MTÜ PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU
Rajal

29. november 2011.a.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku protokoll nr 16.

Koosolek algas kell 14.00
Koosolek lõppes kell 14.55
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
U. Pirk: Koosoleku alguseks on välja antud 115 mandaati 222-st. Koosolekust võtab osa 32
liiget ja on esitatud 72 volitust. Lisandus üks liige, kuna inimliku eksimuse tõttu oli
nimekirjast välja jäänud OÜ Järvetähe. Kuna keegi lahkujatest võttis kaasa Evemari ja Luua
Grupi volitused, helistasin Mati Evertile ja ta lubas uued volitused saata ja kinnitas oma
esindatust.
Et koosolek läbi viia, on vaja kinnitada päevakord.
Päevakord:
1. 2012.a. töögraafiku kinnitamine.
2. 2012.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine.
3. Informatsioon.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord järgnevalt:
1.
2012.a. töögraafiku kinnitamine.
2.
2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine.
3.
Informatsioon.
Poolt 115, vastu 0, erapooletud 0
U. Pirk: Kuna tegemist on hääletamisega, tuleb valida häältelugemiskomisjon.
Ettepanek: komisjoni valida Alo Vadi ja Toivo Kivi.
OTSUSTATI: Valida häältelugemiskomisjon esitatud koosseisus.
Poolt 115, vastu 0, erapooletud 0
U. Pirk: Kuna meie seltskonnas on täna tekitatud vahepeal kaos, siis nüüd on kõik korras.
Esimeselt koosolekult lahkus kolm inimest, kellest üks oli mandaatkomisjonis ja tekitas osade
liikmete mitteregistreerimisega ja ka enda mittearvestamisega segadust. Siiski on meeldiv
tõdeda, et mõned hilinejad ja teised järgikutsutud on meie arvu tõstnud, mis lubab
tegevusgrupil projektitoetusi jagada ka järgmisel aastal. Kvoorumi jaoks on vaja 112 häält,
kohal on 115 häält ja isegi, kui mitte arvestada kahte ärandatud volitust, on koosolek
otsustusvõimeline.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1
2012.a. töögraafiku kinnitamine.
Urmas Pirgi ettekanne 2012 .a. töögraafikust (Lisa 1). Esitatud on projektitoetuste vastuvõtmise
töögraafik.
2012. aastal toimub viimane üldkoosolek 04.12. Me ei saa enne rakenduskava 2013. aastaks vastu
võtta, kui projektitoetuste otsustele on vastus saadud, seega on vajalik ka neljas üldkoosolek, nii 2013.
a. rakenduskava, kui arvatavasti ka strateegia muudatuste vastuvõtmiseks.
Kalendrid täiendatud töögraafikutega trükime ning jagame teile kätte aasta alguses, peale kohalikelt
omavalitsutelt andmete saamist, kus on kõik üritused sees, nii tegevusgrupi, omavalitsute kui ka MTÜde planeeritavad üritused.
Ettepanek: kinnitada 2012.a. töögraafik.
OTSUS: kinnitada 2012.a töögraafik
Poolt: 115, vastu 0, erapooletuid 0

PÄEVAKORRAPUNKT NR.2
2012.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine
Kersti Oja ettekanne: Tutvustas 2012.a. rakenduskava, projektitoetuste ja tegevusgrupi eelarvet 2012.a
(Lisa 2). Antud tabelites on toodud nii projektide eelarve kui ka tegevusgrupi eelarve, see tabel on ka
kodulehel üleval. Kindlasti vajab selgitamist, et tegevusgrupi eelarve, mille üldkoosolek kinnitab, on
suurendatud analoogselt eelmisele aastale 55%-lt 75%-le strateegia koostamise eelarvest e. 62313,86
euroni ning suurendamist tehakse projektide elluviimiseks määratud toetussumma arvelt.
Toetussummasid vähendatakse järgnevalt:
Sadamad: vähendamine 9970 €
Otseturustamine: vähendamine 1163 €
Turism: vähendamine 4154 €
Mitmekesistamine: vähendamine 665 €
Koolitus: vähendamine 665 €
Kas on küsimusi projektitoetuste ja tegevusgrupi eelarvete kohta?
Küsimusi ei olnud.
U. Pirk: Eelmiste aastate projektitoetuste jäägid kandusid järgnevasse aastasse, sel aastal oleks 970
eurot jääki jäänud, kuid Kallaste Rand OÜ kirjutas projekti, millest loobus peale hindamiskomisjoni ja
jäägi summa suurenes. Seda summat on lootus kasutada 2013.a, kuid see pole veel päris kindel.
Seepärast kirjutage projekte vastavalt vajadusele, aga mitte selleks, et teised toetust ei saaks.
K. Oja: järgmise aasta rakenduskava jaoks võtsime ka liikmete nimekirja kokku. Kokku on liikmeid
222, neist kalandusettevõtjaid 158, ettevõtteid väljaspoolt kalandussektorit 25, mittetulundusühinguid
24 ja kohalikke omavalitsusi 15.

