Mittetulundusiihing

Muri Maap arandusi.ihi stu

p6rurunr

Mittetulundusiihing Muri Maaparandustihistu (edaspidi iihistu) on asutatud 2017 a. sdlmitud
asutamislepinguga, mille lisana on kinnitatud pdhikiri.

l.Uldsiitted
1.1. Uhistu nimi on Mittetulundusiihing Muri Maaparandusiihistu (ltihendatult
1.2. Uhistu asukoht on Luunja vald,

Muri MPU).

Muri kiila.

1.3. Uhistu on eradiguslik juriidiline isik, kes vdib omada k6iki seadustega slitestatud
tsiviil6igusi ja -kohustusi ning tal on oma nimega pitsat ja pangaarve.
1

.

4. Uhistu on asutatud mdi+r amata tiihtaj aks.

1.5. Uhistu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
1

.

6. Uhistu on moodustatud vastav aIt Maaparandusseaduse 8. peattkile.

1.7. Uhistu tegevuspiirkond on maa-aIa, millel paiknevad maaparundussiisteemi ehitised ja
mis vastab Pdllumajandusameti Tartu keskuse poolt viilja antud diendile 04.05.2017 a. ja
iihi.stu tegevuspiirkonna kaardile. Tegevuspiirkonda vdib ttipsustada ja muuta tildkoosoleku
otsusega.
1.8. Uhistu tegevused avalikustab juhatus tihistu i.ildkoosolekul.

2. Tegevuse eesmiirk ja iilesanded

2.I. Uhistu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi digusaktidest ja

sealhulgas

Mittetulundusiihingute seadusest jaMaaparandusseadusest ning kiiesolevast p6hikirjast.

2.2. Uhistu tegevuse eesmiirgiks on oma
maaparandusstisteemi

ja selle

tegevuspiirkonnas iihistegevuse kaudu

maa-ala ning nendega seotud keskkonnarajatiste hooldamine

ja

uuendamine, agromelioratiivsete ja kultuurtehniliste t<i<ide (maaparandust<i<id) tegemine, et
tagada maaparandussiisteemide toimimine ja maade sihtotstarbeline kasutamine ning iihistu
liikmete huvide esindamine.
2.3. Eesmiirgi taitmiseks

2.3.I. nende i.ihiseesvoolude ja maaparandussiisteemide, mis on kinnisasja omaniku vdi
valdaja poolt kiisunduslepingu vdi m6ne muu diguse alusel iile antud i.ihistu hooldamisele,
hoiutriid;
2.3 .2. maaparandussiisteemi ehitamise j a rekonstrueerimise tciid;

2.3.3. iihistu liikmetele kuuluvate teede korrashoidu;
2.3 .4. seaduspiiraseid maaparandus- j a maakorraldusalaseid

toiminguid;

2.3 .5 . maastikuhoolduse, keskkonnakaitse, veemaj anduse j a pdllumaj anduse alaseid tciid;
2.3 .6.

iihistu liikmete koolitamist iihistu

ee

smtirkide saavutamiseks

;

2.3.7. muude digustoimingute tegemist, mis on vajalik pdhikirja n6uete tiiitmiseks.

2.4. Uhistu eesmiirk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja iihistu ei vdi jaotada
kasumit oma liikmete vahel. Uhistu kasutab oma tulusid tiksnes pdhikirjaliste eesmiirkide
saavutamiseks.

3. Uhistu liikmed, nende kohustused ja digused

3.1. Uhistu kohustuslik liige on iihistu tegevuspiirkonnas asuva kinnisasja omanik, kelle
kinnisasjal asub maaparandussiisteem. Uhistu tegevuspiirkonnas asuva kinnisasja omanik
saab tihistu liikmeks iihistu digusvdime tekkimisest alates sdltumata sellest, kuidas ta iihistu
asutamise suhtes hiiiiletas vdi kas ta vdttis hiiiiletamisest osa.
3.2. Riik osaleb tihistus iiksnes kohustusliku liikmena, kelle Oigusi teostab Vabariigi Valitsuse
miiiiratud minister v6i maavanem, kes vdib volitada riiki esindama asiaomase ministeeriumi
v6i maavalitsuse ametniku.
3.3. Uhistu vabatahtlikuks liikmeks vdib astuda ka kinnisasja omanik, kelle kinnisasjal ei asu
maaparandusstisteemi, kuid kes saab kasu 6histu p6hikirjalisest tegevusest.

3.4. Uhistu vabatahtlikuks liikmeks vastuvdtmise otsustab juhatus. Kui juhatus keeldub
taotlejat liikmeks vastu vdtmast, vdib taotleja n6uda, et tema liikmeks vastuv6tmise otsustab
tildkoosolek.

