MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Juhatuse koosoleku protokoll

Kasepääl,

27. novembril 2012.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.20
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Margus Narusing, Teet Helm, Fjodor Plešankov,
Priit Saksing, Urmas Pirk ja PKAK tegevjuht Kersti Oja.
Puudusid juhatuse liikmed Jüri Morozov ja Paul Kärberg.
Koosoleku päevakord:
1. Rakenduskava läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
2. Peipsimaa rahastamine.
3 .Liikmete nimekirja läbivaatamine ja korrastus.
4. Jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt 1.
Rakenduskava läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
K. Oja: 2013. a tegevusgrupi eelarves (lisa 1) me võrreldes 2012 a midagi suurt ei muutnud,
lisasime vaid juurde raamatupidamise kulusid, selle võrra vähendasime koolituse ja
välisreiside kulusid, üldsummad jäid samaks. Nagu eelmiselgi aastal, on tegevusgrupi eelarve
põhiosa täiendatud projektide eelarvest telgedevahelise proportsiooniga, kogusummas 16 617
eurot. Projektitoetuste eelarve (lisa 2) on praegu sama, nagu tutvustasin ka eelmisel
üldkoosoleku, kuna ministeeriumi otsust veel täiendava rahastamise kohta ei ole.
U. Pirk: ettepanek kinnitada 2013. a tegevusgrupi ja projektitoetuste eelarve ja esitada
rakenduskava sellisel kujul üldkoosolekule kinnitamiseks.
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält
OTSUS: esitada 2013. a rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 2.
Peipsimaa rahastamine.
K. Oja: sel aastal oli see summa kokku ca 3200 eurot, sh siis Peipsimaa koordinaatori
rahastus, projektides osalemine ja ürituste korraldamine. Kuna tasume selle kõik oma
liikmemaksude arvelt, oli seda meie jaoks natuke liiga palju. Järgmise aasta võiks Peipsimaad
toetada 1600 euroga, mis on siis meie 50 liikme liikmemaks.
P. Saksing: olen sellega nõus, Kaja Allilender on palju ära teinud.
T. Helm: www.visitpeipsi.com vajaks veel täiendamist, olen pööranud Kaja tähelepanu
puudustele, aga need pole veel parandatud.
U. Pirk: Teen ettepaneku toetada 2013 a Peipsimaa tegevusi 1600 euroga
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält
OTSUS: toetada Peipsimaa tegevusi 2013. a 1600 euroga

Päevakorrapunkt 3.
Liikmete nimekirja läbivaatamine ja korrastus.
K. Oja: 2011 võlglastele saatsin kirjad välja peale eelmist juhatuse koosolekut, 2010.a. kohta
on OÜ Intensive Securityle kiri saatmata, kuna Paul Kärberg lubas juhatuses, et see summa
saab kohe makstud. 2011.a. on neil makstud. Raamatupidaja saatis 2010.a. kohta uuesti arve.
Võlglased 2011.a.: Sergei Ratman, Jevgeni Türk, KÜ Peipsi Rand, Maksim Piljavets, Roman
Nikolaev, Sergei Kolbassov.
F. Plešankov: S. Ratmaniga rääkisin, maksab ära. S. Kolbassovil on maksuvõlad ja ei tegele
enam kalapüügiga.
Urmas Pirk : Ettepanek kustutada FIE Jevgeni Türk, KÜ Peipsi Rand, FIE Maksim Piljavets,
FIE Roman Nikolaev, FIE Sergei Kolbassov liikmete nimekirjast
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält
OTSUS: kustutada FIE Jevgeni Türk, KÜ Peipsi Rand, FIE Maksim Piljavets, FIE
Roman Nikolaev, FIE Sergei Kolbassov liikmete nimekirjast
K. Oja: Veel saatsin välja peale eelmist juhatust teated isikutele, kes on kustutatud FIE
nimekirjast: Aleksei Artjusenkov, Urmas Pääsuke, Victor Nikitin, Vladimir Tatarnikov, Oleg
Ivanov.
Oleg Ivanov andis teada, et kustutas end kogemata FIE staatusest, soovis seda hoopis peatada,
nüüd on tagasi FIE registri koodiga 12373373 ja palub ta liikmelisus taastada.
Ettepanek kustutada FIE Aleksei Artjušenkov, FIE Urmas Pääsuke, FIE Victor Nikitin, FIE
Vladimir Tatarnikov liikmete nimekirjast.
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält

OTSUS: kustutada FIE Aleksei Artjušenkov, FIE Urmas Pääsuke, FIE Victor Nikitin,
FIE Vladimir Tatarnikov liikmete nimekirjast ja taastada Oleg Ivanovi liikmelisus.
U. Pirk: OÜ Profit Pluss andis avalduse, et muudatuste tõttu asendada OÜ Profit Pluss OÜ
Rolevariga.
T. Helm: sedasi vast asendada firmasid ei saa, saame kustutada ühe firma liikmelisuse ja võtta
teise firma liikmeks nende avalduse alusel.
Ettepanek: kustutada OÜ Profit Pluss liikmete nimekirjast ning võtta vastu uue liikmena OÜ
Rolevar, reg koodiga 11600619, aadress Udu 4, Tiheda küla, Kasepää vald, Jõgevamaa.
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält
OTSUS: kustutada OÜ Profit Pluss liikmete nimekirjast ning võtta vastu uue liimena
OÜ Rolevar, reg koodiga 11600619, aadress Udu 4, Tiheda küla, Kasepää vald,
Jõgevamaa

Päevakorrapunkt 4.
Jooksvad küsimused
U. Pirk: Juhatusele laekus paar tundi tagasi avaldus Paul Kärbergilt, kes soovib tagasi astuda
alates tänasest juhatuse liikme kohalt, kuna ei ole nõus juhatuse esimehe ebaobjektiivse
käitumisega.
T. Helm: üldkoosolekul sai juhatuse liikme tagasikutsumise kohta otsus vastu võetud. Paul
Kärberg peaks selgitama lahti need põhjused, mida ta peab ebaobjektiivseks. Selles küsimuses
peaks natuke mõtlema juriidilise külje peale.
U. Pirk: juhatuse liikme tagasikutsumine oli meil üks koosoleku punkt, aga nüüd enam seda
päevakorrast välja võtta ei saa. Samas saame arutada üldkoosolekul selle punkti all, kas
juhatus jätkab 6-liikmelisena või valime järgmisel juhatuse koosolekul uue juhatuse liikme.
OTSUS: vabastada Paul Kärberg juhatuse liikme kohustustest alates 27.11.12 ja maksta
talle juhatuse liikme tasu novembris 26 päeva eest.
U. Pirk: teen ettepaneku, et Paul Kärbergi juhatuse liikme tasu kasutamata jääk maksta PKAK
raamatupidajale, kuna ta on väga pikka aega töötanud vanade ja madalate tariifide järgi.
Hääletus: 5 poolthäält, 0 vastuhäält
OTSUS: maksta Paul Kärbergi juhatuse liikme tasu kasutamata jääk PKAK
raamatupidajale.
U. Pirk: Põllumajandusministeeriumi kodulehelt leidsime kirja, kus on Peipsi Kalurite Ühingu
ettepanekud PKAK kohta, toodud on välja, et vähe arutame omavahel neid asju, mis puudutab

hindamiskomisjonide tööd. See on sinna saadetus enne eelmist juhatust, aga juhatuses sellest
ei räägitud.
P. Saksing: PRIA ise kutsus mind välja, et neid küsimusi arutada ja kirjas on märgitud lihtsalt
meie arvamus.
T. Helm: see on seaduses ju kirjas, kust ja kelle hulgast valitakse hindamiskomisjoni liikmed.
Keegi teine ei saa määrata, keda me komisjoni valime. PRIA ei saada
hindamiskomisjonidesse oma esindajat. See ongi ju Leader tegevuse eesmärk, et kohalik
kogukond juhib kohalikku elu.
U. Pirk: PAKL on viinud läbi päris palju koolitusi aastate lõikes. Üritused on kõik
avalikustatud olnud.. Peipsi Mainefilm oli PAKL projekt, mis arutati PAKL koosolekutel
korduvalt läbi.
P. Saksing: mina olen avatud inimene ja valmis kõike läbi arutama, aga teil on alati kiire ja ei
ole aega asju arutada. Mina tegin ettepanekud ministrile, sest PRIA kutsus mind välja
arutama, mis on meie nägemus. PRIA tegi omapoolse kirja ministrile, mis kohtumisega oli
tegu ja mina tegin siis oma kirja vastuseks. See on Peipsi Kalurite Ühingu nägemus, meie
ettepanekud.
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