MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Üldkoosoleku protokoll nr 40

Sõpruse 149, Kasepää

19. märts 2019.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.20
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosoleku päevakord:
1. Juhatuse otsuste tutvustamine
2. IX taotlusvooru tulemuste tutvustamine
3. Koostööprojektide tutvustamine
4. Informatiivsed küsimused

Kersti Oja: teen ettepaneku muuta päevakorra järjestust, punkt 4. Informatiivsed küsimused
tuua ettepoole kolmandaks päevakorrapunktiks ja punkt 3.Koostööprojektide tutvustamine
viia neljandaks päevakorrapunktiks.
Kinnitada päevakord:
1.
2.
3.
4.

Juhatuse otsuste tutvustamine
IX taotlusvooru tulemuste tutvustamine
Informatiivsed küsimused
Koostööprojektide tutvustamine

Ühingul on 110 liiget. Koosolekul on esindatud 60 liiget (nimekiri lisatud).
Päevakorrapunkt 1. Juhatuse otsuste tutvustamine.
Urmas Pirk: võeti vastu kaks uut liiget ja liikmeskonnast arvati välja kolm liiget. Liikmeks võeti
Nordangling OÜ ja Peipsi Koostöö Keskus, liikmeskonnast arvati välja avalduste alusel FIE
Valdek Nõmm, FIE Toivo Reinhold ja OÜ Villa Marika.
Päevakorrapunkt 2. IX taotlusvooru tulemuste tutvustamine
K. Oja: kokku esitati möödunud taotlusvooru 27 projekti, ettepaneku rahastada sai 20 taotlust,
7 projekti puhul olid erinevad põhjused: ei jätkunud raha või ei olnud projektis piisavalt infot,
et seda oleks saanud positiivselt hinnata. PRIA otsused tulevad mai lõpus, 10 nädalat on neil

aega menetlemiseks, siis tulevad PRIA kodulehele üles kui otsused on tehtud, meie kodulehel
ka aeg-ajalt uuendan seda seisu.
Mis olid probleemid taotlemisel, miks mõned projektid said madalamaid punkte. Üks probleem
on liiga vähe infot taotluses, tegevus tuleb taotlusvormis lahti kirjutada, ei ole piisav, kui asjad,
mida plaanitakse soetada, kajastuvad ainult hinnapakkumises. Samuti ka taotleja enda
tegevused, kui neid ei ole taotluses kirjas, siis hindamiskomisjoni liikmed ei tea seda infot. 1.
ja 2. tegevussuunas 5 aasta finantsprognoos – tundub, et osad kirjutavad sinna laest võetud
numbreid, nt. käibe tõus. Kui taotluses kirjutatakse, et luuakse nt 1 töökoht, siis personalikulud
peavad kajastama ka töökoha loomist. Vaadake, et teave, mis taotlustes on, vastaks
hindamiskriteeriumile, ärge unustage seotust meie strateegiaga. Projektikirjutajate kasutajad –
kontrollige, mida projektikirjutaja sinna on kirjutanud, ärge allkirjastage enne üle vaatamist.
Aasta alguses saatis Maaeluministeerium ettepanekud mida nad tahaks määrusesse lisada. Üks
oli toetust saanud teenuse osutamise reklaami kajastamine, peab tõendama, et olete oma
teenusele avalikult reklaami teinud - kodulehed, FB, piirkondlikud veebilehed, ettepanek et ka
sobilik kohalikud teadete tahvlid- sel juhul on vajalik ka fototõestus kindlasti. 2. tegevussuuna
puhul peab kajastama EMTAK koodi kasutuselevõtmist toetust saanud tegevusele. Meie
ettepanek oli, et see jääb kajastamiseks aastaaruandes. 2. tegevussuunas taotlejatele ka nõue, et
peab olema 10% toetatava tegevuse müügitulu kasv, meie ettepanek 3-5% toetust saanud
teenuse pealt. Finantsprognoosi detailandmete täiendamine taotlusvormis.
Üks muudatuse ettepanek oli, et hindamiskomisjoni liige ei tohi ise olla taotleja, ka sellega ei
olnud me nõus. Kas ja kuidas maaeluministeerium meie ettepanekuid arvestab, seda näeme
tulevikus.
Päevakorrapunkt 3. Informatiivsed küsimused.
K. Oja: 2018.a. lõpuga need piirkonnad, kes on suutnud 30 % rahast Pria otsuse peale saada,
on lootust, et määratakse lisarahastus, summat veel ei tea,, kuna ei ole teada mis alustel seda
jagatakse. Üks ettepanek on tublide piirkondade vahel võrdselt jagada, teine, et piirkondade
suuruse ja kalurite arvu järgi, mida meie toetasime ja kolmas ettepanek,, et anda rohkem
piirkondadele, kus on olnud taotlusvoorudes suurem konkurss.
Meil endil on jääk kalasadamate tegevussuunas ca 425 000 eurot praegusel hetkel. On teada, et
mingis osas kalasadamate pidajad seda ka veel kasutavad. Ca 150 000 eurot esialgsete arvutuste
põhjal võiks teiste tegevussuundade vahel välja jagada ja mul ongi palve: 22. aprilliks ootame
teie ettepanekuid, kuidas võiks see summa jaguneda ülejäänud nelja tegevussuuna vahel, seda
protsentuaalselt. 6. juunil on järgmine üldkoosolek, kus saaks muudatused ära kinnitada aga
enne tuleb need kodulehel üles panna, kus kõik saate sellega tutvuda. Panen info ka kodulehele
ja meililisti.
Juba on tulnud strateegia muudatuse ettepanekuid:
1. tegevussuunas, kus on hästi palju soetatud külmutusautosid/-busse – ühele taotleja üks selline
masin programmperioodi jooksul.
5. tegevussuunas laatade korraldamise kulude küsimise puhul panna tingimuseks, et meie
liikmed saavad kohaliku kalandusega seotud toodetega kaubelda ilma müügikoha maksu
maksmata ühe müügiplatsi ulatuses ühele ettevõttele.

