
 

Mittetulundusühingu Lüganuse Loomekastell põhikiri 

 
I ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Mittetulundusühing Lüganuse Loomekastell (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev 
organisatsioon, mille asukohaks on Lüganuse vald, Ida- Virumaa. 
 
1.2 Ühingu eesmärgiks on mikroettevõtluse ja turismi arendamine ning kogukonna kaasamine läbi 
loomemajanduse valdkonna, kogudes, säilitades ja taastootes kohalikku pärimust ning traditsioone. 
Läbi nende antakse väärtust kohalikule elukeskkonnale ja luuakse tulevaste loomeettevõtjate jaoks 
müügikanal, mis hõlbustab nende toodete turustamist turistidele. 

1.2.1 Ühingu visiooniks on kujundada Lüganusest omanäoline, eristuv ja ettevõtlik vallasüda, 
millest saavad kasu kõik Lüganuse valla inimesed.  

 
1.3 Eesmärgi saavutamiseks täidab ühing muuhulgas järgmisi ülesandeid: 

1.3.1. Ühingu igapäevane tegevus aitab kaasa kogukonna elujõulisuse ja jätkusuutlikuse 
kasvatamisele ning loomemajanduse valdkonna ettevõtluse kasvu kiirendamisele läbi soodsa 
ja kvaliteetse töökeskkonna loomise ning tugiteenuste pakkumise.  
1.3.2. Erineva valdkonna loomeettevõtete koondamine ühte keskusesse loob eeldused 
koostööks ja tootearenduseks. 
1.3.3. Samuti annab loomeettevõtlus ja sellest tulenev sünergia tõsta fookusesse kohalikku 
pärimust ja kultuuri ning väärtustada kohalikku toitu. 
1.3.4 loob kontakte ja sidemeid, korraldab koostööd ja kokkusaamisi toetades ja 
organiseerides üritusi, mis on kooskõlas ühingu eesmärkidega; 
1.3.5 kogub andmeid piirkonna loovinimeste ja ettevõtete kaardistamiseks ja selgitab välja 
erinevate huvigruppide ootused ja vajadused loomemajanduse arendamiseks, 
väikeettevõtluse tekke soodustamiseks ning loovuse ja ettevõtluse efektiivseks kootööks. 
Aitab igati kaasa piirkondliku loomekeskuse tekkeks; 
1.3.6 arendab ja toetab eri valdkondade ametiasutuste, kodanike ning nende ühenduste, 
kultuuriasutuste ja äriettevõtete koostööd ja suhteid; 
1.3.7 aitab kaasa organisatsioonide ja ametite poolt algatatud kõikvõimalike arengukavade ja 
detailplaneeringute elluviimisele, s.h., mis puudutavad piirkonnas loometegevuse ja 
loomemajanduse koostöö arendamist ja edendamist ning tingimustele vastava 
infrastruktuuri väljaselgitamist ja loomist. Algatab ja edendab ise piirkonda puudutavaid 
arengukavasid ja planeeringuid ning võitleb nende elluviimise eest; 
1.3.8 edendab ja populariseerib ühis- , vabatahtlikku- ja heategevust eemärgiga väärtustada 
piirkondlikku identiteeti, haarates koostöösse eri valdkondade loovinimesed, ühiskondlikud- 
ning äriorganistsioonid ja avalikkuse; 
1.3.9 edendab ja korraldab kodanike ja organisatsioonide osalemist elukestvas 
õppeprotsessis koolituste, seminaride, teemaürituste, mentorluse ja praktiliste oskuste 
levitamise kaudu; 
1.3.10. teadvustab ja propageerib oma eesmärke ja üldiste humaansete väärtuste levikut 
trükiste, audiovisuaalsete ja elektrooniliste materjalide ettevalmistamise, kirjastamise ja 
tootmise, küsitluste ja uuringute läbiviimise ning koolituste, konkursside, konverentside, 
teemalaagrite, festivalide, mõttetalgute ja teiste ürituste korraldamise kaudu; 
1.3.11 propageerib säästvat, jätkusuutlikku ja keskonnasõbralikku eluviisi ja majandamist; 
1.3.12 algatab ideid, arutelusid ja projekte, mis edendavad Lüganuse piirkondlikku 
loometegevust, ettevõtlikkust ja kodanikualgatust ning koostööd; 
1.3.13. pakub erinevatele ametitele, organisatsioonidele ja kogukonnale vajalikke erinevaid 
teenuseid, s.h. sotsiaalhoolekandeteenuseid.  

 
1.4 Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga. 
1.5 Ühing ei vastuta liikmete kohustuste ega liikmed ühingu kohustuste eest. 
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1.6. Kuulumine ja koostöö teiste ühingute, valla- ja riigiasutuste ning rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, mis taotlevad sarnaseid eesmärke.  
 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes toob ühingusse kaasa unikaalse 
kompetentsi, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja 
nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. Ühingu liikmeks olemine 
ei anna eelist arendatava Loomekastelli rendipindade rentimisel.  
 
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset 
teavet ühingu tegevuse kohta. 
 
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 
 2.3.1. Liikmeks võtmine käib isiku avalduse alusel. 
 
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 
 2.4.1 ei ole tasunud  aasta jooksul sisseastumismaksu ja kahe kalendriaasta jooksul 
 ettenähtud liikmemaksu; 

 2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; 
2.4.3. ühingu liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või 
ühingu poolt korraldatud üritusel.  

 
2.5 Ühingu tegevliikmetel on õigus:  
 2.5.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul, 
 2.5.2 olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks, 
 2.5.3. saada infot juhtorganitelt ühingu tegevuse kohta. 
 
2.6 Ühingu tegevliikmetel on kohustus:  
 2.6.1 järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;  

2.6.2 teatada ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad 
kontaktandmed;  
2.6.3 tasuda ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest.  
 

2.7 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku 
otsusega.  
 
2.8 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi 
oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise 
isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. 
 
III JUHTIMINE 
 
Üldkoosolek 
 
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik 
ühingu liikmed. Iga ühingu tegevliikmel on üks hääl. 
 
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on 
otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. 
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3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab 
üldkoosolek. 
 
3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 
 
3.5  Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:  

3.5.1. põhikirja muutmine, milleks on nõutav 2/3 liikmete nõusolek; 
3.5.2. eesmärgi muutmine, milleks on nõutav 9/10 liikmete nõusolek;  
3.5.3. juhatuse liikmete määramine; 
3.5.4. revisjoni määramine; 
3.5.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 
3.5.6. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja 
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 
3.5.7.  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 
organite pädevusse ; 
3.5.8. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: aastaaruande 
kinnitamiseks; seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.  

 
4. Juhatus  
 
4.1. Ühingu  tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 3 liiget.  
4.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.  
4.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.  
4.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.  
 
V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 
 
5. Ühingu vahendid  

5.1. Ühingu vahendid moodustuvad:  
5.1.1. liikmemaksudest;  
5.1.2. nii kodu- kui ka välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest 
annetustest;  
5.1.3. muudest tuludest ja laekumistest.  
5.2. Ühing kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, sh 
ühingu tööga seotud kulutuste katmiseks.  

 
5.2. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine  

5.2.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.  
5.2.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 
liikmeks olevale sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule.  

 
 
Alla kirjutanud asutajaliikmed:  
 
Viktor Rauam, isikukood 36611040266   
Terje Rattur, isikukood 47006102222 
Laila Meister, isikukood 47005120215 
Anne Kalamäe, isikukood 48104292220 
Kaie Ilves, isikukood 46710196527 


