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MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatuse koosoleku 
 PROTOKOLL 

 
Toimumiskoht: Sadama 2, Võsu, Vihula vald, Lääne-Virumaa 
Kuupäev: 23.04 2015.a. Koosolek algas kell 11.00, lõppes kell 13.45 
 
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt: juhatuse liige Mari Sepp 
Koosoleku protokollijaks  valiti ühehäälselt: juhatuse liige Olavi Kasemaa 
 
Koosolekul osalesid kõik juhatuse liikmed loetelus:  Hanno Nõmme,  Jüri Kiik, Olavi 
Kasemaa, Mari Sepp, Aldo Koppel, Rein Merirand, Kalle Kekki 
 
Juhatuse koosolekust võttis osa : VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe 
 
Juhatuse koosoleku päevakord: 
1.  31. mail 2015 toimuva VRKÜ üldkoosoleku päevakorra kinnitamine; 
2. VRKÜ 2015-2020 strateegiadokumendi koostamise lõpetamine. PM uue määruse ja 
strateegiakoolitus  2015.a. maikuu alguses; 
3. Põhikirja ja juhatuse töökorra muudatusettepanekute tegemine; 
4. Kalatoidu propageerimise MTÜ asutamine; 
5. Juhatuse liikme Kalle Kekki poolt esitatud protesti arutelu; 
6. Uute liikmete vastuvõtu avaldused ja liikme avaldus VRKÜ-st väljaastumiseks; 
7. Muud teemad ja küsimused. 
 
Juhatus kinnitas VRKÜ juhatuse koosoleku päevakorra ühehäälselt. 

 
Päevakorra punktis 1 

31. mail 2015 toimuva MTÜ VRKÜ üldkoosoleku päevakorra kinnitamine. 
 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud, v.a. üldkoosoleku päevakorra 
punktis nr 9 -  poolt 5 vastu 2, erapooletuid ei olnud): 
1. Kinnitada 31. mail 2015 toimuva MTÜ VRKÜ üldkoosoleku päevakord alljärgnevas 
redaktsioonis: 
 
1. VRKÜ põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis; 
2. VRKÜ 2014 majandusaasta aruande kinnitamine; 
3. VRKÜ juhatuse tegevusele ajavahemikul 07.12.2014 - 30.05.2015 hinnangu andmine; 
4. VRKÜ strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine ajavahemikul 2015-2022; 
5. VRKÜ tegevuse 2015  esimese poolaasta rakenduskava muutmise kinnitamine; 
6. VRKÜ tegevuse 2015 teise poolaasta rakenduskava kinnitamine; 
7. VRKÜ juhatuse liikmete K.Kekki ja R.Merirand tagasikutsumine juhatusest; 
8. VRKÜ uute juhatuse liikmete valimine; 
9. Juhatusele  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ poolt esitatud  avalduses VRKÜ 
liikmeks astumises  otsuse vastuvõtmine; 
10. VRKÜ  töökohtade määramine; 
11. Jooksvad küsimused ja informatsioon. 
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Juhatus arutas  üldkoosoleku päevakorda ja selleks  korraldavaid küsimusi loetelus:   
1) VRKÜ põhikirja muutmises ja esitamises üldkoosolekule uues redaktsioonis. 
Juhatus valmistab ette põhikirja  muudatused, koostab põhikirja uues redaktsioonis, millest 
teavitakse kõiki MTÜ liikmeid VRKÜ koduleheküle kaudu. VRKÜ liikmed saavad esitada kuni 
14.05.2015.a. põhikirja muudatusettepanekuid  tegevjuhi ja juhatuse esimehe kohusetäitja 
e-mailidele. 18. mail 2015.a. teavitab MTÜ tegevjuht muudatusettepanekutest juhatuse 
liikmeid. 
 
2) VRKÜ 2014 majandusaasta aruande kinnitamises 
VRKÜ revisjonikomisjoni, kes teostab VRKÜ  tegevuse üle järelevalvet,  koosolek toimub 
2015.a. mai alguses, kus nimetatu annab hinnangu VRKÜ  2014.aasta majandusaasta 
aruandele ja juhatuse tegevusele. Revisjonikomisjoni arvamusest teavitatakse MTÜ liikmeid 
enne üldkoosolekut. 
 
3) VRKÜ juhatuse tegevusele ajavahemikul 07.12.2014 - 30.05.2015 hinnangu andmises; 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
3.1.VRKÜ juhatuse esimehe kohusetäitja koondab juhatuse otsused ajavahemikul 
07.12.2014- 30.05.2015 ja informeerib neist  üldkoosolekut. 
 
