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edaspidi asutajad sõlmisid mittetulundusühingu asutamislepingu järgmistel tingimustel:
1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Aiandusklaster
2. Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga Vae 2, Laagri 76401
Harjumaa
3. Mittetulundusühingu eesmärgiks on:
- klastri loomine ja klastri töö korraldamine ning koordineerimine innovatsioonitegevuste
rakendamiseks aiandussektoris
- koostöö arendamine klastri liikmete vahel
- innovaatiliste lahenduste, tavade ja toodete propageerimine aiandusvaldkonnas läbi
valdkonna ettevõtete ja teadusasutuste koostöö
4. Asutajad kohustuvad tasuma kõik asutamisega seotud kulud.
5. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeks:
Raimond Strastin’i - ik 36615102725 elukohaga Lehtmetsa 13 Saue Harjumaa
6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusühingu põhikirja.
Asutamisleping on sõlmitud 14.09.2015

Mittetulundusühingu Aiandusklaster põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Aiandusklaster (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Vae 2, Laagri, Harjumaa 76401
1.2 Ühingu eesmärgiks on aiandusklastri asutamine innovatsioonitegevuste läbiviimiseks
aiandussektori ettevõtetes ja selle töö korraldamine ning koordineerimine, mille
saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 loob aianduse innovatsiooniklastri( edaspidi“klaster“ ), mis põhineb MTÜ liikmetel,
klastri partneritel ja klastri tegevusest huvitatud isikutel. MTÜ-s toimub klastri tegevuste
koordineerimine ja tootmistehnoloogilise info kogumine, säilitamine ning analüüsimine;
1.2.2 korraldab koolitusi, nõupidamisi, konverentse, konsultatsioone, loenguid ja teisi üritusi
aiandusvaldkonnaga seotud teadmiste kogumiseks ja levitamiseks, annab välja trükiseid ning
levitab aiandusklastriga seotud informatsiooni kasutades selleks olemasolevaid võimalusi ja
vahendeid;
1.2.3 Sõlmib lepingud partneritega klastri tegevuste läbiviimiseks ja projektitaotluse klastri
innovatsioonitegevuste rahastamiseks
1.2.4 Koostab ja kinnitab klastri tegevuskava ning positiivse rahastusotsuse korral
koordineerib tegevuste rakendamist ning innovatsioonitegevustega seotud aruandluse
esitamist
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga juriidiline isik, kes vastab klastri liikme nõuetele, on valmis
aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks
vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.3 Ühingu juhatuse tööd koordineerib ühingu nõukogu, kuhu klastri iga alateema meeskond
nimetab ühe liikme. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe. Nõukogu
töövorm on koosolek.
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3.4 Ühingu nõukogu esimees sõlmib töösuhte ametisse nimetatud juhatuse liikmega.
3.5 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja on üheliikmeline, juhatuse liikme määrab
üldkoosolek.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilise isikule.
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