
	

Mittetulundusühingu	Lasnaidee	põhikiri	

	

	I	ÜLDSÄTTED		

1.1 Mittetulundusühing	 Lasnaidee	 (edaspidi	 ühing)	 on	 avalikes	 huvides	 tegutsev	 ja	
vabatahtlikkuse	 alusel	 toimiv	 organisatsioon,	 mille	 asukohaks	 on	 Eesti	 Vabariik,	
Tallinn.		
	

1.2	Ühingu	tegevuse	eesmärkideks	on:		

● Lasnamäe	 elukeskkonna	 ja	 linnaruumi	 parendamine,	 Lasnamäe	 piirkonna	
tasakaaluka	ja	teadmistepõhise	arengu	eest	hea	seismine;		

● Lasnamäe	 elukeskkonna	 omanäolisuse	 ja	 väärtuste	 säilitamine	 ja	 nende	 välja	
toomine;		

● kogukondlikkuse,	 kodanikuvastutuse	 ja	 julguse	 arendamine	 Lasnamäe	 elanike	
seas,	omaalgatusele	innustamine,	ühistele	tegevustele	suunamine	ja	kaasamine;		

● Lasnamäe	 kohalike	 heade	 ideede	 kogumine,	 kajastamine	 ja	 võimendamine,	
piirkonna	 elanike	 huvide	 kaitsmine	 ja	 neile	 piirkonda	 puudutava	 info	
edastamine;		

● kultuuridevahelise	suhtluse	toetamine	sõltumata	keelest	ja	rahvusest;	
● omavalitsuse	ja	elanike	koostöö	ja	suhtluse	toetamine;		
● Lasnamäe	 ja	 teiste	 paneellinnakute	 stereotüüpide	 murdmine	 ja	 maine	

parendamine;		
● sama	 suunitlusega	 ühingutega	 sidemete	 loomine	 ja	 koostöö	 nii	 Eesti	 Vabariigis	

kui	ka		välismaal;	
● olla	heaks	eeskujuks	teistele	sarnastele	algatustele.	

	
1.3	Eesmärkide	saavutamiseks	teostab	ühing	järgmisi	tegevusi:	

● korraldab	ühingu	liikmete	ja	huviliste	kokkusaamisi;		
● kooskõlas	 põhikirjaga	 korraldab	 ning	 toetab	 piirkonnaga	 seonduvaid	 avalikke	

üritusi,	;		
● teostab	seaduses	lubatud	piires	majandustegevust	ühingu	põhikirjalise	tegevuse	

finantseerimiseks;		
● laiendab	aktiivselt	ühingu	liikmeskonda;		
● esindab	ühingu	 liikmete	huve	kõikides	piirkonda	puudutavates	ettevõtmistes	 ja	

räägib	aktiivselt	kaasa	piirkonna	elukeskkonna	kujundamisel;		
● aitab	 kaasa	 Lasnamäe	 elanike	 huvide	 kooskõlla	 viimise	 piirkonda	 puudutavate,	

omavalitsuse	poolt	loodavate		arengukavade	ja	detailplaneeringutega;	
● kasutab	 kõiki	 võimalikke	 infoedastuskanaleid	 teavitamaks	 piirkonna	 elanikke	

ühingu	tegevusest.	
	

1.4	Ühing	on	apoliitiline	ja	usuliselt	sõltumatu	avalikes	huvides	tegutsev	ühendus,	mis	ei	
välista	 koostööd	 ühegi	 organisatsiooni	 ega	 isiku	 (te)ga,	 kelle	 tegevus	 ja	 eesmärgid	
kattuvad	ühingu	 tegevuse	või	 eesmärkidega	ning	kelle	 tegevus	on	kooskõlas	kehtivate	
õigusaktidega	ja	heade	tavadega.	



	

1.5	Ühingul	puudub	eesmärk,	mille	saavutamine	võiks	olla	tema	lõpetamise	aluseks.	

	

II	LIIKMETE	ÕIGUSED	JA	KOHUSTUSED		

2.1	Ühingu	liikmeks	võib	olla	iga	Lasnamäe	piirkonnas	elav	Eesti	Vabariigi	inimene,	aga	
ka	 	 välisriigi	 füüsiline	 isik,	 kes	 on	 valmis	 aktiivselt	 kaasa	 lööma	 ühingu	 eesmärkide	
elluviimisel	 ja	 täidab	 põhikirjast	 tulenevaid	 nõudeid.	 Liikmeks	 vastuvõtmise	 ja	
väljaarvamise	korraldab	ühingu	juhatus.				

2.2	 Ühingu	 liikmete	 hulka	 võivad	 kuuluda	 ka	 juriidilised	 isikud,	 mis	 tegutsevad	
Lasnamäe	piirkonnas.		

