MITTETULUNDUSÜHINGU PUUETEGA LASTE KESKUS
LOOTUS
PÕHIKIRI

1.MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA.
1.1 Mittetulundusühingu nimi on PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS
1.2 1.2. Mittetulundusühingu asukoht on Saue vald, Harjumaa, Eesti Vabariik ja Haraka
tee 1, Maidla, Saue vald, 76 416, Harjumaa.
1.3 Mittetulundusühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2. STAATUS
Mittetulundusühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik,
kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
Asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast.
3.TEGEVUSE EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED
3.1 Mittetulundusühingu eesmärkideks on
• PÕHIHARIDUSE ANDMINE PUUETEGA LASTELE,
• KURSUSTE JA SEMINARIDE KORRALDAMINE,
• ÕPETAJATE JA LAPSEVANEMATE NÕUSTAMINE,
• ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE,
• TUGILAAGRITE KORRALDAMINE,
• ASUTUSE VÄLJA PAKKUMINE ÜLIKOOLIDELE KUI PRAKTIKA
BAASASUTUST,
• ÖÖPÄEVARINGNE HOID JA ARENDUSTEGEVUSE TEENUSE
LÄBIVIIMINE,
• ALUSHARIDUSE ANDMINE PUUETEGA LASTELE/ NOORTELE
• PUUETEGA INIMESTELE REHABILITATSIOONI TEENUSTE
OSUTAMINE,
• LUUA PANSIONAAT NOORUKITELE - ÖÖPÄEVARINGSE
ERIHOOLDUSEGA ELAMINE PIKEMAKS PERIOODIKS,
• NOORUKITE KOOLITUSKESKUSE LOOMINE PRAKTILISTE
TÖÖOSKUSTE SAAMISEKS,
• LASTELE/NOORTELE IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUSE
PAKKUMINE,
• FONDI MOODUSTAMINE PUUDEGA LASTE JA NOORTE ASUTUSE
TOETAMISEKS, SELLE FONDI VALITSEMINE, SAMUTI IGA
AASTASE SIHTOTSTARBELISE TOETUSRAHA VÄLJAANDMINE A
MTÜ-LE PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS SELLE
PÕHIKIRJALISTE EESMÄRKIDE TÄITMISEKS.
3.2 Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgist tulenevalt on järgmised ülesanded
• tagada lastele individuaalse õppekava täitmiseks vajalikud õppe-ja
kasvatustingimused,
• harjutada lapsi/noori teistega arvestava päevarežiimiga,
• innustada lapsi/noori end määratlema isiksuse ja kodanikuna,

•
•
•
•
•

aidata lapsi/noori eneseteostamisele ühiskonnas heakskiidetud
tegevusvaldkondades,
õpetada lapsi/noori elama s.o. eneseteostust sotsiaalses integratsioonis,
õpetada hakkama saama igapäevaste olukordadega,
ettevalmistust ettetulevate situatsioonide lahendamisel,
põhieesmärk, õpetada ise-hakkama-saamist,

3.3 Mittetulundusühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine,
vaid oma eesmärkide elluviimine
3.4 Mittetulundusühing on asutatud määramata ajaks
3.5 Mittetulundusühing võib omada vara
3.6 Mittetulundusühing omab arveldusarvet, pitsatit ja oma sümboolikat
4.MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE KORD
4.1 Mittetulundusühingu liikmeks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes
tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja. Liikmete alammäär on 2,
ülemmäär ei ole ette kindlaks määratud.
4.2 Mittetulundusühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes
hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest
keeldumisest.
4.3 Liikmelisust mittetulundusühingus ja liikmeõiguste teostamiseks ei saa üle anda ega
parandada. Füüsilisest isikust liikme surma ja juriidilisest isikust liikme lõppemise korral
tema liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb.
4.4 MTÜ liikmed ei tasu liikmemaksu.
5.MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMETE VÄLJAASTUMISE JA
VÄLJAARVAMISE KORD
5.1 Kõik mittetulundusühingu liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda
kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe
kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
5.2 Üldkoosolek võib välja arvata liikme, kui tema tegevust hinnatakse vastukäivaks
põhikirjale ja sisekorra reeglitele, juhatus teatab üldkoosoleku otsusest ühe nädala jooksul
kirjalikult.
5.3 Liikmel, kelle liikmelisus mittetulundusühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu
varale.
6.MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 osaleda mittetulundusühingu korraldavatel üritustel,
6.2 esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi mittetulundusühingu tegevust
puudutavates küsimustes.
6.3 valida ja olla valitud mittetulundusühingu organitesse
6.4 algatada kooskõlastatult mittetulundusühingu juhatusega ühingu programme,
6.5 aidata kaasa igakülgselt mittetulundusühingu eesmärkide teostamisele
7.JUHTIMINE
7.1 Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek
7.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise
küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

