VRKÜ juhatuse koosolek
09.11. 2011 Rakveres Rohuaia 21
algus kell 13.00
lõpp kell 15.30
Osalejad:
Juhatuse liikmed:
Hanno Nõmme
Slavik Astašenkov
Olavi Kasemaa
Jüri Kiik
Ene Ehrenpreis
Sergei Kaasik

Puudusid:
Ago Laine
Koit Oras
Ago Vilu

Ettekandja Lembo Pikkamäe
Päevakord:
1. Hindamiskomisjoni töörühma poolt hinnatud projektitaotluste pingerea läbivaatamine ja nende
rahastamise ettepaneku arutamine ja kinnitamine.
2. Alla 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamine.
3. Üle 63911,65 euro projektitaotluse rahastamise otsustamise lähetamine üldkoosolekule.
4. Meetme 4.1 1. telje- „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine“ ja telje „Kalandusega
seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine“ - eelarve summa suurendamise ja
kinnitamise ettepaneku tegemine üldkoosolekule.
5. Muudatused liikmeskonnas
6. VRKÜ juhatuse uute- ja hindamiskomisjoni asendusliikmete valimine – ettepanekute
tegemine üldkoosolekule 13.11.2011.
7. 2011 aasta rakenduskava muudatuste ettepanek üldkoosolekule.
8. 2012 aasta rakenduskava ettepanek üldkoosolekule.
9. Planeeritavad tegevused 2012 aastal
10. 2012 aasta taotlusvooru avamise arutelu.
11. Muudatustest VRKÜ projektide hindamise korras.
12. Jooksvad küsimused.
Esitatud taotluste pingerida:
Hindamiskomisjoni poolt esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek juhatusele:
2011-T2-03, FIE Sergei Gordejev – „Sergei Gordejevi kalaküla“
35,555
2011-T3-03, OÜ Kalarand
„Kalaranna puhkemaja“
34,888
2011-T1-05, Toila Vallavalitsus „Toila sadama süvendamine“
33,555
2011-T1-04, Vihula Vallavalitsus „Võsu ajaloolise muuli rekonstrueerimine“ 33,000
2011-T2-04, OÜ Vitarsis „Kalatööstuse laiendamine“
32,666
2011-T5-01, MTÜ Käsmu Lahe Kalur „Õppereis Taani“
27,666
2011-T4-04, Ero-Hansu Talu „Halumasina soetamine“
26,888
2011-T4-05, AS Landvald „Halumasina ja niiduki ostmine“
17,555
2011-T2-05, AS Landvald „Külmveoki ostmine“
15,111
Kinnitati hindamiskomisjoni poolt esitatud projektitaotluste pingerida .Hääletamiselt taandas ennast
seotud isikuna Hanno Nõmme. Nimekirja esitamise poolt hääletas 5 juhatuse liiget, vastu 0 häält,
erapooletuid 0
.