2.3	Ühingu	liikmeteks	võivad	saada	ka	kõik	füüsilised	isikud,	kes	ei	ela	liikmeks	astumise	
hetkel	Lasnamäel,	kuid	on	siin	kunagi	elanud	või	plaanivad	nimetatud	piirkonda	elama	
tulla,	 ning	 kelle	 puhul	 on	 liikmeks	 vastuvõtmine	 mingil	 moel	 ühingu	 arengu	 jaoks	
oluline.		

2.4	 Ühingusse	 sisse	 astumine	 toimub	 ühingu	 juhatusele	 esitatava	 kirjaliku	
liitumisavalduse	 alusel.	 Juhatus	 otsustab	 liikmeks	 vastuvõtmise	 kahe	 nädala	 jooksul	
avalduse	 saamise	 päevast	 arvates.	 Juriidilisel	 isikul	 tuleb	 koos	 liikmeks	 astumise	
avaldusega	esitada	oma	põhikiri.	

2.5	Ühingu	liikmel	on	peale	kõigi	seadusest	tulenevate	õiguste	järgmised	õigused:		

● saada	juhtorganitelt	igakülgset	teavet	ühingu	tegevuse	kohta;		
● osa	võtta	kõikidest	ühingu	üritustest;		
● esitada	ettepanekuid	ja	arupärimisi	ühingu	tegevuse	kohta	;	
● kasutada	 ühingu	 vara	 heaperemehelikult,	 vastavalt	 ühingu	 põhikirjale	 ja	

kodukorrale.		
2.6	Ühingu	liikmed	on	kohustatud:		

● tundma	ja	täitma	käesolevas	põhikirjas	sätestatut;		
● andma	 vastavalt	 võimalustele	 panuse	 Lasnamäe	 arengule,	 aitama	 kaasa	 ühingu	

eesmärkide	saavutamisele;		
● maksma	 ühingu	 sisseastumismaksu	 ja	 liikmemaksu	 kindlaks	määratud	 ajaks	 ja	

sätestatud	suuruses.		
	

2.7	Ühingu	sisseastumis-	ja	liikmemaksu	suurused	kinnitab	üldkoosolek.		

2.8	Ühingust	võib	lahkuda	vabatahtlikult	ühingu	juhatusele	esitatava	kirjaliku	avalduse	
alusel.	 Liige	 loetakse	 ühingust	 väljaastunuks	 avalduse	 esitamise	 päevale	 järgnevast	
päevast.	

2.9	 Ühingu	 liige	 võidakse	 ühingust	 välja	 arvata	 lisaks	 seaduses	 sätestatud	 juhtudele,	
järgmistel	põhjustel:	



	

● ühingu	mainet	kahjustav	tegevus;		
● ühingu	 põhikirja	 ja	 põhimõtete	 selline	 eiramine,	 mis	 pärsib	 otseselt	 ühingu	

tegevust;		
● liige	 ei	 tasu	 kindlaksmääratud	 ajaks	 ettenähtud	 liikmemaksu	 või	

sisseastumismaksu;		
● liige	on	esitanud	ühingusse	vastuvõtmisel	teadlikult	ebaõigeid	andmeid.	

	
2.10	 Juhatus	 teatab	 kirjalikult	 ühe	 nädala	 jooksul	 väljaarvatule	 sellekohasest	 otsusest.	
Nimetatud	 teade	 loetakse	 liikme	poolt	 kättesaaduks,	 kui	 see	 on	 saadetud	 liikme	poolt	
ühingule	 teatatud	 e-posti	 või	 tavaposti	 aadressile	 ja	 saatmisest	 on	möödunud	 e-posti	
puhul	kolm	ja	tavaposti	puhul	viis	tööpäeva.	

2.11	Ühing	ei	jaga	oma	vara	või	tulu	ega	anna	materiaalset	abi	või	rahaliselt	hinnatavaid	
soodustusi	 oma	 asutajale,	 liikmele,	 juhtumis-	 või	 kontrollorgani	 liikmele,	 temale	
annetusi	 teinud	 isikule	 või	 sellise	 isiku	 juhtimis-	 või	 kontrollorgani	 liikmele	 ega	
nimetatud	isikutega	seotud	isikutele.		

2.12	 Ühingust	 omal	 soovil	 lahkunud	 või	 väljaarvatud	 liikmele	 liikmemaksu	 ja	
sisseastumismaksu	ei	tagastata.		

	

III	JUHTIMINE		

3.1	Ühingu	kõrgeimaks	organiks	on	liikmete	üldkoosolek	vastavalt	seadusele,	kus	võivad	
osaleda	kõik	ühingu	liikmed.	

3.2	Üldkoosoleku	toimumise	aeg,	koht	ja	päevakord	määratakse	ning	tehakse	teatavaks	
panna	elektroonilist	taasesitamist	võimaldavas	vormis.	Üldkoosolek	toimub	regulaarselt	
vähemalt	 kord	 aastas.	 Üldkoosoleku	 kokku	 kutsumisel	 ja	 otsuste	 vastuvõtmisel	
lähtutakse	seadusest.		

3.3	 Üldkoosolek	 on	 otsustusvõimeline	 sõltumata	 osalejate	 arvust.	 Igal	 üldkoosolekul	
osalejal	 on	 üks	 hääl.	 Otsused	 langetatakse	 avaliku	 hääletamise	 teel.	 Otsus	 on	 vastu	
võetud,	 kui	 selle	 poolt	 hääletab	 üle	 poole	 osalenute	 liikmeskonnast.	 Ühingu	 põhikirja	
muutmiseks	 või	 ühingu	 tegevuse	 lõpetamiseks	 on	 vajalik	 vähemalt	 2/3	 üldkoosolekul	
osalenute	nõusolek.		

3.4	Üldkoosoleku	pädevuses	on:		

● põhikirja	muutmine;		
● juhatuse	valimine;	
● ühingu	tegevusele	hinnangu	andmine	aruandeperioodil;		
● juhatuse	poolt	esitatava	ühingu	tegevuskava	kinnitamine;		
● ühingu	ümberkorraldamine	ja	tegevuse	lõpetamine;		
● ühingu	tegevuse	lõpetamise	korral	seltsi	varade	jagamise	korraldamine;		
● liikmemaksude	kindlaksmääramine.	

	
3.5	Üldkoosolekut	juhatab	ühingu	juhatuse	esimees.	



	

3.6	Ühingu	juhatus	ja	juhatuse	esimees	valitakse	üheks	aastaks.	Juhatuse	liikmete	täpne	
hulk	 varieerub	 vastavalt	 vajadusele.	 Juhatuse	 moodustavad	 vähemalt	 kolm	 ühingu	
liikmete	hulgast	üldkoosoleku	poolt	valitud	inimest.		

3.7	 Juhatuse	 koosolekud	 toimuvad	 vastavalt	 vajadusele	 ning	 juhatus	 on	
otsustusvõimeline,	kui	koosolekul	osaleb	kas	kohapeal	või	elektrooniliste	kanalite	kaudu	
üle	poole	liikmetest,	otsuste	vastuvõtmiseks	on	vaja	2/3	osalenute	nõusolekust.		

3.8	Ühingut	võib	kõikide	tehingute	tegemisel	esindada	iga	juhatuse	liige.	

3.9	Juhatuse	tegevusvaldkonda	kuuluvad:	

● üldkoosoleku	otsuste	täitmise	korraldamine;		
● ühingu	tegevuskavade	arutamine	ja	üldkoosolekule	kinnitamiseks	esitamine;		
● ühingu	 esindamine	 riigiasutustega,	 ajakirjandusega	 ja	 teiste	 juriidiliste-	 või	

füüsiliste	isikutega	suhtlemisel;		
● ühingu	 vara	 ja	 finantside	 kasutamine	 vastavalt	 jooksvatest	 vajadustest	 ja	

tegevuskavast;		
● ühingu	vara	kasutamise	korra	kindlaks	määramine;		
● üldkoosoleku	korraldamine	vähemalt	kord	kuus;		
● kokkulepete	 sõlmimine	 teiste	 ühingute	 ja	 isikutega	 lähtuvalt	

ühingueesmärkidest;	
● uute	liikmete	vastuvõtmine	ja	väljaarvamine	esitatud	avalduste	põhjal;	

	
3.10	Üldkoosolek	võib	määrata	revisjoni	või	audiitorkontrolli	juhatuse	ametiajaks.		

	

IV	MAJANDUSTEGEVUS	JA	VARA	JAOTUS		

4.1	Ühing	lõpetatakse	vastavalt	seaduses	ettenähtud	korrale.		

4.2	 Ühingu	 tegevuse	 lõpetamise	 korral	 antakse	 järelejäänud	 vara	 üle	
tulumaksusoodustusega	 mittetulundusühingute	 ja	 sihtasutuste	 ja	 usuliste	 ühenduste	
nimekirja	 liikmeks	 olevale	 sarnase	 eesmärgiga	 organisatsioonile	 või	 avalikõiguslikule	
juriidilise	isikule.		

4.3	Ühingu	varad	koosnevad:		

● ühingu	liikmemaksudest;		
● toetustest	ja	annetustest;		
● ühingu	ühistegevuse	tulemusena	soetatud	kinnis	ja	vallasvarast;		
● muudest	laekumistest.	

	
4.4	Ühingu	vara	kasutamine	 toimub	põhikirjaliste	eesmärkide	saavutamiseks	vastavalt	
kehtivale	seadusandlusele	ja	üldkoosoleku	ning	juhatuse	otsustele.	

	

Põhikiri	vastu	võetud	asutamiskoosolekul	29.01.2015	



	

	


