MTÜ PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU
Kasepääl

27.oktoober 2011.a.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku protokoll nr 15.
Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.25
Koosoleku juhataja: Urmas Pirk
Protokollija: Piret Kool
Väljastatud mandaate 152.
Päevakord:
1. Juhatuse otsuste tutvustus
2. Alla 63911,66 euro suuruste projektide tutvustamine
3. Üle 63911,66 euro suuruste projektitaotluste kinnitamine
OTSUS: Kinnitada päevakord
Ühehäälselt
U. Pirk: Üks päevakorrapunkt nõuab hääletamist, seega tuleb valida
häältelugemiskomisjon.
Ettepanek: Valida häältelugemiskomisjoni Enno Aim ja Tatjana Kudina.
OTSUS: Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Enno Aim, Tatjana Kudina.
Ühehäälselt
U.Pirk: 15.11 lahkub PKAK praegune tegevjuht Andri Plato ja meil on kohal ka uus
tegevjuht Kersti Oja.
T. Kudina: Palun tutvustada paari sõnaga ennast.
K. Oja: Praegu töötan Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuses projektijuhina.
T. Kudina: Kas te jääte sinna tööle edasi?
K. Oja: Esialgu jään poole kohaga, edaspidi loobun sellest.
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Juhatuse otsuste tutvustus.
A. Plato:
1. Uueks liikmeks võeti vastu OÜ Järvetähe.
2. Kinnitati alla 63911,66 euro suurused projektid. Rahastada kõik projektid erinevate
telgede vahenditest.
Kallaste Rand OÜ loobus projektist.
3. Vaadati läbi üle 63911,66 euro suurune projekt: Räpina Vallavalitsuse projekt ning
otsustati rahastada projekt erinevate telgede vahenditest.
4. Tutvuti projektide menetlemise korraga. Menetluse kord saadetakse liikmetele ja
kaks nädalat on aega tutvuda ning teha ettepanekuid juhatusele korra täpsustamiseks.

5. Juhatuses arutati Peipsimaa tegevustes osalemist. 4 Leader tegvusgrupi ja PKAK
poolt on 2011 palgatud Peipsimaa koordinaator ning juhatus otsustas jätkata 2012
aastal sellesse tegevusse panustamist.
6. Kallaste kala- ja kalaturismi selts esitas PKAK vastu eelmisel aastal kohtusse hagi.
14.september 2011 toimus kohtuistung. Istungile ei ilmunud vastaspoole esindajaid
ning ei näidatud huvi hagi edasi menetleda. Juriidilise abi kulud ei ole määrusega
abikõlbulikud ning makstud siiamaani PKAK liikmemaksudest. Juhatus otsustas
esitatada nõue Kallaste kala- ja kalaturismi seltsile tsiviilasja 2-10-55020
menetluskulude katteks.
7. Kolm kalurit on esitanud avalduse, et Alajõe Ranna Sadama Ühing on saanud EKF
meede 4.1 toetust sadama arendamiseks, kuid ei ole andnud mingit tagasisidet
liikmeksastumise avaldustele. Kiri on saadetud ka PRIA-sse.
Juhatuse otsus oli, et teavitada Alajõe Ranna Sadama Ühingut meede 4.1 määruse
nõuetest ja võimalikest tagajärgedest.
U. Pirk: Kas on küsimusi?
P. Saksing : Kas Kallaste kala ja kalaturismi seltsi esindaja on täna siin?
P. Kärberg: Tahan selgitada Alajõe sadama olukorda. MTÜ liikmeks astudes peab
maksma sisseastumise ja liikmemaksu, mõned tahavad lihtsalt tasuta sisse astuda.
Lohusuu sadamas käisid mõned inimesed, et nemad tahavad liikmeks astuda aga kui
nägid neid kulusid, mida tuleks iga kuu maksta, siis otsustasid, et nemad seda maksta
ei taha. PKAK peaks seda olukorda selgitama, et ei tekiks sarnaseid olukordi.
U. Pirk: Seda peab selgitama Alajõe Ranna Sadama Selts, mitte PKAK. Meede 4.1
määrus seab taotlejale kohustuse olla avatud.
U. Pirk: Kallaste kala ja kalaturismi seltsi esindajat ei ole kohal.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Alla 63911,66 euro suuruste projektide tutvustamine.
A. Plato: juhatuse poolt kinnitatud projektid:
1. Meeksi Vallavalitsus - Mehikoorma sadama akvatooriumi süvendamine. 44,2
punkti. Taotletav summa 21100 €.
2. Empreste OÜ - OÜ Empreste uute teenuste käivitamine. 42,4 punkti. Taotletav
summa 11128,25€
3. Peipsile OÜ - Kalaturistidele mõeldud puhkemaja katuse vahetamine. 40,33 punkti.
Taotletav summa 7125,84€.
4. Omedu Ranna sadama ühing - Omedu sadam valgustus ja vendrid. 40,33 punkti.
Taotletav summa 27506 €.
5. Omedu Ranna sadama ühing - Omedu Ranna sadama laoruumide renoveerimine.
39,5 punkti. Taotletav summa 27120 €.
6. OÜ Kalevipoja Turismitalu - Kalevipoja Turismitalu arendamine. 43 punkti.
Taotletav summa 55193,59 €.
7. FIE Fjodor Maspanov - Peipsi vene vanausuliste kaluritalu käivitamine. 40,17
punkti. Taotletav summa 13362,11 €.
8. Peipsimaa Turism MTÜ - Ühtse Peipsimaa kodulehe www.visitpeipsi.com
loomine. 42 punkti. Taotletav summa 15064€.

9. Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit - Väliskoolitus Šveitsi kalanduspiirkonnas.
42,83 punkti. Taotletav summa 27420€
U.Pirk: Kas on küsimusi?
T. Kudina: Meie MTÜ nimetus Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, mille
eesmärgiks on aidata kalureid. Kuid kuidas on seotud Peipsi piirkonnaga Kuremaa
järv? Kas teil ei ole kahju, et need turismiobjektid mis on Peipsi ääres saavad 7000
eurot, aga Kuremaa järve ääres olev turismitalu saab 55000 eurot. Üldkoosolekul on
võimalus otsustada, et anda sadamatele rohkem kui 60% ja mitte ei anna seda raha
Kuremaale.
U. Pirk: Peipsi kalanduspiirkonna moodustavad 21 valda ja kõigil on võrdne võimalus
taotleda raha. Vastuvõetud ja ministeeriumi poolt kinnitatud Peipsi kalanduspiirkonna
strateegias on protsentuaalselt jagatud vahendite jaotamine. Uuel perioodi 2014-2020
strateegia koostamine algab juba järgmisel aastal ning seal saame muuta
protsentuaalselt jaotust.
T. Kudina: Meil on ka palju inimesi kes tahaksid koolitust ja miks see peab olema nii
kallis ning just Šveitsis. Me ei saa raha jagada siia-sinna, raha on vähe. Mõelge kas
seda on vaja. Kõigil saalisolijatel on võimalus seda muuta. Me peame mõtleme
nendele kes siin piirkonnas elavad. Palju on osalejaid ja kas kõik osalejad on ikka
MTÜ liikmed?
U. Pirk: Peipsi piirkonnast on osalejaid 25 ja nad ei pea olema PKAK liikmed.
P. Kärberg: Peipsiäärsed projektid võiks esmajärjekorras raha saada.
U. Pirk Meil on kõik võrdsed ja me ei saa kedagi esmajärjekorda panna.
O. Kivi: OÜ Omedu Rand esindaja. Omedu sadam on üks suuremaid, kuid kõige
kehvemas seisus olevaid sadamaid. Mingitel segastel asjaoludel ei ole eraldatud raha
suurele sadamale, miks saavad väiksemad sadamad nagu Mehikoorma sadam, rohkem
raha. Vanausuliste kaluritalu asutamine – miks on tema raha saanud. 13000 euro eest
luuakse ainult 4 majutuskohta. Hindamiskomisjon on seda projekti väärtustasud, aga
kus see kaluritalu asub, mis aadressil?
F. Maspanov: Mustvee, Pihkva 22, Jõgevamaa.
O. Kivi: See on elamumaa, kuidas see projekt läbi lasti, ettepanek kõigile liikmetele
hääletada südametunnistuse järgi, et luua uusi töökohti Peipsi äärde.
U. Pirk: Kordan veelkord, PKAK hindamiskomisjonid on projekte hinnanud, juhatus
on projektid kinnitanud. Meie jaoks on kõik taotlejad võrdsed, kes vastavad meede
4.1. määrusele.
Äkki peale koosolekut Fjodor Maspanov saab tutvustada oma projekti.
Omedu sadamal on esitatud kaks projekti ja mõlemad said rahastatud.

