Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
Juhatuse koosolek 13.04.2011.a.
Koosolek algas kell 15.00
Koosoleku lõppes kell 17.30
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees – Urmas Pirk, Peipsi
Kalurite Ühingu juhatuse esimees - Priit Saksing, OÜ Latikas – Margus Narusing, Räpina
vallavanem – Teet Helm, Saare vallavanem - Jüri Morozov.
Kutsutud: tegevjuht - Andri Plato, revisjonikomisjoni esimees – Lembit Mangulson, raamatupidaja
– Riina Gross
Koosoleku juhataja: Urmas Pirk
Koosoleku protokollija: Piret Kool
PÄEVAKORD:
1. Liikmete nimekirja korrastamine, võlglaste väljaarvamine
2. Uute liikmete vastuvõtt
3. Revisjoni läbiviimine
4. Aruande valimiskoosolek
5. Aruande valimiskoosoleku päevakorra kinnitamine
6. Tegevusgrupi eelarve
7. Hindamiskomisjonide töömuudatustest
8. Lühiajalise laenu võtmine
9. Järgmise juhatuse koosoleku aeg
10. Jooksvad küsimused.
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Liikmete nimekirja korrastamine, võlglaste väljaarvamine
Andri Plato: Alevtina Dehterjova esitas avalduse sooviga PKAK liikmeskonnast välja astuda.
Liikmemaksud on maksmata : Salo –Kala Tulundusühistu, Ristipalo Kalamees TÜ, Intensive
Security OÜ.
Urmas Pirk: Millised on juhatuse seisukohad?
Teet Helm : Tuleks neile veelkord meeldetuletus teha ja juhul kui maksmist ei toimu siis
liikmeskonnast välja arvata.
OTSUS: PKAK liikmeskonnast arvata välja Alevtina Dehterjova.
OTSUS: Võtta võlglastega veelkord ühendust ja liikmemaksu mittemaksmisel järgmises juhatuses
võlglased liikmeskonnast välja arvata.
Urmas Pirk : probleemiks on et liikmed väidavad, et ei saa arveid kätte. Priit Saksingu poole on
pöördutud kirjaga, et ei ole saanud kätte liikmemaksu arveid aga PKAK juhatuse esimehelt on
saadud kiri liikmest väljaarvamise kohta juhul kui liikmemaksu ei tasuta. Kirja autorid palusid
juhatuse koosolekul antud teema üles võtta.
Riina Gross: arved on kõigile välja saadetud, võtsin kaasa ka sellekohased dokumendid, mis

tõestavad arvete saatmist.
Urmas Pirk: vastus ongi siis, et arved on kõigile välja saadetud kas e-posti või lihtkirjana. Aeg-ajalt
tuleb postiga kirju tagasi, kus peal on märge et adressaat ei asu antud aadressil. Kuna
liikmeksastumise avalduse peal ei ole paljudel märgitud e-posti, siis oleme liikmetega ühendust
võtnud ja saanud e-posti aadressi, millele arve saata.
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Uute liikmete vastuvõtt
Andri Plato : Liikmekssaamise avalduse on esitanud:
1. Fiman Prussakov FIE
2. Toivo Reinhold FIE
3. Vladimir Jakovlev FIE
4. Ivan Titko FIE
5. Dmitri Klõga
6. Aleksandr Zahhalin
7. Yury Paramonov
8. Boriss Leonov
9. Viktor Nikitin
10. Jüri Vooder
11. Valery Busmanov
12. Fibera Trade OÜ
13. Meie Rand OÜ
14. Aleksei Aksjonov
15. Oleg Telenkov
16. Vadim Ivanov
17. Oleg Ivanov
18. Peipsi Laguun
19. OÜ Dentamax
20. Urmas Pääsuke
21. Roman Nikolaev
22. Jelena Morozova
23. Sergey Ryabchikov
24. Mustvee Jahtklubi
25. Sergei Kolbassov
26. Peeter Volossov
27. Georgi Smuglin
Ettepanek: Võtta vastu 27 uut liiget
OTSUS: Võtta vastu 27 uut liiget
Nõuetele ei vastanud:
1. Vadim Perimonov - ei leidnud äriregistrist sellist isikut. Isikuga võeti ühendust ja Vadim
Perimonov saatis SMS-iga registrinumbri. Äriregister ei andnud vastet ei numbri ega ka nime järgi
otsides.
2. Sergei Zahharov - äriregistrist kustutatud
3. Semjon Šutak - maksuvõlg
4. Yury Kulev - maksuvõlg
5. Jegor Jadrin – maksuvõlg

