MITTETULUNDUSÜHING PÄRNU LAN COMMUNITY
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Pärnu LAN Community, lühendatult PLANC (edaspidi
Ühing).
1.2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Ühingul on oma pitsat, sümboolika ja pangaarve.
1.3. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu linn.
1.4. Ühing tegutseb vastavalt mittetulundusühingute seadusele. Ühing kasutab oma tulu vaid
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.5. Ühingu eesmärgiks on noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ja
meelelahutuslike ürituste korraldamine läbi:
1.5.1. legaalse arvutitarkvara propageerimise;
1.5.2. interneti kasutamise võimaluste tutvustamise;
1.5.3. arvutimänguvõistluste korraldamise;
1.5.4. vähekindlustatud noortele arvuti kasutamise võimaldamise;
1.5.5. muu eelnevaga seonduva mittetulundusliku tegevuse.
1.6. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:
1.6.1. tutvustab oma põhimõtteid;
1.6.2. arendab koostööd riiklike ja kohaliku omavalitsuse asutustega, äriühingutega ja teiste
mittetulundusühingutega.
1.7. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2. Ühingu vara
2.1. Ühingu varaks on talle kuuluvad asjad ja raha.
2.2. Ühingu rahalised vahendid saadakse tema liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest,
Ühingu põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldatavatest üritustest saadavast tulust,
annetustest ja muudest laekumistest.
2.3. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
3. Ühingu liikmed
3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes aitab kaasa Ühingu
eesmärkide saavutamisele. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu
juhatusele.
3.2. Ühingul on ka Ühingu liikmeks mitteolevad noorliikmed.
3.3. Noorliikmed on füüsilised isikud, kes on liitunud Ühingu kodulehel interneti süsteemiga
ja on võtnud osa Ühingu üritustest, kuid ei ole avaldanud soovi Ühingusse astumiseks.
3.3.1. Noorliikmel ei ole õigusi ega kohustusi Ühingu ees.
3.3.2. Noorliige võib avaldada soovi Ühingu liikmeks astumiseks, järgides Ühingu põhikirja.
3.3.3. Noorliige võib avaldada soovi korraldada ja kaasa aidata Ühingu projektidele,
avaldades selleks soovi juhatuse poolt määratud projektijuhile või Ühingu juhatusele.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma järgmisel koosolekul alates liikmeks
astumise kirjaliku avalduse esitamisest.
3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat Ühingu liikmeks võtmast, võib taotleja pöörduda üldkogu
poole. Juhatuse keeldumise puhul teatatakse taotlejale kirjalikult juhatuse otsusest ja
keeldumise põhjustest 5 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Ühingu liikmeks
vastuvõtmise otsustab sellisel juhul lõplikult üldkogu kohalviibivate liikmete lihthäälte
enamusega.
3.4. Liikmeks vastuvõtmisel on uus liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu ja

andma allkirja põhikirjaga tutvumise kohta. Iga-aastase liikmemaksu peab Ühingu liige
tasuma majandusaasta lõpuks.
3.5. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkogu poolt. Liikmemaks muudetakse, kui
selle poolt hääletab 2/3 üldkogu liikmetest.
3.6. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda.
3.7. Juhatus peab rahuldama Ühingu liikme väljaastumisavalduse 1 kuu jooksul. Ühingu liige
loetakse Ühingust väljaastunuks juhatuse poolt vastava otsuse tegemise päevast alates.
3.8. Ühingu liige võidakse arvata juhatuse otsusega Ühingust välja järgmistel juhtudel:
3.8.1. kui ta ei ole majandusaasta lõpuks maksnud liikmemaksu;
3.8.2. kui ta kahjustab oma tegevusega Ühingu mainet ja huve;
3.8.3. kui ta ei ole viimase 3 aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkogul.
3.9. Juhatus peab teatama oma taotlusest liige välja arvata 5 päeva jooksul, kus peab olema
väljaarvamise põhjus. Liige, kelle kohta on tehtud selline otsus, võib otsuse vaidlustada ja
pöörduda avaldusega üldkogu poole otsuse kehtetuks tunnistamiseks. Ühingust väljaarvamise
otsustab lõplikult üldkogu kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.
3.10. Ühingu auliikmeks valitakse isik, kellel on eriti väljapaistvaid teeneid Eestis
arvutikasutamise propageerimisel. Auliikme valib ning tema täiendavad õigused kehtestab
Ühingu üldkogu.
3.11. Juhatus peab digitaalset liikmete registrit, kuhu kantakse Ühingu liikmete andmed.
4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused
4.1. Liikme õigused ja kohustused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.
4.2. Ühingu liikmel on õigus:
4.2.1. võtta hääleõigusega osa üldkogust otsuste vastuvõtmisel;
4.2.2. saada teavet Ühingu tegevuse kohta ja nõuda vastavat aruannet juhatuselt;
4.2.3. esitada auliikme kandidaate;
4.2.4. võtta osa Ühingu üritustest ja algatada mitmesuguste küsimuste arutelu ning aktsioone;
4.2.5. astuda Ühingust välja;
4.2.6. esindada Ühingut juhatuse liikme kirjalikul volitusel.
4.3. Ühingu liikmel on kohustus:
4.3.1. järgida Ühingu põhikirja, samuti üldkogu ja juhatuse otsuseid;
4.3.2. teatada juhatusele vajalikud andmed liikmete arvestuse pidamiseks ning teatada uued
andmed hiljemalt kuu jooksul pärast nende muutumist;
4.3.3. tasuda iga-aastast liikmemaksu;
4.3.4. tasuda iga-aastast liikmemaksu ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel.
5. Üldkogu
5.1. Ühingu kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks.
5.2. Üldkogu pädevusse kuulub:
5.2.1. Ühingu presidendi valimine;
5.2.2. Ühingu põhikirja muutmine;
5.2.3. Ühingu eesmärgi muutmine;
5.2.4. Ühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.2.5. Ühingu auliikmete valimine;
5.2.6. Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
5.2.7. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine;
5.2.8. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
5.3. Üldkogu kokkukutsumisest tuleb teatada vähemalt 14 päeva enne üldkogu toimumist.
Üldkogu kutses peab olema näidatud toimumise koht, aeg ja päevakord.
5.4. Juhatus kutsub üldkogu kokku vähemalt üks kord aastas.
5.5. Juhatus võib erakorraliselt kokku kutsuda üldkogu järgmistel asjaoludel:

5.5.1. oma initsiatiivil, kui seda nõuavad Ühingu huvid;
5.5.2. vähemalt 1/10 Ühingu liikmete nõudmisel.
5.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest ja volitatud
esindajatest. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenutest. Ühingu põhikirja muutmiseks on vaja üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete
poolthääli, eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi Ühingu liikmete nõusolekut. Üldkogu otsuse
vastuvõtmiseks, mis puudutavad Ühingu liitumist, jagunemist või lõpetamist, on vaja 4/5
liikmeskonna poolthääli.
5.7. Kui otsustusvõimeline üldkogu ei tule kokku esimesel kutsel, kutsutakse kokku uus
koosolek. Teisel kutsel sama päevakorraga kokku tulnud üldkogu on otsustusvõimeline
olenemata kohal viibivate liikmete ja volitatud esindajate arvust.
5.8. Ühingu liikmel on üldkogu otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust
kasutada isiklikult või esindaja kaudu, kellel on kirjalik volikiri. Ühingu liiget võib esindada
ainult teine Ühingu liige.
5.9. Üldkogu kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla spiiker ja protokollija.
6. Juhatus
6.1. Juhatus on Ühingu alaliselt tegutsev juhtimisorgan. Juhatus on vastutav Ühingu üldkogu
ees.
6.2. Juhatus on minimaalselt kolme- ja maksimaalselt viieliikmeline.
6.3. Juhatuse koosseis määratakse üldkogu otsusega üheks aastaks.
6.4. Juhatuse liikmete seast valib üldkogu presidendi.
6.5. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
6.6. Juhatuse liige peab olema Eesti Vabariigi kodanik.
6.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.7.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ja Ühingust väljaarvamine;
6.7.2. Ühingu liikmete registri pidamine;
6.7.3. Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
6.7.4. Ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
6.7.5. raamatupidamise aruande ja tegevusaruande koostamine ja esitamine üldkogule;
6.7.6. Ühingu liikmetele kohustusliku Ühingu kodukorra kehtestamine;
6.7.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkogu kompetentsi.
6.8. Juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt vähemalt üks kord kvartalis.
6.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
Juhatus võtab vastu otsuseid kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Juhatus võib
otsuseid vastu võtta ka kokku tulemata. Sel juhul loetakse otsus vastvõetuks kui poolt
hääletavad kirjalikult või digitaalselt rohkem kui 1/2 juhatuse liikmetest.
6.10. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud
korras ja tegevusaruande ja esitab aruanded üldkogule. Majandusaasta aruande kinnitab
üldkogu.
6.11. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.
7. President
7.1. President esindab Ühingut avalikkuse ees Ühingu tegevuse ja ideoloogia tutvustamisel.
7.2. Presidendi valib üldkogu juhatuse liikmete seast.
7.3. President kutsub kokku juhatuse koosolekud ja korraldab nende tööd.
7.4. President valitakse Üldkogu poolt üheks aastaks.
8. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
8.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud alusel ja korras. Ühing võib
ühineda ainult teise mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult mittetulundusühinguteks.

8.2. Ühingu tegevus lõpetatakse:
8.2.1. üldkogu otsusega;
8.2.2. kui Ühingusse on jäänud vähem kui kolm liiget;
8.2.3. pankrotimenetluse alustamisel;
8.2.4. muudel seadusega ettenähtud põhjustel.
8.3. Ühingu lõpetamisotsuse kandmiseks registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse
üldkogu protokoll.
8.4. Ühingu lõpetamisel on likvideerijateks juhatus, kui üldkogu ei ole otsustanud teisiti.
8.5. Ühingu lõpetamisel annab likvideerimiskomisjon nõuete rahuldamisest ülejäänud vara ja
rahalised vahendid, arvestades üldkogu otsust, mõnele mittetulundusühingule, sihtasutusele
või mõnele teisele juriidilisel isikule, mis täidab Ühingu põhikirjalisi või sellele lähedasi
eesmärke.
9. Lõppsätted
9.1. Ühing kuulub kandmisele Mittetulundusühingute registrisse.
9.2. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
õigusaktidele.
Põhikiri kinnitatud Ühingu asutamislepinguga 13.03.2003
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