MITTETULUNDUSÜHING ORGANIC ESTONIA
PÕHIKIRI
1.
1.1
1.2
1.3

ÜLDSÄTTED
Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Organic Estonia, edaspidi - Ühing.
Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. TEGEVUSE EESMÄRK, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu tegevuse peamiseks eesmärgiks on Eesti riigi ühe arenguidee “Organic Estonia”
ellu viimine, idee kasutusvaldkondade propageerimine ja idee tutvustamine nii Eestis
kui ka välismaal.
Ühingu eesmärgiks on:
2.1.1 Mahemajanduse tervikkontseptsiooni ja tegevuskava loomine, selle käivitamise eest
seismine ning tegevuskava edukale rakendamisele kaasa aitamine.
2.1.2 Eesti mahemajandussektori ettevõtete esindamine, ettevõtjate koostööle
hoogustamine ning ühistulise ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, mahe
ning jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna arendamine.
2.1.3 Organic Estonina idee Eestis tutvustamise käigus ettevõtjate innustamine arendama
uusi kõrge lisandväärtusega ja ekspordipotentsiaaliga teenuseid ning tooteid.
2.1.4 Mahemajanduses tegutsevate välisettevõtete ja –ekspertide Eestisse meelitamine
eesmärgiga luua ja arendada Eestis uusi toodeid ja teenuseid.
2.1.5 Olla
partneriks
ning
esindajaks
Eesti
ja
välisriikide
vastavatele
maheorganisatsioonidele rahvusvahelises koostöös. Korraldada riikidevahelist
ekspordi- ja tootearendust ning rakendada selleks parimaid praktikaid järgides
jätkusuutliku mahemajanduse arengu põhimõtteid.
2.1.6 Teavitada, arendada ja koolitada mahemajandusettevõtteid. Kaasates ettevõtteid
teadustegevusse, uuringutesse läbi innovatsiooni, jätkusuutliku hariduse ning luues
eeldused tarne ja informatsiooniahelate loomisele. Läbi mahemajanduse
tervikprogrammi tutvustamise, propageerimise ja koolituste korralduste, luuakse
eeldused arendamaks Eesti maaelu.
2.1.7 Tegeleda mahemajandussektori ja ettevõtlust käsitleva info kogumise ja
vahendamisega.
2.1.8 Korraldada nõupidamisi, seminare, konverentse, näitusi ja teabeüritusi.
2.1.9 Luua ja rakendada õppe- ja rahvusvahelisi koostööprogramme, mida levitatakse
noortele koolides ja ülikoolised ning valdkonna institusioonide vahel ning mille
kaudu parandatakse ettevõtjate majanduslikku aktiivsust.
2.1.10 Luua veebipõhine keskkond mahemajanduse propageerimiseks ja väärtustamiseks.
Anda välja õppeajakirju, lendlehti või muid meediaväljaandeid, sealhulgas
korraldada nende kättesaadavus internetis.
2.1.11 Teadvustada elukeskonnast tulenevaid tervise- ja julgeolekuriske ning viia läbi
asjakohaseid koolitusi, sh toidujulgeolukuga seonduvate geneetiliste, sotsiaalsete ja
kultuurilise riskide teadvustamine ja koolituste läbiviimine.
2.1.12 Konkurentsiinfo
kogumise
ja
tehnoloogiasiirde
ühishaldusstruktuuri
väljaarendamine ning kontseptsuaalse protsessijuhtimise põhimõtete juuturamine
Eestis.
2.2 Ühingul on õigus oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks:
2.2.1 omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi;