4)VRKÜ strateegia vastuvõtmises ja kinnitamises aastateks 2015-2022. 
Nenditi, et aastal 2020 lähevad viimased toetusvahendid jagamisele, kuid MTÜ strateegia 
määratakse aastani 2022: Selleks, et vältida vajadust  strateegiat vahepealseks kaheks 
aastaks eraldi määrata, tehakse üldkoosolekule ettepanek määrata VRKÜ strateegia 
ajavahemikuks 2015-2022. 

 
5) VRKÜ tegevuse 2015 esimese poolaasta rakenduskava muutmises. 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
Juhatus vormistab ja esitab VRKÜ tegevjuhi poolt koostatuna 2015 esimese poolaasta 
rakenduskava muudatuse üldkoosolekule kinnitamiseks. 

 
6) VRKÜ tegevuse 2015 teise poolaasta rakenduskava kinnitamises. 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
Juhatus vormistab ja esitab VRKÜ tegevjuhi poolt koostatud 2015 teise poolaasta  
rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks. 

 
7) VRKÜ juhatuse liikmete K.Kekki ja R.Merirand tagasikutsumine juhatusest 
 R.Merirand, kes  valiti juhatusse 10.03.2013 Toila valla huvide kaitsjana ja K.Kekki, kes valiti 
juhatusse Narva-Jõesuu LV huvide kaitsjana, ei esinda  juhatuses üldkoosoleku poolt valitud 
institutsioone. Mõlemad omavalitused on määranud  uued esindajad. 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
Teha ettepanek üldkoosolekule juhatuse liikmete K.Kekki ja R.Merirand tagasikutsumises 
juhatusest. 
 
8) VRKÜ uute juhatuse liikmete valimine 
Põhikirja punkt 4.6.2. kohaselt peab olema juhatuses vähemalt 7 liiget, mistõttu 
tagasikutsutud liikmete tõttu on vajalik valida uusi juhatuse liikmeid.  
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
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Teha ettepanek üldkoosolekule, uute  juhatuse liikmete valimiseks nii, et valimisel 
arvestatakse PM  uue kehtestatava määrusega, mille kohaselt ei tohi otsustusorganites olla 
ühegi huvigrupi esindatus üle 49%. 
 
9) Üldkoosolekul juhatusele  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ poolt  esitatud VRKÜ 
liikmeks astumise avalduses otsuse vastuvõtmine; 
Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ esitas 06.01.2015.a. juhatusele avalduse liikmeks 
vastuvõtmiseks. 27.03.2015.a. toimunud VRKÜ juhatuse koosolekul jäi Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ avaldus ilma  sisulise õigusliku lahenduseta. Täpsustatult - juhatus arutas 
27.03.2015.a.  esitatud avaldust, kus  juhatus ei saavutanud põhikirja kohast häälteenamust  
Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ liikmeks vastuvõtmiseks ega ka liikmeks vastuvõtmise 
keeldumises – otsustuses jagunesid juhatuse liikmete hääled võrdselt - poolt: 2, vastu: 2 ja 
erapooletuid: 2, üks juhatuse liige Kalle Kekki, kes leidis, et ei või põhikirja punkt 4.6.11. 
kohaselt juhatuse liikmena osaleda hääletamisel, kuna otsustati temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, ei hääletanud. Lahendust asjas ei 
pakkunud ka põhikirja punkt 4.6.14. juhatuse esimehe poolt antud poolt- või vastuhäälena, 
kuna hääletamisel puudus otsustav juhatuse esimehe hääl. Kuna juhatusel puudus võimalus 
põhikirjaga kooskõlas olevat otsust langetada enamushääletusega, seda juhatuse esimehe 
otsustusena, otsustas juhatus  enamuse poolthääletusega  lükata Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ avalduse liikmeks vastuvõtmiseks arutamiseks ja otsustamiseks 
üldkoosolekule. Kalle Kekki juhatuse liikmena  taolise juhatuse otsustusega ei nõustunud ja 
esitas juhatusele 14.04.2015.a. protesti juhatuse poolt läbiviidud hääletuse ja   Kekki 
Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avalduse mitterahuldamise kohta, milles palus  juhatusel 
rahuldada  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avaldus liikmeks vastuvõtus (protestiavaldus 
lisas 1), mida juhatus arutab. Lähtudes  27.03.2015.a. otsustatust,  
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 5, vastu 2 (Kalle Kekki ja Rein Merirand), erapooletuid ei 
olnud): 
9.1. panna 31.05.2015.a. üldkoosoleku päevakorda punkt: “ Juhatusele  Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ poolt esitatud  avalduses VRKÜ liikmeks astumises  otsuse vastuvõtmine” 
 
