MITTETULUNDUSÜHING PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu (edaspidi: ühing) on oma
liikmete ja tegevuspiirkonna arengu huvides tegutsev juriidiliste isikute ja
füüsilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu struktuuri kuuluvad juhtimisorganitena üldkoosolek ja juhatus ning
ühingu sisutegevusi viivad läbi tegevmeeskond ja töörühmad.
1.3. Ühingu rahalised vahendid koosnevad liikmete sisseastumismaksudest,
liikmemaksudest, riiklikest eraldistest, annetustest, sihteraldistest, projekti
toetustest, majandustegevusest saadud tuludest.
1.4. Ühingu asukoht on Jõelähtme vald. Ühingu territoriaalne tegevuspiirkond
ühtib ühingu liikmeks astunud kohalike omavalitsuste territooriumiga.
1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.
1.6. Ühingul on oma sümboolika ja atribuutika.
2. Ühingu eesmärk
2.1. Ühingu eesmärgiks on kohaliku maaelu arendamine ning kohaliku
initsiatiivi toetamine, et edendada piirkonda kodanikuühenduste, ettevõtjate ja
kohalike omavalitsuste koostööd, samuti piirkonna vajaduste selgitamine ja
arenguvõimaluste kasutamine.
3. Ühingu liikmed
3.1. Ühingusse võivad kuuluda kohalikud omavalitsused, mis moodustavad
ühtse tervikliku geograafilise või ajaloolise piirkonna, millel on ühine
majanduslik ja sotsiaalne huvi. Ühingu tegevuspiirkonnaks loetakse
maapiirkonda, mille territoorium langeb kokku ühingu liikmeks olevate
omavalitsuste territooriumidega.
3.2. Ühingu liikmeteks saavad olla:
3.2.1. avaliku sektori
omavalitsused);

esindajatest kohalikud

omavalitsused

(edaspidi

3.2.2. mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused;
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3.2.3. ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.
3.3. Iga omavalitsusest liikme kohta peab ühingusse kuuluma vähemalt üks
sama omavalitsuse haldusterritooriumil tegutsev ettevõtlussektori esindaja ja
vähemalt
üks
sama
omavalitsuse
haldusterritooriumil
tegutsev
mittetulundussektori esindaja.
3.4. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks ning liikmeskond on avalik.
3.5. Avaliku sektori ja huvirühmade osakaal peab ühingu igal otsustustasandil
jääma alla 50%. Otsustustasandid on üldkoosolek ja juhatus ning hindamise
töörühmad.
3.6. Ühingul on sisseastumismaks ja liikmemaks, mille määra kehtestab
üldkoosolek. Liikmemaks tuleb jooksva aasta eest maksta ka siis, kui liikmelisus
lõpeb antud aasta keskel.
3.7. Ühingu liikmeks astumiseks esitab p.3.2. määratletud isik juhatusele
kirjaliku avalduse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Otsuse
avalduse esitajat ühingu liikmeks mitte vastu võtta võib juhatus teha ainult
juhul, kui isik ei vasta käesoleva põhikirja nõuetele.
3.8. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.9. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
3.9.1. kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;
3.9.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle
pandud kohustuse;
3.9.3. ei ole tasunud ühingu liikmemaksu Üldkoosoleku poolt määratud
tähtajaks ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
3.9.4. ei ole osalenud kahe aasta jooksul ühingu tegevuses ega ühelgi
üldkoosolekul.
3.10. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus . Liikmel, kelle väljaarvamise
küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esitada oma
seisukohad antud asjas. Liikme võib ühingust välja arvata ainult põhikirja
punktis 3.9. sätestatud põhjusel.
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3.11. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.
Väljaastunud või väljaarvatud liikmele sisseastumise- ja liikmemaksu ei
tagastata.
3.12. Liikmete õigused:
3.12.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.12.2. olla valitud ühingu juhtorganite ja töörühmade liikmeks;
3.12.3. saada ühingu juhatuselt ja tegevmeeskonnalt teavet ühingu tegevuse
kohta.
3.13. Liikmete kohustused:
3.13.1. järgida ühingu põhikirja;
3.13.2. osaleda ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse
otsustega pandud kohustusi;
3.13.3. tasuda määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
3.13.4. teatada viivitamatult liikmeks astumise kirjalikus avalduses esitatud
postiaadressi ja kontaktandmete (e-posti aadress, telefon) muutumisest;
3.15.5. ühingu liige ei tohi kuuluda samaaegselt ühtegi teise samadel alustel
tegutsevasse Leader tegevusgruppi.
4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. põhikirja ja põhikirja eesmärkide muutmine;
4.2.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.2.3. juhatuse liikme kandidaatide ülesseadmise ja valimise korra kinnitamine
tagades partnerluse laiapõhjalise esindatuse põhimõtted;
4.2.4. järelvalve teostamine juhatuse tegevuse üle ja selleks audiitori
kinnitamine;
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4.2.5. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
4.2.6. ühingu strateegia ja eelarve kinnitamine ning muutmine;
4.2.7. ühingu liikmete kohustuste kehtestamine (sh sisseastumis- ja
liikmemaksu määra ning selle tasumise tingimused ja korra).
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid
vähemalt üks kord aastas.
4.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab
kirjalikult põhjendatult vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või muudel ühingu
huvidest lähtuvatel juhtudel.
4.5. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest koos toimumisaja, toimumiskoha
ja päevakorra äranäitamisega teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 7
päeva ette, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest koos toimumisaja
toimumiskoha ja päevakorra äranäitamisega teatatakse igale liikmele kirjalikult
vähemalt 7 päeva ette.
4.6. Teade loetakse edastatuks saadetuna kehtivale e-posti aadressile või
vastavalt käesoleva põhikirja punktile 3.13.4. muudetud e-posti aadressile.
Postiaadressile saadetakse teade ainult e-posti aadressi puudumisel.
4.7. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud,
kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus
ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate nõusolek. Ühingu
eesmärkide muutmiseks 9/10 liikmete nõusolek.
4.8. Ühingu liige, kes ei osale üldkoosolekul, võib volitada enda nimel esindaja.
Ühingu liikme esindaja peab tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks
kirjalikus vormis volikirjaga. Volikirjad või nende ärakirjad tuleb lisada edaspidi
üldkoosoleku protokollile.