2.2.2 pöörduda oma õiguste teostamiseks ja kaitseks riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse
organite ja kohtu poole.
2.3 Ühingul ei ole õigust jaotada oma vara ega tulu liikmete ega juhtorganite liikmete ega
nendega seotud isikute vahel.
2.4 Ühing kohustub suunama oma tegevuse põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks, järgides
seadusandlust ja põhikirja nõudeid.
3. ÜHINGU
LIIKMEKS
VASTUVÕTMISE,
ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE
JA
VÄLJAARVAMISE KORD
3.1 Ühingul on vähemalt kaks liiget.
3.2 Ühingu liikmeks võib olla Ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele
kaasa aidata sooviv juriidiline isik, kes tunnustab Ühingu põhikirja ja vastab selles
toodud nõuetele.
3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustatakse taotleja kirjaliku avalduse alusel.
3.4 Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema
liikmelisus Ühingus lõpeb.
3.5 Ühingu liige arvatakse Ühingust välja juhatuse otsusega, kui
3.5.1 ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.5.2 tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju Ühingu tegevusele või heale
mainele.
3.6 Väljaarvatud liikmele teatatakse väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest
viivitamatult kirjalikult. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme
avalduse alusel kehtetuks tunnistada.
4. LIIKMETE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osa võtta Ühingu liikmete üldkoosolekutest;
4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul
tema seaduslikul esindajal);
4.1.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4 astuda Ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
4.1.5 kasutada muid seadusandlusest tulenevaid liikme õigusi.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 täitma Ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
4.2.2 õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid Ühingu liikmete
üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal.
5. ÜHINGU VARA JA VAHENDID
5.1 Ühingu vara tekib:
5.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2 muudest maksetest ning varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms;
5.1.3 tulust, mida võidakse saada Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks
korraldatud tasulistest tegevustest ja reklaamüritustest;
5.1.4 muudest laekumistest, mis on vajalikud Ühingu põhikirjalise tegevuse
arendamiseks.
5.2 Ühingu vara ja vahendeid kasutatakse Ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
5.3 Ühingu tegevusest tekkiva võimaliku kahjumi katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi
makseid.
5.4 Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

5.5 Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Ühingu liige ei
kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
6. JUHTIMINE
6.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
6.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.2.1 põhikirja muutmine;
6.2.2 eesmärgi muutmine või täiendamine;
6.2.3 juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine, nende valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4 revisjoni või audiitorkontrolli otsustamine;
6.2.5 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
6.2.6 majandusaasta aruande, tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
6.2.7 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kindlaksmääramine;
6.2.8 sihtotstarbeliste kapitalide moodustamine;
6.2.9 muude Ühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse
või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3 Üldkoosoleku kutsub juhatus, teatades selle toimumise ajast, kohast ja päevakorrast
ette vähemalt seitse päeva.
6.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma algatusel või kui seda nõuab
kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus
nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise
kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest.
6.6 Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue
üldkoosoleku sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul, teatades sellest seitse
päeva ette. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal
on vähemalt kaks liiget.
6.7 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.8 Üldkoosoleku otsuse on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud liikmetest.
6.9 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel
jagunemisel heidetakse liisku.
6.10 Ühingu põhikirja muutmise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle
poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist
otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud
kirjalikult.
6.11 Üldkoosoleku käik, hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse.
Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks
lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos allkirjadega.
6.12 Üldkoosolekut kokku kutsumata võib tema pädevuses olevates küsimustes otsust
vastu võtta juhul, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. Juhatus
saadab kirjaliku otsuse projekti kõigile liikmetele. Ühingu liikmed hääletavad
kirjalikult hiljemalt kolme päeva jooksul. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja
selle vastuvõtmise kuupäev tehakse liikmetele teatavaks 10 päeva jooksul viimase
hääle saabumise päevast arvates. Juhul, kui kasvõi üks liige ei nõustu eelnimetatud
hääletusviisiga või täiendab otsuse projekti, vaadatakse küsimus läbi järgmisel
üldkoosolekul.
6.13 Üldkoosoleku otsused on täitmiseks kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele.

6.14 Ühingut juhib ja esindab ühe- kuni viieliikmeline juhatus, kes
6.14.1 viib põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ellu üldkoosoleku otsuseid;
6.14.2 korraldab Ühingu asjaajamist ja raamatupidamist, sh koostab majandusaasta
aruande ja eelarve esitamiseks üldkoosolekule, ning peab liikmete arvestust;
6.14.3 võtab vastu otsuseid teistes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu
üldkoosoleku pädevusse.
6.15 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse
otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamusega,
kaheliikmelise juhatuse korral on vajalik konsensus.
6.16 Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
7. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1 Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek.
7.2 Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse
liikmed või üldkoosoleku poolt valitud likvideerimiskomisjon. Likvideerijad lõpetavad
Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate
nõuded. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete
rahuldamiseks või järelejäänud vara jaotamiseks õigustatud isikute vahel ning kui
üldkoosolek annab selleks nõusoleku.
7.3 Lõpetamisel pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara antakse üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja kantud
mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Kinnitatud ühingu liikmete üldkoosolekul 28.08.2017
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