad. Projekt
esitatakse juhatusele läbivaatamiseks ja vastavalt määruse nõuetele esitatakse ka
hindamiskomisjonist mitte kvalifitseerunud projektid PRIA-le.
16. FIE German Bestšastnõi „Hüdraulilise tõstuki soetamine kalandusettevõtja tegevuse
mitmekesistamiseks“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
Tartumaa
K. Oja: Tartumaal esitati kaks sadamate tegevussuuna projekti: MTÜ Varnja Sadam projekt
„Varnja sadama ja –hoone III järjekorra ehitamine“ ning Meeksi vallavalitsuse projekt
„Mehikoorma sadama II etapp“. Hindamiskomisjon käis ka tutvumas Meeksi vallavalitsuse
projekti „Mehikoorma sadama II etapp“ asukohaga. Projektid said kvalifitseerumiseks
vajalikud punktid ning need esitati juhatusele ning üldkoosolekule kinnitamiseks ja PRIA-le
rahastamise taotlemiseks.

17. MTÜ Varnja Sadam „Varnja sadama ja –hoone III järjekorra ehitamine“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
18. Meeksi Vallavalitsus „Mehikoorma sadama II etapp“.
Otsus: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.
K. Oja: Tartumaa turismi tegevussuunda esitati kolm projekti. Kõrgemate
hindamispunktidega esitati juhatusele kinnitamiseks ja PRIA-le rahastamiseks OÜ
Kalameister projekt „Turistidele kalandustraditsioonide tutvustamise eesmärgil laeva Pireta
renoveerimine“ ja MTÜ Varnja Arendus projekt „Varnja Külastussadama II järk“.
Projekt „Kalaturistidele mõeldud majutusettevõtte sisustamine mööbli ja seadmetega“
rahastamiseks ei jätku PKAK 2013.a I voorus rahalisi vahendeid, kuid hindamiskomisjon
leidis, et taotlejale tehakse ettepanek esitada projekt 2013.a II taotlusvooru, kui Üldkoosolek
on kinnitanud ära 2013. aasta projektitoetuste lisarahastamise.
19. OÜ Kalameister „Turistidele kalandustraditsioonide tutvustamise eesmärgil laeva
Pireta renoveerimine“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
20. MTÜ Varnja Arendus „Varnja külastussadama II järk“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
K. Oja: Tartumaa otseturustamise tegevussuunda esitati üks projekt. Hindamiskomisjonilt sai
projekt kvalifitseerumiseks vajalikud punktid ja projekt esitati juhatusele kinnitamiseks ning
PRIA-le rahastamise taotlemiseks.
21. AS Peipsi Kalamees „Külmikauto ost“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
K. Oja: Põlvamaal esitati kaks projekti. Turismi tegevussuunda esitati Räpina Vallavalitsuse
poolt projekt „Võõpsu sadamaala korrastamine III etapp“. Otseturustamise tegevussuunda OÜ
Peipsi Kuld projekt „Külmikauto Opel Monavo ost“. Hindamiskomisjonidelt said projekt id
kvalifitseerumiseks vajalikud punktid ja projektid esitati juhatusele kinnitamiseks ning PRIAle rahastamise taotlemiseks.
22. Räpina Vallavalitsus „Võõpsu sadamaala korrastamine III etapp“.
Teet Helm taandab end selle projekti hääletamisest.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
23. OÜ Peipsi Kuld „külmikauto Opel Monavo ost“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
Päevakorrapunkt 2.
Üle 63911,66 euro toetuse summaga projektide tutvustamine
K. Oja: Üle 63911,66 euro suuruseid projekte oli kokku 4 (vt. Lisa 1) ning need tutvustasime
koos teiste projektidega juba päevakorrapunktis nr 1. Hindamiskomisjonid käisid nende
projektide elluviimiskohtadega ka kohapeal tutvumas.

