MITTETULUNDUSÜHINGU “ Läänemaa Rannakalanduse Selts “ PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidilistest isikutest,
füüsilistest isikutest ettevõtjate ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja ühingu asukoht on
Haapsalu linn, Lääne maakond.
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.3.1 Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsembrit 2028.
1.4. Ühingu eesmärgid on:
1.4.1 Edendada kalandussektoris tegelevate juriidilistest isikutest ja füüsilistest isikutest
ettevõtjate ja füüsiliste isikute omaalgatust ja organiseerumist Läänemaa kalanduse
arendamiseks, seda eelkõige
„Euroopa Merendus ja Kalandusfondi 2014-2020
rakenduskava“ meetme „Kogukondlikult juhitava arengu strateegia rakendamine“ kaudu.
1.4.2 Edendada Läänemaa kalandussektoris koostöövõrgustiku teket.
1.4.3 Edendada ja aidata kaasa Läänemaa rannakülade ja -elu arengule.
1.4.4 Aidata kaasa traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ja arendamisele Läänemaa
rannaaladel.
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi
1.5.1 Koostab ja viib ellu Läänemaa kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia.
1.5.2 Jagab oma liikmetele ja laiemale avalikkusele kalanduse alast teavet.
1.5.3 Esindab vajadusel oma liikmeid valla, maakonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil.
1.5.4 Osaleb aktiivselt kalanduse alase seadusandluse ja arengukavade väljatöötamisel
riiklike institutsioonide tasandil, pidades silmas eelkõige Läänemaa huve.
1.5.5 Kujundab kalandussektoris toimijate võrgustikku, et suurendada sektoris tekkiva
toodangu lisandväärtust.
1.5.6 Pakub oma liikmetele erialaseid koolitusi ja õppereise nii riigisiseselt kui ka piiride
üleselt, ning korraldab koostööd teiste piirkondade kalandussektoris toimijatega.
1.5.7 Kaasab ühenduse tegevusse teisi asjast huvitatuid, et leida kalurite tegevusele uusi
väljundeid.
1.5.8 Korraldab projektikonkursse lähtuvalt Läänemaa kalanduspiirkonna vajadustest.
1.5.9 Osutab igakülgset abi oma liikmetele projektitaotluste koostamisel ja nende hilisemal
elluviimisel.
1.5.10 Tegeleb teavitustööga tutvustamaks erinevaid kalandussektori rahastamise võimalusi.
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1 Ühingu liikmete nimekiri on avalik ja ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks.
2.2 Ühingu liikmeskonnast vähemalt 60% peavad moodustama kutselised kalurid või
kalandusega seotud füüsilised isikud, kusjuures selline proportsioon peab säilima ka uute
liikmete vastuvõtmisel.
2.3 ühingu liikmeskond jaguneb avalikuks sektori, erasektori (äriühingud), füüsilistest
isikutest ettevõtjate ja kodanikuühiskonna huvigruppideks, kusjuures ükski huvigrupp ühingu
liikmeskonnast ja juhatusest ei või ületada 49%.

2.4. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline ja füüsiline isik
kelle tegevused on seotud ühingu põhikirjaliste eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu
põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.5 Ühingu liige ei või olla mõne teise sarnasel eesmärgil moodustatud ühingu liige.
2.6. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt
ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise
otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule kirjalikult.
2.7. Ühingu liikmeks saanu tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
2.8. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine
kuulub üldkoosoleku pädevusse.
2.9. Ühingu liikmel on õigus ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, tasudes jooksva
aasta liikmemaksu.
2.10. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks
ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks. Juhatuse otsuse kinnitab
üldkoosolek.
2.11. Liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja. .
Juhatuse otsuse kinnitab üldkoosolek.
2.12. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
- võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud
piiranguid;
- võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
- saada teavet ühingu tegevuse kohta;
- astuda ühingust välja;
- olla valitud ühingu juhtorganitesse;
- kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
- tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- tasuda ühingu liikmemaksu.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.1.1 Ühingu liige võib üldkoosolekul esindada maksimaalselt 5 (viit) ühingu liiget kirjaliku
volituse alusel.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
4.2.1 ühingu põhikirja muutmine;
4.2.2 ühingu eesmärgi muutmine, kusjuures ühingu eesmärki ei või oluliselt muuta enne
31.detsembrit 2028.

