
 

 

 
 

Mittetulundusühingu 
 

PIANC Eesti 
 

P Õ H I K I R I 
 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Mittetulundusühingu nimi on PIANC Eesti (edaspidi ühing), inglise keeles PIANC 

Estonia.  
1.2 Ühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis on asutatud 10. 

veebruaril 2015. aastal ja mille asukohaks on Tallinna linn. 
1.3 Ühingu eesmärgiks on toetada ühiseid püüdlusi laevateede ja sadamate 

projekteerimise, ehitamise, rekonstrueerimise, korrashoiu ja kasutamise parima 
praktika levitamisel Eestis ja lähipiirkonnas. Samuti on eesmärgiks pakkuda ühingu 
liikmetele juurdepääsu uusimatele erialastele teadmistele ja rahvusvahelistele 
kogemustele. 
 

1.4 PIANC (Maailma Veetransporditaristu Liit / The World Association for 
Waterborne Transport Infrastructure) on 1885. aastal asutatud tehniline 
erialaorganisatsioon peakorteriga Brüsselis, Belgias. Liidu roll seisneb standardite ja 
soovituste väljatöötamises nii veeliikluse infrastruktuuri rajatiste ja nende 
kasutamise valdkonnas kui ka mere ja sisevete laevateede, sadamarajatiste, lüüside, 
laevade ning nende kasutamisega kaasnevatele keskkonnakaitse küsimustele 
lahenduste otsimises. 
 

1.5 Eesmärgi saavutamiseks tehakse ühingus eelkõige järgmist: 
1.5.1 vahendatakse informatsiooni PIANC-i sekretariaadi, komisjonide ja 
töörühmade ning valdkonnast huvitatud Eesti spetsialistide vahel; 
1.5.2 korraldatakse üritusi kogemuste ja informatsiooni vahetamise 
võimaldamiseks ühingu tegevusvaldkonnas tegutsevate ja sellest huvitatud 
spetsialistide vahel; 
1.5.3 arendatakse koostööd teiste valdkonna ühendustega Eestis ja välismaal; 
1.5.4 antakse välja ja levitatakse erialaseid juhendmaterjale ja muid 
väljaandeid; 
1.5.5 antakse avaliku konkursi korras välja stipendiume õppe- ja teadustööks 
ning osalemiseks rahvusvahelises koostöös. 

 
 
II LIIKMELISUS 
 
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes 

soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi ja on valmis 
osalema ühingu eesmärkide elluviimisel, esitab ühingu juhatuse poolt kinnitatud 
vormis kirjaliku avalduse, kohustudes täitma ühingu põhikirja, ja tasub ühingu 
üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu. 
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2.2 Ühingu liikmeksolekuga kaasneb ka PIANC-i liikmelisus. 
2.3 Liikmelisus algab uue liikme registreerimisega PIANC-i liikmete keskregistris. 
2.4 Ühingu liige võib avalduse alusel ühingust välja astuda, kusjuures lahkumine 

kinnitatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega. Lahkuval liikmel tuleb täita oma 
kohustused ja likvideerida olemasolevad võlgnevused ühingu ees. 

2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele 
kui ta: 

2.5.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu; 
2.5.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille 
tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. 

 
 
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduse ja käesoleva 

põhikirjaga. 
3.2 Ühingu liikmel on õigus:  

3.2.1. võtta osa üldkoosolekust; 
3.2.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganisse; 
3.2.3. saada igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta ning personaalne ligipääs 
PIANC-i publikatsioonidele; 
3.2.4. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi. 

3.3 Ühingu liige on kohustatud: 
3.3.1 täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 
3.3.2 tasuma maksed ühingu juhtorganite poolt kinnitatud suuruses ja tähtajal; 
3.3.3 kasutama heaperemehelikult ühingu vara; 
3.3.4 heastama ühingu varale tekitatud kahju. 

3.4 Ühingu liige peab tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest ka juhul, kui 
liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel. 

 
 
IV JUHTIMINE 
 
4.1 Ühingu juhtimisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, 

käesolevast põhikirjast, ühingu juhtorganite otsustest ja muudest asjakohastest 
õigusaktidest. 

4.2 Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus 
võivad osaleda kõik ühingu liikmed. 

4.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama juhatus vähemalt kümme päeva 
enne üldkoosoleku toimumist. 

4.4 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimist puudutavates 
küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või muu 
organi pädevusse. 

4.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
4.5.1 põhikirja muutmine; 
4.5.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
4.5.3 muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine ja tagasikutsumine; 
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4.5.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 
esitamise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 
4.5.5 ühingu liikmemaksu suuruse määramine, võttes arvesse PIANC-i poolt 
kinnitatud liikmemaksu suurust; 
4.5.6 majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.5.7 ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. 

4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole 
ühingu liikmetest.  

4.7 Üldkoosolek protokollitakse. 
4.8 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 
4.9 Põhikirja muutmise ja ühingu tegevuse lõpetamise poolt peab olema vähemalt 

2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. 
4.10 Ühingul on juhatus, kes:  

4.10.1 juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses; 
4.10.2 koosneb vähemalt kahest liikmest, kellest üks on ühingu juhatuse esimees 
ja teine sekretär, kes määratakse üldkoosoleku poolt. Teised juhatuse liikmed 
esindavad ühingu tegevusvaldkonna erinevaid harusid (sadamad, 
keskkonnaorganisatsioonid, õppeasutused jt). 
4.10.3 valitakse tähtajaga neli aastat ühingu liikmete hulgast; 
4.10.4 on pädev langetama otsuseid, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest; 
4.10.5 korraldab ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise; 
4.10.6 korraldab liikmete üle arvestuse pidamise ja tagab andmete õigsuse 
PIANC-i liikmete keskregistris; 
4.10.7 tegeleb jooksvalt esilekerkivate küsimustega ning liikmetelt laekuvate 
avalduste ja ettepanekute lahendamisega; 
4.10.8 käsutab ja kasutab ühingu vara; 
4.10.9 protokollib juhatuse otsused, millele kirjutavad alla mõlemad juhatuse 
liikmed; 
4.10.10 kutsub kokku ühingu üldkoosoleku seaduses ja käesolevas põhikirjas 
ettenähtud juhtudel ja korras; 
4.10.11 korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt seaduse nõuetele ja on 
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. 

 
 
V MAJANDUSTEGEVUS JA ÜHINGU VARA 
 
5.1 Ühingu rahalised vahendid moodustuvad: 

5.1.1 PIANC-i liikmemaksudest ühingule jäävast osast; 
5.1.2 tulust, mida saadakse ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate 
tasuliste teenuste pakkumisest, ürituste korraldamisest, jms; 
5.1.3 riiklikest jm eraldistest; 
5.1.4 sponsorlusest ja muudest toetusest; 
5.1.5 annetustest. 

5.2 Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste 
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. 

5.3 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku 
isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.  

5.4 Oma kohustuste eest vastutab ühing oma varaga. 
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VI KONTROLL JA REVISJON 
 
6.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite üle, kusjuures selle 

ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. 
6.2 Juhatuse või muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril 

tutvuda kõigi kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma selleks 
vajalikku teavet. 

 
 
VII ÜHINGU LÕPETAMINE 
 
7.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 
7.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle 

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 
liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule 
juriidilise isikule.  

 
 
Käesolev põhikiri on kinnitatud asutajate poolt 10. veebruaril 2015. aastal.  
 
 
Ühingu asutajad: 
 
 
Liina Härm     /allkirjastatud digitaalselt/  
 
Kaidi Katus     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Pärtel Keskküla    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Vaido Kraav     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kert Süsmalainen    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 