8.ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS
• põhikirja muutmine
• eesmärgi muutmine
• juhatuse liikmete määramine
• muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine
• juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu
esindaja määramine
• muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse
9.ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE
9.1 Üldkoosoleku kutsub kokku mittetulundusühingu juhatus
9.2 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma vähemalt 1 kord aastas või siis kui huvid
seda nõuavad
9.3 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest
9.4 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku
kutsuda samas korras juhatusega
9.5 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva
10.ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMINE
10.1 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osa võtab 2/3 mittetulundusühingu liikmetest
10.2 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema
esindaja, kellele on antud lihtkirjaline volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine
mittetulundusühingu liige
11.ÜLDKOOSOLEKU OTSUS
11.1 Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest
11.2 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli.
Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
11.3 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse
poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed
11.4 Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui
mittetulundusühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku
tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist
11.5 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul
osalenud liikmest või nende esindajast
11.6 Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik
vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud
liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult
11.7 Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisel
12.JUHATUS
12.1 Juhatus on minimaalselt 1 liige (juhataja) ja maksimaalselt 4 liiget
12.2 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik
12.4 Kõik juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis
12.5 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingu kõikides
õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

12.6 Juhatus võib mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju
võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud
tingimustel.
13.JUHATUSE MÄÄRAMINE JA PÄDEVUS
13.1 Juhatuse liikmed, juhataja määrab üldkoosolek
13.2 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingu juhtida.
13.3 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule
13.4 Juhatus peab andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta
ja esitama nende nõudel vastava aruande.
13.5 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste
hüvitamist.
14.JUHATUSE OTSUSTUSÕIGUS JA VASTUTUS
14.1 Juhatus võib vastu võtta põhikirjas näidatud eesmärkidele vastavaid otsuseid
osalenud liikmete poolthäälteenamusega.
14.2 Juhatus vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste
täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega mittetulundusühingule suuliselt
tekitatud kahju eest solidaarselt.
14.3 Juhatuse vastu esitatud nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest
või rikkumise algusest.
14.4 Mittetulundusühingu nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel, kui
sisekorrareeglites pole sätestatud teisiti.
15.MITTETULUNDUSÜHINGU MAJANDAMINE
15.1 Mittetulundusühingu eesmärkide saavutamiseks tegeleb majandustegevusega ja
kasutab oma vara Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud piires.
15.2 Mittetulundusühingu vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
moodustud majanduslikust tegevusest, sihtotstarbelistest annetustest, kingitustest ja
muudest tuludest.
15.3 Mittetulundusühing kasutab oma tulusid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
ning ei anna laenu ega tagatisi.
15.4 Mittetulundusühingu loodud kooli kohamaksu kujundamisel lähtutakse:
15.4.1 vastavalt kehtivale seadusele
15.4.2 rendilepingust
15.4.3 asutuse sisene palgajuhendist
15.4.4 palgaseadusest
15.5 Mittetulundusühingule laekuvad rahalised vahendid kantakse mittetulundusühingu
PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS arvelduskontole.
Mittetulundusühingule üle antav muu vara antakse mittetulundusühingule üleandmisvastuvõtu akti alusel.
15.6 Üldkoosolek teostab järelvalvet määrates selleks revisjoni või audiitorkontrolli.
15.7 Juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise
seadusele.
15.8 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
15.9 Juhatus esitab aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvestades majandusaasta
lõppemist.
15.10 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

15.11 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
15.12 Mittetulundusühing sõlmib koolilaste elukohajärgsete omavalitsustega ning
lastevanematega koostöölepingud, mis sätestavad kohamaksude ning toiduraha suuruse
ning maksmise korra.
16.MITTETULUNDUSÜHINGU LÕPETAMINE
16.1 Mittetulundusühing lõpetatakse
• üldkoosoleku otsusega, kui 2/3 üldkoosolekul osalenutest andis poolthääle
• pankrotimenetluse alustamisel mittetulundusühingu vastu
• Mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses
sätestatud suuruses
• üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud
liikmeid
• muul seaduses ettenähtud alusel
• likvideerijateks on juhatuse liikmed
16.2 Likvideerimine toimub kooskõlas mittetulundusühingu seaduses ettenähtud korra
alusel.
16.3 Mittetulundusühing võib üldkoosolekul kui vara jagamise alustamiseni otsustada
mittetulundusühingu tegevuse jätkamise või mittetulundusühingu ühinemise või
jagunemise. Tegevuse jätkamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikme.
16.4 Kui otsustatakse tegevust jätkata, tuleb sama otsusega määrata uus juhatus ja muude
põhikirjaga ettenähtud organite liikmed.
17.VARA JAOTAMINE
17.1 Mittetulundusühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete
rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.
17.2 Vara ei või jagada enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate
avaldamisest.
Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus liikmete
11.08.2017.a. üldkoosoleku otsusega.

Pille Maasik /allkiri/