Sergei Ratman on esitanud liikmeks astumise avalduse, kuid ta on juba liige.
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Revisjoni läbiviimine
Andri Plato: Aastaaruanne valmib mai alguses ning siis saab läbi viia ka revisjoni.
Lembit Mangulson: Revisjon viiakse läbi mai esimesel poolel ja täpsem kuupäev selgub komisjoni
liikmetega kokku leppides.
OTSUS: PKAK revisjon viiakse läbi mai esimesel poolel, peale aastaaruande valmimist.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Aruande valimiskoosolek
Teet Helm: aruande valimiskoosolek tuleks ümber nimetada üldkoosolekuks.
Urmas Pirk: Üldkoosoleku kutse tuleb avaldada 20 tööpäeva enne koosolekut aga Peipsirannik ei
ilmu sel kuul, siis tuleb rohkem raha kulutada ja avaldada üldkoosoleku kuulutused ajalehtedes
Koit, Tartu Postimees, Põhjarannik ja Vooremaa.
OTSUS: avaldada üldkoosoleku kuulutused neljas maakondlikus ajalehes.
Andri Plato: Juhatuse valimise läbiviimise korra ettapanek:
• Juhatuse liikmete arvu hääletamine
• Maakondlikel koosolekutel esitatkase igast maakonnast juhatuse liikme kandidaadid ning
kalandussektori esindaja kandidaadid juhatuse liikme kohale s.t. kokku toimuks 5 hääletamise
vooru
• Kandidaati saab esindada ainult ühele juhatuse liikme kohale
• Hääletamine on salajane, sest on isikute valimine
• Juhatuse liikmeks saab voorus enim hääli kogunud kandidaat.
Urmas Pirk: kas oleks mõeldav et maakonda esindava juhatuse liikme initsiatiivil võtaks oma
liikmed kokku ja esitaks oma esindaja(d) juhatusse?
Jüri Morozov: iga maakond võiks esitada oma kandidaadi, see tagaks selle, et see hääletus saaks
toimuma. Põhimõte on ju selles, et saaks juhtorganid valitud ja tegevus edasi minna.
Teet Helm: Samas tekib küsimus, et kui jätkub teadlik PKAK-i nn. kaaperdamine uute liikmete
toomisega ühingusse siis teen ettepaneku kaaluda uue tegevusgrupi moodutamist ja kaaluda
omavalitsustega PKAK-ist väljaastumise algatamist. Sellega kaasneb küll projektitoetuste
määramisega paus.
Urmas Pirk esitas ülevaate projektitoetuste jagunemisest.
Jüri Morozov: üldkoosolekul võiks osaleda inimene, kes räägib väga hästi vene keelt ja räägiks
venekeelsetele liikmetele lahti.
Ettepanek: Kutsuda kokku maakondlikud koosolekud juhatuse liikmete kandidaatide esitamiseks
ning viia koosolek läbi vastavalt esitatud korrale.

OTSUS : Viia juhatuse valimine läbi vastavalt ettepanekule.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Aruande valimiskoosoleku päevakorra kinnitamine
1.
2.
3.
4.

2010.a. aastaaruande kinnitamine
2010.a. revisjoni aruande kinnitamine
Juhatuse valimine
2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja projektitoetuse eelarve kinnitamine

OTSUS: kinnitada 26 mai 2011.a. üldkoosoleku päevakord.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Tegevusgrupi eelarve
A.Plato: PRIA on esitanud järelepärimised seoses 2011.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarvega s.t
vaja oleks uut üldkoosoleku kinnitust tegevusgrupi eelarve täienduste osas.
OTSUS:
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Hindamiskomisjonide töömuudatustest
Andri Plato: Hindamiskomisjonide töö lihtsustamiseks ja paremaks muutmiseks võiks hakata
rakendama Harju Kalandusühing MTÜ hindamissüsteemi, mis töötab ID kaardi või isikliku parooli
alusel. Võimalik oleks süsteemi rentimine. Kui korraga välja osta siis maksaks see ~1500€.
Renditasu oleks läbirääkimiste küsimus. Rentimisega kaasneks ka süsteemi edaspidised
edasiarendused.
OTSUS: Volitada juhatuse esimeest uurida täiendavalt võimalusi hindamissüsteemi
kasutuselevõtuks ning esitada materjalid juhatusele otsustamiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Lühiajalise laenu võtmine
Urmas Pirk: PRIA pole väljastanud tegevusgrupi eelarve kinnitamise otsust ja seoses sellega peaks
võtma lühiajalist laenu 5 000 € tegevusgrupi kuludeks kuni PRIA teeb baassumma kinnitamise
otsuse. Baassumma otsustakse lähiajal s.t mai alguses.
Ettepanek: võtta lühiajalist laenu 5000 € tagasimaksega hiljemalt 25 mai 2011.a.
OTSUS: Võtta lühiajalist laenu vastavalt ettepanekule.
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Järgmise juhatuse koosoleku aeg
OTSUS: Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 09. juuni 2011
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Jooksvad küsimused.
Andri Plato: vajalik on juhatuse otsust raamatupidamise paranduskannete tegemiseks.

Riina Gross: Aastaruande tegemisel selgus, et eelnevatel perioodide nõuded ja sihtfinatseerimine
pole kooskõlas tegeliku olukorraga.
OTSUS: Aastaaruande koostamiseks viia eelnevate perioodide nõuded ja sihtfinantseerimine
vastavusse tegeliku olukorraga.
Urmas Pirk: Viimasel Peipsimaa arendamise koosolekul jõuti otsusele, et palgatakse ühiselt
koordinaator kelle ülesandeks:
1. koostöövõrgustike toetamine, arendamine, suhtluse koordineerimine;
2. piirkonna turundus;
3. kvaliteetsete ja uute turismitoodete arendamise toetamine
Iga piirkonna tegevusgrupp panustab aastas 2100 eurot.
OTSUS: osaleda Peipsimaa ühise koordinaatori rakendamisel.
Urmas Pirk: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts pakub kahte (juhatuse esimees, tegevjuht) kohta
3. ja 4. mail Brüsselisse kalandusmessile Seafood. Osalemine maksab ~500 € osaleja kohta.
OTSUS: Lähetada PKAK-i poolt Brüsseli kalandusmessile Seafood kaks osalejat.

Juhatuse esimees:
Protokollija:
Juhatuse liikmed:

