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MITTETULUNDUSÜHINGU 

VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND 

PÕHIKIRI 

 

 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Mittetulundusühing VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND on vabatahtlikkuse alusel 

ühinenud Tartu ja Viljandi maakondades tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust 

ettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb 

avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja kohaliku elu arendamise eesmärgil.  MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevuspiirkonnaks on järgmiste kohalike omavalitsusüksuste ja ka 

kuni 4500 elanikuga linnade territooriumil:  

Tartumaa – Rõngu, Rannu, Puhja, Laeva 

Viljandimaa – Kolga-Jaani, Viljandi, Tarvastu 

Valgamaa – Põdrala, Puka 

 

1.2. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng,  

kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamine, sh 

 

- kohaliku ja eelkõige kalandussektori algatusvõime suurendamine piirkonnas; 

- kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamine; 

- kalanduspiirkonna arengu strateegia elluviimise toetamine, korraldades projektikonkursse 

ja nõustades tegevusgrupi liikmeid, teavitades piirkonna elanikke ja tegevusgrupi liikmeid; 

- avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö arendamine; 

- koostöö arendamine teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas; 

- osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes kalandust arendavates 

projektides. 

 

1.3. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse asukohaks on: Vaibla küla, Kolga-Jaani vald, 

Viljandimaa. 

 

1.4. Oma tegevuses juhindub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond Eesti Vabariigi seadusandlusest, 

põllumajandusministri määrusest “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013  rakenduskava” meetme 4.1 

“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimustest ja korrast 

ning käesolevast põhikirjast. 

  

1.5. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on asutatud 21. mail 2008.a asutamislepinguga. MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond on asutatud tähtajatult, kuid mittetulundusühingu tegevust ei lõpetata 

enne 31. detsembrit 2015. aastal.   

  

1.6. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. 
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2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA 

VÄLJAARVAMISE KORD NING TINGIMUSED 

 

 

2.1. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on avatud uutele liikmetele ja liikmete nimekiri on avalik. 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks ei võeta isikut, kes on muu sama põhikirjalise 

eesmärgiga mittetulundusühingu liige. 

 

2.1.1. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks on vähemalt viis kohalikku omavalitsusüksust, 

kelle territoorium asub Võrtsjärve kalanduspiirkonnas. 

 

2.1.2. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks vastuvõtmist saavad taotleda ettevõtjad 

(äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad), MTÜ-d ja sihtasutused ning kohalikud 

omavalitsusüksused, kelle asukoht ja tegevuskoht on Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumil ja 

kes soovib arendada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.  

 

2.1.3. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks saavad astuda ka väljapoole kalanduspiirkonna 

territooriumit jäävate (kuid geograafiliselt selle territooriumiga ümbritsetud) suuremate kui 4500 

elanikuga linnade kalandussektori ettevõtjad ja kalandussektori ühendused.   

 

2.1.4. Liikmeks taotleja esitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatusele sellekohase kirjaliku 

avalduse, milles kohustub järgima MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond põhikirja ja tasub MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu. 

 

2.1.5. Kalandussektori ettevõtjate kaasatus tegevusgrupis on strateegia väljatöötamise tegevuskava, 

strateegia ja strateegia rakenduskava esitamisel - vähemalt 20% kõigist selles kalanduspiirkonnas 

tegutsevatest kalandussektori ettevõtjatest.  

 

2.1.6. Kalandussektori ettevõtjate ja ühenduste osakaal tegevusgrupi liikmeskonnast on vähemalt 

60%. 

 

2.2. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus või põhikirja 

punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek. 

 

2.3. MTÜ-st Võrtsjärve Kalanduspiirkond väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 

MTÜ-st saab välja astuda pärast ühekuulise etteteatamistähtaja möödumist. MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist väljaastunu 

MTÜ liikmete nimekirjast.   

 

2.4. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

           - MTÜ liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond  

liikmemaksu; 

- MTÜ liige ei osale kolme aasta jooksul ühelgi MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

üldkoosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel; 

- MTÜ  Võrtsjärve Kalanduspiirkond liige astub sama põhikirjalise eesmärgiga 

mittetulundusühingu liikmeks. 

 

2.5. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikme väljaarvamise otsustab MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale 

liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus 
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osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise 

otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. 

 

2.6. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda 

väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ üldkoosolekul.  

 

2.7. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond väljaastunud või väljaarvatud liikmele sisseastumis- ja 

liikmemaksu ei tagastata. 

