
Mittetulundusühingu Eesti Saarte Kogu 
põhikiri 

 
 

ÜLDSÄTTED 
 
1. Mittetulundusühing Eesti Saarte Kogu (edaspidi ESK) on Eestis registreeritud iseseisev 

eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille moodustavad vabatahtlikkuse alusel 
ühinenud füüsilised ja juriidilised isikud. ESK liikmed kuuluvad Eesti saarte endistesse 
või praegustesse kogukondadesse või saarlaskondadesse.  

 
2. Käesoleva põhikirja alusel asutatud ESK on 5. detsembrist 1992. a kuni 14. veebruarini 

1996. a juriidilise isiku staatuseta tegutsenud samanimelise isikute rühma tegevuse jätkaja. 
 
3.  ESK kui avalikes huvides tegutseva saarte kogukondade ja saarlaskondade konsultatiivse 

organisatsiooni tegevuse põhieesmärk on kaasa aidata saarte elu ja arengu järjepidevusele 
ja kestlikkusele, teadvustades saarte arengut takistavad probleemid ning võimalikud 
lahendused.  

 
4. Saarte probleemide mitmekesisuse täielikumaks esiletoomiseks on kõigil Eesti saartel, 

sõltumata nende halduslikust staatusest ja elanike arvust, ning kõikidel saarlaskondadel, 
sõltumata nende praegusest elukohast, võimalus olla ESK-s esindatud. 

 
5. ESK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, 

asutamislepingust, käesolevast põhikirjast, eetilise tegevuse põhimõtetest ja väärtustest 
ning ESK muudest otsustest ja lepingutest.  

 
6. ESK teeb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks koostööd riigiasutuste, kohalike 

omavalitsuste ja nende liitudega, mittetulundusühingute, ettevõtjate ja üksikisikutega. 
 
7. Rahvusvahelises suhtlemises peab ESK esmatähtsaks koostööd naaberriikide saartega ja 

Euroopa Liidu asjakohaste organisatsioonidega. 
 
8. ESK asukohaks on Kuressaare linn, Eesti Vabariik. 
 
9. ESK majandusaasta algab 1. aprillil ja lõpeb 31. märtsil.  

 
 

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
10. ESK liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda  füüsilised ja juriidilised isikud, kes kuuluvad 

Eesti saarte endistesse või praegustesse kogukondadesse või saarlaskondadesse ja 
soovivad edendada ESK eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 

 
11. ESK liikmeid võtab vastu juhatus (edaspidi eestseisus)  kirjaliku avalduse alusel. 
 
12. ESK-st lahkumiseks tuleb eestseisusele esitada kirjalik avaldus. 

 
13. Iga saare ESK liikmed valivad enda seast oma saart üldkogul, s.o üldkoosolekul esindama 

ühe hääleõigusliku füüsilise isiku (saare volitatud esindaja), mille kohta esitatakse 
eestseisusele kirjalik teatis.  
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14. ESK liikmel on õigus: 
14.1. võtta osa ESK tööst; 
14.2. valida ja olla valitud saare volitatud esindajaks üldkogul, ESK eestseisuse ja muude 

organite liikmeks; 
14.3. teha ettepanekuid oma saare probleemide arutamiseks ja saada ESK-lt abi ja toetust 

nende lahendamisel; 
14.4. teha ettepanekuid kaastöönõukogu koosseisu muutmiseks. 
 

15. ESK liige on kohustatud: 
15.1. võtma osa ESK tööst ja selle tegevusele aktiivselt kaasa aitama; 
15.2. täitma ESK põhikirja, üldkogu ja eestseisuse otsuseid; 
15.3. tasuma liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkogu. 

 
16. Liikmemaksu tasumata jätmise korral aasta jooksul peale maksutähtaega võib ESK 

eestseisus liikme ESK-st välja arvata. 
 

JUHTORGANID JA NENDE PÄDEVUS 
 
17. ESK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, kuhu otsuste 

hääletamiseks iga saare liikmed valivad oma hulgast volitatud esindaja. Üldkogude 
vahelisel ajal juhib ESK-d eestseisus. ESK eestseisuse juures tegutseb kaastöönõukogu. 

 
Üldkogu 
 
18. ESK korraline üldkogu peetakse üks kord aastas eelmisel üldkogul otsustatud ajal ja 

kohas. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse või vähemalt 1/10 liikmete 
ettepanekul. 

 
19. Üldkogu kokkukutsumisest peab teatama vähemalt kaks nädalat enne koosolekut. 

Üldkogu kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkogu toimumise aeg ja koht ning 
üldkogu päevakord. 
 

20. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui seal osalevad vähemalt pooled saarte volitatud 
esindajad.  
 

21. Üldkogu: 
21.1. võtab vastu ESK põhikirja ja teeb selles vajadusel muudatusi; 
21.2. valib kolmeks aastaks kolmeliikmelise eestseisuse ja otsustab vajadusel nende 

tagasikutsumise;  
21.3. kinnitab majandusaasta aruande; 
21.4. kinnitab ESK eelarve ja tegevuskava; 
21.5. kehtestab liikmemaksu suuruse; 
21.6. määrab kindlaks järgmise korralise üldkogu toimumise koha ja aja; 
21.7. otsustab muid ESK tegevusega seotud päevakorda võetud küsimusi;  
21.8. langetab otsuse ESK tegevuse lõpetamise kohta; 
21.9. otsustab muud küsimused, mida ei ole seaduse ja põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse;  
21.10. otsustab revisjonikomisjoni või revidendi määramise vajaduse kas ühekordselt või 

teatud perioodiks. 
 

