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Koosoleku päevakord:
1. Liikmete kontroll, uued liikmed.
2. EMKF määruse muudatuste läbivaatamine.
3. Strateegia visiooni ja missiooni arutelu.
4. Strateegia mustandi tutvustus.
5. Jooksvad küsimused.
Päevakorrapunkt 1. Liikmete kontroll, uued liikmed.
K. Oja: FIE Priit Põldsalu (registrikood 11931262) on Äriregistrist kustutatud, sellega seoses
ei saa ta ka olla enam PKAK liige. OÜ Fibera Trade on pankrotis ja PRIA tegi ka märkuse
selle kohta.
Liikmeksastumise avaldused on esitanud:
1.
OÜ Kalevipoja Turismitalu. Registrikood 11350298. Esindaja Terje Kärmas.
2.
FIE Dimitri Smolkin. Registrikood 10883058.
3.
Peipsi Kalandusühistu. Registrikood 12758475. Esindaja Janno Tomson.
4.
OÜ Silm ja Säga. Registrikood 12063266. Esindaja Tõnis Saariste.
5.
OÜ Pööri. Registrikood 12412587. Esindaja Aivo Kähr.
6.
OÜ Noodamees. Registrikood 12415367. Esindaja Aivo Kähr.
Ettepanek: Arvata liikmete seast välja Priit Põldsalu ja OÜ Fibera Trade.
Võtta vastu uued liikmed OÜ Kalevipoja Turismitalu, FIE Dimitri Smolkin, Peipsi
Kalandusühistu, OÜ Silm ja Säga, OÜ Pööri ja OÜ Noodamees
OTSUS: Arvata liikmete seast välja Priit Põldsalu ja OÜ Fibera Trade.
Võtta vastu uued liikmed OÜ Kalevipoja Turismitalu, FIE Dimitri Smolkin, Peipsi
Kalandusühistu, OÜ Silm ja Säga, OÜ Pööri ja OÜ Noodamees.
Päevakorrapunkt 2. EMKF määruse muudatuste läbivaatamine
U. Pirk: eelmisel juhatuse koosolekul tegime rea parandusettepanekuid määruse eelnõusse,
lisaks tegid kalurid ettepanekud üldkoosolekul, mille Põllumajandusministeeriumile
edastasime. 12. veebruaril osalesime ka ümarlaual, kus piirkondade ettepanekuid arutati.
K. Oja teeb ülevaate ettepanekutest ja aruteludest määruse eelnõu kohta.

Päevakorrapunkt 3. Strateegia visiooni ja missiooni arutelu
K. Oja: eelmise strateegia visioonis mõned asjad sobivad väga hästi ka uue perioodi kohta,
kuid mõned punktid on vananenud.
A. Plato: Töökohtade loomine peaks olema sees.
T. Helm: Ettevõtluse arendamine ja uute töökohtade loomine ning töökohtade säilitamine.
U. Pirk: Kordaseatud kudealad, mis tagavad jätkusuutliku kalade juurdekasvu. Ajalooliselt
Euroopa rikkama kalavaruga veekogu säilitamine.
T. Helm: Rahvastiku jätkusuutlikkus, elanikkonna säilitamine piirialal, mis on ka tähtis
julgeoleku seisukohalt.
K. Oja: mis võik olla PKAK missiooniks?
U. Pirk: Koolitus, elukestev õpe. Säilitada ja arendada Peipsi Kalanduspiirkonna
jätkusuutlikku tegevust.
Päevakorrapunkt 4. Strateegia mustandi tutvustus
K. Oja: mustand on veel kahes osas, üldist osa panen kokku mina, kalanduslikku poolt Urmas.
Ülevaatlikult strateegiast: piirkonna üldiseloomustus, ülevaade piirkonna veekogudest,
kalanduspiirkonna rahvastikust ülevaade, tabel rahvastikuregistri andmete alusel seisuga
01.01.2015.a. Kokkuvõttes on meil 7% viimase 6 aasta jooksul rahvastikust vähenenud. Tegin
ülevaate vanusegruppide koosseisust, vanusegrupis 0-19 on vähenemine 10%, vähenemisi on
kõigis vanusegruppides. Demograafilise töösurve indeks - keskmine sama mis Eestis
keskmiselt, kuid omavalitsuste lõikes pilt väga erinev. Ülalpeetavate määr oli meie piirkonnas
kõrgem kui Eesti keskmine.
Tegin kokkuvõtte eelmise strateegia tegemisest. Üldiselt võime eelmise strateegia täitmisega
rahule jääda, enamus eesmärke sai täidetud: 6 täielikult, 2 osaliselt, 1 jäi täitmata – interneti
turundamine ei käivitunud.
Piirkonna SWOT analüüs- tõin selle juurde kohe ka selgitused iga punkti kohta. Piirkonna
vajadused. Visioon ja missioon. Eesmärgid ja tegevussuunad. Peaks mõtlema ka neile
tegevustele, mis otseselt määruse tegevussuundadega ei kattu, aga vaja oleks kirjeldada.
Aprilli lõpus peaks töögrupid uuesti kokku kutsuma, eesmärgid ja mõõdikud tuleb täpsemalt
paika panna.
Algatusrühma töökorraldus.
T. Helm: kas algatusrühma töötajate koosseisu peab kohe näitama?
K. Oja: strateegia koostamise juhendis on et seda peab kirjeldama.
T. Helm: peaks panema, et juhatusel on õigus eelarve raames koosseisu muuta.
K. Oja: projektitaotluste voorude korraldamine, kohandasin reaalsete olukordadega vastavaks,
muutsin projektitaotluse vastuvõtjat, et lisaks tegevjuhile võib ka vajadusel teine
algatusrühma töötaja neid vastu võtta. Praegu jätsin, et projektitaotlusi tuleb esitada 2
eksemplaris paberkandjal aga kui PRIA otsustab, et neid saab ka e-priast esitada, siis tuleb
meie kirjeldust muuta. Hindamispunktide moodustamine – kas selle süsteemi jätame samaks?
U. Pirk: võiks vast samaks jääda, see süsteem töötas hästi.
A. Plato: hindajatele tundus ka süsteem arusaadav.
K. Oja: Kommunikatsiooniplaan- kuidas hakkame ennast nähtavaks ja kuuldavaks tegema.
Liikmete e-kirja list.
U. Pirk: Piirkonna ajaleht Peipsirannik
T. Helm : Koduleht kindlasti.
A. Plato: Kas oleks mõttekas ka Facebooki kasutada?

K. Oja: Üldiselt meie kalurid seal ei ole, väga vähesed, ka vaid mõned firmad on, nii et
sisesuhtluseks see ei kõlba, küll aga saab infot väljapoole suunata.
Seosed muude arengute ja strateegiatega – lugesin neid üle 30, panin seosekohad tabelisse, et
väga segane ei oleks, tabeli osa paneks lisadesse.
Strateegia koostamise protsess – 21 erinevate koosolekut, koosistumist on selle kohta praegu
tehtud.
Lisana ka uuendatavate sadamate nimekiri. Kahte sadamat (Omedu rand, Lohusuu) ei saanud
sadamate uuendamise töörühm üle vaadata, kuna sadamad olid suletud. Omedu Rannalt tuli
hiljem vastuskiri, et võime minna sadamat külastama, kontrollimise ajal olid nad üldpuhkusel
ja ei saanud meid vastu võtta. Töörühmaga on veel vaja külastada ka Kallaste Ranna sadamat.
U. Pirk tutvustab piirkonna kalanduslikku poolt:
Numbrid muutuvad iga päevaga. Meie piirkonnas on püügiõigust kokku veekogudel 121
tänase seisuga , mis on koondunud 102 omaniku kätte. Osad püüavad mitmel veekogul.
Tegin püügianalüüsi maakonniti: Tartumaa püük kõige suurem, seal on püügiala ka kõige
rohkem. Keskmine püük kokku 2570 tonni, rahaliselt on 2014.a. kõige viletsam olnud,
keskmine aastane sissetulek on 4,6 miljonit, 50% rahast annab koha, 35% ahven.
Püügid firmade kaupa on PÕM lehel olemas kõik.
Täna on 121 ajaloolise püügiõiguse seas meie liikmeid 40.
Sadamate tabeli järgi 372 laeva on suures registris. 150 kalalaeva on minu nimekirjas,
lähipäevadel saan ma selle numbri täpseks, kui on GPSid ära registreeritud. Laevade arv
uuendatavas sadamas peab olema ära toodud, see on strateegia juhises kirjas.
Lisaks põhjused, miks püük vähemaks jääb, analüüs (kalurite vanus).Lossimiste arv, kuidas
on vähenenud. Töötlemine, kalatööstused.
Päevakorrapunkt 5. Jooksvad küsimused
U. Pirk: Kalandusvõrgustik palus seisukohavõttu kalandusnõukogu ja seirekomisjoni
koosseisu osas. Ettepanek toetada:
sisevete kalandus: kalandusnõukogu ja seirekomisjoni põhiliige Urmas Pirk,
kalandusnõukogu asendusliige Aivo Kähr ja seirekomisjoni asendusliige Janno Tomson.
Rannikumere kalandus: kalandusnõukogu põhiliige Margus Medell ja asendusliige Andrus
Miller ning seirekomisjoni põhiliige Olavi Kasemaa ja asendusliige Tuuli Tammla.
Juhatus nõustus eelpooltoodud kandidaatidega.
K. Oja: minu poole pöördu OÜ Lämmi Kala volitatud esindaja Risto Oitmaa. Lämmi Kala
OÜ (endise nimega Fishex Group OÜ) muutis seoses omaniku vahetusega asukohta. Seoses
sellega palub PRIA PKAK juhatuse nõusolekut projekti nr 941112490435 investeeringu
elluviimise asukoha muutmiseks.
Seega Lämmi Kala OÜ palub nõusolekut muuta eelnimetatud projekt investeeringu
elluviimise kohaks Võidu tn 88a, Kallaste linn, Tartu maakond, 6010.
Probleem siis selles, et Fishex Group OÜ sai toetust Põlvamaa ettevõtjana ning kuna meie
toetuste määramine käis maakondlike rahade põhiselt, siis on vaja ka meie nõusolekut, et see
investeering Tartumaale üle läheb.
U. Pirk: Kuna enam uusi projektivoore niikuinii ei saa läbi viia, et Põlvamaale seda
investeeringut uuesti määrata ning raha jääb ikkagi piirkonda, siis ei näe nagu põhjust, miks
mitte anda see nõusolek.
Kas juhatus on projekti nr 941112490435 investeeringu elluviimise koha muudatusega nõus?
Otsus: PKAK juhatus on nõus projekti nr 941112490435 investeeringu elluviimise koha
muudatusega.

K. Oja: Ettepanek strateegia töörühmade koosolekute kokku kutsumiseks 21-23. aprillil.
Juhatus nõustub antud kuupäevadega.
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