 

 

 

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

 

3.1. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmetel on õigus: 

- osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 

- olla valitud juhatuse ja projektide hindamise töörühma liikmeks;  

- olla valitud revisjonikomisjoni ja muude komisjonide ning organite liikmeks; 

- saada juhatuselt teavet MTÜ tegevuse kohta. 

 

3.2. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liige on kohustatud: 

- järgima MTÜ  tegevuses osalemisel põhikirja ja juhtorganite otsuseid; 

- tasuma üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu 

maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel). 

- teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning 

asutuse/organisatsiooni registreerimisnumbri (või FIE isikukoodi) ning teatama uued 

andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;  

 

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib MTÜ liikmele 

panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt olid kõik MTÜ liikmed. 

 

 

 

4. ÜLDKOOSOLEK 

 

 

4.1. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kõrgeimaks võimuorganiks on üldkoosolek. Igal liikmel on 

üks hääl.   

 

4.2. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosoleku pädevuses on (vastavalt põllumajandus-

ministri määruse “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013  rakenduskava” meetme 4.1 

“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord): 

- põhikirja  muutmine; 

- eesmärgi muutmine; 

- strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle muudatuste heaks kiitmine; 

- kalanduspiirkonna arengu strateegia ja selle muudatuste heaks kiitmine; 

- igal strateegia elluviimise aastal esitatava strateegia rakenduskava ja selle muudatuste 

heaks kiitmine; 

- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

- juhatuse liikmete töö ja kulutuste tasumise korra kinnitamine; 

- projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepaneku heaks kiitmine projektide osas, 

millele taotletava toetuse suurus ületab 63 911,66 eurot; 
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- vähemalt 7 liikmelise projektide hindamise töörühma liikmete määramine ja 

tagasikutsumine; 

- juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 

otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine; 

- MTÜ-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja 

asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse; 

- aasta liikmemaksu suuruse muutmine. 

 

4.3. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

- aastaaruande kinnitamiseks; 

- põhikirja vastuvõtmiseks ja muutmiseks; 

- eesmärgi muutmiseks; 

- strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle muudatuste heaks kiitmiseks; 

- kalanduspiirkonna arengu strateegia ja selle muudatuste heaks kiitmiseks; 

- igal strateegia elluviimise aastal esitatava strateegia rakenduskava ja selle muudatuste 

heaks kiitmiseks; 

- juhatuse liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks; 

- projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepaneku heaks kiitmiseks projektide osas, 

millele taotletava toetuse suurus ületab 63 911,66 eurot. 

- vähemalt 7 liikmelise projektide hindamise töörühma liikmete määramiseks ja 

tagasikutsumiseks, juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 

MTÜ liikmetest;  

- muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad. 

 

4.4. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatus avaldab teate kohalikus meedias üldkoosoleku 

kokkukutsumiseks ja piirkonna elanike teavitamiseks vähemalt 20 tööpäeva enne:   

- planeeritavat üldkoosolekut, mis korraldatakse strateegia väljatöötamise tegevuskava heaks 

kiitmiseks üldkoosoleku poolt;  

- planeeritavat üldkoosolekut, mis korraldatakse strateegia heaks kiitmiseks üldkoosoleku 

poolt; 

- planeeritavat üldkoosolekut, mis korraldatakse strateegia rakenduskava heaks kiitmiseks 

igal strateegia elluviimise aastal üldkoosoleku poolt, tutvustades järgneva 12 kuu jooksul 

elluviidavaid strateegia tegevussuundi, projektide paremusjärjestuse moodustamise korda 

ning hindamiskriteeriumeid; 

- projektitoetuse taotluste esitamist projektikonkursiks.  

 

Muul juhul avaldab juhatus üldkoosoleku kokkukutsumiseks vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku 

toimumist kohalikus meedias teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra 

(lisaks teavitatakse kodulehekülje kaudu). 

 

4.5. Otsuste heaks kiitmiseks on üldkoosolek otsustusvõimeline kui hääletamisest võtab osa 

vähemalt 50% koosolekul osalenud liikmetest. 

 

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud 

MTÜ liikmetest. 

 

4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% liikmetest. Juhul kui 

üldkoosolekul ei osalenud nõutaval arvul liikmeid, tuleb kokku kutsuda mitte hiljem kui ühe kuu 

jooksul korduskoosolek sama päevakorraga. Korduskoosolek on otsustusvõimeline olenemata 

osavõtnud liikmete arvust.  
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5. JUHATUS 

 

 

5.1. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 5 

liiget. 