2. Alla 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsustamine.
2.1 Teiselt teljelt taotles FIE Sergei Gordejev, taotlus nr 2011-T2-03 – Sergei Gordejevi kalaküla taotletav summa 6513,00 eurot
Keskmine hinne: 35,555
Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le.
Hääletati: 6 poolt häält, vastu 0
2.2Esimeselt teljelt taotles Toila Vallavalitsus, taotlus nr 2011-T1-05 – Toila sadama süvendamine taotletav summa 56800,00 eurot
Keskmine hinne: 33,555 punkti
Juhatuse liikmed hääletasid Toila Vallavalitsuse projektitaotluse edastamise poolt üldkoosolekule
otsustamiseks: 6 poolt - häält, vastu – 0.
2.3 Viiendalt teljelt taotles MTÜ Käsmu Lahe Kalur, taotlus nr. 2011-T5-01 „Õppereis Taani“ taotletav summa 9579,90 eurot
Keskmine hinne - 27,666 punkti
Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le
Hääletati: 6 poolt häält, vastu 0.
2.4 Neljandalt teljelt taotles Ero-Hansu Talu, taotlus 2011-T4-04 Halumasina soetamine – taotletav
summa 4604,66 eurot.
Keskmine hinne: 26,888 punkti
Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le Hääletamisel ei osalenud taotleja
Hanno Nõmme.
Hääletati: 5 poolt häält, vastu 0.
2.5 Neljandalt teljelt taotles AS Landvald, taotlus 2011-T4-05 Halumasina ja niiduki ostmine –
taotletav summa 13314,00 eurot.
Keskmine hinne: 17,555 punkti
Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le.
Hääletati: 6 poolt häält, vastu 0.
2.6 Teiselt teljelt taotles AS Landvald, taotlus nr 2011-T2-05 – Külmveoki ostmine - taotletav summa
17330,00 eurot.
Keskmine hinne: 15,111
Hääletati – kes on selle poolt, et projekt saaks edastatud PRIA le.
Hääletati: 4 poolt häält, vastu 1, 1 erapooletu.
3. Üle 63911,65 euro projektitaotluste rahastamise otsuse ettepanek üldkoosolekule
Hindamiskomisjoni poolt esitatud üle 63911,65 eurot projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek
juhatusele:
2011-T3-03, OÜ Kalarand
„Kalaranna puhkemaja“
hindepunkte - 34,888
Toetus -166182,94 eurot
2011-T1-04, Vihula Vallavalitsus „Võsu ajaloolise muuli rekonstrueerimine“ hindepunkte - 33,000
Toetus -162038,43 eurot
2011-T2-04, OÜ Vitarsis „Kalatööstuse laiendamine“
hindepunkte - 32,666
Toetus -194366,12 eurot
Hääletamiselt taandas ennast Hanno Nõmme kui Võsu sadama taotlusega seotud isik. Hääletati:
Poolthääli 5, vastu 0, erapooletuid 0
Juhatus otsustas kinnitada paremusjärjestuse ja teeb ettepaneku üldkoosolekule anda toetust

projektidele, mille kohta taotletava toetuse suurus ületab 63911,65 eurot.
4. Meetme 4.1 1. telje- „Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine“ ja telje
„Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine“ - eelarve
summa suurendamise ja kinnitamise ettepaneku tegemine üldkoosolekule.
Tegevjuht esitas ülevaatliku projektide rahastamise eelarve (protokolli lisa1EKF meede 4.1 projektide
elluviimiseks antava toetuse kasutamine 2011 EUR) 2010. aasta jäägi ja 2011. aasta esitatud
kuluaruannete põhjal, millest selgus, et hetkel on 2.,4. ja 5. telje osas tänu väikesele taotluste arvule
tekkinud ülejääk, 1. ja 3. osas aga puudujääk. Seetõttu oleks vaja üldkoosolekule esitada ettepanek
teha muudatus eelarve ridade summades ning katta 1. ja 3. telje puuduv osa ülejäänud telgedel vabaks
jäänud summade arvel. Tegevus on lubatud, kuna 2011. aasta projektide raha ei ole suudetud täies
mahus ära kasutada.
Otsustati ettepanek üldkoosolekule esitada.
5. Muudatused liikmeskonnas
Tegevjuhi sõnul on VRKY liikmeskonnast lahkumise avalduse esitanud 19 liiget ja liitumisavalduse
teinud 3 liiget: Võrgunõel OÜ, Käsmu Kala OÜ ja Kalurivõrgud OÜ (Lisa2 Lahkumisavalduse
esitanud liikmete nimekiri). Lisaks arvatakse liikmeskonnast välja Dmitri Bobrov ja Etti Kagarov –
nad ei ole tasunud liikmemaksu ja ei ole osalenud üldkoosolekutel.
Juhatus otsustas avaldused rahuldada ja arvata liikmete hulgast välja Etti Kagarov ja Dmitri Bobrov.
6. VRKÜ juhatuse uute- ja hindamiskomisjoni asendusliikmete valimine – ettepanekute
tegemine üldkoosolekule 13.11.2011.
Kuna tegelik olukord on selline, et Aseri Vallavalitsus on VRKÜ liikmeskonnast välja astunud, siis on
juhatuse liikme Koit Orase asemel vaja valida uus liige.
Otsustati teha üldkoosolekule ettepanek valida uueks liikmeks Riina Sooäär Kunda linnavalitsuse
esindajana.
7. 2011 aasta rakenduskava muudatuste ettepanek üldkoosolekule.
Tegevjuhi ettepanek on teha rakenduskavas muudatus, seoses vahendite vähesusega tagamaks
tegevusgrupi tööd järgmise aasta esimestel kuudel, kuni PRIA menetleb veel aruandeid ning uut
rakenduskava. (Lisa 3 Rakenduskava summade jaotus) Seoses infopäevadele ettenähtud raha
ülejäägiga lisada nii personali kui üldkulude reale 2000 €.
Otsustati muudatusettepanek üldkoosolekule esitada
8. 2012 aasta rakenduskava ettepanek üldkoosolekule.
Tegevusgrupi kavandatavas eelarves ei ole kajastatud tegevusgrupi eelmistel perioodidel Virumaa
Kalandusstrateegia elluviimiseks eraldatud toetussumma jääki. Tegevusgrupp taotleb tegevusgrupi
totuse maksimaalse eelarvesumma suurendamist 75% -ni, vähendades projektide elluviimiseks
määratud totussummat koolitustegevuste tegevussuunal. (Koolitusi kavatsetakse korraldada edaspidi
tegevusgrupi eelarve arvelt, mis võimaldab tegevust paindlikumalt läbi viia kui projektiviisiline
korraldus). Arvestuslik eelarve suurendamine on 13651,52 EUR.
Otsustati tutvustada uut rakenduskava üldkoosolekule lisas 4 antud kujul

9. Planeeritavad tegevused 2012 aastal
Üldkoosolekule otsustati esitada alljärgnev tegevuste kava:
Korraldada 2 taotlusvooru 1 ja 3 kvartalis
Välisreis Rootsi, Poola, Brüssel
Kontori asukoha võimalik muutus
Teabepäevad, koolitused
10. 2012 aasta taotlusvooru avamise arutelu.
I vooru väljakuulutamine jääb tõenäoliselt 5-9.märtsi ajavahemikku, et jõuaks enne PRIA vastuvõttu
juunis taotlused ära hinnata
II voor võiks toimuda septembris
Otsustati välja kuulutada I voorus kõik 5 telge, teises voorus vastavalt vajadusele ja raha ülejäägile
need teljed, kus veel taotlusi ei ole piisavalt tulnud.
11. Muudatustest VRKÜ projektide hindamise korras.
Kaaluti muudatusettepanekut hindamiskorras seoses minimaalse lubatava hindepunktide arvuga
kriteeriumilõikes, kuid otsustati jätta kord muutmata, kuna jõuti ühisele seisukohale, et mõeldud on
kriteeriumi lõikes keskmist punktide arvu.
Hindamiskomisjoni koosseisu osas teha kaks ettepanekut:
1. Mitte määrata kvoote liikmetele nende kuuluvuse alusel erinevatesse sihtrühmadesse.
Otsustati sõnastada hindamiskorra 2. punkt alljärgnevalt: Töörühma liikmete hulka kuuluvad
VRKÜ juhatuse liikmed, MTÜ esindajad VRKÜ liikmete hulgast ja ekspertliikmed, kes ei kuulu
ühingusse
2. Ettepanek on tõsta asendusliikmete arvu kuni viieni, et vältida olukorda, kus komisjon ei saa
langetada pädevat otsust hindamiskomisjoni liikmete seotuse tõttu esitatud taotlustega.
Otsustati teha üldkoosolekule teha ettepanek suurendada asendusliikmete arvu kuni viieni.
12. Jooksvad küsimused.
Info: Koolitus hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmetele toimub 22-23.nov Harjumaal
Juhatuse esimees ja kalurite esindaja osalevad räimekvootide küsimuse otsustamisel Läänemaal.
Kuna Virumaal puuduvad traalerid, siis nendele ettenähtud kvoot oleks vaja ümber jagada
rannakaluritele.
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