MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Viru-Nigula rahvamajas

13.12.2015

algus kell 11.00
lõpp kell 13.45
Üldkoosolekul (edaspidi koosolekul) osalesid:
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu (edaspidi VRKÜ) 74-st liikmest 46 liiget sh liikmete
volitatud esindajad.(allkirjastatud osalenud liikmete nimekiri lisas 1). Seega oli liikmete
osalus üldkoosolekul 62,12 % ja üldkoosolek otsustusvõimeline.
Lisaks osalesid koosolekul: tegevjuht Lembo Pikkamäe ja juhatuse assistent Reili Soppe
Juhataja: Mari Sepp
Protokollija: Reili Soppe
Häälte lugemise komisjon: Enno Nurk, Jüri Kiik
Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugemise komisjon on kinnitatud ühehäälselt.
Päevakord:
1. VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis
2. VRKÜ juhatuse töökorra vastuvõtmine ja kinnitamine
3. VRKÜ juhatuse poolt ajavahemikul 30.05-13.12.2015 tehtud otsustest üldkoosoleku
teavitamine ja otsuste heakskiitmine
4. VRKÜ 2015-2022 strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine
5. VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine järgmiseks kolmeks
aastaks
6. Muud jooksvad küsimused ja informatsioon
Koosolek kinnitas ühehäälselt koosoleku töö- ja päevakorra.
1.

VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis

Juhatuse assistent R. Soppe kandis koosolekule ette põhikirja muudatusettepanekud, mida
oli võimalik juhatusele esitada 04. detsembrini ning mis olid avalikustatud VRKÜ kodulehel
alates 08. detsembrist.
Ettepanek: kinnitada VRKÜ põhikiri uues redaktsioonis.
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsustati:
1.1 kinnitada MTÜ VRKÜ põhikiri uues redaktsioon (Lisa 2 MTÜ Virumaa
Rannakalurite Ühingu Põhikiri)
Koosoleku juhataja M. Sepp tutvustas üldkoosoleku läbiviimise reglemendi vajalikkust ning
tegi reglemendist ülevaate. Üldkoosoleku läbiviimise reglement on olnud VRKÜ kodulehel
tutvumiseks üleval alates 08. detsembrist.

Ettepanek: kinnitada VRKÜ üldkoosoleku läbiviimise reglement
Hääletati: 45 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu
Otsustati:
1.2 kinnitada VRKÜ üldkoosoleku läbiviimise reglement ( Lisa 3 Üldkoosoleku
läbiviimise reglement)
2.

VRKÜ juhatuse töökorra vastuvõtmine ja kinnitamine

Kuulati: koosoleku juhatajat M. Seppa, kes andis ülevaate juhatuse töökorra
muudatusettepanekutest. Juhatuse töökorra muudatusettepanekud on olnud tutvumiseks
VRKÜ kodulehel alates 8. detsembrist.
Ettepanek: kinnitada VRKÜ juhatuse töökord
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsustati:
2.1 kinnitada VRKÜ juhatuse töökord (Lisa 4 Juhatuse töökord)
3.
VRKÜ juhatuse poolt ajavahemikul 30.05-13.12.2015 tehtud otsustest üldkoosoleku
teavitamine ja otsuste heakskiitmine
Juhatuse assistent R. Soppe andis ülevaate koosolekule VRKÜ üldkoosolekute vahelisel
perioodil 30.05.2015- 13.12.2015 juhatuse tegevusest ja kahel juhatuse koosolekul
05.11.2015 ja 08.12.2015 vastuvõetud otsustest ja nende täitmisest, milles juhatuse
koosolekute protokollid on avaldatud VRKÜ kodulehel.
Ettepanek: kiita heaks VRKÜ juhatuse tegevus ja otsused üldkoosolekute vahelisel perioodil.
Hääletati: 45 poolt, 1 vastu , 0 erapooletut
Otsustati:
3.1. kiita heaks VRKÜ juhatuse tegevus üldkoosolekute vahelisel perioodil 30.05.201513.12.2015 ja juhatuse poolt 05.11.2015 ja 08.12.2015 toimunud juhatuse koosolekul
vastuvõetud otsused.
4.

