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Koosoleku päevakord:
1.
Juhatuse otsuste tutvustamine.
2.
PKAK strateegia 2009-2013 muudatusettepanekute tutvustamine ja kinnitamine.
 Muudatusettepanekud
hõlmavad punkti
5.1.1. „Kalasadamate ja
lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjeldus ja rakendamise
põhjendus“ ning punkti 5.4.1. „Hindamiskomisjonid“
 Uute hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine.
3.
Alla 63911, 66 euro toetuse summaga projektide tutvustamine.
4.
Üle 63911, 66 euro toetuse summaga projektide kinnitamine.
5.
2013. aasta projektitoetuste lisarahastuse kinnitamine.
6.
Jooksvad küsimused.
Ühingul on 213 liiget, koosolekule registreeritud on 114 liiget.
Kokku on koosolekul osalejaid 34.
Urmas Pirk: Et koosolek läbi viia, tuleb valida häältelugemiskomisjon. Teen ettepaneku, et
häältelugemiskomisjonis on tooliridade otstes istuvad inimesed: Jüri Morozov, Mati Kärmas,
Grigori Blinnikov, Mihhail Guz ja Enno Aim.
Otsus: kinnitada häältelugemiskomisjon ühehäälselt.
Ettepanek: Koosoleku läbiviimiseks kinnitada päevakord.
Hääletamine: Poolt 114, vastu 0, erapooletud 0
Otsus: kinnitada päevakord ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 1.
Juhatuse otsuste tutvustamine
Kersti Oja: Juhatus arutas samu teemasid, mis tänagi jutuks tulevad.
3 liiget arvati liikmete nimekirjast välja, kuna nad olid äriregistrist kustutatud. Meie põhikirja
järgi võivad liikmeteks olla PKAK kalanduspiirkonna territooriumil tegutsevad ettevõtjad
(äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad), ühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused)
ning kohalikud omavalitsused.
Üks liige on täna teada andnud, et teda kustutati kogemata äriregistrist, sel juhul tuleb
juhatusele teha avaldus liikmestaatuse taastamiseks või uuesti liikmeks astuda.
MTÜ-l PKAK oli eelmise nädala seisuga 142 liikmemaksuvõlglast, märtsikuus hakkan ma
välja saatma teatisi, kui maikuus toimuvaks juhatuseks ei ole võlad tasutud siis juhatus teeb
otsused väljaarvamiste kohta.

