Võrumaa Metsaühistu
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Võrumaa Metsaühistu (edaspidi “Metsaühistu”) on kodanike algatusel põhinev
vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid,
kelle omanduses on metsamaa.
2. Metsaühistu ametlik nimetus on Võrumaa Metsaühistu.
3. Metsaühistu juriidiline aadress on Pikk tn.4, 65604 Võru, Eesti Vabariik.
4. Metsaühistu on iseseisev juriidiline isik, kes omab iseseisva bilansi, arveldusarve, oma
sümboolika ja oma nimetusega pitsati.
5. Metsaühistu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest
(sh metsanduslikest õigusaktidest), käesolevast põhikirjast ja oma juhtorganite otsustest.
II METSAÜHISTU TEGEVUSE EESMÄRGID, EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE
VAHENDID
6. Tegevuse eesmärgid:
6.1.
Moodustada ühtne ja tegus metsaomanike ja metsakasutajate struktuur
metsaressursside mõistlikuks kasutamiseks.
6.2.
Rakendada abinõusid metsa säilitamiseks ja taastamiseks.
6.3.
Abistada metsaomanikke Eesti Vabariigi ühtse metsamajanduspoliitika
elluviimisel.
6.4.
Liikmetele tööhõive tagamine ja kutseoskuste pidev täiendamine.
6.5.
Metsa kõrvalkasutuse, jahimajanduse ja taluturismi arendamine.
6.6.
Metsaühistu eesmärk ei ole liikmetele otsese ainelise tulu saamine ja jaotamine.
7. Oma eesmärkide saavutamiseks Metsaühistu:
7.1.
Esindab oma liikmeid riigivõimu ja valitsusorganites, kohalikes
omavalitsusorganites, kohtus, teistes organisatsioonides kooskõlas kehtiva
seadusandlusega.
7.2.
Korraldab liikmete täiendkoolitust ja arendab metsanduslikku nõuandeteenistust.
Vahendab informatsiooni.
7.3.
Viib läbi õppepäevi, et tõsta nende huvitatust metsanduse ja talumajanduse vastu
tervikuna.
7.4.
Abistab oma liikmetel arendada metsanduslikku tegevust metsakasvatuse,
hooldustööde
tegemise,
raietööde
teostamise
ja
metsamaterjalide
ümbertöötlemise alal ning nende turustamise alal.
7.5.
Astub lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja
füüsiliste isikutega. Sooritab muid tehinguid, mis vastavad Metsaühistu tegevuse
eesmärkidele ja põhikirjast tulenevatele ülesannetele.
7.6.
Arendab vastastikusele usaldusele ja austusele rajanevat tegevust kõikide
asjaomaste organisatsioonide ja üksikisikutega.
7.7.
Esitab ettepanekuid erametsandust käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseks,
muutmiseks, täiendamiseks.

