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Antud revisjoniakt on koostatud 18.05.2015. a toimunud revisjonikomisjoni koosoleku 

protokolli alusel, mis kuulub lisana käesoleva akti juurde (lisa 1). 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) moodustati 28. mai 2008.a. 

lähtuvalt Põllumajandusministri määrusest 24. aprillist 2008.a. nr 38 „“Euroopa 

kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1. “Kalanduspiirkondade säästva areng“ 

raames.  

 

PKAK liikmeskond on 31.12.2014 seisuga nendest 94 kalandusettevõtjat, 13 ettevõtjat 

väljastpoolt kalandussektorit, 23 mittetulundusühingut ja 19 kohalikku omavalitsust.  

2014. aastal on suureneud liikmeskond 4 liikme võrra (välja on arvatud 2 äriregistrist 

kustutatud liiget, sisse on astunud 6 uut liiget). 

PKAK on 2014. aastal pidanud 2 üldkoosolekut. 

PKAK juhatus oli kuni 20.05.2014. a toimunud juhatuse koosolekuni 5 liikmeline, sealt edasi 

7 liikmeline. PKAK juhatuses on esindajaid kõigist neljast maakonnast, kalandusettevõtjaid 

esindab kaks liiget, kalurite ühinguid kaks liiget ning kohalikike omavalitsusi kolm liiget. 

Juhatus on pidanud 5 koosolekut, sh üks neist digitaalselt. PKAK-is töötab 4 töötajat 

(juhatuse esimees – käsunduslepingu alusel, tegevjuht – töölepingu alusel ja meetme 

koordinaator – töölepingu alusel, koristaja – töölepingu alusel). 

 

PKAK kontor asub Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa.  

Raamatupidamist ostetakse sisse teenusena osaühingult Rimester. 

PKAK peamised rahalised vahendid tulevad EKF meede 4.1 vahenditest ja liikmemaksudest. 

2014. aastal toetasid PKAK tegevust ka kohalikud omavalitsused – Kasepää vald, Räpina 

vald, Alajõe vald, Palamuse vald, Värska vald, Alatskivi vald ja Saare vald ning Põlvamaa 

Omavalitsuste Liit. 

PKAK raha hoitakse arvelduskontol SEB pangas ja seisuga 31.12.2014. a oli arvelduskontol 

4942 EUR. 



 

Liikmemaksude kohta peetakse arvestust isikute lõikes. Arvestus annab ülevaate maksude 

laekumisest ja maksuvõlgadest. 2014. aasta lõpuks oli kliendivõlgnevusi 4290,90 eurot. 

PKAK esitab tehtud ja tasutud kulutuste kohta aruande PRIA-le. 

 

2014. a tulem oli positiivne, 1750 EUR. Netovara oli 15 855 eurot. 

 

2014a. tegeles PKAK peamiselt perioodi 2015-2023 piirkonna strateegia väljatöötamisega, 

läbi viidi 11 strateegia ettevalmistamise koosolekut. Piirkonda külastasid 2014. aastal Poola ja 

Rootsi kalandustegevusgruppide esindajad, kellele tutvustati piirkonna projekte ja tegevusi. 

 

Revisjonikomisjon, tutvunud Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 2014. 

majandusaasta aruandega ja tegevusaruandega jõudis seisukohale, et: 

1. Aastaaruanne on koostatud vastavalt heale raamatupidamise tavale  

2.Tegevustes on järgitud põhikirjalisi eesmärke. 

 

OTSUS: 

1. Esitada PKAK 2014 aastaaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. 

 

 

Komisjoni esimees:  Mati Kärmas      18.05.2015 

Komisjoni liikmed:  Ülle Veider       18.05.2015 
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