Päevakorrapunkt 2.
PKAK strateegia 2009-2013 muudatusettepanekute tutvustamine ja kinnitamine
K. Oja: esimene muudatusettepanek hõlmab punkti 5.1.1 “Kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamise tegevussuuna kirjeldus ja rakendamise põhjendus”. 11.01.2013.a sai MTÜ
avalduse OÜ Peipsi Kalatööstuselt, et kanda Kaldasilla kinnistu lossimiskoht PKAK
strateegiasse.
U. Pirk: üks põhjus on see, et valla poolt planeeritud sadam on jäänud teostamata, kuna vald
ei ole saanud maad riigilt munitsipaalomandisse ja kõik selle SA liikmed on teinud endale
juba oma kalasadamad, va. Peipsi Kalatööstus. Teine põhjus on see, et Omedu Ranna Sadama
Ühing on tõstnud oma sadamas kus Peipsi Kalatööstuse ja Peipsi Ranna laevad enne
baseerusid ja sadam mis on ka EKF rahastust saanud, hinnad mitmekordseks võrreldes Eesti
keskmiste hindadega, mis puudutab kalalaevade hoidmist.
Selline olukord on tegelikult vastuolus meede 4.1 määrusega, sest EKF poolt rahastatud
sadamad peaksid olema kõigile avatud ja kättesaadavate hindadega. PRIA lubas kevadel, kui
jää on sulanud ja laevad sadamates tagasi, selle küsimusega ka meie piirkonnas tegeleda.
Ettepanek: Kanda Kaldasilla paadisadam strateegiasse järgnevalt:
“Kaldasilla (lisatud PKAK üldkoosoleku otsusega 05.03.2013)
Kaldasilla paadisadama maaala (katastriüksus 65701:002:4100), millel asub OÜ Peipsi
Kalatööstusele kuuluv renoveerida soovitav lossimiskoht.
Sadamaala antud kasutada rendilepinguga MTÜ Kalda Sadamale 2030 aasta lõpuni (liikmed
KÜ Peipsi rand, OÜ Peipsi Kalatööstus, Ilja Bõstrov). Sadamat kasutab 8 kalurit.
Renoveeritava kai kogupikkus 21,5 m. Vee sügavus kai ees 1,5 m”
Hääletus: 113 poolt, vastu 0, erapooletuid 0
Ilja Bõstrov taandas ennast hääletusest, kui antud MTÜ-ga seotud isik.
Otsus: Kanda starteegiasse punkti 5.1.1 “Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
tegevussuuna kirjeldus ja rakendamise põhjenduse alla Kaldasilla kinnistu paadisadam
K. Oja: Punktis 5.4.1 “Hindamiskomisjonid“ on ettepanek teha järgnevad muudatused:
Lõik
„Ühisprojektide hindamiskomisjoni kuuluvad:
1.
juhatuse liige,
2.
maakondlike hindamiskomisjonide esimehed,
3.
kaks kalanduse eksperti
asendada järgnevalt:
“Ühisprojektide hindamiskomisjoni kuuluvad:
1.
maakondlike hindamiskomisjonide esimehed,
2.
kolm kalanduspiirkonna esindajat.”
Lõik:
“Maakondlikku hindamiskomisjoni kuuluvad:
1.
juhatuse esimees,
2.
vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sarnaste projektide
hindamisel erinevate maakondade vahel,
3.
vastavat maakonda esindav juhatuse liige,
4.
4 konkreetse maakonna esindajat (esindada tohib ühte maakonda).”
asendada järgnevalt:
“Maakondlikku hindamiskomisjoni kuuluvad:

1.
vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sarnaste projektide
hindamisel erinevate maakondade vahel,
2.
6 konkreetse maakonna esindajat (esindada tohib ühte maakonda).”
Lõik:
“Komisjoni koosseisust üle poolte liikmete peavad olema kalandussektori esindajad.
Komisjon valib oma tööd juhtima esimehe hindamiskomisjoni maakonna liikmete seast (välja
arvatud tegevusgrupi juhatuse liige).”
asendada järgnevalt:
“Komisjoni koosseisust üle poolte liikmete peavad olema kalandussektori esindajad.
Komisjon valib oma tööd juhtima esimehe hindamiskomisjoni maakonna liikmete seast.”
Ettepanek: kinnitada need muudatused strateegias
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: kinnitada esitatud muudatused strateegia punktis 5.4.1. “Hindamiskomisjonid”
ühehäälselt.
U. Pirk: kuna hindamiskomisjonides ei tohi alates 1. aprillist olla juhatuse liikmeid, siis tuleb
meil nende asemele uued liikmed valida. Kõik juhatuse liikmed pakkusid enda asemele oma
kandidaadid:
Juhatuse esimees Urmas Pirk esitab hindamiskomisjonidesse enda asemele liikmetena
järgnevad isikud (nõusolekud hindamiskomisjoni töös osalemiseks olemas):
1.
Ida-Virumaa – Helmi Šibalova
2.
Jõgevamaa – Mihhail Guž
3.
Tartumaa – Kristen Kähr
4.
Põlvamaa – Madis Seim
Ettepanek: kinnitada esitatud liikmed maakondlikes hindamiskomisjonides juhatuse esimees
Urmas Pirk asemel.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0.
Otsus: Juhatuse esimees Urmas Pirk asemele on valitud maakondlikesse
hindamiskomisjonidesse järgnevad isikud:
1.
Ida-Virumaa – Helmi Šibalova
2.
Jõgevamaa – Mihhail Guž
3.
Tartumaa – Kristen Kähr
4.
Põlvamaa – Madis Seim
Juhatuse liige Jüri Morozov esitab Jõgevamaa hindamiskomisjoni enda asemele liikmeks
Aare Uleksini (nõusolek hindamiskomisjoni töös osalemiseks olemas).
Ettepanek: kinnitada Aare Uleksin Jõgevamaa hindamiskomisjonis juhatuse liikme Jüri
Morozovi asemel.
Hääletus: poolt114, vastu 0, erapooletuid 0.
Otsus: Juhatuse liikme Jüri Morozovi asemele on Jõgevamaa hindamiskomisjoni valitud Aare
Uleksin.
Juhatuse liige Margus Narusing esitab Tartumaa hindamiskomisjoni enda asemele liikmeks
Martin Narusingi (nõusolek hindamiskomisjoni töös osalemiseks olemas).
Ettepanek: kinnitada Martin Narusing Tartumaa hindamiskomisjonis juhatuse liikme Margus
Narusingi asemel.