Järgmine projektitoetuste taotlusvoor toimub 23-30. august, rahastus sõltub teie ettepanekutest.
Kõik taotlused tuleb esitada läbi e-pria edaspidi, ühtegi taotlust paberil ja e-kirjaga vastu enam
ei võta. Pria on lubanud teha ka koolitusi e-pria kasutamise osas.
Kas on küsimusi?
Küsimusi ei olnud.
Taavi Vogt: käisin ühe Horeca ettevõtte (foodmood.ee) koosolekul, mis oli mõeldud
kalameestele. Varustab kalatoodetega restorane ja hotelle ja nad tahtsid saada kalameeste
kontakte. Toorest ja tervest kalast nad eriti huvitatud ei ole aga soovivad kontakte
väiketootjatelt, kes fileerivad, teevad pooltooteid, et pakkuda seda restoranidele, hotellidele,
baaridele. Kui keegi tahab nende kontakte, siis jätan need Urmase kätte .
U. Pirk: tahavad saada nädala keskel, teisipäev- kolmapäev ja ette teada, mis kala millal tuleb.
Kes on huvitatud, siis võib uurida.
U. Pirk: Kalapüügiseaduse muutmise algatamise esimene istung on ära olnud, aprillis on teine
istung, ministeerium kaardistas probleemid ära.
Päevakorrapunkt 4. Koostööprojektide tutvustamine.
U. Pirk: kuna koostöötegevuste alt Sloveenia-Horvaatia mai 2019 reis registreeriti üle esimeste
tundidega, siis need, kes algselt registreerusid, aga loobusid või ei mahtunud nimekirja, said
registreeruda Ungari-Austri suvisele reisile. Reisiraha võtame alguses ettemaksuna ja pärast
Prialt rahade laekumist saab raha tagasi. Austria-Ungari reisi ülejäänud kohtade osas teeme 6.
juuni koosolekul loterii, seal saavad osaleda ainult need, kes ise üldkoosolekule kohale tulevad.
K. Oja: Kalasadamate päev toimub 27. aprillil, meie koostöörahadega osalevad Varnja ja
Räpina sadamad; Kalanduse teabekeskus toetab tegevusi Kolkja sadamas.
Meile tehti ettepanek Living Lakes 15. konverentsil osavõtuks, läheme tegema nö. luuret, kas
liituda selle koostöövõrgustikuga.
U. Pirk: PAKL kaudu sai tellitud lühifilmid Peipsimaa tegemiste kohta. Annan sõna Kadi
Ploomile, kes tutvustab Peipsimaa tegemisi.
Kadi Ploom: tegelen Peipsimaa turismipiirkonna arendamisega. Lühidalt annan ülevaate
2018.a. tegemistest: käisime turismimessidel Leedus, Lätis, Tallinnas, Helsingis Mardilaadal
koos ettevõtjatega. Viisime läbi Peipsi toidu ettevõtjate koolitusprogrammi, Saaremaa ja Läti
õppereisid. Oli mitmeid pressireise, ajakirjanikud ja reisikorraldajad käisid piirkonda
külastamas, Läti kampaania, siseturu kampaania: FB, telemeedia, digikanalid, ajalehed,
ajakirjad, trükised, Peipsimaa kaart, Peipsimaa voldik, Peipsimaa kalender, Peipsimaa brändi
kasutamine kalatoodetel- telliti 700 000 kleebist, et kalatooteid märgistada. Osaleme Peipsi
kaldaala uuringus. Kolmas Järvefestival sai korraldatud.
2019 on juba läbitud messid Tallinnas, Lätis, Leedus ja toidukoolitus toimus eelmisel nädalal
Otepääl. Osaleme Leader koostööprojektis - Peipsimaa võrgustike tugevdamine. Vooremaa ja
Peipsimaa koostööna on üks projekt. 7 saadet on kavas, Pihkva Hansapäevad,
sotsiaalkoolitused, fotokoolitused. Lakesperience projekt. Partnerid Lätist, Soomest, Rootsist.
Peipsimaa innovaatilised nutikad pingid, idee saime Horvaatiast, lasime uue pingi välja töötada