4.2.3 ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
4.2.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.5 revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.6 Läänemaa kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia ja selle muudatuste kinnitamine.
4.2.7 Läänemaa Kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia tegevuskava ja selle
muudatuste kinnitamine
4.2.8 Läänemaa kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia rakenduskava kinnitamine ja
muutmine.
4.2.9 Igal strateegia rakendamise aastal esitatava Läänemaa kalanduspiirkonna säästva
arengu strateegia rakenduskava ja selle muudatuste kinnitamine.
4.2.10 Vähemalt 7 liikmelise piirkonna projektide hindamise komisjoni moodustamine,
kusjuures iga projekti peab hindama vähemalt 7 hindamiskomisjoni liiget.
Hindamiskomisjoni liikmete hulka ei või arvata ühingu juhatuse liikmeid või palgalisi
töötajaid .
4.2.11 Investeeringuprojektide mille toetus on enam kui 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot
paremusjärjestuse kinnitamine.
4.2.12 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% pluss 1 ühingu
liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% pluss 1 ühingu liikmetest,
kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja
kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata
koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.3.1 põhikirja punktides 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.10 ja 4.2.11 nimetatud otsuste
tegemise korral on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul kui hääletamisel osalevad vähemalt
51% ühingu liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt
2/3 üldkoosolekul osalevatest ühingu liikmetest.
4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt
üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu
tegevuse lõpetamine.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek
kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või kui vähemalt 1/10 ühingu
liikmeist teeb kirjaliku ettepaneku ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib ühingu liikmeid kirjalikult või elektrooniliselt hiljemalt kaks nädalat
enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
4.6.1 Juhatus avaldab teate kohalikus meedias üldkoosoleku kokkukutsumiseks ja
elanikkonna teavitamiseks vähemalt 20 tööpäeva enne ühingu üldkoosoleku toimumist
järgmistel juhtudel:
ühingu üldkoosolek mis korraldatakse strateegia väljatöötamise tegevuskava
heakskiitmiseks
ühingu koosolek mis korraldatakse strateegia heakskiitmiseks üldkogu poolt.
ühingu koosolek, mis korraldatakse strateegia rakenduskava heaks kiitmiseks igal
strateegia elluviimise aastal, tutvustades järgneva 12 kuu jooksul elluviidavaid strateegia
tegevussundi, projektide paremusjärjestuse moodustamise korda ning hindamiskriteeriumeid.
ühingu koosolek, mis korraldatakse projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse
kinnitamiseks
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse arutusele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab
ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kutse väljasaatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget
hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 50% pluss 1 üldkoosolekul
osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb
hääletamine läbi viia salaja..
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub 7 kuni 9 liiget
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
- ühingu igapäevategevuse korraldamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast salajase hääletuse teel.
Juhatusse nimetatakse need liikmed, kes on saanud valimistel enim hääli. Juhatus valitakse
kolmeks aastaks.
5.4 Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe.
5.5. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.6. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.7. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata
põhjusest.
5.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.11. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena.

5.12. Juhatuse otsusel võtab juhatuse esimees tööle ja vabastab töölt ühingu
palgalised töötajad.
5.13. Ühingu juhatuse liige või töötaja ei või töötada samaaegselt ametikohal, mis
allub vahetult tema juhtimisele ja kontrollile, samuti ei või juhatuse liige või töötaja
olla tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isik töötajaga, kes allub vahetult tema
juhtimisele ja kontrollile.

VI REVISJONIKOMISJON

6.1 Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline.
Revisjonikomisjon valitakse põhikirjas sätestatud korras kolmeks aastaks.
6.2 Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganiste poolt vastuvõetud otsuste ja
muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord
aastas, s.o. 4 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
6.3 Revisjonikomisjonil on õigus vajadusel kaasata oma töösse erialaseid eksperte

VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne
möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks
nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas Läänemaa Omavalitsuste
Liidule või piirkonnas samalaadsete eesmärkidega tegutsevale mittetulundusühingule
vastavalt üldkoosoleku otsusele.
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Juhatuse esimees
Taavi Suitsberg

