
 
Päästame Eesti Metsad MTÜ põhikiri 
 
I ÜLDSÄTTED  
 

1.1 Päästame Eesti Metsad MTÜ (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev 
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Jürtsi talu, Tammiku küla, 
Väike-Maarja vald. 

1.2 Ühingu eesmärgiks on edendada loodushoidu, keskkonna- ja pärandkultuuri 
kaitset Eesti Vabariigis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi 
tegevusi:  

 
1.2.1. Korraldatakse looduskeskkonna ja pärandkultuuriga seotud ühiskondlike 

tegevusi ning osaletakse nendes; 
1.2.2. Propageeritakse säästvat looduskasutust ja keskkonnakaitset; 
1.2.3. Toetatakse ja edendatakse väärtuslike looduslike koosluste säilitamist 

ning ressursside mõistlikku kasutamist; 
1.2.4. Osaletakse keskkonna säilitamise ja kaitsega seotud küsimuste 

lahendamisel; 
1.2.5. Koondatakse ning esindatakse looduskeskkonda väärtustavate inimeste ja 

organisatsioonide seisukohti ning huve; 
1.2.6. Osaletakse elu-, looduskeskkonda ja pärandkultuuri puudutavates 

küsimustes ruumiotsuste kujundamisel, eesmärgiga seista kvaliteetse ja 
kultuuripärandit austava ruumilise arengu ning loodus- ja elukeskkonna 
eest; 

1.2.7. Tehakse aktiivset ja konstruktiivset koostööd teiste valdkondlike 
partneritega, kes seisavad samade väärtuste eest, omavad samu 
eesmärke või mõjutavad oluliselt ühingu eesmärkide saavutamist. 

 
II ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga teovõimeline füüsiline isik ja juriidiline isik (v.a. 
elamu-, korteri- ja suvilaühistud), kes:  
2.1.1. nõustub ühingu eesmärkidega;  
2.1.2. on nõus täitma ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;  

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija esitab avalduse kas läbi ühingu kodulehekülje või 
saates kirjaliku avalduse ühingu ametlikule aadressile. Liikmeks vastuvõtmiseks 
on vaja vähemalt ühe juhatuse liikme nõusolek. Ühingust väljaarvamise otsustab 
juhatus häälteenamuse alusel. Juhatus teeb hiljemalt ühe kuu jooksul arvates 
avalduse saamisest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb 
selle teatavaks avalduse esitanud isikule.  

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub Ühingu arvele käesolevaks 
majandusaastaks määratud liikmemaksu ühe kuu jooksul arvates liikmeks 
saamisest. 

2.4. Liikmemaksu suuruse nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule ning selle maksmise 
korra üle otsustamine kuulub korralise üldkoosoleku päevakorda. 

2.5. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused, sealhulgas: 
2.5.1. õigus saada juhatuselt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta; 
2.5.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust; 
2.5.3. olla valitud Ühingu juhtorganitesse; 
2.5.4. võtta osa kõigist Ühingu korraldatavatest üritustest; 



2.5.5. astuda Ühingust välja; 
2.6. Ühingu liikmel on kohustus: 

2.6.1. tunnustada Ühingu eesmärke, põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse 
otsuseid; 

2.6.2. osaleda aktiivselt Ühingu tegevuses; 
2.6.3. tasuda iga-aastaselt Ühingu üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu; 
2.6.4. teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma e-maili 

aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast 
nende muutumist. 

2.7. Kõik Ühingu liikmed võivad Ühingust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku 
avalduse alusel. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse ühe kuu 
jooksul arvates avalduse saabumisest juhatusse.  

2.8. Ühingu juhatus võib liikme Ühingust välja arvata alljärgnevatel alustel:  
2.8.1. liige ei täida põhikirja sätteid; 
2.8.2. liige ei vasta liikmetele esitatud nõuetele; 
2.8.3. liige kahjustab ühingu huve (nt. on oma tegevusega ja/või väljaütlemistega 

läinud vastuollu Ühingu eesmärkidega); 
2.8.4. liige ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu. 

2.9. Ühingu juhatus teatab kirjalikult viivitamatult välja arvatavale liikmele 
väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Ühingust välja arvataval liikmel on õigus 
esitada oma välja arvamise küsimus läbivaatamiseks järgmisele üldkoosolekule. 

2.10. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt 
hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani 
liikmetele, temale annetusi teinud isikutele või sellise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.  

 
III ÜHINGU JUHTIMINE  
 

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik 
ühingu liikmed. 

3.2 Ühingu Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse 
seadusest. Ühingu üldkoosoleku toimumisest teavitatakse inimesi nende poolt 
antud kontaktandmete kaudu (vaikimisi e-posti teel kui liikme e-post on Ühingul 
olemas). Ühingu üldkoosolekust antakse ette teada üks nädal. Üldkoosolek on 
otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. 

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, 
kelle määrab üldkoosolek.  

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 
3.5 Ühingu üldkoosolekust teavitatakse liikmeid 

 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS  
 

4.1. Ühingu tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Ühingu 
tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle 
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste 
ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või 
avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 