3.5. Kinnisasja omanikul on 6igus volitada lihtkirjaliku volitusega kas hoonestusoiguse
omanikku v6i kasutusvaldajat v6i isikliku kasutus6iguse omajat v6i pdllumajandusliku
rendilepingu v6i muu sarnase digussuhte alusel kinnisasja kasutavat isikut tditma iihistu
liikme digusi ja kohustusi.
3.6. Uhistu kohustusliku liikme kinnisasja vd6randamise korral loetakse kinnisasja omandaja
iihistu liikmeks astumise piievaks omandidiguse.,iilemineku piiev. Uhistu liikme piirandi
vastuv6tnud piirija tihistu liikmeks astumise pii
senise liikme liikmeksolek l6peb uue liikme

,/\./

3.7. Uhistu kohustusliku liikme liikmeksolek l6peb P6llumajandusameti Piirnu keskuse poolt
maaparandussiisteemi kasutamisotstarbe ldppenuks lugemise otsuse tegemise ptieval.

3.8. Uhistu vabatahtlikul liikmel on 6igus avalduse alusel viihemalt kuuekuulise
etteteatamisega ainult majandusaasta l6pul iihistust vlilja astuda. Nimetatut ei kohaldata, kui
liikme digusi vdi kohustusi muudetakse oluliselt vdi kui liikmeksjiiiimine ei ole diglase
hinnangu kohaselt vdimalik.

3.9. Uhistu liikme v6ib iihistust vtilja awata tema surma v6i juriidilisest isikust liikme
tegevuse l6ppemise korral ja muudel pdhikirjas ette niihtud juhtudel ja korras juhatuse
otsusega.

3.10. Uhistu vabatahtliku liikme v6ib juhatuse otsusega pdhikirjas slitestatust sdltumata v2ilja
arvatapdhikirjasiitete tiiitmata jiitmise vdi iihistu olulisel miiiiral kahjustamise t6ttu, kusjuures
viilja arvatud liikmele tuleb tema iihistust valjaarvamise otsuse tegemisest ja selle pdhjusest

viivitamatult kirj alikult teatada.
3.1 1 .

Uhistu liikmete arvestuse konaldab iuhatus.

3.12. Uhistu liikmel on 6igus:

3.12.I. osaleda tihistu tildkoosolekul ja muus tegevuses vastavalt kiiesolevale pdhikirjale;
3.12.2. valida ja olla valitud iihistu juhatusse;
3

.12.3 . saada

juhatuselt informatsiooni j a esitada ettepanekuid iihistu tegevuse kohta;

3.12.4. kasutada kehtestatud korras iihistu vara;

3.I2.5. osa vdttakdikidest iihistu poolt korraldatavatest iiritustest (koolitus jms.).
3.13. Uhistu liige on kohustatud:
3.13.1. tiiitma i.ihistu p6hikirja ndudeid ja iihistu juhtorganite seaduspiiraseid otsuseid;

3.I3.2. osa v6tma iihiselt kasutatavate hoonete ja rajatiste korrashoiu-, kaitse-ja remonditciridest;

3.13.3. v6imaldama oma kinnisasjal teha seadusega koosk6las olevaid ja iihistule vajalikke
maaparandushoiu- ja muid t<iid;
3.13.4. tasuma osamaksu ja teisi pdhikirja alusel kehtestatud makseid iihistu juhtorganite
poolt miiiiratud suuruses ja tiihtajal;
3.13.5. hoidma ia kasutama siitistlikult tihistu varalisi vahendeid.

4.1. Uhistu liikme osamaks on tihekordne ja selle suurus i.ihistu varas on vdrdeline tema
kinnisasjal paikneva maaparandusstisteemi maa-ala suurusega ja on 1 eurot tema kinnisasjal
asuva maaparandusstisteemi reguleeriva v6rgu pindala iga hektari kohta

ja

1 euro kinnisasjal
asuva iihiseesvoolu iga 100 meetri kohta. Osamaks tasutakse 90 piieva jooksul piirast
vastavasisulise teate saamist. Uhistu vabatahtlike liikmete osamaksu suuruse miiiirab juhatus.