U. Pirk: rakenduskava esitamisel peavad kõigi liikmete allkirjad all olema tunnistamaks oma
liikmelisust. Rakenduskava võetakse vastu üldkoosolekul. Rakenduskava nimekirjas allkiri tähendab
ainult oma liikmelisese kinnitamist.. Kes ei allkirjasta need ei tunnista ka oma liikmelisust.
T.Kivi: Tuleb kindel olla, vaja on kaks tunnistajat, kes kinnitavad et nad keeldusid allkirjastamast.
F. Plesankov: Kui ei kirjutata alla, siis tuleb teine kord minna koos tunnistajatega, kes kinnitavad et
keeldutakse allkirjastamisest.
U. Pirk: Konsulteerisin selles osas ka PRIA-ga, kedagi ei saa sundida liikmeks olemisel.
Ettepanek: kinnitada 2012.a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve.
OTSUSTATI: Kinnitada 2012.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve.
Poolt 115, Vastu 0, Erapooletuid 0

PÄEVAKORRAPUNKT NR.3
Informatsioon.
Kersti Oja tutvustas projektitaotluste menetlemise korda. Antud kord on saadaval ka PKAK kodulehel.
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

T. Kivi: teen ettepaneku moodustada täiesti uus nimekiri kuhu iga kella 14.00 algusega koosolekul
viibija märgib oma nime, häälte arvu ja allkirja. Koosolekusaalis lastakse ringi käia paberilehed, kuhu
iga osaleja saab teha enda kohta vastavad kanded.
U. Pirk: konsulteerisin juristiga praegu, kui on teistkordselt üldkoosolek kokku kutsutud, siis kehtib
see, et kohalolijatest 50 % peab hääletama. Kuigi meil vastuolulisusi otsuste osas ei ole, siis paluks
siiski ennast uuesti registreerida.
Ettepanek: Uuesti registreeruda 29.11.2011.a. kella 14.00 koosolekule.
OTSUSTATI: Uuesti registreeruda.
Poolt 115, vastu 0, erapooletuid 0

Koosoleku juhataja

Protokollija

Urmas Pirk

Piret Kool

Lisa 1.
2012. aasta töögraafik
I taotlusvoor

6.-13.01.
8.-10.02.
21.02.
1.03.

- taotluste vastuvõtmine
- hindamiskomisjonid
- juhatus
- üldkoosolek

II taotlusvoor

23.-30.03.
2.- 4.05.
15.05.
31.05.

- taotluste vastuvõtmine
- hindamiskomisjonid
- juhatus
- üldkoosolek

III taotlusvoor

31.08.-7.09.
8.10. – 11-10.
23.10.
6.11.

- taotluste vastuvõtmine
- hindamiskomisjonid
- juhatus
- üldkoosolek

4.12.

- üldkoosolek, rakenduskava kinnitamine

Lisa 2.
Projektitoetuste eelarve 2012
2012. eelarve

Sadamad

Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Tartumaa
Põlvamaa
KOKKU
Tegevus-grupi
eelarvesse

120104
133304
133974
0
387382
9970

Otseturustamine
14012
16331
15630
51190
97163
1163

Turism
50043
66596
55823
68589
241051
4154

Mitmekesistamine
11007
12401
16166
25631
65205
665

Koolitus
5007
6401
1698
10136
23242
665

Kokku
2012
200173
235034
223290
155546
814043
16617
830660

Tegevusgrupi eelarve 2012
Kulukoht
PERSONALIKULUD
1.1.1
ÜLDKULU 1.1.2.
BÜROOKULUD 1.1.3
TEAVITUSKULU 1.1.4.
Ekspertkulud 1.2.1.
Koolituskulu 1.2.2.
Välisreisid 1.3.1.
Reserv
KOKKU

EKF

PKAK
45486
11792
915
1537
1280
152
1152

62314,00

KOKKU

156
973
1219
1766
2193
120
6427,00

45486
11948
1888
2756
3046
2345
1152
120
68741,00