A. Suvorov: Ei saa aru miks nii ebaviisakalt osutati Mehikoorma sadama suunas. See
sadam on ajalooline ja seda kasutavad paljud kalurid. Kas te olete seda projekti
näinud ja sellega tutvunud?
O. Kivi: ei ole.
A. Suvorov: Kui juhatus on valitud üldkoosoleku poolt siis peaksime teda ka
usaldama.
P. Saksing: Juhatus on kollegiaalselt otsustanud, täna ei ole mõtet üksteise peale tige
olla, üldkoosolek ongi arutlusteks. Liikmed peavad saama projektidega tutvuda.
U. Pirk: Projektidega on võimalik tutvuda büroos.
F. Plešankov: Küsimuse esitajad ei arvesta sellega, et projekti raha on osaline toetus
s.t ka oma raha tuleb kulutada, kõigil ei ole seda raha. On aktiivseid inimesi kes
kirjutavad projekte. Palgake spetsialist ja tehke projekt, mis tõesti läbi läheb.
F. Maspanov: Kus elab Olev Kivi?
O. Kivi: Tartus.
F. Maspanov: Mina olen põline Peipsi elanik. Tegelen kalapüügiga ja tahan selle
projektiga tutvustada Peipsi elu. Kõik organisatsioonid peavad iga majapidamist
Peipsi ääres aitama, mõelge sellele kuidas konkreetseid inimest aidata. Olen tänulik
projekti vastuvõtjatele, kes toetasid ja näitasid huvi üles. Ärge lämmatage inimesi
vaid aidake neid.
U. Pirk: Eesti on EKF meetmete rakendamisel Euroopas esimene siis meie
kalanduspiirkond on Eestis esimene. Meid käiakse vaatamas ja meie vastu tuntakse
huvi. 2013 lähevad kasutamata rahad piirkondade vahel jagamisele. Kui me üks ühte
siin materdame siis võime sellest lisarahast suu puhtaks pühkida.
P. Kärberg: Tahan lisada et Olev tahtis öelda midagi muud. Olev on Omedu Ranna
juhataja, ehkki elab Tartus. Olev pöördus minu poole, et kuidas Omedu Rand raha ei
ole saanud. Tal isiklikult ei ole kellegi vastu midagi. Teised projektid saavad raha ja
see teeb nõutuks.
U. Pirk: Õige on, et sadamad on tähtsad aga iga meede on tähtis. Ja võrrelda neid asju
ei saa.
T.Kivi: Teen ettepaneku koosolekuga edasi minna, sellised ründavad küsimused oleks
saanud töö käigus vastuse. Järelikult olid projektides vead, mis hindamisel määravaks
osutusid.
U. Pirk: Põhikiri sätestab päevakorda täiendavate küsimuste esitamise korra s.t sellest
teatatakse 7 päeva ette.
P. Saksing: Küsimused olid päevakorra punktiga seotud.

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3
Üle 63911,66 euro suuruste projektitaotluste kinnitamine
A. Plato: 2011.a. kolmandasse taotlusvooru esitati üks üle 63911,66 euro taotlus,
Räpina Vallavalitsus - Räpina sadama arendusprojekti II etapp. Taotletav summa
191734,95 €. Projekt sai 45,29 punkti.
Juhatuse otsus oli, et rahastada projekt, erinevate telgede vahenditest ning arvestada
teistest telgedest võetud vahendid tagasi 2012 projektitoetuste eelarvesse.
Ettepanek: Kinnitada Räpina Vallavalitsuse projekt ja rahastada erinevate telgede
vahenditest.
OTSUS: Kinnitada Räpina Vallavalitsuse projekt ja rahastada erinevate telgede
vahenditest.
Poolt 152, Vastu 0, Erapooletud 0

U. Pirk: Informatsiooniks, et 04. nov kell toimub Eesti-Vene läbirääkimiste eelne
koosolek PKAK büroos.
29. novembril kell 13.00 toimub PKAK üldkoosolek, kus kinnitatakse järgmise aasta
rakenduskava.
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