4.2. Uhistu liikme liikmemaksu suurus mliiiratakse tihesugustel alustel koigile liikmetele ja
on 1 euro aastas tema kinnisasjal asuva maaparandussristeemi reguleeriva v6rgu pindala iga
hektari kohta ja samuti 1 euro kinnisasjal asuva iihisvoolu iga 100 meetri kohta. Liikmemaks
tasutakse iga aasta 01. juuniks.

tasuvad osamaksu ja liikmemaksu pdhikirja punktides 4.1 . ja 4.2.
miiiiratud korra kohaselt iihingu juhatuse poolt diguslikul alusel arvutatud suuruses, korras ja
tiihtajajooksul. Osa- ja liikmemaksust on vabastatud need kinnisasja omanikud, kelle osa- ja
liikmemaksu kogusumma jiiab iihel kalendriaastal alla 100 euro.

4.:. Uhistu liikmed

4'4. Kinnisasja v6drandamise vdi piirimise korral, sealhulgas vodrandamisel tiiite- v6i
pankrotimenetluses, tasub kinnisasja omandaja tihistule kinnisasja vd6randaja v6i piirandaja
tasumata j iiiinud maksed j a maaparanduskulud.
4.S. Uhistu juhatus v6ib otsustada iihistu liikmete osamaksust ja liikmemaksust vabastamise
vdi maksude asendamise iihistule vajaliku vabatahtliku triciga.

4.6. Tasumisega viivitavalt kinnisasja omanikult voib tihistu juhatus alates maksetiihtplievale
jiirgneva kuu esimesest ptievast nduda viivist kuni 0,07Yo maksmata jliiinud summalt iga

viivitatud kalendripiieva eest.

5. Maaparandushoiukulud
5.1. Maaparandushoiukulud on kiiesoleva pdhikirja punkti 2.3.1. alusel iihistu majandamisele
tile antud tihiseesvoolude ja maaparandusststeemide ja selle maa-ala maaparandushoiu
tegemiseks vaj alikud kulud.
5.2. Tegevusaasta maaparandushoiukulude mEi?iramiseks koostab iihistu juhatus aastakava.
5.3. Maaparandushoiukulud miiiirab juhatus vastavalt tehtud t<i<idele ja need tasub arve alusel
iihistu liige, kelle kiisutuses olevatel maadel maaparandushoiu t<jid teostati.

5'4. Tasumisega viivitavalt kinnisasja omanikult vdib i.ihistu juhatus alates maksetfitpiievale
jiirgneva kuu esimesest ptievast nduda viivist kuni 0,07Yo maksmata
iiiiinud summalt isa
viivitatud kalendriptieva eest.

6. Teiste tegevuste kulud
6.1.Teiste tegevuste kulud on iihistu poolt iildkoosoleku otsusega tehtud pdhikirja punktides
2.3.2. kuni 2.3.7 . siitestatud tegevuste kulud.

6.2. Uhistu v6ib iildkoosoleku otsuse alusel oma pdhikirjaliste i.ilesannete tiiitmiseks
omandada, v66randada ja rentida kinnis- ja vallasvara, moodustada teenindus- ja
tootmisiiksusi, v6tta laenu.
6.3. Juhatus otsustab muu tegevuse eest tasumise kona ja tasu suuruse igal fiksikjuhul eraldi.

7. Uhistu iildkoosolek

7.l.Uhistu kdrgemaks organiks on iildkoosolek. Uldkoosolekul vdivad osaleda kdik iihistu
liikmed.

7.2. Uldkoosolek vdtab vastu otsuseid k6ikides iihistu juhtimise kiisimustes, mida ei ole
pdhikirj aga antud juhatuse ptidevusse.
7.3. Uldkoosoleku p?idevusse kuulub:
7

.3.1. pdhikirja muutmine;

7

.3.2. tihistu eesmiirgi muutmine;

7

.3.3. iihistu iihinemise, jagunemise, iimberkujundamise

7

.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

7

.3.5. maj andusaasta eelarve kinnitamine;

7

.3.6.juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

7

.3.7 .

7 .3

7

ja ldpetamise otsustamine;

revidendi valimine j a tagasikutsumine;

.8. j tirelevalve tegemine j uhatuse te gevuse i.ile;

.3.9. revidendi aruannete kinnitamine;

7.3.10. va.ra omandamise, v66randamise, kinnis- ja vallasvara rentimise, laenu v6tmise,
toetuste taotlemise ning teenindus- ja tootmistiksuse moodustamise otsustamine;
7.3.11. juhatuse liikme

vdi tihistu liikme vastu n6ude esitamine, samuti juhatuse liikmega
tehingu tegemise ja tehingu tingimuste otsustamine ning selles ndudes v6i tehingus iihistu
esindaja mtiiiramine;

ei ole seaduse ega p6hikirjaga
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antud teiste

Z.+. Utatoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses vdi pdhikirjas etteniihtud juhtudel, samuti
siis, kui iihistu huvid seda nduavad.