10) VRKÜ uute töökohtade määramises 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
10.1.Juhatus tutvustab üldkoosolekule VRKÜ uute töökohtade loomise projekti  ja põhjendab 
võimalike uute töökohtade loomise vajadust, milles töö-ja ametikohad kinnitab üldkoosolek. 
Töölepingud põhikirja punkt 4.7.9. kohaselt sõlmib juhatus. 

 
Päevakorra punktis 2 

 VRKÜ 2015-2020 strateegiadokumendi koostamise lõpetamises. PM uues määruses ja 
strateegiakoolituses  2015.a. maikuu alguses; 
 
Lembo Pikkamäe tutvustas juhatusele strateegiadokumendi hetkeseisu, milles 
strateegiakoolitus on planeeritud 5.-6.mai 2015. Kuupäevad ja toimumiskoht on 
täpsustamisel. 
 JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
Juhatuse liikmetel  tegeleda strateegiadokumendi paranduste ja muudatustega. 
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Päevakorra punktis 3 
VRKÜ Põhikirja ja juhatuse töökorra muudatusettepanekutes 

 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
3.1. Juhatus valmistab ette üldkoosolekule põhikirja  projekti uues redaktsioonis. 
Põhikirja projektist  teavitakse kõiki MTÜ liikmeid VRKÜ koduleheküle kaudu. VRKÜ liikmed 
saavad esitada kuni 14.05.2015.a. põhikirja muudatusettepanekuid  tegevjuhi ja juhatuse 
esimehe kohusetäitja e-mailidele. 18. mail 2015.a. teavitab MTÜ tegevjuht 
muudatusettepanekutest juhatuse liikmeid. 
3.2. Juhatusel kontrollida põhikirja muudatuste tegemisel  põhikirja vastavust PM uue 
kehtestatava määrusega. Samuti  põhikirja ja juhatuse töökorra vastavust. 

 
Päevakorra punktis 4 

Kalatoidu propageerimise MTÜ asutamises 
 

L. Pikkamäe selgitas  kalatoidu propageerimiseks  MTÜ asutamise vajadust.  Asutatav  MTÜ  
hakkaks  kaluriperede kesksena propageerima Virumaa rannakalast valmistatud toitu, mille 
tegevusena osaleks suurüritustel, kalurite päevadel jms. 
  
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 7, vastu ja erapooletuid ei olnud): 
4.1. VRKÜ korraldamisel asutada kalatoidu propageerimise MTÜ.  

 
Päevakorra punktis  5 

                                Juhatuse liikme K.Kekki poolt esitatud protesti arutelus. 
 
Juhatus vaatas läbi juhatuse liikme Kalle Kekki poolt 14.04.2015.a. esitatud protestiavalduse  
(protestiavaldus lisas 1) juhatuse koosoleku otsusele 27.03.2015.a. osas, millega juhatuse 
liige avaldas protesti läbiviidud hääletuses ja avalduse mitterahuldamises Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ suhtes ja palus juhatusel teistkordselt Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ 
avaldus VRKÜ liikmeks vastuvõtus rahuldada. 
 
Juhatusele ei selgunud esitatud protestiavaldusest sõnaselgelt, kelle või mille  nimel 
protestiavaldus ja selles sisalduv taotlus (MTÜ VRKÜ juhatuse liikmel puuduvad volitused 
esitada taotlusi Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ nimel) on esitatud: kas Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ seadusliku esindaja või füüsilise isiku MTÜ VRKÜ juhatuse liikme Kalle Kekki 
poolt. 
 
1) Juhatus arutas protestiavalduses sisalduvat: “Juhatuse koosoleku protokollis 
punkt 8 alapunkt 11 on märgitud, et Kalle Kekki taandas ennast. Mina ei taandanud ennast 
sellel hääletusel, kuna vastavalt kehtivale Põhikirjale ei olnud selleks vajadust. Palun teha 
protokolli parandus. Mina olin selle poolt, et Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ saaks 
liikmeks. Vastavalt kehtivale Põhikirjale ja VÕS-le ei ole liikmeks astumine tehing”. 
 
