
VRKÜ üldkoosolek  

Aseri  Rahvamajas         15.09.2013 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

algus kell 11.00; lõpp kell 12.25 

 

Juhataja: Kalle Kekki 

Protokollija: Riina Sooäär 

Häälte lugemise komisjon: Jüri Kiik, Rein Merirand 

Osalesid: 45 üldkoosoleku liiget, sh 28 FIE, 2 MTÜ, 6 KOV, 9 OÜ/AS esindajat. Nimekirjas 63 liiget 

(11.09.2013 seisuga), esindatud 71,4 % liikmetest. 

Protokollile on lisatud osalejate registreerimislehed. 

Kutsutud: VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe. 

Kuulas: Tea Treufeltd, MTÜ Karepa Kalasadam. 

 

Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon kinnitatud: 45 poolt häälega 

 

Päevakorra muutmine – tõsta punkt 4 esimeseks. 

Päevakorra kinnitamine: poolt – 45, vastu – 0, erapooletuid – 0. 

 

Päevakord: 

 

1. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine ja kinnitamine.  

2. 2013. aasta teises voorus laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. 

3. Üle 63911,65 euro projektidele toetuste eraldamise otsustamine. 

4. VRKÜ revisjonikomisjoni uue kolmeliikmelise koosseisu valimine järgnevaks kolmeks 

aastaks. 

5. VRKÜ EKF meetme 4.1 2014. aasta rakenduskava kinnitamine. 

6. Informatsioon 2013. aasta tegevustest.  

7. Muud jooksvad küsimused. 

 

 

1. VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia muudatuste esitamine ja kinnitamine. 

 

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe. 

 

VRKÜ kalanduspiirkonna strateegiast tulenevalt: Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

Minimaalne taotletav toetussumma on 6000 krooni. 

 Juhatus teeb ettepaneku muuta VRKÜ kalanduspiirkonna strateegias II telje/ Kalandustoodete 

töötlemine ja otseturustamine minimaalne taotletav toetussumma 6000.- EEK summaks 200.- 

EUR. 

 

Otsustati: hääletamise tulemusega (45 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ 

kalanduspiirkonna strateegia muudatus 

 

2. 2013. aasta teises voorus laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. 

 
Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe. 

 

Teises voorus esitati kokku 9 projektitaotlust. Projektide hindamiskoosolek toimus väljasõiduistungina 

Narva-Jõesuus. Kõik esitatud projektid ületasid hindamislävendi. 

Üheksast taotlusest kuue taotluse toetuse eraldamine on juhatuse pädevuses ja kolme taotluse toetuse 

eraldamine on üldkoosoleku pädevuses. 



Hindamiskomisjoni poolt antud punktide alusel moodustus järgmine pingerida: 

1. Taotlus Narva-Jõesuu Linnavalitsus/2013-2-T1-04  

Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine - saadud punkte  34,555   

2. Taotlus Narva-Jõesuu Linnavalitsus/2013-2-T1-03 

Ujuvkai ostmine  – saadud punkte 32,555 

3. Taotlus Käsmu Kala OÜ/2013-2-T2-01  

Kõrgsurvepesuri ja kaalude ost  - saadud punkte 32,444     

4. Taotlus Sergei Gordejev/2013-2-T2-03   

Kalatsehhi laiendus   – saadud punkte 31,333   

5. Taotlus Kaarel Einpalu/2013-2-T2-05  

Külmiku, sügavkülmiku ja jääpurumasina ost  - saadud punkte 30,444 

6. Taotlus Taimo Mathiesen/2013-2-T2-02  

Jääpurumasina soetamine    – saadud punkte 29,777  

7. Taotlus Vihula Vallavalitsus/2013-2-T1-02  

Võsu sadama ehitus II etapp - saadud punkte 29,111 

8. Taotlus Valdek Kilk/2013-2-T2-04  

Sügavkülmkasti ost   – saadud punkte 25,333  

9. Taotlus Karepa kalasadam MTÜ/2013-2-T1-01  

Karepa Kalasadama ehitustööd I etapp – saadud punkte 18,333 

 

Enno Nurk küsimus: Miks sai MTÜ Karepa Kalasadam nii vähe punkte? 

Vastus K.Kekki, L.Pikkamäe, R.Sooäär: Hindamiskomisjonis on üheksa liiget, keda üldkoosolek on 

valinud. Hindamisprotseduur on läbi viidud vastavalt kehtestatud korrale. Taotlejaid teavitatakse 

hindamisekomisjoni ja üldkoosoleku otsustest. Taotlejal on õigus saada infot, kes kuulusid hindajate 

koosseisu ja tutvuda hindamisekoondlehe hinnetega. 

Kõik projektid ületasid hindamise tulemusena hindamislävendit ja pingerea kinnitamisel ei mängi rolli 

punkide kogusumma. 

 

Olavi Kasemaa küsimus: Mitu kalapaati on Narva-Jõesuus registreeritud? 

Kalle Kekki annab vastuse järgmisel üldkoosolekul. 

 

Otsustati: hääletamise tulemusega (43 poolt, 2 vastu, 0 erapooletud) kinnitada projektitaotluste 

paremusjärjestus esitatud kujul. 

 

3. Üle 63911,65 euro projektidele toetuste eraldamise otsustamine.  

 

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe. 

 

Üldkoosoleku pädevuses on otsustada üle 63911,65 euro projektitaotlustele toetuse eraldamine, laekus 

kolm taotlust. Vastavalt määruse muudatusele tutvus hindamiskomisjon kõikide objektidega eelnevalt 

kohapeal. 

 

 Narva-Jõesuu Linnavalitsus/2013-2-T1-04  

Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine - saadud punkte 34,555   

Projekti maksumus:  120750,00 Toetuse summa: 120750,00 

 Taotlus Vihula Vallavalitsus/2013-2-T1-02  

Võsu sadama ehitus II etapp - saadud punkte 29,111 

Projekti maksumus: 223690,00  Toetuse summa:  223690,00 

 Taotlus Karepa kalasadam MTÜ/2013-2-T1-01 

Karepa Kalasadama ehitustööd I etapp – saadud punkte 18,333 

Projekti maksumus: 403632,00  Toetuse summa: 223691,00 

  

Rahalisi vahendeid eraldamiseks on summas 324 079,00 eurot. 

 

Kuulati: juhatuse esimeest Kalle Kekki. 



 

Juhatuse ettepanek üldkoosolekule: 

 Rahastada Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotlust paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi 

ehitamine, toetuse summas 120750,00 eurot. 

 Rahastada Vihula Vallavalitsuse sadama ehituse II etappi summas 203329,00 eurot. 

 MTÜ Karepa kalasadama taotlust mitte rahuldada rahaliste vahendite vähesuse tõttu. 

  
Otsustati: hääletamise tulemusega (34 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) eraldada toetused vastavalt 

juhatuse ettepanekule: 

1. Narva-Jõesuu linnavalitsusele – „Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine“ kulud 

summas 120750,00 eurot. 

2. Vihula Vallavalitsusele – „Võsu sadama ehitus II etapp“ kulud summas 203329,00 eurot.  

3. MTÜ Karepa kalasadam taotlust „Karepa kalasadama ehitustööd I etapp“ mitte rahuldada 

rahaliste vahendite puudumise tõttu. 

 

(Otsustamiselt taandavad Kalle Kekki (10 häält) ja Anneli Kivisaar) 

 

 

4. VRKÜ revisjonikomisjoni uue kolmeliikmelise koosseisu valimine järgnevaks kolmeks 

aastaks. 

 

Kuulati: juhatuse esimeest Kalle Kekki. 

 

Revisjonikomisjoni liikmete ülesandeks võiks olla üldkoosolekule osalejate registreerimine, volituste 

kontroll ja osaluse % väljaarvutamine peale registreerumist. 

Juhatuse poolt üldkoosolekule esitatavad kandidaadid: Jüri Sikkut, Heiki Pokkinen, Adolf Kotter. 

 

Jüri Sikkut kandidatuur langeb ära, kuna ei osale üldkoosolekul ja kirjalik nõusolek puudub. 

Heiki Pokkinen ei soovi olla revisjonikomisjoni liige. 

 

Oma kandidatuuri seab üles Sergei Arefjev, OÜ Cito 

Olavi Kasemaa ettepanek on nimetada komisjoni liikmeks Enno Nurk. Enno Nurk on nõus. 

Adolf Kotter on nõus. 

 

Revisjonikomisjoni uus kolmeliikmeline koosseis: Adolf Kotter, Enno Nurk, Sergei Arefjev.  

 

Otsustati: hääletamise tulemusega (42 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada revisjonikomisjoni uus 

kolmeliikmeline koosseis: Adolf Kotter, Enno Nurk, Sergei Arefjev. 

(Otsustamiselt taandavad Adolf Kotter, Enno Nurk, Sergei Arefjev) 

 

5. VRKÜ EKF meetme 4.1 2014. aasta rakenduskava kinnitamine. 

 

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe. 

 

Tegevusgrupi eelarve 

1.1.1. Personal    21752,00     

1.1.2. Üldkulud   12789,70       

1.1.3. Kontor                               

1.1.4. Veeb, info  1000,00         

1.2.1. Ekspert                             

1.2.2. Infopäevad 1000,00         

1.3.1. Reisid         1000,00         

Kokku:               37 541,70  
 

2013. aasta eelarve rahaline jääk läheb üle uude eelarveaastasse. 



 

Otsustati: hääletamise tulemusega (45 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) kinnitada VRKÜ EKF meetme 

4.1 2014. aasta rakenduskava. 

 
6. Informatsioon 2013. aasta tegevustest. 

 

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti Lembo Pikkamäe. 

 

Toimus kaks taotlusvooru: 

I voor – 16 taotlust, 12 said rahastamise otsuse 

II voor – 9 taotlust, 8 said rahastamise otsuse. 

 

24. septembril 2013 külastavad Virumaa kalanduspiirkonda Läti kalanduspiirkondade esindajad. 

Külastatavad objektid: Eisma Sadam, Toila Sadam, N-Jõesuu – Vitarsis, Gordejev, Kalakohvik Laine. 

28. septembril 2013 toimub Narva-Jõesuus silmufestival.  

Ühiskülastuseks on 50-kohaline buss tellitud. Väljumine Käsmust 9.30. Buss sõidab Võsu- Sagadi- 

Eisma- Rutja – Karepa- Kunda- Viru-Nigula ja edasi mööda Peterburi maanteed. Buss toob rahva 

tagasi õhtul. 

 

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

7. Muud jooksvad küsimused. 

 

 Paremate näidiste trükis – Kalaranna puhkemaja, Toila sadam, Gordejevi kalaküla Narva-

Jõesuus. 

 1.4 meede tuleb veel novembris. 

 4.1 on võimalik voor vahendite jääkidele 2014. aasta alguses 

 2014 toimub kalanduspiirkonna strateegia muutmine 

 Järgmine üldkoosolek toimub 2014. aasta kevadel (märts-mai) 

Enno Nurk küsimus: Miks ei korraldata ühingu liikmetele koolitusi? 

Lembo Pikkamäe vastus: koolitusrahade teljelt on kõik vahendid selleks perioodiks kulutatud. 

Tegevusgrupi eelarvest koolitusi ei rahastata. 

Olavi Kasemaa märkus: Ühingu liikmed on pöördunud, et mis kasu saan liikmeks olemisest? 

Kalamehed ootavad reaalset abi projektide kirjutamisel? 

Anneli Kivisaar: Projektide kirjutamine on tasuline tegevus ja niisama heategevusena sellist tööd ei 

tehta. Kalameestel tuleb ise pöörduda kirjutajate poole. 

Lembo Pikkamäe: olen omalt poolt alati abi pakkunud projektide kirjutamiseks. 

Kalle Kekki: on võimalus pöörduda KOV esindajate poole ja küsida nõu, kes projekte kirjutavad. Meil 

on olemas nimekiri nendest, kes taotlusi koostavad, saab anda soovitusi. Tiiu Toom on teinud 

ettepaneku koostada ühistaotlusi kõigile liikmetele.  

Valdek Landmann küsimus: millises summas on laekunud liikmemakse? 

Lembo Pikkamäe: liikmemaksu on kogunenud ca 15000 ja see teenib intressi. 

Valdek Landmann ettepanek: rahastada liikmemaksude rahast ühiskoolitusi. 

Otsustati: hääletamise tulemusega (45 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud) rahastada laekunud 

liikmemaksust ühiskoolitusi seminari vormis.  

 



Teemad: keskkond, piirivalve kontroll, maksuamet.  

Ettepanekud koolituste teemade osas saata lembo.pikkamae@vrky.ee, 20 päeva jooksul. 

 

Arutelu kodulehe teemal. 

 

Juhatas          Protokollis 

Kalle Kekki        Riina Sooäär 

mailto:lembo.pikkamae@vrky.ee

