MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Juhatuse koosoleku protokoll

Kasepääl,

23. oktoobril 2012.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 15.00
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Jüri Morozov, Margus Narusing, Teet Helm, Fjodor
Plešankov, Priit Saksing, Paul Kärberg, Urmas Pirk ja PKAK tegevjuht Kersti Oja
Koosoleku päevakord:
1. Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine
2. Liikmete nimekirja ülevaatamine.
3. 2013. rakenduskava arutelu.
4. Jooksvad küsimused.
Päevakorrapunkt 1.
Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine (Lisa 1)
K. Oja: 11. taotlusvooru esitati 11 projekti. Kodulehel on olnud juhatuse liikmetel võimalus
projektidega tutvuda. Kõik projektitaotlused said piisavalt punkte, et esitada need PRIA-le
rahastuse taotlemiseks
1. MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit „Õppereis Võrtsjärve, Pärnu ja
Saaremaa
kalanduspiirkondadesse
Põlvamaa
ettevõtjatele,
piirkonna
arendajatele ja omavalitsustele“.
Projekti eesmärgiks on Põlvamaa rahvast ergutada projekte kirjutama ja neis huvi äratada
EKF meetme 4.1 vastu.
Urmas Pirk taandab end selle projekti hääletamisest.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
2. Räpina Vallavalitsus „Võõpsu sadamaala korrastamine II etapp“.
Teet Helm taandab end selle projekti poolt hääletamisest.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
3. Empreste OÜ „Kala koorimismasina ostmine“.
Margus Narusing taandab end selle projekti poolt hääletamisest.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

4. Katroni OÜ „Kala soomustusmasina ost“.
ERIARVAMUS: Paul Kärberg hääletab projekti kinnitamise vastu – taotleja on juba raha
saanud meie meetme alt, võiks leida mõne teise rahastusallika, nt. meede 2.3.
Hääletus: 6 poolthäält, 1 vastuhääl
OTSUS: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
5. Empreste OÜ „Autoteenindusettevõtte seadmete ostmine“.
Margus Narusing taandab end selle projekti poolt hääletamisest
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
6. AS Peipsi Kalamees „Hüdraulilise tõstuki soetamine“.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
7. OÜ Peipsile „Kalaturistile mõeldud puhkemajade (3 tk) sisustamine
seadmetega“.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
8. FIE Janno Tomson „Pusi puhkemaja renoveerimine“.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
9. FIE Taavi Pirk „Puidu kopeerimise CNC pink“.
Urmas Pirk taandab end selle projekti poolt hääletamisest.
OTSUS: kinnitada projekt ühehäälselt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
10. OÜ Katroni „Sügavkülmkambriseadmed“.
ERIARVAMUS: Paul Kärberg hääletab projekti kinnitamise vastu – taotleja on juba raha
saanud meie meetme alt, võiks leida mõne teise rahastusallika, nt. meede 2.3. Kõik raha läheb
väikeettevõtjatele, suured firmad jäävad ilma.
K. Oja: Meetme 4.1 otseturustamise tegevussuund ongi just mõeldud mikroettevõtjatele.
Hääletus: 6 poolthäält, 1 vastuhääl
OTSUS: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
11. OÜ Peipus „OÜ Peipus seadmete ostmine kala otseturustamiseks“.
ERIARVAMUS: Paul Kärberg on selle projekti vastu.
Ettevõtte liikmed ja juhid
hääletadavad oma ja oma sõprade projektide poolt. Toivo Kivi on Vadim Ivanoviga MTÜ
Rannapungerja Sadama kaudu seotud. Toivo Kivi ja Vadim Ivanov hääletavad üksteise poolt.
J. Morozov: kas on tuvastatud et on taotlejate osas vastuolulisi seoseid.
K. Oja: Ei ole, Vadim Ivanov hindamiskomisjoni töös ei osalenud. Kui 9. voorus oli MTÜ
Rannapungerja Sadam projekt sees, ei osalenud hindamiskomisjoni töös ei Toivo Kivi ega
Vadim Ivanov.
U. Pirk: aasta esimeses pooles PRIA ka kontrollis meie hindamiskomisjoni töid, kuna neile
olid teatud ettevõtted kaevanud. Hindamiskomisjoni töös puudusi ei leitud.