22. Hääletamine üldkogul toimub volinike koosoleku põhimõttel, kus igal saarel on üks hääl 
ja hääletajaks on saare volitatud esindaja. Ühelt saarelt osalevad liikmed kooskõlastavad 
enne hääletamist oma seisukoha nende poolt valitud viisil. 
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23. Üldkogu otsused langetatakse lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Põhikirja 

muutmiseks ning ESK tegevuse lõpetamiseks vastavalt käesoleva põhikirja punktidele 
21.1 ja 21.8 on vaja vähemalt 2/3 üldkogul osalevate saarte volitatud esindajate häältest. 
Isikuvalimised toimuvad salajaselt, kui vähemalt üks hääleõiguslikest esindajatest seda 
nõuab. 
 
 

Eestseisus 
 
24. Üldkogude vahelisel ajal esindab ESK-d ja  juhib selle tegevust kolmeliikmeline 

eestseisus. Eestseisuse liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab eestseisuse 
tööd. 

 
25. Eestseisuse  koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Eestseisuse koosolek on 

otsustusvõimeline, kui kohal on kaks liiget. Eestseisuse otsuse langetamiseks on vajalik 
eestseisuse liikmete poolthäälteenamus. 
 

26. Eestseisus: 
26.1. korraldab ESK üldkogu otsuste ja tegevuskava täitmist; 
26.2. koostab ESK eelarve ja majandusaasta aruande ning esitab selle kinnitamiseks 

üldkogule; 
26.3. korraldab ESK majandusaasta aruande esitamise äriregistrile; 
26.4. peab läbirääkimisi ja valmistab ette ESK nimel sõlmitavad lepingud; 
26.5. võtab tööle lepingulisi töötajaid ning määrab kindlaks nende töö tasustamise korra;  
26.6. korraldab koosolekute ettevalmistamist ja kokkukutsumist ning 

ekspertnõupidamiste ja muude ürituste läbiviimist; 
26.7. rakendab liikmete ettepanekul vahetalitajaid saartel tekkinud konfliktide 

lahendamiseks; 
26.8. võtab vastu uusi liikmeid ning kustutab liikmeid ESK liikmeskonnast vastavalt 

põhikirja punktidele 11 ja 12; 
26.9. peab saarte volitatud isikute arvestust ja teeb üldkogule esildise nende kohaloleku 

kohta; 
26.10. kinnitab kaastöönõukogu koosseisu; 
26.11. korraldab ESK asjaajamise, dokumentide arhiveerimise ja avaliku info levitamise; 
26.12. esindab ESK-d rahvusvahelistes suhetes. 

 
 
 
Kaastöönõukogu ja allorganisatsioonid 
 
27. ESK tegevuse tõhustamiseks ja eestseisuse abistamiseks  tegutseb eestseisuse juures 

kaastöönõukogu.  
 
28. Kaastöönõukogu tööd korraldatakse reglemendi alusel ning selle  liikmed võivad 

eestseisuse ja üldkogu tööst osa võtta nõuandva häälega.   
 

29. Saari haaravaid ühendusi võib eestseisuse otsusega lugeda ESK struktuuriüksuseks ning 
ühenduse juht kutsutakse ESK  kaastöönõukogu liikmeks. 
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ESK VARA 
 
30. ESK vara tekib: 

30.1. liikmemaksudest; 
30.2. varalistest annetustest ja eraldistest; 
30.3. ESK majandustegevusest, sh väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning ESK 

põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate projektide läbiviimisest ning tasuliste 
ürituste korraldamisest; 

30.4. muust tulust, mis tuleneb ESK põhikirjalisest tegevusest. 
 

31. ESK kasutab oma vara üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara 
kasutatakse vastavalt eestseisuse koostatud ja üldkogul kinnitatud eelarvele. 
 
 

ESK TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 
32. ESK lõpetab oma tegevuse üldkogu otsuse alusel vastavalt käesoleva põhikirja punktile 

21. 
 
33. Tegevuse lõpetamise toimingute korra otsustab üldkogu vastavalt kehtivatele seadustele. 

Pärast ESK lõpetamist läheb vara üle samade eesmärkidega mittetulundusühingu või 
avaliku sektori asutuse haldusesse.     
 

 
 
 
Eesti Saarte Kogu põhikiri on vastu võetud ESK asutamiskoosolekul Tallinnas, 14. veebruaril 
1996. a. 

ESK asutamiskoosoleku volitusel 
Ain Sarv /allkiri/ 
Maria Korotkova /allkiri/ 

 
Eesti Saarte Kogu põhikiri on registreeritud Siseministri 24. aprilli 1996. a käskkirjaga nr 62. 
 
Eesti Saarte Kogu on 8. mail 1996. a kantud “Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide 
registrisse”, registreerimisnumber on 01831915. 
 
Eesti Saarte Kogu on 16. detsembril 1998. a kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse, registrikood on 80058628. 
 
ESK põhikirja on muudetud ESK üldkogul 1. juulil 2000.a. 

Üldkogu juhataja: Hants Kipper /allkiri/ 
Üldkogu protokollija: Kaia Eelma /allkiri/ 

 
ESK põhikirja on muudetud ESK üldkogul Aegnal 30. juunil 2013 

Üldkogu juhataja: Leo Filippov /allkiri/ 
Üldkogu protokollija: Kaia Eelma /allkiri/ 

 
 


