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Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Urmas Pirk, Priit Saksing, Andri Plato, Taavi Vogt,
Fjodor Plešankov, Margus Narusing, Teet Helm ja PKAK tegevjuht Kersti Oja.
Koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uute liikmete vastuvõtt.
Liikmemaksu võlglastest.
Tegevuste rahastamise võimalustest kuni 2015.a. II poolaastani.
Uue perioodi strateegia ettevalmistamise aktiviseerimisest.
Tegevussuundade töögruppide moodustamine.
Muud küsimused.

Päevakorrapunkt 1. Uute liikmete vastuvõtt.
U. Pirk: Laekunud on MTÜ Peipsi puhkeala avaldus, MTÜ esindaja on Ainar Savi.
FIE Ainar Pappel on kustutatud Äriregistris FIE staatusest, tema tuleb välja arvata
liikmeskonnast.
OTSUS: Võtta liikmeks MTÜ Peipsi Puhkeala. Kustutada liikmete nimekirjast Ainar Pappel.
Päevakorrapunkt 2. Liikmemaksu võlglastest.
Juhatus tutvub liikmemaksuvõlglaste nimekirjaga.
Kersti Oja: teen ettepaneku väljastada liikmemaksu võlglastele teatised ja anda tähtaeg
võlgnevuse kustutamiseks ja kui seda ei täideta siis arvata liikmeskonnast välja. Detsembri
alguseks peaksid olema võlgnevused kindlasti likvideeritud.
OTSUS: väljastada teatised võlgnevuste kohta, võlgnevuse likvideerimiseks määrata
tähtajaks 01. detsember.
Päevakorrapunkt 3. Tegevuste rahastamise võimalustest kuni 2015.a. II poolaastani
Urmas Pirk: Eelmine aasta küsisime omavalitsuste poolt toetust, kuidas me tänavu teeme, kas
pöördume veel korra omavalitsuste poole, et nad võimalusel meie tegevust toetaksid.
Küsiksime 2015.a. I poolaastaks toetust.

Teet Helm: teen ettepaneku järgmiseks arvestussüsteemiks: põhiosa ja liikuv osa, põhiosa on
kõigil üks ja inimeste arvu pealt oleks liikuv osa.
Urmas Pirk: reaalselt oleks raha vaja I poolaasta peale umbes 8000 eurot. Omavalitsuste
Liidust on meid toetamas vaid Põlva. Liikmeskonnas on 19 valda, kellelt saab toetust küsida.
Teet Helm: 300 eurot võiks olla põhiosa ja elanike pealt nii, et tuleks üldsumma täis.
Urmas Pirk: Kas Omavalitsuste Liidu poole ka pöörduda?
Teet Helm: küsida võib ikka.
OTSUS: küsida 2015. aasta I poolaasta üleelamiseks tegevustoetust kohalikelt omavalitsustelt
ja omavalitsusliitudelt
Päevakorrapunkt 4. Uue perioodi strateegia ettevalmistamise aktiviseerimisest
Urmas Pirk: Juulis viisime läbi maakondlikud koosolekud ja väikejärved eraldi, lisaks
saatsime laiali küsimustiku, kes mida soovib teha.
Kersti Oja: praegu on vastanud ainult 5-6 firmat, valdadest on vastanud Mäksa, Lohusuu ja
Saare. Räpina lubas vastata ja Meeksi ka, teistelt ei ole mingit tagasisidet.
Andri Plato: mul on nagu meelde jäänud, et tahetakse täpselt konkreetseid tegevusi
strateegias.
Urmas Pirk: jah, suhteliselt täpseid tegevusi tahetakse näha.
Teet Helm: minu ettepanek on teha navigatsiooni projekt koostöös,
Urmas Pirk: strateegiasse läheb sisse kindlasti siia ettekasvatamine. Siig ise ei taastu,
teadlased on seda nüüd kinnitanud. Nii Eesti kui Vene pool peaks 100000 siiamaimu sisse
panema. KIK maksab maimu tootmise kinni.
Fjodor Plešankov: seni, kuni Peipsi on orienteerunud koha kasvatamisele, ei saa siiast enam
Peipsis asja.
Urmas Pirk: seni on toetused läinud põhiliselt lõhe ja forelli peale, miks siis meie ei võiks ka
seda võimalust kasutada ja proovida. Paneme strateegiasse sisse aga ei võtaks selleks
piirkonna rahasid.
Kersti Oja: Uuel perioodil peaks jätkama kalandusüritustega.
Teet Helm: Peipsimaa koosolekul käidi välja Peipsi regati idee, nädal aega üritusi. Juuli teine
nädalavahetus koos kalurite päeva tähistamisega, alustaks Mustveest, nädal hiljem lõpetaks
Räpinas. Kunstiüritus või kalameeste propaganda üritusi kogu nädala jooksul mööda rannikut.
Peaks olema majutusvõimalused. Meil ei ole vaja ajada supersuuri masse kokku, vaid
normaalse suurusega, et teha jõukohane hea üritus. Soojendada üles ka internetiturundus, kus
oleks värske kala osa ja kulinaaria pool
Kersti Oja: seda ei ole vist õige järgmiseks aastaks planeerida, kuna toetusi ei ole.
Teet Helm: võtame kokku ja teeme ise ära ja siis on näha, kes on huvitatud ja keda edaspidi
kaasata.
Kersti Oja: selle ettepaneku saab novembris üldkoosolekul arutlusele panna
Teet Helm : ilmajaama võrgustiku peaks viima ülepeipsiliseks
Urmas Pirk: üks vajadus on kalakohvikute kett Peipsi ääres, aga sellega on raske panna
kalureid koostööd tegema.

