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Ühingul on 138 liiget, koosolekule registreeritud on 92 liiget.
Kokku on koosolekul osalejaid koos külalistega 35.
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. 2015. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ülevaatamine
2. 2009-2014. aastate rakenduskava tegevusgrupi eelarve jääkide ülevaatamine ja vajadusel
muutmine
3. 2015. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve kinnitamine
4. 2015. a tegevuskava tutvustamine
5. Peipsi Kalanduspiirkonna strateegia 2014-2020 koostamisest
6. Jooksvad küsimused
Urmas Pirk: Jooksvate küsimuste all soovib Tartu Ülikool läbi viia kalameestele
kalandusmeedia- ja infokanalite teemaliese ankeetküsitluse. Kas kõik on päevakorraga nõus?
Vastuväiteid ei olnud.
Otsus: kinnitada päevakord ühehäälselt
PÄEVAKORRAPUNKT 1. 2015. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve ülevaatamine
Kersti Oja teeb rakenduskava tegevusgrupi eelarve tutvustuse:
PKAK nimekirjas 138 liiget, neist 85 kalandusettevõtet, 12 ettevõtet väljastpoolt
kalandussektorit, 22 MTÜ-d ja 19 KOV-i. Tegevusgrupi eelarve on koostatud I poolaasta
kohta, kuna praegu ei ole kindel, mis täpselt hakkab toimuma järgmisel poolaastal. Praeguse
määruse järgi toimetame edasi 30. juunini 2015. aastal.
Rakenduskava
2015
tegevusgrupi eelarve
Kulukoht
EKF
PKAK
KOKKU
19100,56
19100,56
PERSONALIKULUD 1.1.1
3747,86 403,83
4151,69
ÜLDKULU 1.1.2.
132,00
132,00
BÜROOKULUD 1.1.3
TEAVITUSKULU 1.1.4.
Ekspertkulud 1.2.1.
200,00
200,00
Koolituskulu 1.2.2.
Välisreisid 1.3.1.
KOKKU
22848,42 735,83
23584,25
Kogu tegevusgrupi eelarve koos EKF jääkide ja MES laenu tagasimaksmisega oleks
järgmine:

PKAK eelarve kokku 2015 I KOKKU EKF
poolaasta
2015
21210,56 19100,56
PERSONALIKULUD 1.1.1
4856,69 3747,86
ÜLDKULU 1.1.2.
134,35
BÜROOKULUD 1.1.3
288,00
TEAVITUSKULU 1.1.4.
1000,00
Ekspertkulud 1.2.1.
278,95
Koolituskulu 1.2.2.
432,00
Välisreisid 1.3.1.
5000,00
Laen
33200,55 22848,42
KOKKU

EKF jääk
2110,00
705,00
2,35
288,00
1000,00
78,95
432,00
4616,30

PKAK

403,83
132,00

200,00
5000,00
5735,83

Tegevusgrupi EKF toetus 2015.a. 22848,42 eurot, omaosalus kaetakse liikmemaksudest ja
valdade toetustest.
Kas on PKAK eelarve ja 2015 rakenduskava tegevusgrupi eelarve kohta küsimusi?
Küsimusi ei olnud.
PÄEVAKORRAPUNKT 2. 2009-2014. aastate rakenduskava tegevusgrupi eelarve
jääkide ülevaatamine ja vajadusel muutmine.
Kersti Oja: Varasemate tegutsemisaastate jooksul on meil jäänud kasutamata jääke EKF
eelarves ca. 4617 eurot.
2014. aastal jäime personalikuludega (eelarverida 1.1.1.) 1098,14 euroga miinusesse, katame
selle 2012 rakenduskava realt 1.3.1. ning lisaks 2110 eurot tuleb üle 2015 aastasse
eelarvereale 1.1.1. ridadelt 1.1.4.; 1.2.1. ja 1.3.1. 2012. ja 2013. rakenduskavadest:
2013. aasta rakenduskavast eelarverealt 1.1.4. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1.
347,73 eurot;
2013. aasta rakenduskavast eelarverealt 1.2.1. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1. 627,20
eurot;
eelarverealt 1.3.1. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1. 1082 eurot
2013. aasta
rakenduskavast ning 1151,21 eurot 2012. aasta rakenduskavast, sh 1098,14 eurot sellest 2014.
aasta rakenduskavale lisaks.
Ülejäänud jäägid jäävad samadele eelarveridadele, kus nad on tekkinud.
Kas on küsimusi eelarve jääkide kohta või nende muutmise kohta?
Küsimusi ei onud.
Ettepanek: kinnitada eelpooltoodud muudatused 2012.-2014. aasta rakenduskavades.
Hääletus: vastu 0; erapooletuid 0; poolt 92
OTSUS: kinnitada eelpooltoodud muudatused 2012.-2014. aasta rakenduskavades järgnevalt:
2013. aasta rakenduskavast eelarverealt 1.1.4. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1.
347,73 eurot;
2013. aasta rakenduskavast eelarverealt 1.2.1. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1. 627,20
eurot;
eelarverealt 1.3.1. läheb ülekandmisele eelarvereale 1.1.1. 1082 eurot
2013. aasta
rakenduskavast ning 1151,21 eurot 2012. aasta rakenduskavast, sh 1098,14 eurot sellest 2014.
aasta rakenduskavale lisaks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3. 2015. a rakenduskava tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Urmas Pirk: kuna küsimusi ega ettepanekuid 2015 aasta rakenduskava tegevusgrupi eelarve
kohta ei olnud, siis teen üldkoosolekule ettepaneku kiita see heaks ja kinnitada.
Hääletus: vastu 0, erapooletuid 0, poolt 92
OTSUS: kiita ühehäälselt heaks 2015.a. rakenduskava tegevusgrupi eelarve ja kinnitada see.

