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PROJEKT 

 

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus Põhikirja muudatus- täiendus- ja 

parandusettepanekud 

 

1. peatükk Üldsätted 

Alapunkt 1.4. MTÜ tegevuspiirkond on Saare maakonna kalanduspiirkond Euroopa 

Kalandusfondi rakendavate õigusaktide mõistes. 

 

Parandusettepanek sõnastusele: 1.4 MTÜ tegevuspiirkond on Saare maakonna 

kalanduspiirkond Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendavate õigusaktide mõistes. 

 

Põhjendus: EMKF fondi õige nimetus Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, Euroopa 

Kalandusfond oli eelmisel rahastusperioodil. 

 

3. peatükk Liikmed 

Alapunkt 3.5. MTÜ liikmeskond jaguneb huvirühmadeks, mille mõiste sätestatakse Euroopa 

Merendus-ja Kalandusfondi Meetme määrusega 3.2 “Kogukondlikult juhitava kohaliku 

arengu strateegia rakendamine.”   

 

Parandusettepaneku sõnastus:  3.5. MTÜ liikmeskond jaguneb huvirühmadeks, mille 

mõiste sätestatakse Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi Meetme määrusega 3.3 

„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine.“ 

 

Põhjendus: EMKF meetme number on 3.3. ja määruse nimetus on „Kalanduspiirkonna 

kohaliku arengu strateegia rakendamine.“ 

 

4. peatükk Liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine 

Alapunkt 4.4. MTÜ liikmest väljaastumine on lubatud kirjaliku avalduse alusel, tasudes 

jooksva aasta liikmemaksu. Juriidilise isiku liikmestväljaastumise avaldus peab põhinema 

avaldaja pädeva juhtorgani otsusel. 

 

Muudatusettepanek: 4.4. MTÜ liikmest väljaastumine on lubatud kirjaliku avalduse alusel. 

Juriidilise isiku liikmestväljaastumise avaldus peab põhinema avaldaja pädeva juhtorgani 

otsusel. 

 

Põhjendus: ühingust väljaastunud või manala teele läinud liikme käest on problemaatiline 

tasumata liikmemaksu kätte saada. 

Täiendusettepanek: lisada punktile 4. juurde järgmised alapunktid: 

4.7. MTÜ liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui:  

4.7.1. MTÜ liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud MTÜ liikmemaksu. 

4.7.2. ei ole osalenud või volitanud enda eest osalema vähemalt kolmel järjestikusel 

üldkoosolekul. 
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4.8. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus oma koosolekul, teatades selle  

küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku 

toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel 

juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse 

liikmetest. 

 

4.8.1. Isik loetakse MTÜ-st väljaarvatuks vastava juhatuse otsuse tegemisele järgnevast 

päevast. 

 

4.9. MTÜ juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse 

otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ üldkoosolekul.  

 

4.10. MTÜ Saarte Kalandus väljaastunud või väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata. 

 

4.11. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema 

liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise 

korral tema liikmeõigused lõpevad.  

 

Põhjendus: lisatud alapunktid aitavad paremini hallata ja lihtsustavad liikmemaksu võlglaste 

ja mitteaktiivsete ühingu liikmete ühingust väljaarvamist. Kedagi ei arvata ühingust välja 

tagaselja, kogu menetlus toimub vahetu suhtlemise teel ja liikmel on õigus pöörduda 

üldkoosoleku poole. Alapunkti 4.11. lisamine tuleneb MTÜ Seaduse § 14 lg 1 ja 2 sätestatust. 

 

6. peatükk Üldkoosolek 

Alapunkt 6.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

alajaotise punkt 6.3.17. Revidendi või audiitori valimine ja tagasikutsumine. 

Revisjoniaruannete kinnitamine. 

Muudatusettepanek: 6.3.17.  Juhatuse poolt valitud revidendi või audiitori teenuse pakkuja 

heakskiitmine ja kinnitamine ning tagasikutsumine. Revisjoniaruannete kinnitamine. 

Põhjendus: Üldkoosolek ei saa revidendi valimist läbi viia, revidendi valimiseks on vaja 

võtta hinnapakkumised ja sellega tegeleb büroo. Juhatus valib büroo poolt võetud 

võrreldavate hinnapakkumiste alusel ühingule revidendi ja üldkoosoleku pädevuses on selle 

valiku heakskiitmine ja kinnitamine või mitte kinnitamine. 

Alapunkt 6.12.  Käesoleva põhikirja punktides 6.3.3 - 6.3.6 ning 6.14  otsuste vastu 

võtmiseks peab hääletamisest osa võtma vähemalt 51% MTÜ liikmetest ja otsuse 

vastuvõtmise poolt peavad olema hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevad liikmed. 

Täiendusettepanek: Lisada alapunktile klausel, mis täpsustab tegevusi juhul kui üldkoosolek 

ei kinnita mõnda otsust. 

6.12. Käesoleva põhikirja punktides 6.3.3 - 6.3.6 ning 6.14  otsuste vastu võtmiseks peab 

hääletamisest osa võtma vähemalt 51% MTÜ liikmetest ja otsuse vastuvõtmise poolt peavad 

olema hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevad liikmed. Kui hääletamise tulemusel 

otsust ei kinnitata, toimub hääletatava otsuse päevakorrapunkti arutelu ja viiakse läbi 

kordushääletus. 
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Põhjendus: hetkel reguleerib põhikiri ainult seda tegevust, mis toimub siis kui on mindud 

vastuollu punktide 6.7 – 6.9. sätestatuga. Punkt 6.12. kajastab neid tegevusi, mis on seotud 

arengustrateegia, põhikirja, projektide jm oluliste küsimuste aruteluga ja otsuste 

kinnitamisega ja põhikirjaga peaks olema reguleeritud, mis toimub siis, kui üldkoosolekul ei 

kinnitata mõnda eelnimetatud valdkonna otsust. 

 

7. peatükk  Juhatus  

 

Alapunkt 7.9. Ühingut võib esindada iga juhatuse liige eraldi kõigis õigustoimingutes. 

 

Täiendusettepanek: lisada alajaotis 7.9.1. Mittetulundusühingu ja juhatuse liikme vahel 

tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, 

mis tehakse mittetulundusühingu igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna 

alusel.  

 

Põhjendus: juhatuse esindusõiguse see säte tuleneb MTÜ Seaduse § 27 lg 5 

 

12. peatükk Revisjon 

Alapunkt 12.1. Ühingu eesmärgipärase ja finantstegevuse revideerimiseks ning vastuvõetud 

otsuste õiguspärasuse kontrollimiseks valib üldkoosolek revidendi või audiitori. 

Muudatusettepanek: Ühingu eesmärgipärase ja finantstegevuse revideerimiseks ning 

vastuvõetud otsuste õiguspärasuse kontrollimiseks  kinnitab  üldkoosolek juhatuse poolt 

võrdlevate hinnapakkumiste alusel valitud revidendi või audiitori teenuse pakkuja. 

 

Põhjendus: sama, mis alapunkti 6.3. jaotise 6.3.17. puhul. 

 