Kuna hindamiskomisjon tegi ettepaneku projekti „Saun-puhkemaja ehitamine“ taotletava
toetuse summa rahastamise vähendamiseks 11 780.71 euro võrra, siis kinnitas selle projekti
vähendatud taotluse summaga PKAK juhatus.

Päevakorrapunkt 3.
2013.a. projektitoetuste lisarahastus
K. Oja: Põllumajandusministeerium määras 2012.a. lõpus 2013. aastaks PKAK-le
projektitoetuste lisarahastuse 229 691,69 EUR. Need summad tuleb üldkoosoleku poolt
kinnitada. Summad jaotatakse tegevussuundade ja maakondade vahel vastavalt meie
strateegias märgitud protsentidele ja koefitsientidele. Lisaks lisanduvad nendele summadele I
taotlusvoorust ülejäänud summad ja kui PRIA on teinud ära otsused 2012.a viimase
taotlusvooru taotluste kohta, siis ka 2012.aastast ülejäänud raha.
Otsus: teha üldkoosolekule ettepanek kinnitada need summad.

Päevakorrapunkt 4.
PKAK strateegia 2009-2013 muudatusettepanekute tutvustamine
K. Oja: 11.01.2013.a saime avalduse OÜ Peipsi Kalatööstuselt, et kanda Kaldasilla kinnistu
lossimiskoht PKAK strateegiasse punkti 5.1.1. „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
tegevussuuna kirjeldus ja rakendamise põhjendus“ alla.
Teine muudatus hõlmab strateegia punkti 5.4.1. „Hindamiskomisjonid“, kuna alates 1.
aprillist ei tohi juhatuse liikmed enam hindamiskomisjonides olla.
Teen ettepaneku nimetada ka ühisprojektide hindamiskomisjonis kalanduseksperdid ümber
kalanduspiirkonna esindajateks. Iga hindamiskomisjon peab sisaldama ka 4 kalandusega
seotud liiget (kalandusettevõtja, ajaloolise kalapüügiloa omanik, kalapüügiloale kantud kalur).
J. Morozov: uued liikmed peavad olema pädevad projekte hindama.
Ettepanek: esitada järgmised kandidaadid praeguste juhatuse liikmete asemel üldkoosolekule
kinnitamiseks:
Ühisprojektide komisjon – juhatuse liige asendada Aivo Kähriga.
Juhatuse esimees Urmas Pirk esitab hindamiskomisjonidesse enda asendusliikmetena
järgnevad isikud:
1.
Ida-Virumaa – German Bestšastnõi
2.
Jõgevamaa – Mihhail Guž
3.
Tartumaa – Kristen Kähr
4.
Põlvamaa – Madis Seim
Juhatuse liige Jüri Morozov esitab Jõgevamaa hindamiskomisjoni enda asendusliikmeks Aare
Uleksini.
Juhatuse liige Margus Narusing esitab Tartumaa hindamiskomisjoni enda asendusliikmeks
Martin Narusingi.

