Väljavõte
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate kogu
Juhatuse koosoleku protokoll
Kasepääl,

21.veebruar 2012.a.

Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.30
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Urmas Pirk, Priit Saksing, Jüri Morozov, Margus
Narusing, Teet Helm ning Fjodor Plešankov ja PKAK tegevjuht Kersti Oja. Puudus juhatuse
liige Paul Kärberg.
Koosoleku päevakord:
1.Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine
2. Üle 63911,66 euroste projektide läbivaatamine
3. Uute liikmete vastuvõtt
4.Liikmete nimekirja korrastamine
5.MTÜ Lohusuu Rand Sadam ja Alajõe Ranna Sadama Ühingu küsimuse arutelu.
6.Ülevaade Peipsimaa koosolekust 31.01.12
7.Üldkoosoleku läbiviimine
Päevakorrapunkt 1.
Alla 63911,66 euroste projektide läbivaatamine ja kinnitamine.
U. Pirk: alustame kõigepealt projektide läbivaatamisega, Kersti tegi meile tabelid, kust me
saame neid projekte lähemalt vaadata (Lisa 1).
Ühisprojektid:
1.MTÜ Peipsi Ühendus, „ Kalandusüritused Peipsi piirkonnas 2012.a“.
P. Saksing: taotluses on nii ees- kui perekonnanimeks märgitud ka Toivo, miks
hindamiskomisjon ei märganud seda näpuviga, samuti on ta vahepeal olnud riiulifirma.
U. Pirk: riiulifirma ei ole nad kunagi olnud.
P. Saksing: nad ei tegutsenud vahepeal aastaid.
U. Pirk: see pole tõsi, ja meilt võivad ka need ettevõtted ja ühendused raha küsida, kes on
alles loodud ja pole üldse tegutsenud.
J. Morozov: need on meie kõigi ühisüritused, mis on mõeldud meie kõigi jaoks ja nemad on
lihtsalt esitajad.
F. Plešankov: tuleb ikka toetada neid üritusi.

Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
2. MTÜ Peipsimaa Turism, „Kogemused tegevuseks Peipsimaal“.
K. Oja: 20000 Peipsimaa turismikaarti antakse välja selle projekti raames ja käiakse
Saksamaal õppereisil.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
3. Peipsi Kalurite Ühing, „Peipsi piirkonna kalandussektori inimeste projektikoolitus“
K. Oja: üks probleem tekkis, kuna koolituse rahasid on Tartumaal vähem kui teistel
maakondadel, puudu jääb 1548,55 eurot, kas võtta järgmise aasta Tartumaa koolitusrahade alt
või selle aasta sadamarahade alt, kus jääb natuke raha üle.
U. Pirk: projekti eesmärk on õpetada lihtkalureid projekte kirjutama
J. Morozov: kalamehi on vaja harida, et nad saaksid üldse aru, millega tegu on
U. Pirk: Ilmselt ümberjagamiste tõttu on see miinus tekkinud. Kui võtame sadamate alt siis
järgmine aasta kantakse see sadamate alla tagasi. Mina aga teen ettepaneku võtta järgmise
aasta koolitusrahade alt, sest et äkki keegi veel tahab sadamale midagi taotleda.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks, Tartumaal puudu jääv summa
arvestada maha järgmise aasta Tartumaa koolituse projektitoetuse summadest.
Ida- Virumaa projektid:
4. OÜ Peipus „Seadmete ostmine kala otseturustamiseks“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada see PRIA-le rahastamiseks.
5. FIE Andrei Eero „Kaluri majandustegevuse mitmekesistamise II etapp“
K. Oja: sooviti osta põllumajandusmasinaid
Otsus: kinnitada projekt ja esitada see PRIA-le rahastamiseks.
6. Fie Apollinari Gorsanov „Kaluri majandustegevuse mitmekesistamine“
K. Oja: Kuna tegemist on purgimisteenusega, siis hindamiskomisjon esitas tingimuse, et
projekt vajab PRIA-le esitamise ajaks täiendusena eellepingut vastavat luba omava
jäätmekäitlusfirmaga.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks, kui täidavad hindamiskomisjoni
tingimuse.
7. MTÜ Rannapungerja Sadam „Kalaturismi arendamine Rannapungerja ja Lohusuu
piirkonnas“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
8. MTÜ Alajõe Ranna Sadama Ühing „Alajõe puhkemaja II etapp“
K. Oja: kuna Ida-Virumaa turismi telje all toetusrahasid ei jagu mõlema turismiprojekti
täielikuks rahastamiseks, siis hindamiskomisjon tegi ettepaneku antud projekti, kui vähem
punkte saanud projekti, toetussummat vähendada 14545,19 EUR võrra.
T. Helm: kas nad saavad siis oma projekti ellu viidud?