P. Kärberg: praegu on inimesed omavahel väga seotud, inimesed seotud MTÜdes, kust
saadakse raha ja ei hakka loomulikult hääletama selle MTÜ vastu.
J. Morozov: igasugune seotus on seadusega reguleeritud ja sellest lähtuvalt me peamegi
tegutsema, mitte hakkama kellegi vahel mingeid seoseid otsima ja selle alusel
hindamiskomisjonidest inimesi taandama.
K. Oja: hindamiskomisjonidest on alati taandatud inimesed, kes on seotud taotluse esitanud
ettevõtte või MTÜ-ga.
P. Kärberg: Tekkis ka küsimus, miks mina ei või olla Ida-Virumaa hindamiskomisjoni, miks
on seal Urmas Pirk?
U. Pirk: Vastavalt PKAK strateegiale on hindamiskomisjonis juhatusest juhatuse esimees ja
üks maakonda esindav juhatuse liige, erialaspetsialist ja 4 piirkonnaga seotud inimest.
K. Oja: Kuna praegu on hindamiskomisjonis määratud Ida-Virumaad esindavaks juhatuse
liikmeks Priit Saksing, ja kuna hindamiskomisjonis ei tohi olla üle kahe juhatuse liikme, siis
ei ole kahjuks võimalik Paul Kärbergi hindamiskomisjoni panna, kuna alates 2011. aastast on
Paul Kärberg meie juhatuse liige. Üks võimalus on teha üldkoosolekule ettepanek, et vahetada
Priit Saksing Ida-Virumaad esindava juhatuse liikmena hindamiskomisjonis Paul Kärbergi
vastu välja.
P. Kärberg : selle juurde võime hiljem tagasi tulla.
P. Saksing: minul ei ole selle ettepaneku vastu midagi.
Hääletus: 6 poolthäält, 1 vastuhääl
OTSUS: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks..

Päevakorrapunkt 2.
Liikmete nimekirja ülevaatamine
U. Pirk: Antsu Talu OÜ soovib astuda liikmeks. Tegeleb turismiga ja kuna praegu
proportsioon on paigas, siis võiks võtta liikmeks.
OTSUS: võtta liikmeks OÜ Antsu Talu, äriregistri kood 12100847, Kasepää vald
Jõgevamaa.
K. Oja annab ülevaate liikmemaksuvõlglastest 2010 ja 2011.a.eest. 2011. a. võlglastele oleme
korduvaid teateid saatnud nii e-maili kui kirja teel. Kokku praeguse seisuga võlglasi 10. 2010.
a seisuga on liikmemaksu võlgu üks firma, aga neil on 2011.a liikmemaks tasutud.
P. Kärberg: OÜ Intensive Security maksab kindlasti oma võla ära.
M. Narusing: OÜ Ventofor maksab ka kindlasti ära, ilmselt arved on läinud Tartu aadressile,
kus ta harva käib.
U. Pirk: Kas arvata võlglased liikmeskonnast välja?
Teet Helm. Viimased hoiatused ja kui ei ole järgmiseks juhatuseks makstud, siis arvata välja.
OTSUS: saata veel teated võlglastele välja, ja kui järgmiseks juhatuseks võlg tasutud ei ole,
siis arvata nad liikmeskonnast välja.

U. Pirk: minu käes on liikmete nimekiri, kes on kustutatud FIEst, vastavalt põhikirjale ei saa
sellised isikud olla meie liikmed. Kas saadame neile teatise väljaarvamise kohta?
Jüri Morozov: Kontrollida, kas neil inimestel on liikmemaksud tasutud.
OTSUS: saata teade liikmete nimekirjast kustutamise kohta, vastulauseks on aega 6.
novembrini 2012. a.
Päevakorrapunkt 3.
2013. rakenduskava arutelu
Kersti Oja annab ülevaate 2013.a. töögraafiku kohta (Lisa 2).
OTSUS: kinnitada töögraafik ühehäälselt.
U. Pirk: kalendri trükiks tuleb üritused paika panna, nii kiiresti kui võimalik tuleks kuupäevad
ära otsustada ja meile teada anda. Viimane üldkoosolek sellel aastal on 04. detsember, selleks
ajaks tahaks kalendrid valmis saada.
K. Oja annab ülevaate 2009-2012.a kasutatud projektitaotluste rahadest. Praegu on
projektidele läinud 3,1 miljonit eurot, sellest sadamatele 65 %, turismile 20 %, strateegia järgi
peaks olema sadamatele 60% ja turismile 25 %, teised tegevussuunad on nii, nagu nad olema
peavad: otseturustamine 7%, mitmekesistamine ja koolitus kumbki 4 %.
Teada on, et meil on 2013. a. kasutada meie aastane baassumma, aga kas tuleb ka juurde selle
aasta kasutamata jäägid, seda veel öelda ei oska.
U. Pirk: nüüd oleks vaja teha otsus, kas strateegia protsendid jäävad samaks või on vajadus
protsendi muutmiseks, siis on vaja teha kogu strateegia muudatus ja vajalik saada sellele ka
ministeeriumi kinnitust. Meie ettepanek oleks, et strateegiat muutma ei hakka ja järgmisel
aastal esimesed kaks vooru iga maakond saab oma osa ja kui on näha et 3. vooruks on rahad
kasutamata, siis avaks selle kõigile üle nelja maakonna. Sellisel juhul me ei peaks tegema
strateegia muudatust ja rahad saaksid kasutatud vastavalt strateegia %-idele.. Muidugi tuleb
see kõik läbi arutada ka üldkoosolekul.
T. Helm: mina olen selle ettepaneku poolt, ei näe vajadust strateegia muutmiseks.
OTSUS: Teha üldkoosolekule ettepanek, et strateegiat ei muuda ning 2013. a 3. voor avada
kõigile neljale maakonnale ühiselt.
Päevakorrapunkt 4.
Jooksvad küsimused
Kersti Oja soovib puhkust 19-25 november 2012.a.
OTSUS: lubada tegevjuht Kersti Oja puhkusele 19- 25. november 2012.a.
U. Pirk: Tegevjuht Kersti Oja ei ole saanud siiani telefoni kompensatsiooni, selle kohta pole
tehtud otsust. Teen ettepaneku määrata tema telefonikõnede limiit kuni 40 eurot kuus.
OTSUS: Määrata Kersti Ojale hüvitatavate telefonikõnede limiidiks 40 eurot kuus.

Paul Kärberg: soovin, et minu eriarvamused protokollitaks, mina ei ole nõus paljude asjadega,
nt. eetika ja hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon peab olema erapooletu, aus, kompetentne,
usaldusväärne. Näiteks Andrus Toss vabastati vallavanema kohalt, teda umbusaldati, selline
inimene pole usaldusväärne.
T. Helm: Minu teada ei ole see info õige. Ta astus ise tagasi, mitte ei umbusaldatud.
Kuulujuttude põhjal ei saa meie inimesi hindamiskomisjonidest taandada.
P. Kärberg: komisjoni liikmed on seotud omavahel läbi MTÜde, hinnatakse iseennast. Kivi
Toivol on Lohusuu vallas palju probleeme, kaks korda umbusaldatud, inimene peab tagasi
astuma kui ta on sattunud nii halba olukorda, see on rohkem eetika asi. Seepärast toimuvad
hääletused, mida me näeme. Alguses oli jutt, et sadamate vahe peab olema 8 kilomeetrit, nii
rääkis Urmas Pirk, Praegu Omedus praktiliselt kolm sadamat kõrvuti. OÜ Omedu Rand ei
saanud mitte midagi. Hindamiskomisjoni protokollid ja aktid peavad olema avalikud.
K. Oja: juhatus saab alati tutvuda hindamiskomisjoni protokollidega. Iga hindamiskomisjoni
liikme hindamispunkte eraldi aga pole võimalik avalikuks teha.
T. Helm: Paul ei ole end põhimõttega kurssi viinud. Me ei tembelda ühtegi inimest
usaldusväärseks või mitteusaldusväärseks. Koosseisud on ju loodud nii nagu seadus ette näeb.
Väikses Eestis oleme ju niikuinii omavahel kõik seotud. Asi mitte ei näi aus vaid ongi aus.
P. Kärberg: Miks Omedu Rand raha ei saa? Jälle saab Sassukvere Sadam või keegi teine,
sellega ma pole nõus ja pean võitlema ja oma firmasid kaitsma. Kas läbi ajakirjanduse või
püüame asju arutada. Ma pean olema kaitse seisus.
J. Morozov: sa võtad kõike isiklikult, kedagi ei kiusata sihilikult. Projektitaotlustega juba on
kord nii, et ei saa loota, et igakord raha saad.
T. Helm: Meil vallas esitatakse aastas ikka väga palju projektitaotlusi ja ainult teatud osa saab
rahastuse neist.
J. Morozov: siin on puhtalt isiklikul pinnal Paul Kärbergi suhtumine ja minu jaoks ei ole sa
käitunud juhatuse liikmena usaldusväärselt, siiani on aastaaruanne allkirjastamata
Fjodor: Alati ei pea kõik olema ühel nõul, aga ei tohi kadestada kui raha läheb kellelegi
teisele, peaasi et piirkond saab raha. Mul ei ole ka kaks projekti läbi läinud ja ma ei lähe
kusagile karjuma.
P. Saksing: eelmine kord rääkisime, et saame kuskil neutraalsel pinnal kokku ja arutame asju
sügavuti.
J. Morozov: olen nõus arutama neid teemasid aga siis peavad olema kõigil mõistlikud
argumendid.
T. Helm: juhatuse liikmel on teatud kohustused, mida tuleb täita. Tuleb asi lahendada kas siis
eriarvamuse lisamisega aastaaruandele, aga sellist võimalust ei ole, et juhatuse liige lihtsalt ei
kinnita aastaaruannet.
K. Oja: kui üldkoosolek kinnitas aastaaruannet, siis Paul Kärbergi seal ei olnud. Samuti ei
olnud teda juhatuse koosolekul, kus seda arutati.
P. Kärberg: kui mind kutsutakse juhatuse koosolekule, olen alati tulnud. Ma ei teadnud , et
100 % juhatuse liikmetest peab aruande kinnitama.
T. Helm: kui aastaaruanne on kinnitamata, siis võidakse meie tegevus lõpetada ja rahasid
enam mitte eraldada.
P. Kärberg: hindamiskomisjoni liikmeid saab välja vahetada, Urmas oli sellega nõus, kui tuleb
üldkoosolek, vahetame välja. Pärast visati hoopis mind hindamiskomisjonist välja.

U. Pirk: saab teha nii, et järgmises perioodis ei ole hindamiskomisjonid kogu perioodi peale
valitud, nagu praegu, vaid neid vahetatakse kas iga 2-3 aasta tagant.
Praegu aga arvestame siis järgmise juhatuse koosoleku pikemaks, et rääkida nendel teemadel
sügavuti.

Koosoleku juhataja Urmas Pirk

Protokollija Piret Kool

Juhatuse liikmed:

Lisa 1. Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine. PKAK juhatus 23.10.2012

Nr

Taotleja

Nimi

Punktid

Taotletav
summa

HK otsus

Juhatuse
otsus

1

Peipsi
Alamvesikon
na Kalurite
Liit

Õppereis Võrtsjärve,
Pärnu- ja Saaremaa
kalanduspiirkondadesse
Põlvamaa ettevõtjatele,
piirkonna arendajatele
ja omavalitsustele

42,42

3 804.00

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

2

Räpina
Vallavalitsus

Võõpsu sadamaala
korrastamine II etapp

45,71

46 372.94

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

3

OÜ
Empreste

Kala koorimismasina
ostmine

40,57

2 674.20

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

4

OÜ Katroni

Kala soomustusmasina
ost

41,43

2 268.00

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

5

OÜ
Empreste

Autoteenindusettevõtte
seadmete ostmine

41,57

7 824.60

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

6

AS Peipsi
Kalamees

Hüdraulilise tõstuki
soetamine

39,86

6 766.69

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

7

OÜ Peipsile

Kalaturistidele mõeldud
puhkemajade (3 tk)
sisustamine
seadmetega

38,29

2 471.76

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

8

FIE Janno
Tomson

Pusi puhkemaja
renoveerimine

38,86

13 995.00

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

9

FIE Taavi Pirk

Puidu kopeerimis CNC
pink

41,43

3 931.00

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

10

OÜ Katroni

Sügavkülmkambriseadm
ed

42,00

7 831.20

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

11

OÜ Peipus

OÜ Peipus seadmete
ostmine kala
otseturustamiseks

41,67

640.90

Esitatakse
juhatusele
kinnitamiseks ja
PRIA-le
rahastamise
taotlemiseks

Kinnitada

Lisa 2. TÖÖGRAAFIK 2013

4. – 11.01.

Projektitoetuste taotlusvoor

11. – 14.02.

Hindamiskomisjonid

21.02.

Juhatuse koosolek

05.03.

Üldkoosolek

28.03.- 05.04. Projektitoetuste taotlusvoor
06. – 09.05.

Hindamiskomisjonid

21.05.

Juhatuse koosolek

04.06.

Üldkoosolek

30.08. – 06.09. Projektitoetuste taotlusvoor
07. – 10.10.

Hindamiskomisjonid

24.10.

Juhatuse koosolek

07.11.

Üldkoosolek

05.12.

Üldkoosolek (rakenduskava kinnitamine)