5. Juhatus
5.1. Ühingu juhtimiseks määrab üldkoosolek vähemalt kuue liikmelise juhatuse.
5.2. Juhatuse liikmed määratakse ametisse kolmeks aastaks.
4

5.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek põhimõttel, et juhatuses on ühingu
liikmeks oleva iga omavalitsusüksuse kohta vähemalt kaks esindajat ning
võimaluse korral on võrdselt esindatud avalik-, mittetulundus- ja
ettevõtlussektor.
5.4. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
5.4.1. juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine;
5.4.2. ühingu liikmete üle arvestuse pidamine ja liikmemaksu tasumise
tingimuste määramine;
5.4.3. ühingu sisulise tegevuse kindlaksmääramine;
5.4.4. ühingu strateegia ja eelarve koostamine või muutmine ning esitamine
üldkoosolekule kinnitamiseks. Tegevuskava ja strateegia rakendamise kava
koostamine ja kinnitamine ning nende täitmisest ülevaate andmine
üldkoosolekule vähemalt kord aastas;
5.4.5. töörühmade moodustamine;
5.4.6. lepingute sõlmimine ja ühingu rahaliste vahendite kasutamine
üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele raames;
5.4.7. ühingu raamatupidamise korraldamine ja
üldkoosolekule;

aastaaruande esitamine

5.4.8. tegevjuhi ja töötajate tööle võtmine, neile tööülesannete ja töötasu
määramine ning volituste andmine;
5.4.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.4.10. juhatus peab ühingu liikmetele andma nende nõudel vajalikku teavet
ühingu tegevuse kohta.
5.5. Juhatuse töökorraldus:
5.5.1. juhatuse tööd juhib juhatuse poolt valitud juhatuse esimees või tema
ajutisel tööst eemalolekul juhatuse poolt valitud aseesimees;
5.5.2. juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Juhatus võib
võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed;
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5.5.3. juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või tema ajutisel tööst
eemalolekul aseesimees teatades kirjalikult koosoleku toimumisaja,
toimumiskoha ja päevakorra 7 päeva ette;
5.5.4. juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole
juhatuse liikmetest;
5.5.5. juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete
poolthäälteenamus;
5.5.6. juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele;
5.5.7. juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt;
5.5.8. juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise,
samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise tõttu
ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
6. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
6.1. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras. Ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud,
kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud
liikmetest.
6.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
alles jäänud ühingu vara üle mõnele teisele tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule
või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule
omavalitsusüksusele.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu kinnitati asutajaliikmete üldkoosolekul 16.juunil 2008.a.
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