U. Pirk: I etapp maksis üle 70 000 euro, sellest ei ole midagi veel tehtud, maja on ise väike ja
eelnevatel aastatel tehtud ekspertiis näitas, et tegelikult oleks maja saanud ehitada valmis I
etapi rahadega, seega peaks nad ka vähendatud eelarvega suutma maja valmis ehitada.
Otsus: toetada hindamiskomisjoni ettepanekut. Kinnitada (toetuse eelarve vähendamine
14545,19 EUR võrra).
Jõgevamaa projektid:
9.OÜ Katroni „Kiirkülmutuskamber“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
10. OÜ Omedu Rand „Omedu külmhoone renoveerimise II etapp“.
K. Oja: kuna Jõgevamaa otseturustamise telje all toetusrahasid ei jagu mõlema projekti
täielikuks rahastamiseks, siis hindamiskomisjon tegi ettepaneku antud projekti, kui vähem
punkte saanud projekti, toetussummat vähendada 8400 EUR võrra.
F. Plesankov: Kas OÜ Omedu Rand on mikroettevõte?
K. Oja: ka hindamiskomisjonil tekkis see küsimus, seega seadis hindamiskomisjon tingimuse,
et projektile tuleb esitada hooajaliste töötajate 2011. a tööajatabelid vastavalt ettevõttes
töötatud ajale ja püügipäevikutele, kuna on kahtlus et OÜ Omedu Rand ei ole mikroettevõte.
T. Helm: siin on vaja anda siis pikendusaega, kuni vastavad dokumendid on esitatud ja
hindamiskomisjoni tingimused on täidetud.
K. Oja: aega antakse märtsi keskpaigani, siis jõuab veel PRIA-le projektid esitada õigel ajal.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks, kui täidavad hindamiskomisjoni
tingimuse, toetussummat vähendada 8400 EUR võrra.
11. Sassukvere Sadam „Kalandusega seotud turismi esmaste tegevuste väljaarendamine
Sassukvere sadamas“
Otsus: kinnitada projekt, toetussummat vähendada 3439,24 EUR võrra.
12. Kalameister OÜ „Turistide teenindamiseks Kase kinnistu paadisadama ehitamine“
Otsus: kinnitada projekt, toetussummat vähendada 3757,32 EUR võrra.
Põlvamaa projektid:
13. Räpina Vallavalitsus „Võõpsu sadamaala korrastamise I etapp“.
K. Oja: Selle projekti juures jäi maaomandi küsimus hindamiskomisjonile segaseks, see
selgitus tuleb projektile lisada hiljemalt märtsi keskpaigaks.
T. Helm: maaomandi küsimus on praegu menetluses, käib maa taotlemine
munitsipaalomandisse.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks, kui täidetakse hindamiskomisjoni
tingimus.
Tartumaa projektid:

14. OÜ Empreste „Jäämasina ostmine“
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.
15. Kallaste Rand OÜ „Kalamüügikioki soetamine“
K. Oja: kuna Tartumaa otseturustamise telje all toetusrahasid ei jagu mõlema projekti
täielikuks rahastamiseks, siis hindamiskomisjon tegi ettepaneku antud projekti, kui vähem
punkte saanud projekti, toetussummat vähendada 3552 EUR võrra. Hindamiskomisjonil
seadis ka tingimuse, et projektile tuleb esitada hooajaliste töötajate 2011. a tööajatabelid
vastavalt ettevõttes töötatud ajale ja püügipäevikutele, kuna on kahtlus et OÜ Kallaste Rand ei
ole mikroettevõte.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks, kui täidavad hindamiskomisjoni
tingimuse, toetussummat vähendada 3552 EUR võrra.
16.Peipsile OÜ „Kalaturistidele mõeldud puhkemaja II korruse osaline väljaehitamine“.
Otsus: kinnitada projekt ja esitada PRIA-le rahastamiseks.

Päevakorrapunkt 2.
Üle 63911,66 euroste projektide läbivaatamine (Lisa 2).
1. MTÜ Lohusuu Rand Sadam „Kalasadama kai rekonstrueerimise II etapp“
K. Oja: Hindamiskomisjon tegi ettepaneku, et projekti rahastus on ülepaisutatud, täna saabus
arvamus hinnapakkumise kohta, kus selgitati, et hinnapakkumised vastavad reaalsusele.
U. Pirk: Kai jooksva meetri hind on tõusnud võrreldes I etapiga 1/3 võrra. Hindamiskonisjoni
liikmed tegid arvestuse, sama ehitusstiili puhul oli näiteks Varnja kai ehitus ca 2 korda
odavam kui antud projektis välja pakutud. Hindamiskomisjon pakkus välja et vähendada 30 %
rahastamist või ehitada kaid pikemalt 30 %.
F. Plesankov: teen ettepaneku nõustuda komisjoni otsusega.
Otsus: Nõustuda hindamiskomisjoni otsusega. Projekt läheb kinnitamisele üldkoosolekul
01.03.2012.
Jõgevamaa projektid:
K. Oja: Jõgevamaal küsiti toetust kolme sadama ehitamiseks.
U. Pirk: MTÜ Dimaril on betoonist kai sisse kukkunud, Sassukvere sadamal on käsil
lõpetamine, Omedu Ranna Sadama Ühingul on puidust kai sisse kukkunud, kuid neil olemas
korralik betoonkai. MTÜ Dimari projektis tuli kai jooksva meetri hinnaks (koos kai
varustusega) 1737 eurot ja Omedu Ranna Sadama Ühingu projektis oli kai jooksva meetri
hinnaks (kai varustuseta) 2713 eurot.
3. MTÜ Dimari „Omedu paadisadama rekonstrueerimine“
Otsus: Projekt läheb kinnitamisele üldkoosolekul 01.03.2012.
4. MTÜ Sassukvere Sadam „Sassukvere sadama III etapp“