PÄEVAKORRAPUNKT 4. 2015. a tegevuskava tutvustamine
Urmas Pirk: kuna praegu on paljud asjad tuleviku osas selgusetud, siis ei ole me pannud paika
ka kindlat tegevuskava. Saame vaid kokku kutsud tegevussuundade koosolekud jaanuari
lõpus. Need toimuvad siis PKAK kontoris järgnevalt:
1. Sadamate uuendamise ning kala ja järvesaaduste väärindamise ja turustamise töörühm –
27.jaanuar kell 14.00
2. Kudealade taastamise ning koostöö ja koolituse töörühm – 28.jaanuar kell 13.00
3. Mitmekesistamise ning sotsiaalse heaolu ja kultuuriväärtuste edendamise töörühm –
29.jaanuar kell 13.00
Kõik huvilised on oodatud!
Kersti Oja: info on üleval ka meie kodulehel ja saadan ka meeldetuletuseks e-maili liikmetele.
PÄEVAKORRAPUNKT 5. Peipsi Kalanduspiirkonna strateegia 2014-2020 koostamisest
Urmas Pirk: 7. jaanuaril saime uue määruse eelnõu, millega hakkame edasi töötama.
Vaatasime selle ka juhatusega läbi ja saatsime eelmisel nädalal oma ettepanekud ja
kommentaarid ministeeriumile. Kahjuks on tegu praegu mitteavaliku dokumendiga ja seega
praegu seda teile siin otseselt tutvustada ei saa.
Kersti Oja: üldjoontes jäävad paljud asjad sarnaseks eelmise perioodiga, on lisandunud üks
uus tegevussuund, mille kohta palusime täpsustavat infot.
Aivo Kähr: kas sadamate süvendamine on sees? Kindlasti peaks olema ka sadamate
sissesõiduteede süvendamine abikõlbulik ühe korra perioodi jooksul. Ning kui eelmisel
perioodil oli ainult otseturustamise tegevused lubatud väljaspool piirkonda, kas seekord on
samuti?
Kersti Oja: praeguse seisuga küll.
Aivo Kähr: tegelikult võiks ju ka mitmekesistamise tegevussuuna juures teenuse osutamisel
tegevused lubatud olla väljaspool piirkonda.
Kersti Oja: teeme vastava ettepaneku.
Aivo Kähr: samuti oli eelmisel perioodil sadamate uuendamise tegevussuunas nõue, et
projekti objekt peab olema kasutuses õiguspäraselt vähemalt 15 aastat. Kaide ja hoonete puhul
on see õigustatud, aga sadamas kasutavate seadmete, nt tõstukid või pumbamehhanismid,
puhul mitte, need ei pea tõenäoliselt nii kaua vastu. Seadmete puhul peaks seda tähtaega
vähendama.
Kersti Oja: teeme ka sellekohase ettepaneku.
Urmas Pirk: kas on veel ettepanekuid, mida võiks uuel perioodil taotleja poolt vaadates
paremaks teha.
Ettepanekuid ei olnud
PÄEVAKORRAPUNKT 6. Jooksvad küsimused
Kersti Oja: kuna küsitluse läbiviija on saatnud vahepeal sõnumi, et ta ei saa täna meiega
ühineda, siis seda ei toimu.
Urmas Pirk: kas on kellelgi küsimusi?
Küsimusi ei olnud.
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