8. Metsaühistul on õigus:
8.1.
Omada, kasutada ja käsutada Metsaühistu kinnis- ja vallasvara (hooneid,
seadmeid, transpordivahendeid, inventari, väärtpabereid) ning informatsiooni,
võtta ja kasutada laenu.
8.2.
Osutada teenuseid oma liikmetele varustus-turustus ja teistes valdkondades.
8.3.
Korraldada transporttöid.
8.4.
Teha reklaami.
8.5.
Edendada kultuuri ja sporditegevust.
8.6.
Viia läbi konkursse, näitusi, oksjone ja neist osa võtta.
8.7.
Arendada Metsaühistu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks majandustegevust
vastavate töögruppide vahendusel üldkogu otsuste alusel.
8.8.
Astuda võimalusel ja vajadusel teiste ühenduste ja liitude liikmeks.
8.9.
Asutada sihtotstarbelisi fonde ja kapitale põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
III METSAÜHISTU LIIKMEKS ASTUMISE, SELLEST LAHKUMISE NING
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
9. Metsaühistu liikmeteks võivad olla metsamaad omavad füüsilised ja juriidilised isikud,
kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on nõus ühiseks koostööks.
10. Liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Liikmeks vastuvõtmine otsustatakse 1
kuu jooksul juhatuse otsusega.
11. Metsaühistust võib lahkuda vabatahtlikult kirjaliku avalduse alusel. Lahkumine
otsustatakse 1 kuu jooksul juhatuse otsusega, kusjuures liikmel tuleb lahkumisel täita
kohustused ja likvideerida olemasolevad võlgnevused Metsaühistu ees.
12. Metsaühistu liikmest väljaarvamine toimub juhatuse otsuse alusel
12.1. Kui liige ei täida Metsaühistu põhikirja, üldkogu või juhatuse otsuseid.
12.2. Kui liige ei tasu liikmemaksu.
12.3. Liikme surma korral.
13. Kui liige kahjustab oma tegevusega Metsaühistu mainet või tegevust, peatab juhatus tema
tegevuse Metsaühistu liikmena ja Metsaühistu liikmest väljaarvamise otsustab üldkogu.
IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
14. Metsaühistu liikmel on õigus:
14.1. Osaleda ise või esindaja kaudu Metsaühistu tegevuses ja võtta isiklikult osa teda
puudutavate küsimuste otsustamisest.
14.2. Valida ja olla valitud Metsaühistu juht- ja kontrollorganitesse (va noorliikmed).
14.3. Kasutada kõiki Metsaühistu poolt osutatavaid teenuseid.
14.4. Osa võtta kõigist Metsaühistu poolt korraldatavatest üritustest, saada
informatsiooni.
14.5. Esitada juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid.
14.6. Kasutada Metsaühistu kaasabi erialasteks väliskomandeeringuteks, õppesõitudeks
ja stažeerimiseks.
14.7. Liikmel on õigus lahkuda Metsaühistust.
15. Metsaühistu liige on kohustatud:
15.1. Täitma Metsaühistu põhikirja, üldkogu ja juhatuse otsuseid.
15.2. Oma tegevusega kaasa aitama erametsanduse ja talumajanduse arengule.
15.3. Mitte kahjustama oma tegevusega Metsaühistu huve.
15.4. Tasuma liikmemakse ja täitma muid varalisi kohustusi Metsaühistu ees
tähtaegselt.

2

V METSAÜHISTU STRUKTUUR JA JUHTIMINE
16. Üldkogu.
16.1. Üldkogu on Metsaühistu kõrgemaks juhtorganiks, mis kutsutakse kokku üks kord
aastas.
16.2. Erakorraline üldkogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab rohkem kui 1/3
Metsaühistu liikmetest, juhatus või revisjonikomisjon.
16.3. Üldkogu kokkukutsumisest tuleb ette teatada 10 päeva enne koosoleku
toimumist. Üldkogu kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg
ja päevakord.
16.4. Üldkogu on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud 1/20
Metsaühistu liikmetest. Kui üldkogul ei osale nõutav arv liikmeid, tuleb

koosolek kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul.
Teistkordselt kokkukutsutud üldkogu on otsustusvõimeline kui kohal on
vähemalt 2 liiget.
16.5.

Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja vastuvõtmise,
selle muudatuste ja täienduste tegemise ning Metsaühistu tegevuse lõpetamise ja
reorganiseerimise poolt peab hääletama vähemalt 2/3 üldkogust osavõtjatest.

17. Üldkogu pädevusse kuulub:
17.1. Põhikirja vastuvõtmine, selle täiendamine ja muutmine.
17.2. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
17.3. Metsaühistu tegevuse põhisuundade määramine järgmiseks perioodiks.
17.4. Metsaühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
17.5. Metsaühistu esimehe ametijuhendi kinnitamine.
17.6. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine.
17.7. Metsaühistu eelarve ning Metsaühistu vara kasutamise ja käsutamise korra
kinnitamine.
17.8. Metsaühistu tegevuse lõpetamise otsuse tegemine, likvideerimiskomisjoni
moodustamine.
17.9. Üldkogu võib arutada ja otsustada ka teisi Metsaühistu tegevusse puutuvaid
küsimusi.
18. Juhatus.
18.1. Juhatus teostab üldkogude vahelisel ajal Metsaühistu juhtimist.
18.2. Juhatus valitakse kuni 7 liikmeline.
18.3. Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks.
18.4. Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
18.5. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui 1 kord kuus.
18.6. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma kui koosolekust võtab osa ½ juhatuse
liikmetest, kusjuures koosolekust peab osa võtma kas esimees või aseesimees.
18.7. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral on otsustav hääl juhatuse esimehel või aseesimehel.
18.8. Metsaühistut võib esindada esimees ja aseesimees üksinda. Teised juhatuse
liikmed võivad esindada metsaühistut kolmekesi koos.
19. Juhatuse pädevusse kuulub:
19.1. Metsaühistu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
19.2. Liikmete registri pidamine.
19.3. Üldkogu ettevalmistamine ja kokkukutsumine.
19.4. Revisjonikomisjonile juhatuse finantsaruande esitamine 1 kuu enne üldkogu ja ka
aasta tegevusaruande esitamine.
19.5. Metsaühistu eelarve väljatöötamine.
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Metsaühistu palgaliste töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning töötasu
kehtestamine.
19.7. Metsaühistu teenustele hindade määramine.
19.8. Metsaühistu vara kasutamine ja käsutamine.
19.9. Alaliste
või ajutiste töögruppide moodustamine, sõlmitavate lepingute
eeltingimuste kindlaks määramine.
19.10. Jooksva tööga seosesolevate ja esilekerkivate probleemide ja liikmetelt laekunud
avalduste ja ettepanekute lahendamine.
19.6.

