LÄÄNEMAA OMAVALITSUSTE LIIDU
PÕHIKIRI
Üldsätted
1.1

Mittetulundusühing nimetusega Läänemaa Omavalitsuste Liit (edaspidi: Liit) on
kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus, mittetulundusühing, mille suhtes
kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuste
liitude seaduses ettenähtud erisusi.

1.2

Liidu eesmärkideks on:
1.2.1 maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna ja iga
liikmesomavalitsuse tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine;
1.2.2 maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine;
1.2.3 maakonna sümboolika hoidmine ja sümboolikaga seonduvate küsimuste
lahendamine
1.2.4 maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine;
1.2.5 maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine;
1.2.6 liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste
loomine sh läbi ühisasutuste.

1.3

Liidu juhatuse asukohaks on Haapsalu, Eesti Vabariik.

1.4

Oma tegevuses juhindub Liit Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.5

Mittetulundusühing on asutatud 4. juunil 1992. aastal.

2

Liidu liikmeks vastuvõtmise ning Liidust väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

2.1

Liidu liikmed võivad olla Lääne maakonna kohaliku omavalitsuse üksused. Liidu
liikmed kuuluvad Liitu vabatahtlikkuse alusel.

2.2

Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga omavalitsus, kes soovib arendada Liidu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab Liidu juhatuse poolt kinnitatud
vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Liidu põhikirja.

2.3

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu üldkoosolek.

2.4

Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liidu juhatus kustutab
Liidust väljaastunu Liidu liikmete nimekirjast.

2.5

Liidu liikme võib Liidust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui Liidu liige ei ole
viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkoosolekul või Liidu poolt
korraldatud üritusel.

2.6

Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu üldkoosolek, teatades selle küsimuse arutelust
väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal
on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.

3
3.1

Liikmete õigused ja kohustused
Liidu liikmel on õigus:

3.1.1 osaleda Liidu tegevuses vastavalt põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;
3.1.2 astuda Liidu liikmeskonnast välja, teatades sellest oma volikogu otsusega.
3.1.3 pöörduda arupärimisega juhatuse poole;
3.1.4 teha ettepanekuid juhatusele;
3.1.5 muud seaduses ja käesolevas põhikirjas nimetatud õigused.
3.2

Liidu liikmel on kohustus:

3.2.1 järgida Liidu põhikirja ja üldkogu otsuseid;
3.2.2 täita endale võetud kohustusi;
3.2.3 anda Liidu tööks vajalikku informatsiooni;
3.2.4 võimaldada oma esindajatel osaleda Liidu töös ja Liidule pandud kohustuste täitmisel;
3.2.5 kindlustada oma esindaja otsuste tegemiseks vajaliku informatsiooniga;
3.2.6 hoida Liidu mainet.
4
4.1

Üldkoosolek
Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

4.2

Iga liige nimetab üldkoosolekule oma esindajad kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
volituste tähtajaks elanike arvu alusel järgmiselt:
1) omavalitsusüksus kuni 2000 elanikuga nimetab
- 3 esindajat;
2)

-“-

2001-10 000 -“-

-“-

- 5

3)

-“-

üle 10 000

-“-

- 9

-“-

-“-;
-“-.

Esindaja nimetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse liikmete hulgast.
Esindaja vahetamisest on liige kohustatud Liitu kirjalikult informeerima koheselt.

4.3

Liidu üldkoosoleku pädevuses on:
4.3.1 Põhikirja muutmine;
4.3.2 Eesmärgi muutmine;
4.3.3 Juhatuse liikmete määramine;
4.3.4 Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selle tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
4.3.5 Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine
nimetatud tehinguteks;
4.3.6 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.

4.4

Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.4.1 Aastaaruande kinnitamiseks;
4.4.2 Muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

4.5

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Liidu juhatus vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist igale Liidu liikmele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise
aja, koha, päevakorra.

4.6

Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalevate esindajate
poolthäälteenamusega, kui põhikirja või seadusega ei ole ettenähtud suuremat
häälteenamust. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt
pooled Liidu liikmete esindajad.

4.7

Liidu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete esindajate nõusolek.
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Juhatus

5.1

Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-3 liiget.

5.2

Juhatuse liikmeks ei või olla Liidu liikme esindaja üldkoosolekul.

5.3

Juhatus tagab üldkoosoleku otsuste täitmise ja vastutab selle eest.

5.4

Juhatus korraldab majandusaasta eelarve koostamise ja esitab selle üldkoosolekule
kinnitamiseks.

5.5

Juhatus korraldab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande koostamise ja esitamise
üldkoosolekule kinnitamiseks hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest
arvates.

5.6

Juhatus käsutab Liidu vara, sõlmib Liidu nimel lepinguid ja avab arveid
krediidiasutustes.

5.7

Juhatus täidab muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

5.8

Üldkoosolek võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

6

Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1

Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2

Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3

Liidu likvideerimisel läheb Liidu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu
valdusesse.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Liidu üldkoosoleku otsusega 15. detsember 2017.

