
Mittetulundusühingu Meie Mängurühm põhikiri 

 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühing Meie Mängurühm (edaspidi ühing) on avalikes huvides 
tegutsev vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute kasumit mitte taotlev 
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn. Ühing juhindub oma 
tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigis 
kehtivatest seadustest. 

1.2. Ühingu eesmärgiks on alushariduse võimaldamine lasteaialastele, tuginedes 
waldorfpedagoogikale.  

1.3. Ühingu põhitegevusteks on lasteaia Meie Mängurühm pidamine, 
vanemahariduse edendamine, huviliste kaasamine lasteaia tegevusse ja 
keskkonnasõbraliku eluviisi toetamine.   

2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja ühingust väljaarvamise tingimused ja kord 

2.1. Ühingu liikmeks saab MTÜga Meie Mängurühm lasteaia õppemaksu lepingu 
sõlminud ja allkirjastanud lapsevanem. Lapse teine vanem või MTÜ Meie 
Mängurühm töötaja, kes soovib saada MTÜ Meie Mängurühm liikmeks, esitab 
juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab 
ühingu juhatus kirjaliku avalduse alusel. MTÜ üldkoosolekul on õigus teha 
liikmeks määramisel erandeid.  Iga MTÜ Meie Mängurühm liige on vastu võetud 
heas usus, et ta järgib ühingu põhimõtteid, täidab põhikirja nõudeid ning on 
valmis osalema ühingu töös.  

2.2. Ühingu liige arvatakse ühingust välja lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui:   

2.2.1. ühingu liige on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid 
andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud 
õiguspärane; 

2.2.2. lapse lasteaialeping on lõppenud; 

2.2.3. töötaja tööleping on lõppenud; 

2.2.4. ühingu liige on kahjustanud ühingu mainet või vara. 

2.3. Liige arvatakse automaatselt ühingust välja punktide 2.2.2 ja 2.2.3 puhul ning 
juhatuse otsusega punktide 2.2.1 ja 2.2.4 puhul. 

2.4. Juhatuse otsusega võib ühingu liikmena jätkata endine lapsevanem või töötaja 
kui ta on esitanud juhatusele sellekohase kirjaliku sooviavalduse hiljemalt seitse 
päeva enne oma liikmelisuse automaatset lõppemist. 

2.5. Ühingu liikmetel on õigus ühingu vara ja sissetulekuid kasutada ainult 
põhikirjalistel eesmärkidel. 
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2.6. Ühing peab oma liikmete registrit, mis esitatakse kõikidel üldkoosolekutel. 
Muudatused liikmete nimekirjas registreeritakse juhatuse poolt viie (5) päeva 
jooksul arvates muudatuse aluseks oleva otsuse jõustumisest. 

3. Liikmete õigused ja kohustused 

3.1. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt 
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 

3.2. Ühingu liikmel on õigus: 

3.2.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul; 

3.2.2. olla valitud ühingu juhatusse ja teistesse valitavatesse organitesse; 

3.3. Ühingu liige on kohustatud: 

3.3.1. järgima ühingu põhikirja ja ühingu juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid; 

3.3.2. teatama ühingu juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma 
kehtivad kontaktandmed; 

3.3.3. võtma osa ühingu tegevustest ja edendama ühingu eesmärke vastavalt 
oma võimalustele. 

4. Üldkoosolek 

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, 
kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.  

4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas majandusaasta aruande 
kinnitamiseks ning seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda 
nõuavad.   

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku ja koosoleku viib läbi juhatus. Üldkoosoleku 
kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus ühingu liikmetele vähemalt 7 päeva 
enne üldkoosoleku toimumist teate, kus on märgitud üldkoosoleku toimumise 
aeg, koht ja päevakord. 

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 
koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende kirjalikult volitatud esindajatest. 
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel. Kui üldkoosoleku otsus 
puudutab ühingu põhikirja vastuvõtmist või muutmist või ühingu tegevuse 
lõpetamist, peab selle poolt hääletama 2/3 koosolekul isiklikult või volikirja alusel 
osalenud hääleõiguslikest liikmetest. Volitada saab ainult teist ühingu liiget. 

4.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui 
otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed. 

4.6. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:  

4.6.1. põhikirja muutmine  (vajalik ⅔ üldkoosolekul osalenud liikmete või nende 
esindajate nõusolek); 
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4.6.2. eesmärgi muutmine (vajalik 9/10 liikmete nõusolek, muutmist otsustanud 
üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud 
kirjalikult) ; 

4.6.3. lasteaia põhikirja muutmine ja kinnitamine; 

4.6.4. lasteaia arengukava muutmine ja kinnitmine; 

4.6.5. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;  

4.6.6. revisjoni määramine;  

4.6.7. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja 
määramine ; 

4.6.8. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade 
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste 
määramine nimetatud tehinguteks; 

4.6.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 
teiste organite pädevusse. 

5. Juhatus 

 

5.1. Juhatuse määrab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek. Ühingu juhatus valitakse 
2 aastaks ja sinna võib kuuluda 3–5 liiget. Ühingu juhatusse võivad kandideerida 
ühingu liikmed. Kui juhatuse liikme ühingu liikmelisus lõppeb, otsustab 
üldkoosolek juhatuse liikme jätkamise otstarbekuse igal konkreetsel juhul eraldi. 
Juhatuse liikmel on õigus esitada avaldus juhatusest lahkumiseks, teatades sellest 
juhatusele ette vähemalt 1 kuu.  

5.2. Juhatuse liikmed on valitud heas usus, et iga juhatuse liige võtab enda kanda 
esimesel valimisjärgsel koosolekul kokku lepitud kohustused ühingu juhtimisel.  

5.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks 
kord kvartalis, ning juhatus on otsustusvõimeline, kui üle poole juhatuse 
liikmetest või nende volitatud esindajatest on kohal või osalevad kaugside teel. 
Lubatud on volitada ainult teist juhatuse liiget. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 
lihthäälteenamust osalenud juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku protokollija 
edastab koosoleku protokolli juhatuse liikmetele 3 tööpäeva jooksul. Eriarvamusele 
jäämine fikseeritakse protokollis. Eriarvamuste avaldamiseks on aega 5 tööpäeva alates 
protokolli edastamisest. 

5.4. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt 
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

5.5. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse liige. Koosolekuid juhatab ja 
protokollib koosoleku poolt valitud juhatuse liige. 
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5.6. Juhatuse pädevusse kuulub ühingu ja lasteaia heaolu ja arengu eest vastutamine, 
rahaliste vahendite hankimine eelarvesse, ühingu palgaliste ametikohtade 
määramine, töö- ja ühingu lepingute sõlmimine.  

5.7. Juhatus sõlmib ja lõpetab lepingu lasteaia juhataja või juhataja kohusetäitja(te)ga, 
kes tegelevad lasteaia juhtimisega. 

5.8. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab  3000 eurot, 
sooritamiseks, peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 

 

6. Majandustegevus ja vara jaotus 

6.1. Ühingu tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

6.2. Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud 
isikud.  

6.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate poolt esitatud 
nõuete rahuldamist järelejäänud vara sarnase eesmärgiga 
mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.  

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 26. juunil 2020, Tartus. 
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