Hääletus: poolt114, vastu 0, erapooletuid 0..
Otsus: Juhatuse liikme Margus Narusingi asemele on Tartumaa hindamiskomisjoni valitud
Martin Narusing.
Juhatuse liige Fjodor Plešankov esitab Tartumaa hindamiskomisjoni enda asemele liikmeks
Kalmar Kumari (nõusolek hindamiskomisjoni töös osalemiseks olemas).
Ettepanek: kinnitada Kalmar Kumar Tartumaa hindamiskomisjonis juhatuse liikme Fjodor
Plešankovi asemel.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0.
Otsus: Juhatuse liikme Fjodor Plešankovi asemele on Tartumaa hindamiskomisjoni valitud
Kalmar Kumar.
Juhatuse liige Teet Helm esitab Põlvamaa hindamiskomisjoni uuteks liikmeteks Veiko
Maastiku põhinimekirja ja Enno Aimi asendusliikmeks (nõusolekud hindamiskomisjoni töös
osalemiseks olemas).
U. Pirk: Kuna Põlvamaal on nüüd olukord, kus ei ole koos nelja kalanduslikku liiget, siis on
ettepanek Põlvamaa hindamiskomisjoni liikme Lembit Orassoni asemele valida uus liige.
Nõusolekud hindamiskomisjonideks osalemiseks on andnud ka Põlvamaa kalurid Udo Kallari
ja Valter Marge.
Ettepanek: kinnitada uute liikmetena Veiko Maastik ja Udo Kallari Põlvamaa
hindamiskomisjoni põhinimekirja ja Enno Aim asendusliikmena ja Valter Marge lisada
lisaasendusliikmete nimekirja.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0.
Otsus: Põlvamaa hindamiskomisjoni on valitud põhiliikmetena Veiko Maastik ja Udo Kallar,
asendusliikmena Enno Aim ja lisaasendusliikmete nimekirja valitud Valter Marge.
Juhatuse liige Priit Saksing (Peipsi Kalurite Ühing) esitab täiendavalt hindamiskomisjonide
kandidaatide nimekirja (saadetud kirjalikult, juhatuse liige puudub koosolekult). Priit Saksing
kirjutas, et kõigilt kandidaatidelt on nõusolek saadud:
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.
A.Toss: see on tõsine asi otsustamiseks. Ma küll ei tunne neist isiklikult kedagi, aga valitud
inimesed peavad teadma, mida ja kuidas nad hindavad. Kas nad eesti keelest aru saavad?
Juhatusele jääb ju vastutus nende otsuste eest. Kindlasti on vaja ka koolitus teha uutele
hindamiskomisjoni liikmetele.
U. Pirk: Kuna juhatuse liiget Priit Saksingut täna siin ei viibi, ei oska ka juhatus nende
esitatud liikmete kohta täpsemalt öelda. Määruse järgi sellest nimekirjast otseselt
kalanduslikud isikud on kutselised kalurid Aleksei Orlov, Sergei Asmus, Apolinari Goršanov,
Andrei Eero. Tatjana Kudina on kalandusliku MTÜ Omedu Ranna Sadama Ühing juhatuse
liige ja PKAK revisjonikomisjoni liige.
Ettepanek: Priit Saksingu asemele asendusliikmena Tartumaa hindamiskomisjoni valida
Aleksei Orlov, Jõgevamaa hindamiskomisjoni asendusliikmena Tatjana Kudina ja IdaVirumaa hindamiskomisjoni Sergei Asmus.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0.

Otsus: juhatuse liikme Priit Saksingu asemel Tartumaa hindamiskomisjoni asendusliikmena
on valitud Aleksei Orlov, Jõgevamaa hindamiskomisjoni asendusliikmena Tatjana Kudina ja
Ida-Virumaa hindamiskomisjoni Sergei Asmus.
K. Oja: eelmisel, 4. Detsembril 2012 toimunud koosolekul tegi Toivo Kivi ettepaneku Paul
Kärberg välja arvata Ida-Virumaa hindamiskomisjonist, kuna varasematest kogemustest võis
öelda, et ta on jätnud hindamata projekte või pole hinnanud neid objektiivselt.
Ettepanek: Paul Kärberg välja arvata Ida-Virumaa hindamiskomisjonist.
Hääletus: poolt 113, vastu 0, erapooletuid 0.
1 osaleja ei hääletanud.
Otsus: Paul Kärberg välja arvata Ida-Virumaa hindamiskomisjonist.
U. Pirk: palun tehke ettepanekuid, keda asemele liikmeks valida.
T. Kivi: teen ettepaneku esitada Ida-Virumaa hindamiskomisjoni liikmeks German
Bestsastnõi. Nõusolek on olemas.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: Ida-Virumaa hindamiskomisjoni liikmeks on valitud German Bestšastnõi.
K. Oja: 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. Ei ole ta ka saatnud oma hindamisi digitaalselt.
J. Morozov: sellisel hindamiskomisjoni liikmel pole mõtet, kes oma tööd ei tee, siis tuleb ta
välja arvata sellelt kohalt.
Ettepanek: Tatjana Lüter välja arvata Ida-Virumaa hindamiskomisjonist
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: Tatjana Lüter välja arvata Ida-Virumaa hindamiskomisjonist.
U. Pirk: palun tehke ettepanekuid, keda asemele liikmeks valida.
Ettepanek: esitada Ida-Virumaa hindamiskomisjoni liikmeks Einar Hinno. Einar Hinno andis
oma nõusoleku.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: Ida-Virumaa hindamiskomisjoni liikmeks on valitud Einar Hinno.
K. Oja: Ida-Virumaal oli Priit Saksing kirjas ka juhatuse liikme asendusliikmena, Keda sinna
tema asemel pakkuda, kas Andrei Eerot või Apolinari Goršanovit.
T. Kivi: nad kumbki ei räägi eesti keelt ja saavad vaevalt aru.
V. Ivanov: pakun välja Vitali Ossipenkot.
Urmas Pirk: helistame Vitali Ossipenkole ja küsime tema nõusolekut.
Vitali Ossipenko nõusolek hindamiskomisjonis osalemiseks saadi.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: Ida-Virumaa hindamiskomisjoni asendusliikmeks Priit Saksingu asemele on valitud
Vitali Ossipenko.
K. Oja: Ühisprojektide hindamiskomisjonis juhatuse liikme Priit Saksingu asemele pakkus
juhatus oma 21.02.2013 koosolekul välja Aivo Kähri, kes on maakondlikes
hindamiskomisjonides asendusliikmeks ning näidanud ennast kui väga korraliku ja põhjalikku
tööd tegeva hindajana.
Aivo Kähr andis oma nõusoleku.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: ühisprojektide hindamiskomisjoni liikmeks on valitud Aivo Kähr.

