Seletuskiri
Kõik põhikirja muudatused on tingitud vajadusest viia ühingu põhikiri vastavusse uue
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise“ määrusega.
Lühidalt muudatustest:

1. Punkt 1.2. - juhindumine PM uuest määrusest „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine“
2. Punkt 1.4.- tegevuspiirkonda on täiendatud Maardu linnaga, määruse lisa 1
3. Punkt 1.5. – tegutsemise tähtaeg vähemalt 31.12.2028, määruse §5 p14
4. Punkt 2.2. – alaeesmärgid on viidud vastavusse uue määruse tegevussuundadega § 6 p2
5. Punkt 2.3.9 – strateegia ettevalmistamise asemel „viib ellu strateegiat“
6. Punktid 3.1, 3.2 ja 3.3 – viidud vastavusse uue määrusega § 4. Nõuded kohaliku
algatusrühma liikmesusele
7. Punkt 3.5 – „liige saab olla vaid ühe algatusrühma liige“ st ta võib olla LEADER-i liige §5 p2
8. Punkt 3.11 – välja jäetud 20% kalandussektori ettevõtjate nõue, uues määruses puudub
9. Punkt 4.1.1 – täiendatud määruse § 5 p4 „üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni
viie liikme esindajana“
10. Punkt 5.1.3 – täiendatud määruse § 5 p5 „juhatuse liikmete arv on vähemalt seitse“
11. Punktid 6.2 ja 6.3 – täpsustatud fraasiga „kohaliku arengu strateegia“, määruse §5 p8
12. Punkt 6.2.14 – asendatud määruse §5 p9 sõnastuses töörühm komisjoniga
13. Punkt 6.2.16 - vähendatud määruse § 5 p12 „60 000 eurot“
14. Punkt 6.3.2 – viidud kooskõlla määruse nõudmistega
15. Punkt 6.10 – tõstetud osalejate arv 51% ja poolthääli 2/3 määruse §5 p13
16. Punkt 8.2. – juhatuse liikmete huvigrupiline koosseis tagatakse vastavalt määruse §14 p4
17. Punkt 8.3.11. – juhatus tagab aususe ja erapooletuse määruse §14 p3
18. Punkt 8.3.12. – juhatus võib muuta tegevussuundade eelarvet 10% ulatuses, määruse §13 p6
19. Punkt 8.8 – lisatud keeld seotud isikutele Tulumaksuseaduse §8, määruse §5 p6
20. Punkt 8.9. – juhatuse ja töötaja allumise vahetult enda juhtimisele keeld määruse §5 p7
21. Punkt 8.10 - tagab juhatuse aususe ja erapooletuse määruse §14 p3
22. Punktid 9., 9.1-9.6. – tagavad hindamiskomisjoni aususe ja erapooletuse määruse §14 p3