7'5' Juhatus kutsub kokku korralise i.ildkoosoleku iiks kord

aastas majandusaasta aruande
kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta l6ppemisest aryates. Korralise rildkoosoleku
toimumise ajast informeeritakse tihistu liikmeid kirjalikult vdi massiteabevahendite kaudu
viihemalt 10 piieva enne koosoleku toimumist niiidates iira iildkoosoleku plievakorra.

7.6. Uldkoosoleku kutsub juhatus kokku ka juhul, kui tihistu huvid seda n6uavad. Juhatus
peab iildkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nduab kirjalikult ja p66just aranaidates viihemalt
1/10 rihistu liikmetest v6i kui seda nduab revident.

7.7. Kui juhatus ei kutsu iildkoosolekut punktis 7.6. nimetatud asjaoludel kokku, vdivad
taotlejad iildkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
7.8. Uldkoosolek on otsustusvdimeline, kui sellest vdtavad osa iihistu liikmed, kellele kuulub
viihemalt pool iihistu kdigile liikmetele kuuluvatest htiiilte koguarr,ust. uldkoosolekul v6ib
osaleda ja hdtiletada iihistu liige vdi tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri,

kusjuures esindajaks vdib olla ainult teine iihistu liige. Juhul, kui iildkoosolek ei ole
otsustusvdimeline, kutsutakse sama piievakorragaiildkoosolek 10 piieva jooksul uuesti kokku
ja see on otsustusvdimeline soltumata hiiiileOiguslike osavdtjate arvust.
Z.g. Uldkoosoleku otsus on vastu vdetud,

kui selle poolt hiiiiletanud tihistu liikmete hiiiilte arv
moodustab i.ile poole koosolekul esindatud tihistu liikmete hiiiilte arvust. Uhistu pdhikirja
muutmise otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hiiiiletavad need tildkoosolekul osalenud
iihistu liikmed vdi nende esindajad, kellele kuulub nle 213 iildkoosolekul esindatud hiitiltest.
Uhistu eesmiirgi muutmise otsus on vastu vdetud, kui selle poolt hiiiiletavad need
tildkoosolekul osalenud iihistu liikmed vdi nende esindajad, kellele kuulub rile 9lI0
tildkoosolekul esindatud hiiiiltest. Uldkoosoleku otsus loetakse vastuvdetuks koosolekut
kokku kutsumata, kui otsuse poolt hiiiiletavadkirjalikult k6ik rihistu liikmed.
7.10. Isiku valimisel loetakse iildkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hiiiili.
Hiiiilte vdrdsel j agunemisel heidetakse liisku.

7.ll.Iga kinnisasja pindala 10 ha annab i.ihistu liikmele i.ihe haale, kuid mitte rohkem kui 215
hiidlte tildarvust. Haah arvestatakse ainult tiiisarr,udes, ktimnendikud peale koma
iimmardatakse. Vtiikseim iihele kinnistu liikmele kuuluv htidlte arv on
10,0 haannab t htiiile,
1

0, 1

1.

Ntiiteks 0,5 kuni

kuni 20,0 haannab 2 haiilt jne..

ei vdi hinletada, kui iihistu otsustab temaga v6i temaga vdrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist vdi temaga kohtuvaidluse alustamist v6i
l6petamist.
7.12. Uhistu liige

7.13. Uhistu liige, kes
esitamise otsustamisel.

7.14. Uhistu liikmel on 6igus pddrduda avaldusega kohtu poole iildkoosoleku otsuse
kehtetuks tunnistamiseks kolme kuu iooksul otsuse vastuvdtmisest.

8. Uhistu juhatus
8.1. Juhatus on tihistu juhtimisorgan, mis esindab

jajuhib tihistut.

8.2. Juhatusse kuulub 1-3 liiget ja juhatuse liikmed valivad endi hulgast iihistu esimehe.
8.3. Juhatuse igal

liikmel on 6igus esindada tihistut kdikides digustoimingutes.

8.4. Juhatuse piidevusse kuulub:

8.4.f . iihistu vabatahtlikuks liikmeks vastuvdtmise otsustamine:
8.4.2. iihistu liikmete arvestuse korraldamine;

8.4.3. igapiievase seaduspiirase majandus- ja organisatsioonilise tegevuse kindlustamine;
8.4.4. t<icilepingute s6lmimine j a ldpetamine;

8.4.5. raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande (majandusaasta aruanne) esitamine
iildkoosolekule;
8.4.6. majandusaasta eelarve projekti koostamine ning selle esitamine tildkoosolekule;

8.4.7. iihistu liikmetele maaparandushoiukulude aastamakse suuruse

ja

makse ffihtaja

miiiiramine;
8.4.8. iihistu liikmetele osamaksu suurendamise v6i viihendamise otsustamine;
8.4.9. iihistu liikmetele liikmemaksu suuruse ja maksmise tahtaja miiiiramine;
8.4.10. muude tegevuste eest tasumise korra
8.4.

