
MTÜ Pärnumaa Mesinduse Selts 

 

PÕHIKIRI 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühingu nimetus on Pärnumaa Mesinduse Selts, lühendina MTÜ Pärnumaa 

Mesinduse Selts on Eestis registreeritud ja avalikes huvides tegutsev, vabatahtlikkuse alusel 

ühinenud füüsiliste isikute ja juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev 

organisatsioon, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. 

1.2. Seltsi asukoht on: Pärnu, Eesti Vabariik. 

1.3. Selts on asutatud tähtajatult. 

1.4. Selts võib oma tulu kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei või 

anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, 

juhtimis -ja kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule, samuti eelloetletud 

isikute abikaasadele ning otsejoones sugulastele, õele, vennale, õe või venna alanejale 

sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale. 

1.5. Selts võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt 

vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. 

1.6. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 

 

2. Seltsi eesmärk 

2.1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, 

asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest, 

vabaühenduste eetikakoodeksist ja lepingutest. 

2.2. Seltsi eesmärgiks on olla poliitiliselt sõltumatu, avalikes huvides tegutsev selts. 

2.3. Seltsi eesmärgiks on: 

2.3.1. piirkondliku mesinduse koordineeritud arendamine läbi ühistegevuse; 

2.3.2. mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja 

populariseerimine; 

2.3.3. mesinike esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides. 

2.4. Eesmärkide saavutamiseks võib Selts teha järgmisi tegevusi: 

2.4.1. mesindusalaste probleemide tõstatamist ja avalikustamist; 

2.4.2. osalemist mesindusala kesksete vabariiklike ja piirkondliku arendusküsimuste 

arutamises ja lahendamises; 

2.4.3. arvamuste ja ettepanekute esitamist mesindusalaste seadusaktide, juhendite, 

määruste ja muude normdokumentide projektide kohta; 

2.4.4. mesindusalast nõustamist, loengute, õppuste, näituste, ja teiste ürituste korraldamist; 

2.4.5. mesinike erialase täiendõppe ja väljaõppe korraldamist või nõustamist; 

2.4.6. sidemete loomist ja arendamist ning koostööd teiste mesinike organisatsioonidega; 

2.4.7. arendada muud majandustegevust Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel 

2.4.8. muude Seltsi tegevuse eesmärgist lähtuvate tegevuste arendamine. 

 



3. Seltsi liikmed 

3.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline 

isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, tunnustab Seltsi 

põhikirja ja tasub liikmemaksu. 

3.2. Seltsi astumiseks peab soovija esitama lihtkirjalise avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab 

soovija märkima, et ta on tutvunud Seltsi põhikirjaga ning kohustab seda järgima. 

3.3. Seltsi juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates 

avalduse saamisest. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane: 

3.3.1. on esitanud nõuetele mittevastava avalduse; 

3.4. Liikmel on õigus omal soovil Seltsist lahkuda, teatades sellest lihtkirjaliku avalduse vormis 

kirjalikult Seltsi juhatusele. 

3.5. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige; 

3.5.1. ei ole majandusaasta lõpuks mõjuva põhjuseta tasunud Seltsi liikmemaksu; 

3.5.2. ei täida Seltsi põhikirja sätteid ja on olulisel määral kahjustanud Seltsi huve või mainet. 

3.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse 

arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne 

koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega enda 

väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui 

selle poolt on 2/3 juhatuse liikmed. 

3.7. Isik loetakse Seltsist väljaarvatuks vastavalt otsuse tegemise hetkest. Seltsist väljaarvamisel 

või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata. 

3.8. Selts ei vastuta mistahes kahju eest, mida on tekitanud Seltsi üksikliige. 

3.9. Seltsi liikmel on õigus: 

3.9.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse; 

3.9.2. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul; 

3.9.3. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta 

3.10. Seltsi liige on kohustatud: 

3.10.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhatuse otsuseid; 

3.10.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu; 

3.10.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks enda kehtivad 

kontaktandmed ning teavitama muutunud andmetest juhatust hiljemalt ühe (1) kuu 

jooksul; 

3.10.4. Seltsi liige kohustub mitte kahjustama Seltsi mainet. 

 

4. Üldkoosolek 

4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku 

vähemalt üks kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. 

Üldkoosolek kutsutakse kokku kirjalike kutsetega, millised peavad olema välja saadetud 

hiljemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. 

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1. Seltsi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine; 

4.2.2. eesmärgi muutmine; 

4.2.3. majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.2.4. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine; 



4.2.5. juhatuse liikmete ja revidendi (kontrollorgani) määramine ja tagasikutsumine; 

4.2.6. Seltsi vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine; 

4.2.7. ühinemine, jagunemine ja ümberkujunemine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud 

juhtudel; 

4.2.8. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine; 

4.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole või on esindatud lihtkirjaliku 

volituse alusel üle poole seltsi liikmetest. 

4.3.1. Iga hääleõiguslik liige võib omada kuni kaks lihtkirjalikku volitust. 

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ja 

esindatud Seltsi liikmetest. 

4.5. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Seltsi vabatahtliku 

lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) 

seaduses sätestatud juhtudel on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt antud 

häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega. 

4.6. Põhikirjas ettenähtud Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete 

nõusolek. 

4.7. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Seltsi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes 

üldkoosolekul ei osalenud. 

4.8. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise 

ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist 

või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Seltsi suhtes. 

 

5. Juhatus 

5.1. Seltsil on juhatus, mille koosseisu kuulub kolm kuni seitse liiget. 

5.2. Juhatus valitakse tähtajaga kuni kolm aastat. 

5.3. Juhatuse pädevusse kuulub: 

5.3.1. Seltsi tegevuskava väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine. 

5.3.2. Majandusaasta aruande koostamine ja selle üldkoosolekule esitamine. 

5.3.3. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. 

5.3.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 

 

6. Seltsi esindamine. 

6.1. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõigis toimingutes vastavalt Seltsi põhikirjale. 

 

7. Revideerimine 

7.1. Seltsi raamatupidamise aastaaruande revideerimiseks ja õigsuse kontrollimiseks valitakse 

üldkoosoleku poolt revident. Revidendi volitatud tähtaeg on kuni kolm aastat. 

7.2. Revidendiks ei või olla Seltsi juhatuse liige, samuti nende sugulased ning Seltsiga 

laenusuhtes olev isik. 



 

8. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine 

8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras. Seltsi 

lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

8.2. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 

2/3 osalenud või esindatud liikmetest. 

8.3. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

8.4. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud 

vara üle sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu, sihtasutuse või avalik-õiguslikule 

juriidilisele isikule. 

 

Asutajad: 

Anelle Kaelep 

Eve Raik 

Tõnu Reinfeldt 

Toomas Treialt 

Jaan Moorits 

Andres Lilleste  

 

(kõigi asutajate nimed ja allkirjad) 

Allkirjastatud digitaalselt. 