VRKÜ 2015-2022 strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine

Kuulati: VRKÜ tegevjuhti L. Pikkamäed, kes tutvustas VRKÜ aastate 2015-2022
strateegiaks vajalikke teostatud tegevusi. Alustatud sai 2014 a augustis ning erinevates
paikades on toimunud seitse töökoosolekut. Juhatuse poolt oli leitud konsultant, kes aitas
kaasa strateegia valmimisele. Strateegia tööversioon on olnud kodulehel kõigile tutvumiseks
üleval. Tegevussuunad, mis on strateegias kajastatud ning milleks toetust taotletakse, on
järgmised:
1) Tegevussuund 1: kala- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine eesmärgiga
suurendada kalanduse või vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua või
säilitada töökohti;
2) Tegevussuund 2: toetada tegevuste mitmekesistamist kalandussektori sees ja
kalandussektorist väljaspool, elukestvat õpet ja töökohtade loomist või säilitamist;

3) Tegevussuund 3: kalasadamate uuendamine eesmärgiga suurendada kalanduse ja
vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua või säilitada töökohti;
4) Tegevussuund 4: koelmualade taastamine ja loomine eesmärgiga tõhustada ja kasutada
kalanduspiirkondade keskkonnaressursse;
5) Tegevussuund 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas.
Kui suures mahus VRKÜ-le rahalisi vahendeid laekub, pole veel teada. See selgub, kui
määrusekohane hinnang on strateegiale antud. Olenevalt hinnangust on võimalik saada
lisasummasid.
Strateegiakoosolekutel sai tegevussuundade vahelised mahud kavandada järgnevalt:
1) kala väärindamine ja otseturundamine – 35%
2) kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine –30%
3) tegevuste mitmekesistamine – 25%
4) koelmualade taastamine – 5%
5) sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 5%
6) koostöötegevused (eraldi eelarvest)
Vahendite jaotus aastate lõikes plaanitakse järgnevalt: 2015 - 0% vahenditest, 2016 - 30%
vahenditest, 2017 - 30% vahenditest, 2018 - 20% vahenditest, 2019 - 20% vahenditest,
strateegia seire, 2020 - taotlusvoorude korraldamine möödunud aastate jääkide arvelt, 2021
– taotlusvoorude korraldamine möödunud aastate jääkide arvelt, 2022 – strateegia seire.
Kohaliku algatusrühma eelarve jaotus on plaanitud järgnevalt: algatusrühma jooksevkulud
moodustavad 90% ning strateegia elavdamiskulud moodustavad 10%.
Ettepanek: võtta vastu ja kinnitada Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna
strateegia aastateks 2015-2022
Hääletati: 46 poolt, vastu 0, erapooletuid 0
Otsustati:
4.1 : võtta vastu ja kinnitada Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna
strateegia 2015-2022 (Lisa 5 Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna
strateegia 2015-2022)
5.
VRKÜ uue juhatuse koosseisu valimine ja volituste määramine järgmiseks kolmeks
aastaks
Kuulati: tegevjuht L. Pikkamäed, kes tutvustas määrusest tulenevaid juhatuse koosseisu
nõudeid. Üldkoosoleku pädevuses on otsustada juhatuse liikmete arv ( VRKÜ põhikirjast
tulenevalt 7-11 liiget) ja juhatuse liikmete määramine, kas üksikkandidaatidena või nimekirja
alusel.
Üldkoosolek arutas, et VRKÜ juhatuse volitused lõppevad märtsis 2016. Et viia VRKÜ
juhatuse koosseis vastavusse määrusega, tegid VRKÜ liikmed ettepaneku valida uus juhatus
järgnevaks kolmeks aastaks.
Ettepanek: VRKÜ uus juhatuse koosseis on üheksaliikmeline
Hääletati: 46 poolt, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati:
5.1 valida uus juhatuse koosseis üheksaliikmeline
Ettepanek: valida juhatus nimekirja alusel
Hääletati: 46 poolt, vastu 0, erapooletuid 0
Otsustati:
5.2 valida uus juhatuse koosseis nimekirja alusel
Nimekirja esitas Vihula valla esindaja U. Osila
Ettepanek: kinnitada U. Osila poolt esitatud üheksaliikmeline nimekiri, mis on määrusega
kooskõlas ning kuhu kuuluvad järgmised isikud:
Iraida Tšubenko (V-huvirühm);
Jüri Kiik (V-huvirühm);
Mari Sepp (V-huvirühm);
Peeter Pokkinen (V-huvirühm);
Olavi Kasemaa (II-huvirühm);
Hanno Nõmme (II-huvirühm);
Valdek Kilk (II-huvirühm);
Janika Saar ( IV-huvirühm) ja
Raim Sarv (IV-huvirühm).
Iraida Tšubenko, Jüri Kiik, Mari Sepp, Peeter Pokkinen, Olavi Kasemaa, Hanno Nõmme
(1+3häält) taandavad ennast hääletamisel.
Hääletati: 37 poolt, vastu 0, erapooletuid 0,
Otsustati:
5.3 kinnitada uus juhatuse koosseis nimekirja alusel järgnevaks kolmeks aastaks.
6.

Muud jooksvad küsimused ja informatsioon

Kuulati: tegevjuht L. Pikkamäed, kes tegi ettepaneku võrdsustada OÜ/AS-de liikmemaks
FIE-dega samale tasemele.
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsustati:
6.1 langetada OÜ/AS-de liikmemaks FIE-de liikmemaksuga samale tasemele (30 eurot)
Üldkoosoleku poolt tuli ettepanek kehtestada uutele liikmetele sisseastumismaks. Ajaloolist
püügiõigust omavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele 50 eurot ning kõikidele teistele
huvirühmadele 100 eurot.
Sisseastumismaksu ei nõuta liikmetelt, kelle avaldus on ootel ning neilt, kelle avaldus on
laekunud 13.12. 2015 aasta seisuga.
Hääletati: 46 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsustati:
6.2 kehtestada VRKÜ sisseastumismaks vastavalt 50 ja 100 eurot
Kuulati: L. Pikkamäed, kes teatas, et VRKÜ revisjonikomisjoni tagasi astunud liikme kohale
on vaja valida uus revisjonikomisjoni liige. Ettepanek oleks valida uueks liikmeks Ago Vilu.

Millised oleks teie ettepanekud?
E.Nurk – ettepanek valida komisjoni liikmeks Urmas Osila.
U. Osila taandab enda kandidatuuri revisjonikomisjoni liikme kohale.
Ettepanek: valida revisjonikomisjoni liikmeks Ago Vilu
Ago Vilu taandab ennast hääletamiselt (5 häält)
Hääletati: 41 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
Otsustati:
6.3 hääletamise tulemusega nimetada revisjonikomisjoni liikmeks Ago Vilu
Informatsiooniks:
L. Pikkamäe tutvustas sõlmitud koostööleppeid.
Koostöömemorandumid on sõlmitud Kiko, Viko, Partnerite ning Arenduskojaga, kellega on
plaanis koostööd teha kohaliku toidu ning laatade korraldamise raames. Lisaks on
koostöölepped sõlmitud Läti ja Poolaga, läbirääkimised käivad Bulgaariaga.
E. Nurk tõstatas üles lõhejõgede kaitse teema, kus kutselised kalurid võiksid leida võimalused
ning korraldada lõhejõgede kaitset röövpüüdjate eest vabatahtlikus korras.
U. Osila tegi ettepaneku esitada Maaeluministeeriumile märgukiri, kus teha ettepanek muuta
ümber ajaloolise püügiõiguse nimetus, kuna õigus mida saab müüa ei saa olla ajalooline.
Teiseks märgukirjaks võiks olla see, et VRKÜ liikmed ei ole nõus oma liikmeskonda
huvirühmadesse jagama selliselt, et kannatajaks on kutselised kalurid. Praegu on tekkinud
olukord, kus Ühing peab ära ütlema kaluritest fiedele ning ühingusse võtma liikmeid, kellel
puudub otsene seos kalandusega. Tänaseks päevaks vastab VRKÜ määrusest tulenevale
nõudele liikmesuse osas, sest muidu poleks võimalik vastu võtta strateegiat, kuid palub
Maaeluministeeriumil võtta see kiri teadmiseks ning kajastada seda probleemi vastavates
institutsioonides.
Juhatas

Protokollis

Mari Sepp

Reili Soppe