K. Oja: kas on kellelgi veel ettepanekuid lisaasendusliikmete kohta?
Ettepanekuid ei olnud.
U. Pirk: teen ettepaneku kinnitada kogu hindamiskomisjonide liikmete nimekiri.
Hääletus: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: kinnitada hindamiskomisjonide liikmete nimekiri (Lisa 1).
Päevakorrapunkt 3.
Alla 63911,66 euro toetuse summaga projektide tutvustamine (Lisa 2).
Kersti Oja tutvustab laekunud ja juhatuse poolt knnitatud projekte (Lisa 2).
Kas on küsimusi projektitaotluste kohta?
Küsimusi ei olnud.
Otsus: Informatsioon võetud teadmiseks.
Päevakorrapunkt 4.
Üle 63911,66 euro toetuse summaga projektide kinnitamine
K. Oja: Üle 63911,66 euro suuruseid projekte on kokku 3 (vt. Lisa 2), algselt oli neid 4, aga
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.
Hindamiskomisjonid käisid nende projektide elluviimiskohtadega ka kohapeal tutvumas.
U. Pirk: teen ettepaneku kinnitada kogu 12. vooru projektitoetuste taotluste nimekiri (Lisa 2)
Hääletus: Poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0
Otsus: ettepaneku kinnitada kogu 12. vooru projektitoetuste taotluste nimekiri (Lisa 2)
Päevakorrapunkt 5. 2013.a. projektitoetuste lisarahastuse kinnitamine.
K. Oja: Põllumajandusministeerium määras 2012.a. lõpus 2013. aastaks PKAK-le
projektitoetuste lisarahastuse 229 691,69 EUR. Need summad tuleb üldkoosoleku poolt
kinnitada.
2013 a lisarahad
OtseturusMitmekesisSadamad tamine
Turism
tamine
Koolitus Kokku
IdaVirumaa
33523,50 3911,08
13968,13 2234,90
2234,90 55872,50
Jõgevamaa
Tartumaa
Põlvamaa
Kokku

43239,46
39966,35
21085,70
137815,01

5044,60
4662,74
2460,00
16078,42

18016,44
16652,65
8785,71
57422,92

2882,63
2664,42
1405,71
9187,67

Ettepanek: kinnitada 2013. a projektitoetuste lisarahastus
Hääletamine: poolt 114, vastu 0, erapooletuid 0

2882,63
2664,42
1405,71
9187,67

72065,77
66610,59
35142,83
229691,69

Otsus: Kinnitada 2013. a projektitoetuste lisarahastus ühehäälselt.
K. Oja: Summad on jaotatud tegevussuundade ja maakondade vahel vastavalt PKAK
strateegias märgitud protsentidele ja koefitsientidele. Lisaks selle aasta teise taotlusvooru
lisanduvad nendele summadele esimese taotlusvoorust ülejäänud summad ja kui PRIA on
teinud ära otsused 2012.a viimase taotlusvooru taotluste kohta, siis ka 2012.aastast ülejäänud
raha. Praeguse seisuga tean, et 2012.a ülejäänud raha on ca. 35 000 eurot, kui PRIA mõnda
2012.a kolmanda vooru projektitoetust ei vähenda, jääb see niimoodi, kui aga mõni 2012.a
projektitoetus väheneb, siis summa ka selle võrra suureneb.
Päevakorrapunkt 6. Jooksvad küsimused.
Urmas Pirk: annan teada, et PAKL viib läbi Põlvamaa kaluritele ja ettevõtjatele koolituse
Võrtsjärve, Pärnu ja Saaremaa kalanduspiirkondadesse 10-12. aprillil. Registreeruda saab
minu e-meili peale, urmas@pkak.ee
PAKL viib läbi ka toidukultuuri projekti, erinevate piirkondade naised valmistavad kalatoite
tutvustamaks neid teistele piirkondadele. Toimub ka fruktodisaini koolitus. Sel pühapäeval on
see üritus Mikitamäel ja 17. märtsil Kadrinal.
13. märtsil kell 12.00 on Kadrina otseturustamise koolitus, Spetsialistid räägivad kõigest
täpselmalt Ida-Virumaa ja Jõgevamaa kalandusettevõtjatele. Kuulutus ilmub ka kohe
Peipsirannikus selle kohta. Tartumaa ja Põlvamaa ettevõtjatele toimub see üritus millalgi
aprillis Mehikoormas, millest teatame samuti Peipsirannikus.
Soome-Norra õppereis on nüüd juhatuse poolt kinnitatud ja esitatakse PRIA-le, võimalik
osavõtjate arv 23. Peipsirannikus ja samaaegselt ka pkak kodulehel avalikustame aprillikuus
reisi kuulutuse ja siis saab ennast kohe registreerima hakata minu e-meilie. Kogu õppekoolitusreisi kulud tuleb katta algselt osaleda soovijatel endil, oma osalus tasuks jääb 192
EUR, ülejäänud raha tagastatakse peale õppereisi teostamist.
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