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Urmas Pirk: kas päevakorra osas on ettepanekuid.
Ettepanekuid ei olnud.
OTSUS: Kinnitada päevakord.
Urmas Pirk: Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjon.
Ettepanek: Valida häältelugemiskomisjoni kolm liiget: Ülle Veider, Dmitri Klõga, Urmas
Astel.
OTSUS: valida häältelugemiskomisjon koosseisus Ülle Veider, Dmitri Klõga, Urmas Astel.
Päevakorrapunkt 1. Juhatuse otsuste tutvustamine
Urmas Pirk: Juhatus oli koos 13. mail 2014. aastal. Tutvuti majandusaasta aruandega, kuulati
revisjonikomisjoni esimehe L. Mangulsoni ettekannet, vaadati üle põhikirja muudatused,
kinnitati raamatupidamise sise-eeskirjad. Raamatupidamise sise-eeskirjadesse viidi sisse
muudatused, mis olid vajalikud, kuna osa vastavaid seadusandlusi on muutunud. Võeti vastu
ka kaks uut liiget, OÜ Villa Marika ja OÜ Vikbisnis.
Kas kellelgi on küsimusi juhatuse otsuste kohta?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunk 2. 2013.a. majandusaasta aruande tutvustamine (Lisa 1)
Tegevjuht Kersti Oja tegi lühiülevaate 2013. majandusaasta aruandest (Lisa 1)

Päevakorrapunkt 3. 2013.a. revisjonikomisjoni aruanne
Lembit Mangulson: 2010. aastast töötame 3-liikmelisena, mina ja Ülle Veider ja Tatjana
Kudina. Tatjana Kudina sain kätte ja ta oli nõus komisjoni töös osalema aga peale seda ei
vastanud ta enam telefonile. Komisjonis osales ka raamatupidaja Riina Gross. Vaatasime üle
aastaaruande ja eelmise aasta auditid. Olid mõned küsimused. Urmas Pirk kommenteeris 5000
euro suuruse laenukohustuse kohta, et see on MES-i laen tegevuskulude katmiseks, mis sai
võetud seetõttu, et PRIAlt ei olnud laekumisi, kuna tuli tagasi arveldada ettemaks, mis oli
tegevusgrupile tehtud 2009. aastal.
Samuti on nagu igal aastal liikmemaksuvõlad üleval, hetkel on võlgnevus siiski vähenenud,
raamatupidaja esitas mulle täna liikmemaksuvõlglaste nimekirja, kus on 27 võlglast.
Tutvusime, kui palju on taotletud projekte ja kui palju neist on rahastatud.
Meie töö oli seda võrra kergem, kuna 2013. aastal viidi Põllumajandusministeeriumi
tellimusel PKAK-s läbi kaks auditit ja üks uuring. Auditite osas oli ainult üks ettepanek
ülesse jäänud: soovitati viia sisse hindamiskomisjonide erapooletuse ja sõltumatuse
kinnitamise kirjalik protseduur. Suusõnaliselt toimis see ka varasemalt, st isikud, kes olid
projektidega seotud, taandasid ennast, nüüd tuleb see lihtsalt ka kirjalikult kinnitada.
Meie eelmise aasta ettepanek oli: teha ettepanek eelarve rahastuse tõstmiseks ja lootus on, et
tulevaks perioodiks määratakse ka suurem toetus tegevusgrupile.
Uuringumaterjal, millele viide on üleval ka PKAK kodulehel, annab hinnangu eelnevate
aastate tegevusele ja see on PKAK puhul positiivne.
Koostasime revisjonikomisjoni akti ja teeme ettepaneku esitada 2013.a. majandusaasta
aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 4. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek: esitada 2013. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.
Hääletus: poolt 101; vastu 0; erapooletuid 0
OTSUS: kinnitada 2013.a majandusaasta aruanne
Päevakorrapunkt 5. PKAK põhikirja muudatuste kinnitamine (Lisa 2)
Tegevjuht Kersti Oja teeb ettekande põhikirja tulevatest muudatustest: meetme määruse
muudatuste tõttu tuli sisse viia ka vastavad muudatused põhikirja, et ühingu tegevust ei
lõpetata enne 30. juunit 2015. aasta, ühingu tegevuspiirkonda lisasime Luunja valla, rahalised
summad muutsime kroonidest eurodeks. Uuel perioodil muutub niikuinii määrus, mille alusel
töötame, siis peab põhikirja uuesti üle vaatama. Kas praeguste muudatuste kohta küsimusi on?
Küsimusi ei olnud.
Ettepanek: esitada põhikirja muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.
Hääletus: poolt 101; vastu 0; erapooletuid 0
OTSUS: kinnitada PKAK põhikirja muudatused.
Päevakorrapunkt 6. Juhatuse valimine
Kersti Oja: Praegune juhatus on oma tööga toime tulnud. Juhatuse koosolekul andsid ka kõik
praegused juhatuse liikmed oma nõusoleku, et nad on nõus jätkama edaspidi PKAK juhatuse
töös. Aga kuna juhatus on praeguseks vähenenud 5 liikmeliseks, siis leidsime, et uus juhatus
võiks siiski jätkata 7 liikmelisena. Jüri Morozovi ettepanek oli enne Riigikogusse suundumist
valida Andri Plato juhatuse liikmeks kui Saare valla ja Jõgevamaa esindaja. Teine pakkumine
on tulnud Ida-Virumaa ettevõtjate poolt valida juhatuse liikmeks Taavi Vogt.

