
 

 

Mittetulundusühingu Elav Tänav põhikiri 
 
 

 
1. ÜLDSÄTTED 

 
1.1. Mittetulundusühing Elav Tänav (edaspidi „Ühing“) on avalikes huvides ja vabatahtlikkuse 

alusel tegutsev heategevuslik organisatsioon, mille asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 
1.2. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning kestab 31. detsembrini. 
1.3. Ühingu eesmärgiks on lähtudes avalikust huvist kaitsta keskkonda, sh linnakeskkonda aidates 

tagada ehitatava- ja looduskeskkonna tasakaalu ning soodustada ja kaasa aidata linnaruumis 
tänavate kavandamisele, sh planeerimisele ja ehitamisele viisil, mis tagaks linnaelanike 
elukeskkonna ja -kvaliteedi ning seeläbi ka tervise paranemise, mille saavutamiseks 
teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:  

1.3.1. avalikud teavitus- ja selgituskampaaniad, infomaterjalide ja tööriistade loomine; 
1.3.2. eri liikumisviiside ja avaliku ruumi teemalistel üritustel osalemine ja nende korraldamine; 
1.3.3. ühingu ja selle eesmärkide esindamine meedias ja avalikel üritustel; 
1.3.4. tegevusvaldkonnaga seotud andmete kogumine, töötlemine ja visualiseerimine; 
1.3.5. osalemine linnaruumi kavandavates protsessides ja menetlustes (sh planeeringute 

koostamises, vaietes, ehituslubades, projekteerimistingimustes, mittevastavuste 
korrigeerimises jms) 

1.3.6. koostöö teiste organisatsioonide, ettevõtete ja isikutega; 
1.4. Ühing võib oma tulu kasutada üksnes käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks. 
1.5. 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 
tulumaksuseaduse mõistes. 
 

 

2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED 
JA KORD 

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada 
Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades selleks Ühingu juhatusele vastava 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Ühingu liikmeks astumiseks peab olema 
ühe Ühingu olemasoleva liikme kirjalik soovitus. Ühingu liikmeks vastuvõtmise tingimused 
kehtestab Ühingu volinike koosolek (edaspidi nimetatud nõukogu). Liikmeks vastuvõtmise või 
mittevastuvõtmise otsuse teeb Ühingu nõukogu. Vastuvõtmise otsuse poolt peavad olema 
kõik Ühingu nõukogu liikmed.  

2.2. Seaduses sätestatud liikmeõigused tekivad juhul, kui nõukogu on otsustanud isiku Ühingusse 
vastu võtta.  

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele sellekohase kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis avalduse. Juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme Ühingu 
nimekirjast 1 kuu jooksul arvates avalduse esitamise päevast. Ühingu füüsilisest isikust liikme 
surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral loetakse liige Ühingust väljaarvatuks. 

2.4. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. 
Liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata. 

2.5. Nõukogu võib Ühingu liikme Ühingust välja arvata nõukogu otsusega alljärgnevatel alustel: 
2.5.1. liige ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu; 
2.5.2. liikme tegevus kahjustab Ühingu mainet või kui liikme tegevus ei ole kooskõlas heade 

kommetega;  
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2.5.3. isik esitas Ühingu liikmeks astumisel teadvalt valeandmeid;  
2.5.4. muul olulisel põhjusel. 
 

 

 
3. STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

3.1. Ühingu organiteks on üldkoosolek, volinike koosolek (nõukogu) ja juhatus. 
3.2. Üldkoosolekul, volinike koosolekul (nõukogu) ja juhatuse koosolekul võib osaleda ja hääletada 

elektrooniliste vahendite abil.  
 
 

 
4. ÜLDKOOSOLEK 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul hääletamisel on igal 
liikmel üks hääl. 

4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt seadusele, teavitades liikmeid toimumise ajast, kohast 
ja päevakorrast 7 päeva ette. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui 
seda nõuab vähemalt 10% Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekut ei kutsuta kokku 7 päeva 
jooksul, võivad üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud Ühingu liikmed ise üldkoosoleku 
kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Üldkoosoleku 
otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenutest, välja arvatud 
kui Ühingu põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Kui üldkoosolekul ei ole 
esindatud eelmises lauses nimetatud hääled, kutsub juhatus 7 päeva pärast kokku uue 
koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata 
koosolekul esindatud häältest. 

4.4. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 3/4 üldkoosolekul 
osalenud liikmetest. 

4.4.1. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 70% liikmete nõusolek. Muutmist 
otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

4.5. Nõukogu liikme valimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 
osalenutest.  

4.6. Üldkoosolek võib teha otsuse koosolekut kokkukutsumata, kui otsuse poolt hääletavad 
elektroonilise vahendite abil kõik üldkoosoleku liikmed. 

4.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
4.7.1. põhikirja muutmine; 
4.7.2. Ühingu eesmärgi muutmine; 
4.7.3. volinike (nõukogu) valimine ja tagasikutsumine; 
4.7.4. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 
4.7.5. majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.7.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse. 
 
 
 
5. VOLINIKE KOOSOLEK (NÕUKOGU) 

5.1. Ühingu nõukogus on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget. Nõukogu volituste tähtaeg on viis aastat. 
Nõukogu liikmed valib ja kutsub ametist tagasi üldkoosolek.  

5.2. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 



 

3 
 

5.3. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas. 
Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige, teatades 
toimumise ajast, kohast ja päevakorrast 5 päeva ette.  

5.4. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu 
otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenutest, välja arvatud 
kui Ühingu põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 

5.5. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega 
erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. 

5.6. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokkukutsumata, kui otsuse poolt hääletavad 
elektroonilise vahendite abil kõik nõukogu liikmed. 

5.7. Nõukogu pädevusse kuulub: 
5.7.1. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, 

tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või 
vaidluses Ühingu esindaja määramine; 

5.7.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
5.7.3. liikmemaksu suuruse ja maksmise korra määramine; 
5.7.4. juhatuse liikmetega lepingu sõlmimine; 
5.7.5. muude juhatuse igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate küsimuste otsustamine.  
5.8. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide Ühingu dokumentidega, samuti 

kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Ühingu tegevuse vastavust seadusele, 
põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele. 

5.9. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt 
tegevusaruannet ning bilansi koostamist. 

5.10. Nõukogul on õigus määrata ja lõpetada nõuandva iseloomuga kodasid.  
 
 

 
6. JUHATUS 

6.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus.  
6.2. Ühingu juhatuses on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm 

aastat. Juhatuse liikmed valib ja kutsub ametist tagasi nõukogu. 
6.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest; juhatuse 

otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenutest. Häälte 
võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 

 
 
 
7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE  

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad vastavalt seaduses ettenähtud 
korrale. 

7.2. 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. 

 
Kinnitatud 19.05.2021 asutamislepinguga. 
 
 