Juhatuse liikmete seisukoht arutelus: VRKÜ juhatuse liikmed kinnitasid üksmeelselt, 
et juhatuse liige  Kalle Kekki ei  hääletanud juhatuse koosolekul, kui otsustati Kekki 
Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ liikmeksvõtu avalduse lahendamist. Juhatuse liikme 
Kalle Kekki taoline käitumine oli igati õiguslik ja põhjendatud, seda kehtiva põhikirja 
punkti 4.6.11. kohaselt, mida avaldas ka VRKÜ juhatuse liige Kalle Kekki ise samal 
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juhatuse koosolekul ja viimati ka esitatud/arutatavas protestis, kuna on olnud aastaid 
ja oli ka 27.03.2015.a. sama äriühingu, kes avalduse esitas ja liikmeks võttu taotles,  
juhatuse liige ja omanik.   VRKÜ põhikiri ei ole ega pea olema sisustatud  tehingu 
mõiste definitsiooniga. Avalduse esitamine oma olemuselt on toiming, mitte tehing. 
Juhatus ei arutanud  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ poolt avalduse esitamist, 
vaid nimetatu liikmeksvõttu. TsÜS § 33 kohaselt on hääle andmine juriidilise isiku 
organi otsuse tegemisel  tahteavaldus. Hääle andmisele kohaldatakse seaduses 
tehingu kohta sätestatut. Seega omanuks  VRKÜ juhatuse liikme Kalle Kekki poolt 
hääle andmine juhatuse koosolekul Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ liikmelisuse 
otsustamisel tehingu iseloomu. 

 Juhatuse enamus liikmeid leidis, et protestis esitatud VRKÜ juhatuse liikme Kalle Kekki 
väited ei ole asjakohased ega protokollis vormistuse muutmine ei anna alust  27.03.2015.a. 
juhatuse otsuse sisu muutmiseks. 
 
2) Juhatus arutas protestiavalduses sisalduvat: “Avaldus oli esitatud 06.01.2015. Enne 
minu avaldust oli ainult üks avaldus, mis oli laekunud e-postiga. Avaldused tuleb 
lahendada laekumise järjekorras.” 
Juhatusele ei ole selge, kes oli protestis nimetatud väite avaldaja, nimetatuna „mina“, kas 
VRKÜ juhatuse liige Kalle Kekki või Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ.  Juhatus on 
seisukohal, et protestiavalduse Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avalduse esitamises sai 
esitada Kalle Kekki kui Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ juhatuse liige.  
Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ-l, kes ei ole  MTÜ  VRKÜ liige,  puudub õiguslik alus 
hinnata MTÜ VRKÜ sisekorda ja protestida, v.a. neil alustel, millised tulenevad seadusest. 
Põhikirjast juhinduvad oma tegevuses MTÜ VRKÜ  liikmed.  
Juhatuse liige M. Sepp avaldas juhatuse koosolekul VRKÜ juhatuse liikmele Kalle Kekkile: 
VRKÜ kehtiva põhikirja p. 3.2.1. järgi ühingu liikmeks astumiseks esitatakse ühingu 
juhatusele vastavasisuline kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse esimesel juhatuse 
koosolekul arvates avalduse laekumise päevast. Juhatus ei ole märgitud põhikirja punkti 
rikkunud.  Juhatusel ei ole kohustust juhatuse koosolekul vaadata läbi koosolekute vahelisel 
ajal laekunud avaldused laekumise järjekorras. Ka ei muuda juhatuse koosolekul 
läbivaadatud avalduste järjekord liikmeks vastuvõtmist või mittevastuvõtmist.  Juhatusel on 
kohustus lisaks eelmärgitule põhikirja punktis 3.2.1. nimetatule  hinnata liikmeksastujate 
avaldusi sisuliselt kooskõlas  põhikirja punktiga 3.1.3  ja 3.2.2. 
 
3)Juhatus arutas protestiavalduses sisalduvat:  “Meie ühingu üldkoosoleku pädevuses ei 
ole uute liikmete vastuvõtmine vastavalt meie põhikirjale. Küll on meie põhikirjas punkt, 
kus avaldajal jääb võimalus pöörduda üldkoosoleku poole palvega asja arutada 
üldkoosolekul. Juhatusel ei ole õigust suunata liikmeks vastu võtmise avaldust 
üldkoosolekule. Vastavalt  Mittetulundusühingu seadusele § 13 lg 1 võtab vastu  uusi 
liikmeid juhatus, kui seda pole põhikirjaga antud üldkoosolekule. Meie kehtiva põhikirjaga 
pole seda antud.” 
 
M.Sepp  selgitas, et juhatus ei saanud 27.03.2015.a langetada teistsugust otsust põhjustel: 
1. juhatusel puudus 27.03.2015.a võimalus järgida otsustusel  põhikirja punkti 4.6.11; 
2. juhatus juhindus MTÜS § 18, mille kohaselt üldkoosolek on kõrgeim organ, mis  võib 
võtta vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole 
seadusega piiratud. VRKÜ üldkoosolek ei ole põhikirjas ette näinud lahendit  juhatuse võrdse 
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häälte arvuga  olevas situatsioonis juhatuse esimehe võimaliku hääle puudumisel  juhatuse 
poolt otsustamisel; 
3. MTÜS § 13 võimaldab liikmete vastuvõtmist otsustada  üldkoosolekul, kui märgitu 
sisaldub põhikirjas või kui liikmeks astuja ei nõustu juhatuse otsusega.  Antud juhul VRKÜ 
põhikirjas puudub säte, et liikmete vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek 
otsustades  antud juhul erandkorras liikme vastuvõtmise või mittevastuvõtmise, ei riku  
VRKÜ liikmete õigusi, juhatuse liikmete õigusi ega ka  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ 
õigusi, mis sai  juhatuses 2 poolt-  ja 2 vastuhäält ega piira tema vabadust  astuda VRKÜ 
liikmeks või pöörduda üldkoosoleku poole. Pigem on asjast huvitatu õigused üldkoosoleku 
otsustusel enam kaitstud kui juhatuse poolt otsustamisel, kus ei määratud liikmeks 
vastuvõttu ega liikmeks vastuvõtmisest keeldumist. 
 
Juhatus oli seisukohal, et  juhatuse enamuse otsustus  27.03.2015.a. päevakorra punktis 1 
alapunktis 9,  olukorra  lahendusena on  õiguspärane ja mõistlik,  anda Kekki Kinnisvara & 
Õigusbüroo OÜ  liikmeksastumise avalduse üle otsustamine lahendada üldkoosolekule. 
 
4) Juhatus arutas protestiavalduses sisalduvat taotlust:  „ Palun rahuldada Kekki Kinnisvara 
& Õigusbüroo OÜ avaldus liikmeks astumise kohta“ 
Juhatuse enamusliikmeid  leidis, et taolise taotluse esitamiseks puudub MTÜ  VRKÜ juhatuse 
liikmel  volitus  ja tegemist on Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ juhatuse liikme taotlusega. 
 
 Rein Merirand tegi ettepaneku  panna  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avaldus MTÜ  
VRKÜ  liikmeks  astumises uuesti hääletamisele. 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 5, vastu 2 (Rein Merirand ja Kalle Kekki):  
5.1. mitte panna  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avaldust MTÜ  VRKÜ  liikmeks astumises 
juhatuses uuesti hääletamisele.  

 
Kokkuvõtvalt, juhatus vaadanud läbi juhatuse liikme Kalle Kekki  protestiavalduse juhatuse 
27.03.2015.a.,otsusele kogu ulatuses ja taotlustes (lisas 1), 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 5, vastu 2 (Rein Merirand ja Kalle Kekki), erapooletuid ei 
olnud):  
5.2. jätta juhatusele juhatuse liikme Kalle Kekki  14.04.2015.a. poolt esitatud protesitiavaldus 
27.03.2015.a. toimunud juhatuse koosolekule hääletuses kogu ulatuses rahuldamata; 
5.3. jätta juhatusele juhatuse liikme Kalle Kekki  14.04.2015.a. poolt esitatud 
protesitiavalduses sisalduvad taotlused juhatuse koosolekule kogu ulatuses rahuldamata; 
 

Päevakorra punktis  6 
Avalduses MTÜ VRKÜ liikmest väljaastumiseks ja  liikmeks astumises  

 
Juhatus arutas MTÜ VRKÜ liikme MTÜ Toila VV   avaldust VRKÜ liikmest  väljaastumiseks. 
 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 6, vastu 1 erapooletuid ei olnud):  
6.1. Rahuldada  MTÜ VRKÜ liikme MTÜ Toila VV   avaldus ja arvata MTÜ Toila VV    MTÜ 
VRKÜ liikmete hulgast välja. 
 
Juhatus arutas ajavahemikul 27.03.2015.a. kuni 22.04.2015.a. MTÜ-le  VRKÜ esitatud 
avaldusi liikmeks astumises loetelus: äriühingud -  Graniit Ehitus OÜ, K.S. Pimestiku OÜ, Toila 



7 
 

Rand OÜ,  mittetulundusühingud -  MTÜ Toolse Tuuled,  Virumaa kutseline kalur MTÜ , 
Narva Jõe Sadam MTÜ, Käsmu Lahe Kalur MTÜ. 
 
Arutelu käigus tuvastati: puudus informatsioon liikmeks astujate kohta: väljastatud 
kalapüügilubade olemasolus; kalandussektori liikmelisuses. Samuti ei olnud 
mittetulundusühingutel esitatud nende põhikirjalisi eesmärke. Eelmärgitu tõttu puudus 
juhatusel võimalus hinnata  liikmeks astuda soovijate vastavust MTÜ VRKÜ põhikirja punktile 
3.2.2.   
 
JUHATUS OTSUSTAS (poolt 5, vastu 2 (Kalle Kekki ja Rein Merirand),  erapooletuid ei 
olnud):  
6.2. lükata laekunud avalduste alusel äriühingute -  Graniit Ehitus OÜ, K.S. Pimestiku OÜ, 
Toila Rand OÜ,  mittetulundusühingute -  MTÜ Toolse Tuuled,  Virumaa kutseline kalur MTÜ , 
Narva Jõe Sadam MTÜ, Käsmu Lahe Kalur MTÜ  VRKÜ liikmeks vastuvõtmise otsustamine  
järgmisele juhatuse koosolekule; 
6.3. juhatusel saata  avalduse esitanud liikmeks astuda soovijatele järelepärimised, 
taotlemaks  täiendavat informatsiooni ja tõendeid nende põhikirjalise tegevuse ja 
eesmärkide kohta ning nende  kalandusektori liikmelisuse kohta; 
 
Märkusena: VRKÜ juhatuse liikmed  Kalle Kekki ja Rein Merirand  esitasid  24.04.2015.a. 
digitaalselt allkirjastatuna 23.04.2015 kuupäeva kandva eriarvamuse redaktsioonis, mille 
palusid kanda protokolli: 
“Leiame, et 23.04.2015.a. toimunud MTÜ VRKÜ juhatuse koosoleku 6. päevakorrapunkti 
juures leidis aset ebademokraatlik lähenemine antud päevakorra punkti käsitlemisel ja 
juhatuse enamus rikkus võrtse kohtlemise printsiipi,  liikmeks astuda soovijate suhtes, jättes 
nende avaldused arusaamatutel põhjustel rahuldamata, mis on vastuolus hetkel kehtiva 
MTÜ VRKÜ  põhikirjaga.  Tulenevalt  Halduskohtumenetluse seaduse alusel rakendatavatest 
printsiipideste on avalduse esitajatel õigus saada ühingu liikmeks hetkel kehtiva MTÜ VRKÜ 
põhikirja alusel kuna meie ühing on Haldusseaduse mõistes avatud ja  liikmete arvu pole 
piiratud ning kõik eilseks, esitatud avaldused  tuleb rahuldada ja meie arvates vääralt vastu 
võetud juhatuse otsus tühistada. 
Seoses eelpool öelduga palume meie eriarvamus viia eilsesse MTÜ VRKÜ juhatuse koosoleku 
protokolli ning samuti palume protokollis ära  märkida nimeliselt, kes, kuidas juhatuse 

liikmetest antud  küsimuses hääletas.” 

 

 Allkirjad:    __________________________    _____________________________ 

                                 Kalle Kekki                                          Rein Merirand 

                              
 

Päevakorra punktis  7 
muudes teemades  ja küsimustes 

 
Juhatuse liige olavi Kasemaa esitas  ülevaate Kalandusnõukogu ja seirekomisjoni koosseisu 
määramise kohta, milline võeti teadmiseks. 
 
 
Käesoleva juhatuse koosoleku protokolli  lahutamatu lisa: 
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MTÜ  VRKÜ juhatuse liikme Kalle Kekki protest 14.04.2015.a.  27.03.2015.a.  juhatuse 
koosolekul läbiviidud hääletuse kohta ja  Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo OÜ avalduse 
rahuldamata jätmise kohta ning hääletuse läbiviimisel uute liikmete vastuvõtmise kohta ja 
taotlused.   
 
 
Juhatuse  koosoleku juhtaja:                             Juhatuse koosoleku protokollija: 
 
_________________________                        _____________________________ 
          Mari Sepp                                                               Olavi  Kasemaa 
 