K. Oja: toetuse eelarvest ei jätku raha projekti täielikuks rahastamiseks, puudu jääb 267 EUR
Otsus: Projekt läheb kinnitamisele üldkoosolekul 01.03.2012. Toetuse vähendamine 267
EUR võrra.

Tartumaa:
6.MTÜ Varnja Sadam „Varnja sadama ja -hoone II järjekorra ehitamine“
Otsus: Projekt läheb kinnitamisele üldkoosolekul 01.03.2012
Päevakorrapunkt 3.
Uute liikmete vastuvõtt
K. Oja: FIE Aleksei Orlov, MTÜ Dimari esitasid 2011.a. lõpus avalduse liikmeks astumise
kohta.
Otsus: Võtta vastu FIE Aleksei Orlov, MTÜ Dimari
Päevakorrapunkt 4.
Liikmete nimekirja korrastamine
K. Oja: võlglaste nimekiri vähenes märgatavalt peale seda, kui riputasime üles võlglaste
nimekirja kodulehele.
K. Oja: põhikiri näeb ette et tuleb välja saata hoiatuskirjad väljaarvamise kohta, kui kolme
kuu jooksul pole liikmemaks tasutud.
U. Pirk: ettepanek, et kui ei ole järgmiseks juhatuseks võlg likvideeritud, siis järgmises
juhatuses otsustada nende väljaarvamine
OTSUS: Järgmises juhatuses otsustada võlglaste väljaarvamine.
Päevakorrapunkt 5.
MTÜ Lohusuu Rand Sadam ja Alajõe Ranna Sadama Ühingu küsimuse arutelu.
K. Oja: PRIA seisukoht on see, et kui MTÜ-d, kes on sadamate renoveerimiseks raha saanud
meetme 4.1. alt, uusi liikmeid vastu ei võta, võib hakata neilt projektirahasid tagasi küsima,
sest see on EKF määruse rikkumine.
T. Helm: vägisi liikmeksvõtmisest/astumisest ei tule ka midagi head välja
U. Pirk: sadama omanikega tuleb kokku saada ja ka nendega kellel sadama võimalust ei ole,
riik paneb lossimise jms hinnad paika, aga meie peame siin enne need asjad omavahel kokku
leppima.
F. Plesankov: kui kõiki vastu võtta, hakatakse sadamaid reostama, õlid, prügi jms. Sildumis-ja
lossimismaksu ei taha keegi maksta ja kui maksavad, siis arvavad et nad võivad oma prügi
sadamasse jätta.
K. Oja: see on kindlasti probleem, aga kui raha on taotletud meie määruse alusel, siis tuleb ka
selle määruse tingimusi täita ja liikmeks saada soovijaid lihtsalt ignoreerida ei saa.

U. Pirk: ministriga kohtumisest jäi jutt , et me peame siin omavahel kokku leppima nii
hindade suhtes kui ka muud tingimused ja siis riik kinnitab maksimummäärad nt lossimisele
sadamates.
Otsus: osapooled tuleb kokku võtta ja tingimused nii liikmeksastumise kohta, kui ka muud
tingimused, nt rahalised kohustused, peavad saama kokku lepitud.
Päevakorrapunkt 6.
Ülevaade Peipsimaa koosolekust 31.01.2012
K. Oja tutvustas 31. jaanuaril toimunud Peipsimaa turismi kokkusaamist.
Päevakorrapunkt 7.
Üldkoosoleku läbiviimine
Üldkoosolek toimub 01. märtsil 2012.a. kl 13.00 Kasepää rahvamajas.
K. Oja: Kaisa Tammoja Põlvamaa hindamiskomisjonist esitas avalduse, et tal ei ole enam
võimalust osaleda hindamiskomisjonide töös.
U. Pirk: palun Põlvamaa esindajal Teet Helmil teada anda üldkoosoleku ajaks, keda pakkuda
uueks Põlvamaa hindamiskomisjoni liikmeks.
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool

Juhatuse liikmed:

