Eesti Saarte Kogu Piirissaare üldkogu
15.-16. juuni 2018
Reede, 15. juuni 2018
11.30

12.00

Kogunemine Tartu vallamajas Kõrvekülas, tervituskohv

Üldkogu arenguseminari avamine
Tervitused: Tartu vallavanem Jarno Laur, ….
I Kuidas edasi – Piirissaare kogukonna minevik, olevik ja tulevik?
Ajalooline ülevaade – Valentina Aman, Piirissaare muuseum
Piirissaare Tartu valla uue osana – Jarno Laur, vallavanem
Piirissaare Eesti Saarte Kogu liikmena – Leo Filippov, ESK eestseisuse esimees
Piirissaare rahandusministeeriumi vaates – Eveli Kuklas, nõunik
Piirissaare keskkonnaministeeriumi vaates – Marku Lamp, asekantsler; Liivika Näks,
nõunik

Piirissaare keskkonnaameti vaates – Kaja Lotman, nõunik; Aimar Rakko, jahindusekalanduse büroo juhataja

Piirissaare maaeluministeeriumi vaates – …
Piirissaare Riigikogu vaates – Urve Tiidus, Peeter Ernits, …
Arutelu kogukonna arengueeldustest ja -sihist, rahastamisest. Kokkulepped, tegevuskava.

14.00 Lõunapaus ja virgutusaeg
tutvumine vallamajaga

15.00

II Kohalik kalapüük kui probleem piirissaarlastele
Piirissaarlaste kalapüük: statistika ja suundumused
Mis ja kuidas tegelikult toimub, probleemid?
Õigussätted, mis mõjutavad (toidu)kala püüki Piirissaarel
Mis on hästi, mis vajab muutmist, mis on vaja lõpetada, mida uut on isada?
Kuidas edasi – kokkulepped, tegevuskava, ...
Arutelu kogukonna arengueeldustest ja -sihist, rahastamisest. Kokkulepped, tegevuskava.

16.30 Kokkuvõtted arenguteemadest, rahunemiskohv
17.30 Ärasõit Laaksaare sadamasse Peipsi ääres. Ca 45 km, parkimise korraldamine, üldkogule
registreerunutele on kohad laevale broneeritud, ...

19.00 Reisilaev Koidula väljumine Piirissaarde
20.00 Majutumine Piirissaarel, õhtusöök, giiditud ringkäik lähiümbruses, suhtlemine kohaliku
rahvaga, ...
23.00 Suveöödisko Piirissaare rahvaga

Laupäev, 16. juuni 2018 Piirissaarel
8.00 Hommikusöök majutuskohas
Kell 6:00 väljub hommikune laev Laaksaarde, koht laeval on vajalik broneerida

10.00 Giiditud ringkäik Piirissaarel neile, kes ei ole seotud ESK üldkoosolekuga, tutvumine
saare ettevõtlusega (puhkemajandus, sibulakasvatus, kalapüük, loodushoolduse tööd
jne). Retk u 2 tundi.

10.00

ESK üldkogu ehk üldkoosolek
Aruannete, tegevuskava tutvustamine, arutelu ja kinnitamine
Põhikirja muudatused
Liikmelisus, liikmemaksude suurus jm seonduv
Kohalalgatatud küsimused, mh järgmine üldkogu
Osalevad ESK-s esindatud saarte kogukondade inimesed.
Hääletusõigus on ESK liikmetel, kellele on antud volitus oma saare ESK liikmete
poolt. Hääletusel on igal saarel 1 hääl
13.00 Lõunapaus
14.00 Kohtumine kohalike elanikega
arenguseminari kokkuvõtte tutvustamine, ametnikud ja poliitikud rahva ees

16.00 Lahkumiskohv
17.30 Reisilaev Koidula väljumine Laaksaarde
üldkogule registreerunutele on kohad laevale broneeritud

Rõõmsa ja töise kohtumiseni Piirissaarel!
Leo Filippov, ESK eestseisuse esimees, 5663 9222, www.saared.ee