1

ja tasu suuruse otsustamine;

1. liikmete tihistust vtiljaarvamine.

8.5. Juhatus peab andma i.ihistu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta
ndudel vastava aruande.
8.6. Juhatuse

ja esitama nende

liikmel on 6igus n6uda iilesande tiiitmisel tehtud vajalike kulutuste hiivitamist.

8.7. Juhatus vdib vastu v6tta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb iile poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse otsuse vastuv6tmiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenute
poolthtiiilteenamus. Nimetatut jiirgimata v6ib juhatus vastu v6tta otsuse juhatuse koosolekut
kokku kutsumata, kui selle poolt hiiiiletavad kljalikult kdik juhatuse liikmed.

9. Uhistu revident

9.1. Uhistu majandustegevuse kontrollimiseks valitakse i.ildkoosoleku ooolt revident
aastaks.

9.2. Revidendi piidevusse kuulub:
9

.2. | . maj andusaasta aruande di gsuse

kontrollimine

;

9.2.2. raamatupidamisalase tegevuse j iilgimine j a kontrollimine;
9.2.3. rihistu liikmete aryestuse digsuse kontrollimine.

9'3. Kontrolli tulemuste kohta koostab revident kirjaliku aruande oing esitab selle
iildkoosolekule kinnitamiseks.

10. Uhistu vara

ja aruandlus

l0.l'Uhistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, liikmemaksudest. rihistu tesevusest
saadavast tulust ning muudest laekumistest.

10.2. Kasumi suurus arvutatakse raamatupidamiseeskirjade jiirgi ja seda ei jaotata i.ihistu
liikmete vahel, vaid kasutatakse i.ihistu p6hikirjaliste eesmiirkide saavutamiseks.

10.3. Majandusaasta ldppedes koostab tihistu juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande (majandusaasta aruanne) koos ndutavate lisadega Raamatupidamise seaduses
siitestatud korras ja esitab selle kinnitamiseks i.ihistu tildkoosolekule.

10'4. Uhistu juhatus paneb majandusaasta aruande rihistu asukohas liikmetele tutvumiseks
viihemalt 10 piieva enne aruannet kinnitava iildkoosoleku toimumist. Uhistu liikmel on 6isus
saada rihistu arvel majandusaasta aruande koopia.

10.5. Uldkoosolekul kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla k6ik juhatuse
liikmed.

11. Uhistu ldpetamine
1

1.1. Uhistu l6petatakse:

I 1.1.1. tildkoosoleku otsusega;
I

Ll

.2. pankrotimenetluse alustami sel iihistu vastu;

11.1.3. iihistu liikmete viihenemisel alla kahe liikme;
r r .1 .4.

iildkoosoleku v6imetuse korral valida juhatuse liikmeid.

a/"/

1

1.2. Uhistu ldpetatakse tildkoosoleku otsuse alusel ning seaduses ettentihtud juhtudel

kohtuotsuse alusel.
11.3. Uhistu ldpetamisel toimub selle likvideerimine, kusjuures likvideerijateks on juhatuse
liikmed.

11.4. Uhistu likvideerimisel ptirast vdlausaldajate k6igi n6uete rahuldamist ja vajalikku
deponeerimist tagastatakse liikmetele nende tasutud osamaksud. Osamaksude tagastamisest

allesjiiiinud vara jaotatakse iihistu liikmete vahel likvideerijate poolt koostatud
varajaotusplaani kohaselt vastavalt iihistu liikmete osamaksu suurusele. Kui vara ei saa
jaotada nimetatud alusel, liiheb vara tile riigile, kes peab seda kasutama vdimalikult iihistu
eesmiirkidele vastavalt. V61j amaksed tehakse rahas.
11.5.

Kui iihistu l6petatakse iildkoosoleku otsusega,

peab juhatus

v6i likvideerijad esitama
avalduse l6petamise kandmiseks registrisse. Sundl6petamise vdi pankroti korral tehakse
vastav kanne kohtuotsuse alusel.
1

1.6. Uhistu l6peb tema kustutamisel mittetulundusiihingute

ja sihtasutuste registrist.