- katusega purjelaadne, kus on päikesepaneel, wifi, usb laadija, valgustus, esitan Leaderisse
projekte, esimene on rahastuse saanud Mustvee pink. Aasta lõpus The Forest Trail projektmetsarada, mis algab Lätist. Saime rahastuse. Peipsiveere Rahvakulutuuri projektidesse olen
kirjutanud 3 projekti.
Järgmine Järvefestival toimub 8.-14 juuli 2019.a. Sel aastal ainult seitse sadamat, sest on Lauluja Tantsupidu ja seetõttu pidi sellega kohaldama oma graafikut. Uued eesmärgid festivalile- 20
erinevat alust, igas sadamas laat, giidituurid, õpitoad, muudatus on see, et programmidega
alustatakse sadamates kella 17.00-st kuni 22.00, kõik tegevused käivad paralleelselt, kõigil on
midagi teha, nii lastel kui suurtel. Järgmisel aastal plaanime jälle kaasata kaheks sadamat.
PKAK eelarve 2019-2020 Peipsi järvefestivali koostööprojektis on 16 900 eurot.
U. Pirk: rohkem kaasata enda aluseid, kalaaluseid, suurt kalapüüki sel perioodil ei toimu ja
saaks osaleda.
K. Ploom: paadisõitudele on nõudlus väga suur ja kui seal oleks veel kalalaevad, siis inimestele
see väga meeldib. Ei pea tulema igasse sadamasse, võib tulla ju vaid ligemasse. Hakkame
otsima sponsoreid, et nt neid aluseid, kes kolmel päeval osalevad, natuke premeerida osavõtu
eest.
Eesti-Läti projektide uus taotlusvoor on avatud, sinna võiks Peipsi KOVidega valmistada ette
projektitaotlust- turismimarsruudi väljatöötamine.
Andrus Toss: 700 000 Peipsimaa märgist, kellele need on mõeldud?
K. Ploom: Peipsimaa kalandusettevõtjatele oma toodete märgistamiseks.
U. Pirk: söögikohad ka võivad neid kleebiseid kasutada.
K. Ploom: meil on ka suuremaid kleepse mida saab panna ustele ja autodele.
A. Toss: Peipsimaa on bränd, mis mõeldud ka majutusasutustele jm Peipsi piirkonnas
tegutsevatele ettevõtetele.
Teet Helm: kas need märgised lähevad mingi lepinguga?
K. Ploom: neid on jagatud ilma lepinguta aga antud ainult neile ettevõtetele, keda me teame,
tunneme, usaldame.
T. Helm: paber ei päästa, aga võiks tulla ikkagi mingi tagasiside jne., paar halba kogemust võib
asja ära kõik rikkuda.
K. Ploom: kui kellelgi on soovi saada meili teel infot Peipsimaa tegevuste kohta, andke teada.
Vaadati uut Peipsimaa Järvefestival tutvustavat filmi.
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