 

5.2. Juhatuse koosseisust üle poole moodustavad kalandussektori esindajad. 

 

5.3. Juhatuse pädevusse kuulub: 

 juhatuse esimehe ja tema asetäitja valimine; 

 tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine; 

 ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude arvestuse pidamine; 

 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine; 

 strateegia koostamine; 

 aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ning esitamine üldkoosolekule 

kinnitamiseks; 

 eelarveprojekti läbivaatamine ning esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 

 põhivara soetamine, sildfinantseerimislaenude võtmine, vara pantimine, 

rentimine jm tehingute tegemine; 

 tegevjuhi ja projektijuhi tööle võtmine ja töölt vabastamine; 

 tegevjuhi ja projektijuhi pädevuse nõuete ja neile töötasu määramine; 

 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; 

 ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja 

ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele; 

 ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda. 

 

5.4. Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt ametisse 3-ks aastaks. Muudatusi juhatuse 

koosseisus teeb üldkoosolek. Juhatuse liikme võib üldkoosolek igal ajal, olenemata põhjusest, 

tagasi kutsuda. 

 

5.5. Juhatus kiidab heaks projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepaneku projektide osas, 

millele taotletava toetuse suurus ei ületa 63 911,66 eurot. 

 

5.6. Iga juhatuse liige esindab MTÜ-d kõigis õigustoimingutes. 

 

5.7. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete koosseisu poolthäälteenamus. 

 

5.8. Juhatus võib vajaduse korral moodustada töögruppe, toimkondi ja komisjone eriliste küsimuste 

arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning konkursside korraldamiseks, kusjuures võib kutsuda nende 

töös osalema eksperte ja spetsialiste väljastpoolt MTÜ liikmeskonda. 

 

5.9. Kui juhatus pole tööle võtnud tegevjuhti, juhib MTÜ jooksvat tegevust juhatuse esimees. 

 

5.10. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe.  

 Juhatuse esimees: 

- korraldab juhatuse tööd ja esindab MTÜ-d talle käesoleva põhikirjaga pandud ulatuses; 

- juhatab juhatuse koosolekuid;  

- osaleb üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute ettevalmistamisel; 

- kannab üldkoosolekul ette MTÜ tegevuse aastaaruande, on aruandekohustuslik 

üldkoosoleku ees; 
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- võtab oma käskkirjaga tööle ja vabastab töölt MTÜ tegevjuhi juhatuse otsuse alusel; 

- annab ülesandeid MTÜ tegevjuhile ja kontrollib tema tegevust; 

- kirjutab alla lepingutele, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele ning muudele dokumentidele; 

- esindab MTÜ-d kohtus, võib anda volituse teisele isikule MTÜ esindamiseks kohtus; 

- äraolekul asendab teda MTÜ aseesimees, aseesimehe puudumisel esimehe volitusel üks 

juhatuse liikmetest. 

 

5.11. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem, kui kord 3 (kolme) kuu jooksul. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme või 

tegevjuhi nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on üle poolte tema liikmetest. 

 

5.12. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla 

samasisulisele dokumendile. Elektroonilisel teel saadetud teade ja sellele saadetud vastus on pädev 

tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud. 

 

5.13. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui 

hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 

 

5.14. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud 

juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik 

eriarvamus, juhatusel tuleb eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb 

võimalikust vastutusest antud asjas. 

 

5.15. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega 

süüliselt tekitasid MTÜ-le kahju, vastutavad MTÜ ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse 

nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek. 

 

 

 

6. REVIDEERIMINE 

 

6.1. Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti 

raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt üks või mitu  revidenti. 

Revidendi volituste tähtaeg on 3 aastat. 

 

6.2.  Revidendiks ei või olla MTÜ juhatuse liige, tegevjuht, samuti nende sugulased. 

 

 

 

7. MTÜ VÕRTJÄRVE KALANDUSPIIRKOND VARA 

 

7.1.  Vara tekib: 

7.1.1. liikmemaksudest; 

7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest; 

7.1.3. tulust, mida võidakse saada MTÜ väljaannete kirjastamisest, müügist ja levitamisest, 

vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste 

korraldamisest; 

7.1.4. muust tulust, mis on vajalik MTÜ põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

 

7.2. Vara saavad juhatus ja tegevjuht kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud 

tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus. 
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7.3.  MTÜ-st väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata. 

 

7.4. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase 

eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

 

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE 

 

8.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

 

8.2. MTÜ lõpetatakse vabatahtlikult üldkoosoleku otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud 

alustel. 

 

8.3. MTÜ likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on 

likvideerijaiks juhatuse liikmed. 

 

8.4. Likvideerijatel on kõik juhatuse ja tegevjuhi volitused ning nad kannavad oma võimaliku 

süülise käitumisega MTÜ-le tekitatud kahju eest solidaarset vastutust. 

 