Juhatuse liige Fjodor Plešankov esitab Tartumaa hindamiskomisjoni enda asendusliikmeks
Kalmar Kumari.
Juhatuse liige Teet Helm esitab Põlvamaa hindamiskomisjoni uuteks liikmeteks Enno Aimi ja
Veiko Maastiku.
Peipsi Kalurite Ühing (juhatuse liige Priit Saksing) esitab täiendavalt hindamiskomisjonide
kandidaatide nimekirja (saadetud kirjalikult):
Tartu maakond: Nadezda Eero, Galina Svinkova, Aleksei Orlov
Jõgeva maakond: Jelena Aganitš, Tatjana Kudina, Marina Grudkina, Irina Mendijarova
Ida-Viru maakond: Sergei Asmus, Marina Kärberg, Apolinari Goršanov, Andrei Eero, Irina
Punger.
Eelmisel üldkoosolekul tuli ettepanek hindamiskomisjonist välja hääletada ka P. Kärberg, see
läheb üldkoosolekule arutlemisele ja otsustamisele.
Samuti pole Ida-Virumaa hindamiskomisjoni liige Tatjana Lüter ilmunud kahele viimasele
hindamisele, kus ta oleks pidanud osalema – mõlemal korral on hindamise päeval teatanud, et
on haige, teha ettepanek panna ka tema osalus hindamiskomisjonis hääletusele. Samuti ei ole
praeguse nimekirja järgi Põlvamaa hindamiskomisjonis piisavalt kalandusliku taustaga
esindajad, ettepanek vahetada hindamiskomisjoni liige Lembit Orasson välja kas Valter
Marge või Udo Kallari vastu.
Otsus: teha üldkoosolekule ettepanekud asendusliikmete osas.
Päevakorrapunkt 5
Liikmete nimekirja ülevaatamine ja liikmemaksuvõlglaste küsimuse arutelu
U. Pirk: 142 2012. a liikmemaksuvõlglast on hetkel. Märtsikuus hakkab Kersti välja saatma
teavitusi võlgnevuste kohta. Kui ei ole võlgnevus tasutud järgmiseks juhatuse koosolekuks
(plaaniline koosolek toimub 21.05.2013), siis teen ettepaneku need võlglased kustutada
liikmete nimekirjast.
T. Helm: mis saab siis saamata jäänud liikmemaksudest.
U. Pirk: rääkisin ühe inkassofirmaga, kes on nõus hakkama sisse nõudma neid. Nemad
ettemaksu ei võta, võtavad lihtsalt protsendi saadud rahast.
Otsus: võlglased, kes ei ole tasunud võlga 21. maiks, kustutada liikmete nimekirjast.
K. Oja: Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuluks kandmine seisuga 31.12.12.a on kokku
summas 428,48 EUR.
T. Helm: liikmemaksud enam vaevalt laekuvad, eriti kui nad ei ole enam liikmed, aga
Sandemer OÜ ja Tapurla Kalaühistu võlad võiks veelkord neilt firmadelt üle küsida.
K. Oja: lasen neile firmadele raamatupidajal uued arved välja saata.
Otsus: kanda kuludesse liikmemaksuvõlad, kuid proovida võlad kätte saada Sandemer OÜ ja
Tapurla Kalaühistult.
K. Oja: juba enne eelmise aasta viimast üldkoosolekut oli FIE seisusest kustutatud kaks liiget:
FIE Aleksei Aksjonov ja FIE Vladimir Yakovlev, seega ei läinud nad enam arvesse 2013.a
rakenduskava nimekirjas kui liikmed. Samuti on aasta alguse seisuga kustutatud äriregistrist
ka FIE Yury Paramonov.
OTSUS: kustutada tagantjärgi 2012. a lõpuga liikmete nimekirjast Aleksei Aksjonov,
Vladimir Yakovlev ning 2013. a seisuga Yury Paramonov.

Päevakorrapunkt 6.
Jooksvad küsimused
U. Pirk: tegevjuht Kersti Oja soovib saada puhkust 19.-25.03.2013.
Otsus: lubada tegevjuht Kersti Oja puhkusele 19.03.-25.03.2013
K. Oja: vajalik oleks ka juhatuse esimehe telefonikompensatsiooni ülevaatamine.
Perioodiliselt ei tule praeguse limiidiga välja, kuna näiteks detsembris-jaanuaris, kui
on vaja koguda allkirju rakenduskavale, läheb limiit üle, samas mõni kuu jääb see
täitmata. Ettepanek on jätta limiit samaks, aga teha see aasta peale, nii et kui mõni kuu
läheb üle, saab selle ikka kinni maksta
OTSUS: jätta juhatuse esimehe telefonikompensatsiooni summa samaks, kuid
aruandlusperiood on aasta (telefonikompensatsioon aastas 613.55) alates 01.01.2013.

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Juhatuse liikmed:

