
Mittetulundusühingu Maadaam põhikiri 

 

1. Üldsätted 

Mittetulundusühing Maadaam (edaspidi: ühing) on moodustatud vaba algatuse korras 

iseseisev juriidiline isik. Ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes 

huvides demokraatia isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. 

 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Maadaam ning ühingu asukoht on Kiikla küla 

Mäetaguse vald Ida-Virumaa, Eesti Vabariik. 

Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. 

2. Ühingu eesmärk 

Ühingu eesmärgiks on  väärtustada maaelu ja julgustada maainimest tegelema 

ettevõtlusega, organiseerida ühistegevust, pakkuda informatsiooni ja  meelelahutust, 

suunata lastele ja peredele mõeldud tegevust. Eesmärgi saavutamiseks tegeleb ühing 

järgmiste aladega: 

2.1 Osaleb nõustamistel ja organiseerib koolitusi, infopäevi ja loenguid 

2.2 teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, naisteorganisatsioonidega nii 

kohalikul, piirkondlikul kui rahvusvahelisel tasandil 

2.3 organiseerib puhkeõhtuid, kokkutulekuid, sõpruskohtumisi 

2.4 organiseerib lastele ja noortele töö- ja puhkelaagreid 

2.5. organiseerib väljasõite 

2.6 valmistab ette ja esitab isetegevuskavasid 

     2.7 kirjutab projekte ja osaleb väljakuulutatud projektikonkurssidel 

2.8. valmistab, müüb, kingib käsitöö esemeid; 

2.9. pakub toitlustusteenust 

2.10. tegeleb koduloo uurimisega 

2.11. pakub majutusteenust 

2.12. tegeleb looduskaitse ja heakorraga 

     2.13 võib omandada ja rentida hooneid, seadmeid ja muud vara; 

     2.14 kujundab oma kodulehekülje internetis; 

2.15. võib võtta vastu kingitusi ja annetusi; 

2.16. võib määrata auhindu ja kingitusi; 

2.17. võib sõlmida ühingu tegevuse ja ülesannete täitmiseks võlaõiguslikke-  ja töölepinguid. 

 

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord 

ja tingimused 

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab 



liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat 

tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. 

3.2.Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu 

arvele sisseastumismaksu üldkoosoleku poolt kinnitatud määras 

3.3.Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks 

ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks. 

3.4 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 

3.5.Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta: 

a)kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet; 

b)on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse; 

c)ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja 

pikendamist; 

d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu 

poolt korraldatud üritusel; 

e)kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks. 

3.6.Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust 

arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas. 

3.7.Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist 

väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul. 

 

4.  Liikmete õigused ja kohustused 

4.1.Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus: 

a)osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 

b)olla valitud ühingu organite liikmeks; 

c)saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta; 

d)kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi. 

e) astuda ühingust välja 

f) osaleda ühingu poolt korraldatud üritustel 

4.2. Ühingu liige on kohustatud: 

a)järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid; 

b)osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega 

pandud kohustusi; 

c)tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta 

eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel); 

d) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks elukoha ja 

isikukoodi ning teatama nende muutumisest hiljemalt kahe kuu jooksul, 



5. Üldkoosolek 

5.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. 

5.2.Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

a)põhikirja muutmine; 

b)majandusaasta aruande kinnitamine 

c)juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

5.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

a)juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu 

liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon; 

b)muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

5.4.Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7 päeva 

ette. 

5.5.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole 

ühingu liikmetest. 

5.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud 

ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 

5.7.Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3  ühingu liikmete nõusolek. 

 

6. Juhatus 

6.1.Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub 3 (kolm) liiget 

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks. 

6.3.Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. 

6.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut õigustoimingutes 

6.5. Juhatus võtab vastu ühingu juhtimisel otsuseid 

6.6.Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest 

ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus. 

6.7.Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju ühingule, vastutavad 

tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt 

6.8.Juhatus võtab vajadusel tööle ja vabastab töötajaid 

6.9.Juhatusel on õigus moodustada majandustegevuse arendamiseks allüksuseid 

6.10-Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas: 

a) ühingu igapäevategevuse korraldamine; 

b)ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; 

c)ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; 

d)majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; 

e)ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seadusele 



 

7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine. 

7.1.Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 

üldkoosolekus osalenud liikmetest ja moodustab likvideerimiskomisjoni või likvideerija kes: 

7.1.1. nõuab sisse võlad, müüb varad, rahuldab võlausaldajate nõuded; 

7.1.2. pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jagab likvideerimiskomisjon 

järelejäänud vara asutajaliikmete vahel 

7.2. pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu; 

7.3. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud 

suuruse; 

7.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjas ettenähtud organite 

liikmeid; 

7.4. muul seaduses või põhikirjas ettenähtud alusel. 

 

Mittetulundusühingu Maadaam põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 07.10. 2005.a. 

 