20. Metsaühistu juhatuse esimees.
20.1. Metsaühistu juhatuse esimees on juhatuse liige.
20.2. Metsaühistu juhatuse esimees valitakse 2 aastaks.
20.3. Tagab üldkogu ja juhatuse otsuste täitmist.
20.4. On aruandekohuslane juhatuse ja üldkogu ees.
20.5. Esindab Metsaühistut ilma volikirjata suhetes nii üksikisikute kui ka asutuste,
ettevõtete, organisatsioonide ja riigiorganitega.
20.6. Metsaühistu esimehe volitused määrab üldkogu poolt kinnitatud ametijuhend.
21. Revisjonikomisjon.
21.1. Valitakse üldkogul kuni 3 liikmelisena kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni ei või
kuuluda juhatuse liige.
21.2. Revisjonikomisjonil on aruandekohustus ainult üldkogu ees.
21.3. Revisjon viiakse läbi vähemalt 1 kord aastas. Revideeritakse Metsaühistu
finantsmajanduslikku tegevust, juhatuse tegevust vastavalt põhikirjale.
21.4. Revisjonikomisjoni esimees valitakse komisjoni poolt. Revisjonikomisjon on
otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest. Otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdsete häälte korral otsustab esimehe
hääl.
21.5. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel
hääleõiguseta.
VI METSAÜHISTU VARA
22. Metsaühistu majandus- ja aruandeaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
23. Metsaühistu vara moodustub:
23.1. Liikmemaksudest, sisseastumismaksudest.
23.2. Tulust, mis saadakse Metsaühistu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast
tegevusest.
23.3. Riiklikest ja kohalike omavalitsuse sihtotstarbelistest eraldistest.
23.4. Sponsorite toetustest.
24. Metsaühistu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik Metsaühistu põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.
25. Metsaühistu vastutab oma rahaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.
26. Metsaühistu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei
kanna varalist vastutust Metsaühistu varaliste kohustuste eest.
27. Metsaühistu peab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke
ja kohalikke makse ning esitab statatistikaorganitele ja teistele riigiorganitele aruanded
seadusandluses ettenähtud korras ja tähtaegadel.
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VII METSAÜHISTU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
28. Metsaühistu tegevus lõpetatakse:
28.1. Üldkogu otsuse alusel.
28.2. Kui liikmete arv on väiksem kui kolm, allesjäänud liikmete otsusel.
29. Metsaühistu
tegevuse
lõpetamise
otsuse
vastuvõtmisel
valib
üldkogu
likvideerimiskomisjoni, määrab selle volituste tähtaja ning otsustab järelejääva vara
jagamise ja likvideerimiskomisjoni töö tasustamise korra. Metsaühistu tegevus
lõpetatakse üldkogu viimase otsuse alusel, millega kinnitatakse ka komisjoni tegevuse
lõppakt. Seadusega sätestatud korras kustutatakse Metsaühistu registrist.

Metsaühistu on asutatud 30.jaanuaril 1996. aastal asutamiskoosolekul Võrus, Liiva tn 11
sõlmitud asutamislepingu alusel asutajaliikmete poolt.

5