Margus Narusing: meie oleme kohti juurde teinud, aga seda peamiselt Tallinnas ja selle
lähiümbruses. Jõelähtme vald andis just ruumid meile, et hakkaks seal kala müüma.
Teet Helm: ja siis ongi niisugune seis, et Tallinnas süüakse Peipsi kala, aga meie oma
külalistele ütleme, et kala pole.
Taavi Vogt: Mina näen Alajõe sadama arengus kalaturgu, hoonet, mida saab rentida
kohalikele kalameestele, et turistidele kala müüa. Esimese asjana küsivad puhkekohtade
külastajad kala.
Teet Helm: Kallastel on tehtud kuivdokk ühe laeva teenindamiseks, oleks vaja teha sinna
ristraudtee ja võiks olla 5-6 kohta. Laiendada remondivõimekust.
Urmas Pirk: see on Majandusministeeriumi rida, maa on nende oma ja nendega tuleb rääkida,
et seda edasi arendataks. Strateegiasse võib selle ühe lausega sisse panna, et märku anda
sellisest vajadusest.
Urmas Pirk: majutuskohti piirkonnas on küll aga ei ole selliseid, mis majutab korraga suure
bussitäie inimesi ära. Seega panna just sellele rõhku.
Teet Helm: see on ettevõtjate küsimus ja täna väga suur probleem
Taavi Vogt: kogu sellel bussitäiel inimestel peaks olema siis üks mugavusaste kvaliteedi osas.
Teet Helm: vaja mõelda, kus need marsruudid lähevad, mis inimesel seal õhtul veel teha
oleks jne.
Andri Plato: toidukohtade osas peaks ikka kõvasti tööd tegema ja seda poolt kõvasti
arendama, teha äkki koostööd Peipsi Kogukonnaköögiga.
Urmas Pirk: selleks, et tegevusi aktiviseerid, oleks vaja, et piirkondlikud juhatuse liikmed
torgiksid tagant oma piirkonna omavalitsusi ning tuleks moodustada töögrupid, meie Kerstiga
kahekesi ei jõua kõiki tegevussuundi hallata
Päevakorrapunkt 5 Tegevussuundade töögruppide moodustamine.
Kersti oja: teeks ettepaneku kolme töögrupi moodustamiseks:
1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine ning otseturustamine;
2. Mitmekesistamine sh. kalandusega seotud turism;
3. Koelmualade ja kalavarude taastamise ning koostöö (nii siseriiklik kui rahvusvaheline).
Urmas Pirk: Põhiteemadeks uuel perioodil uued sissetuleku allikad, töökohtade loomine,
lisaväärtuste loomine, koostöö. Kuulame ära ettepanekud töögruppideks osalemiseks:
1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine ning otseturustamine: Fjodor Plešankov,
Teet Helm, Vadim Ivanov, Anatoli Filippov, Sergei Asmus, Tõnis Saariste, Mark Sumnikov,
Grigori Blinnikov.
2. Mitmekesistamine sh. kalandusega seotud turism: Andri Plato, Priit Saksing, Taavi Vogt,
Aivo Kähr, Janno Tomson, Toivo Kivi, Maivi Laar, Kristiina Ikohainen, Kadi Ploom, Oleg
Ivanov, Einar Hinno, Taavi Pirk, Dmitri Guz.
3. Koelmualade ja kalavarude taastamise ning koostöö (nii siseriiklik kui rahvusvaheline): TÜ
Eesti
Mereinstituudist
Väino
Vaino,
Keskkonnaametist
Aimar
Rakko,
Keskkonnainspektsioonist Ivar veider, Mati Kärmas väikejärvede piirkonnast, Margus
Narusing, Mihhail Guz, Vadim Ivanov, Janno Tomson
Urmas Pirk: Igas töögrupis 10-15 inimest, räägime läbi nende inimestega, kes nüüd on üles
seatud ja anname liikmetele teada, kes veel kuskil grupis osaleda soovib.

OTSUS: moodustada ja kutsuda kokku tegevussuundade töörühmad.

Päevakorrapunkt 6. Muud küsimused.
Muid küsimusi ei olnud.
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