
MITTETULUNDUSÜHING 

MTÜ CLEANTECH FOREST 

PÕHIKIRI 
  
  
  

1. Üldsätted 
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Cleantech ForEst (edaspidi Cleantech 

ForEst). 
1.2. Cleantech ForEst asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

 
2. Cleantech ForEst eesmärgid 

2.1. Cleantech ForEst eesmärk on koostöös oma liikmetega: 
2.1.1. Edendada ja kiirendada  Eestis säästava tehnoloogia (tehnoloogiad, mis 

kasutavad ressursse efektiivsemalt või aitavad kõrvaldada juba tekkinud 
saastet, nim. ka rohetehnoloogiad, ing. k. cleantech) valdkonda kuuluvat: 

• ettevõtlust (sh cleantech ettevõtluse konkurentsivõimet) 
• toodete ja teenuste eksporti; 
• teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust. 
2.1.2. Eesmärgi täitmiseks: 
• Luuakse ning hoitakse töös Cleantech ettevõtteid ja tugiorganisatsioone ühendavat 

koostöövõrgustikku; 
• Tegeletakse Eestis teadlikkuse tõstmisega cleantech ettevõtluse vajalikkusest ja   

võimalustest; 
• Soodustatakse Eesti cleantech ettevõtete, toodete ja teenuste eksporti. 
§ Suurendatakse Eestis cleantech ettevõtlusega alustavate ja seotud inimeste arvu; 
§ Luuakse koostööplatvorm Eesti ja välismaa cleantech huvigruppide vahel; 
§ Tõhustatakse koostööd teadus-, keskkonna- ja ettevõtlusorganisatsioonide, kohalike 

omavalitsuste, valdkondlike tugiorganistsioonide, riigiasutuste ning cleantech 
ettevõtete vahel; 

§ Pakutakse sisendit Eesti õigusloomesse, valitsuse poliitikasuundumustesse 
cleantech lahenduste väljatöötamise toetamiseks ja laialdasema kasutuselevõtu 
soodustamiseks Eestis. 

2.2. Cleantech ForEst juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast 
seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest 
ühingusisestest otsustest ja lepingutest.  

2.3. Cleantech ForEst võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda 
koolitustegevusega 

 
 

3. Cleantech ForEst liikmed 



3.1. Cleantech ForEst liikmed on tegevliikmed ja toetajaliikmed. Igal Cleantech ForEst 
liikmel on õigus anda oma panus Cleantech ForEst eesmärkide saavutamiseks. 

3.2. Cleantech ForEst tegevliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline 
isik ning üksikisikute ühendused ilma juriidilise isiku staatuseta ja teised 
organisatsioonid, kes toetavad Cleantech ForEst eesmärkide saavutamist ning kes 
tunnevad ja täidavad käesolevat põhikirja. Tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus. 

3.3. Juriidilisest isikust liige määrab enda seast ühe esindaja, kes osaleb üldkoosolekutel 
ning muudel Cleantech ForEst sündmustel. Esindaja ei saa olla liige eraldi füüsilise 
isikuna. 

3.4. Cleantech ForEst toetajaliikmed valitakse juhatuse poolt vastavasisulise ettepaneku 
esitamisel üldkoosolekule, mille otsuse alusel antakse kandidaadile toetajaliikme 
staatus. Toetajaliikmetel ei ole kohustust osa võtta Cleantech ForEst koosolekutest 
ega üritustest ja nende puudumist ei arvestata häälte lugemisel. Toetajaliikmel on 
õigus teha juhatusele igal ajal asjasse puutuvaid ettepanekuid. 

3.5. Cleantech ForEst liikmeks astumiseks on vajalik esitada kirjalik taotlus. Uute liikmete 
vastuvõtmise Cleantech ForEst-sse otsustab juhatus.  

3.6. Cleantech ForEst liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja 
üldkoosoleku otsustest. 

3.7. Juhatus võib teha üldkoosolekule ettepaneku liige Cleantech ForEst-st välja arvata kui 
liige: 

● ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või 
● tema tegevus on vastuolus Cleantech ForEst põhikirja eesmärkidega või 
● ta on pannud toime teo, mis oluliselt kahjustab Cleantech ForEst mainet ja 

autoriteeti. 
3.8. Cleantech ForEst liikme väljaviskamise küsimuse otsustab liikmete üldkoosolek ja 

üldkoosoleku otsus on lõplik. Väljaarvatud liikmele ei tagastata tema liikmemaksu. 
3.9. Cleantech ForEst-st väljaastumise või väljaarvamise kirjaliku teate saab liige kümne 

(10) päeva jooksul pärast väljaastumise avalduse või väljaarvamise menetlemist 
üldkoosolekul.  

 
4. Cleantech ForEst varalised vahendid 

4.1. Cleantech ForEst omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Cleantech ForEst 
põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

4.2. Cleantech ForEst vahendite laekumist, arvestust ning säilitamist korraldab Ceantech 
ForEst juhatus. 

4.3. Üldkoosoleku otsusega võib Cleantech ForEst vahenditest moodustada fonde ja 
sihtkapitale. 

 
 

5. Cleantech ForEst juhtimine 
5.1. Cleantech ForEst juhtimisorganiteks on liikmete üldkoosolek, volinike koosolek ja 

juhatus. 
5.2. Cleantech ForEst kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, millel iga ühingu 

liikmel on üks (1) hääl. 



5.3. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras 
või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 
kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate 
arvust. 

5.4. Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus või 1/10 tegevliikmete otsusel, seaduses 
ettenähtud juhtudel või kui Cleantech ForEst huvid seda nõuavad. 

5.5. Üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud 
volinike koosoleku pädevusse. 

5.6. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek. 
Volinike koosoleku pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule juhatuse 
liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning juhatuse 
esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud eelarve ja 
tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist. 

5.7. Volinike koosolekusse kuuluvad isikud valib Cleantech ForEst-i liikmete poolt esitatud 
kandidaatide seast üldkoosolek kaheks aastaks. Volinike koosolekusse kuulub 5-10 
liiget, täpse suuruse määrab iga koosseisu valimisel üldkoosolek. 

5.8. Volinike koosoleku liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest 
volinike koosolekule vähemalt kuu aega ette. Volinike koosoleku liikme võib enne 
volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek, kui volinike koosoleku liikme tegevus 
on vastuolus vabaühenduste eetikakoodeksi või heade kommetega ja kahjustab 
Cleantech ForEst-i mainet.  

5.9. Volinike koosoleku kinnitab enda töökorralduse ning  selle koosolekute 
kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata üldkoosoleku kohta sätestatut. 

5.10. Cleantech ForEst tegevust juhib ja esindab juhatus. Juhatus koosneb minimaalselt 
ühest (1) liikmest ja maksimaalselt kuuest (6) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse 
volinike koosoleku poolt kaheks (2) majandusaastaks. Juhatusse võivad kandideerida 
Cleantech ForEst liikmete juhtorganite liikmed ja töötajad, Cleantech ForEst töötajad 
ning Cleantech ForEst füüsilisest isikust liikmed. Kui juhatuses on rohkem kui kaks (2) 
liiget, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe. Cleantech ForEst-t võib 
kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. 

5.11. Juhatus võtab otsuseid vastu seaduses ettenähtud korras. 
5.12. Cleantech ForEst juhatus korraldab Cleantech ForEst igapäevast tegevust ja 

asjaajamist; 
 

 
 

6. Cleantech ForEst kontrollorganid 
6.1. Cleantech ForEst üldkoosolekul on vajadusel võimalus valida revisjonikomisjon, mis 

teostab järelvalvet Cleantech ForEst majandustegevuse üle. Revisjonikomisjon 
moodustatakse Cleantech ForEst tegevliikmete hulgast ja määratakse üldkoosoleku 
otsusega kas ühekordselt või teatud perioodiks. 

6.2. Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele. 
6.3. Revisjonikomisjon esitab kontrollaktid ja nende põhjal vastu võetud otsused juhatusele 

ja üldkoosolekule. 



 
 

7. Cleantech ForEst ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 
7.1. Cleantech ForEst ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses 

ettenähtud korras. 
7.2. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või 
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 
 
 
Mittetulundusühingu Cleantech ForEst käesolev põhikiri on kinnitatud 01.02.2016 a 
toimunud üldkoosoleku otsusega. 
 
Marit Sall 
Asutaja /juhatuse liige  
 
Jaanus Uiga 
Asutaja /juhatuse liige  
 
Peep Siitam 
Asutaja /juhatuse liige  
 
Kaija Valdmaa 
Asutaja /juhatuse liige  
 
Indrek Kelder 
Asutaja /juhatuse liige  
 

 
 

 