Kõik kandidaadid on andnud ka kirjaliku nõusoleku juhatuse töös osalemiseks.
Andri Plato ja Taavi Vogt tutvustavad ennast lühidalt.
Ettepanek: valida juhatuse koosseis 7-liikmeline
Hääletus: poolt 101, vastu 0, erapooletuid 0
OTSUS: Juhatuse koosseis 7-liimeline
Ettepanekute põhjal on valitavateks juhatuse kanditaatideks: Teet Helm – Põlvamaa esindaja;
Margus Narusing – Tartumaa esindaja, kalandussektori esindaja; Fjodor Plešankov –
Tartumaa esindaja, kalandussektori esindaja; Andri Plato – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing
– Ida-Virumaa esindaja, kalandussektori esindaja; Taavi Vogt – Ida-Virumaa esindaja,
kalandussektori esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja.
Ettepanek: Hääletada juhatuse liikmekandidaadid nimekirjana.
Hääletus: poolt: 101, vastu 0, erapooletu 0
OTSUS: Hääletada juhatuse liikmekandidaadid nimekirjana
Ettepanek: Teostada avalik hääletamine
Hääletus: poolt 101, vastu 0, erapooletuid 0
OTSUS: Teostada avalik hääletamine
Ettepanek: Kinnitada juhatus koosseisus: Teet Helm – Põlvamaa esindaja; Margus Narusing –
Tartumaa esindaja, kalandussektori esindaja; Fjodor Plešankov – Tartumaa esindaja,
kalandussektori esindaja; Andri Plato – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing – Ida-Virumaa
esindaja, kalandussektori esindaja; Taavi Vogt – Ida-Virumaa esindaja, kalandussektori
esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja.
Hääletus: poolt 101, Vastu 0, Erapooletuid 0
OTSUS: Kinnitada juhatus koosseisus: Teet Helm – Põlvamaa esindaja; Margus Narusing –
Tartumaa esindaja, kalandussektori esindaja; Fjodor Plešankov – Tartumaa esindaja,
kalandussektori esindaja; Andri Plato – Jõgevamaa esindaja, Priit Saksing – Ida-Virumaa
esindaja, kalandussektori esindaja; Taavi Vogt – Ida-Virumaa esindaja, kalandussektori
esindaja, Urmas Pirk – kalandussektori esindaja.
Päevakorrapunkt 7. Revisjonikomisjoni valimine
Urmas Pirk: Revisjonikomisjonis on nõus jätkama oma tööd Lembit Mangulson ja Ülle
Veider, kuna Tatjana Kudina pole revisjonikomisjoni töös viimastel aastatel osalenud, tuleks
tema asemel valida sinna uus liige. Kas kellelgi on ettepanekuid?
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni Lembit Mangulson, Ülle Veider ja Mati Kärmas.
Hääletus: poolt 100, vastu 0, erapooletuid 1
OTSUS: Valida revisjonikomisjoni Lembit Mangulson, Ülle Veider ja Mati Kärmas.
Päevakorrapunkt 8. Peipsi Kalanduspiirkonna 2014-2020 perioodi arutelu
Urmas Pirk: Viimasel kohtumisel Põllumajandusministeeriumis saime uue perioodi suhtes
veidike targemaks tegevussuundade suhtes, rahastuse numbrid riikide jaoks saavad selgeks
mai lõpuks, uus strateegia peaks valmis saama aasta lõpuks. Uue strateegia puhul peame
olema täpsemad tulemuste ennustamisel, kõigi püstitatud eesmärkide täitmisel peab
arvestama, et tulemused oleksid mõõdetavad. Tõenäoliselt hakkame kokku kutsuma

piirkondlikke ümarlaudasid juulikuus. Kindlasti teeme eraldi ümarlaua väikejärvede
piirkonnale, sest nende piirkond on natuke erinev kui suure järve ääres.
Andri Plato: äkki peaks turismiettevõtjatele saatma mingid suunised, et nad hakkaksid juba
enne ümarlaudade kokkusaamist mõtlema asjade üle järele, mida nad 2020. aastaks saavutada
tahavad?
Kersti Oja: plaanis oli saata välja küsimustikud nii turismi- kui kalandusettevõtjatele, samuti
omavalitsustele. Üldjoontes jäävad tegevussuunad uuel perioodil samaks, sadamate puhul
enam sellist “betooni valamist“ enam tõenäoliselt ei tule, aga tegevussuund jääb alles. Suur
rõhk kalandussektori tegevuste mitmekesistamisele ja töökohtade loomisele. Samuti väga suur
rõhk nii riigisisesele kui riikidevahelisele koostööle. Uue asjana tuleb juurde koelmukohtade
taastamine.
Kas kellelgi on veel küsimusi?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunkt 9. Jooksvad küsimused
Urmas Pirk kas on jooksvaid küsimusi?
Jooksvaid küsimusi ei olnud.
Urmas Pirk. Sellega loen koosoleku lõppenuks.
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