
Selgitus põhikirja muutmisele

Juhatus on teinud ettepaneku muuta PLP põhikirja punkti 8.1 osas. Kehtiv põhikiri sätestab juhatuse

koosseisu sektorite põhiselt.

8. Juhatus

8.1 Ühingu tegevuse üldjuhtimiseks valitakse 9 – liikmeline juhatus, igast sektorist kolm esindajat.

Avalik sektor (kohalik omavalitsus, KOV osalusega juriidilised isikud), erasektor (äriühingud, FIE),

mittetulundussektor (MTÜ-d, SA). Avaliku mõju all olevate organisatsioonide osakaal juhatuse

koosseisus ei tohi ületada 50% juhatuse liikmete üldarvust.

Tegelikkuses on juhatuse liikmed tegevad mitmes sektoris paralleelselt ning sektoripõhine jaotus

organisatsiooni töö korraldamise mõttes ei ole vajalik ning on tinglik. Praktikas võetakse juhatuse

otsused vastu üldjuhul konsensuse alusel ning asjaolu, et juhatuse liige kui füüsiline isik on valitud nö

sektoripõhiselt, ei oma otsustusel tähtsust – lähtutakse organisatsiooni kui terviku vajadustest ning

üldkoosoleku poolt vastu võetud strateegiast.

LEADER määrus sätestab § 5 järgmised nõuded otsutusorganitele:

§ 5.   Nõuded kohaliku tegevusgrupi otsustusprotsessi kohta
(1) Kohaliku tegevusgrupi strateegia rakendamise kavaga (edaspidi rakenduskava), kohaliku

tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega seotud otsuse võib vastu võtta kohaliku
tegevusgrupi üldkoosolek, juhatus või põhikirjas ettenähtud muu organ, kui määruses ei ole
sätestatud, et asjakohase otsuse võtab vastu kohaliku tegevusgrupi üldkoosolek.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud otsuse võtab vastu kohaliku tegevusgrupi juhatus või muu organ, on
selle liikmed esindatud nii, et kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku
omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on alla
50 protsendi.

(3) Lõikes 1 nimetatud otsuse vastuvõtmisel ei ole kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul,
juhatuses või muus organis ühegi huvirühma liikmete hääleõigus esindatud üle 49 protsendi.

Teisisõnu, KOV või riigi esindajate osalus peab olema alla 50 protsendi ning ühegi teise huvirühma

osalus ei tohi olla üle 49 protsendi. PLP senine põhikiri on huvirühmade rolli piiritlenud 33.3

protsendiga. Ettepanek on PLP põhikiri ühtlustada määruse nõuetega ning mitte seda täiendavalt

kitsendada. Muudatuse järgselt on võimalik juhatust komplekteerida paindlikumalt, st kui juhatuse

liikmeks on esitatud kandidaat, kes esindab ettevõtlussektorit, aga juhatuses on juba 3

ettevõtlussektori liiget, siis muudatuse järgselt võibki juhatus koosneda neljast EV sektori esindajast,

kolmest KOV esindajast ja kahest MTÜ-sektori esindajast. Juhatus koosneb inimestest, mitte

sektoritest, mistõttu teinekord võib paindlikkust vaja minna. Käesoleval hetkel juhatuse liikmete

vahetumist ette teada ei ole. Kuivõrd üldkoosolek toimub majandusaasta aruande kinnitamiseks nii

ehk naa, otsustas juhatus esitada põhikirja täpsustuse samuti üldkoosoleku päevakorda.

Pärast muutmist

8.1 Ühingu tegevuse üldjuhtimiseks valitakse 9 – liikmeline juhatus. Juhatuse koosseisus peab
kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega
eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus jääma alla 50 protsendi ning ühegi huvirühma (KOV,
ettevõtjad, mittetulundussektor) liikmete hääleõigus ei tohi olla esindatud üle 49 protsendi.

Otsuse jõustumine: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu põhikirja muutmisega ei muudeta PLP

põhieesmärki, seega on otsuse jõustumiseks vajalik 2/3 koosolekul osalenute poolthääli.

PLP juhatuse 26.01.2022 otsus: saata põhikirja muudatus üldkoosolekule muutmiseks.


