
 
 

Mittetulundusühingu Linnalabor  
P Õ H I K I R I  

 
ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing nimetusega Linnalabor (edaspidi: Ühing) on avalikes huvides tegutsev 
iseseisev ja kasumit mitte taotlev organisatsioon.  

1.2 Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.  

1.3 Ühing on asutatud 2006. aastal Sander Tint’i ja Rasmus Kask’i poolt. 

 

EESMÄRGID ja NENDE SAAVUTAMINE 

2.1 Ühingul on järgmised eesmärgid:  

 edendada linnauuringute distsipliini Eestis; 
 muuta Eesti linnade areng teadmistepõhisemaks ja sihipärasemaks;  
 soodustada kodanike osalemist linnaarengut puudutavates otsustes ja linnaarengus kaasa 

rääkimisel; 
 kujundada linnades loodus- ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning elulaadi.   

 

2.2 Eesmärkide saavutamiseks Ühing  
 koondab linnaprotsesside uurimise ja praktikaga kokku puutuvaid inimesi; 
 töötab välja linnaprotsessidesse sekkumise meetodeid ja vahendeid;  
 katsetab linnade toimimist parandavaid lahendusi; 
 kaasab huvirühmi linnaruumilistesse analüüsidesse, protsessidesse ja sekkumistesse; 
 esindab linnauurijate huve olulistes valdkondlikes küsimustes;  
 algatab linnauuringutega seotud ühiskondlikke arutelusid;  
 pakub sidusrühmadele ekspertarvamust linnaruumi teemadel;    
 teeb koostööd teiste linnauurimuslike üksuste, teadusasutuste, kodanikuühenduste ning 

avalike organisatsioonidega; 
 arendab koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja mujal;  
 teostab linnatemaatikaga seotud uurimusi ja projekte; 
 koondab ja avaldab linnauurimuslikke väljaandeid. 

 
 
2.3 Eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus asutada linnaarengu teemadega seotud asutusi.  

 

 

 

 



LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

3.1 Ühingu liikmed jagunevad juhatuse liikmeteks ja töötajateks. 

3.2 Ühingu liikmeks võivad olla kõik isikud, kes soovivad arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas 
olevat tegevust. 
 
3.3 Ühingu liikmel on järgmised õigused:  
 - osaleda Ühingu tegevuses, sh üldkoosolekul;  
 - viia Ühingu nime all ellu Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi;   
 - esitada Ühingu juhatusele ettepanekuid Ühingu tegevuse osas;  
 - teha Ühingu juhatuselt järelepärimisi Ühingu tegevuse kohta; 
 - valida Ühingu juhatust ja olla juhatusse valitav;  
 - osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul; 
 - kasutada Ühingu vara vastavalt Ühingu põhikirjale ja sisereeglitele. 
 
3.4 Ühingu liikmel on järgmised kohustused:  
 - järgida oma tegevuses Ühingu põhikirja;  
 - panustada Ühingu eesmärkide saavutamisse kooskõlas kehtivate seadustega.  
 
3.5 Ühingu juhatusel on liikme ees järgmised kohustused:  
 - hoida liikmeid Ühingu strateegia ja sisereeglitega kursis;  
 - võimaldada liikmetel teha ettepanekuid strateegia arendamiseks;  
 - teavitada liikmemaksu suurusest ja maksmise tähtajast liikmeks astumisel ja vähemalt kaks 
 kuud enne maksmise tähtaega. 
     
 

STRUKTUUR JA JUHTIMINE  

 

4.1 Ühingu organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.  

Üldkoosolek 

4.2 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milles igal Ühingu liikmel on üks hääl.  

4.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub    
 - põhikirja muutmine;  
 - eesmärkide muutmine;  
 - juhatuse liikmete valimine;  
 - juhatuse poolt esitatava aastaaruande kinnitamine; 
 - tegevusele ja varade kasutamisele hinnangu andmine aruandeperioodil;  
 - juhatuse poolt esitatava tegevuskava ja strateegia kinnitamine; 
 - muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 
 pädevusse;  
 - allasutuste loomine;  
 - tegevuse lõpetamine. 
 
4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas  
 - aastaaruande kinnitamiseks;  
 - kui Ühingu huvid seda nõuavad.  



  
4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku 
toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale 
Ühingu liikmele samasisulise teate e-posti teel. 
 
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.  
 
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu  
liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 
hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühingu eesmärkide 
muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.  
 
4.8 Üldkoosolekut juhatab Ühingu juhatus, kes vastutab ka üldkoosoleku protokollimise ja protokolli 
levitamise eest kõigile liikmetele. 
 
Juhatus  
 
4.9 Juhatus kontrollib tegevjuhi tegevust ning esindab Ühingut. Juhatus suunab Ühingu tegevust 
vastavalt põhikirjale ning üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskavale ja strateegiale.  
 
4.10 Juhatusse kuulub kuni viis liiget. Juhatuse liikmed valitakse ametisse üldkoosoleku poolt kuni 
kolmeks aastaks.   
 
4.11 Juhatuse pädevusse kuulub  
 - üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine;  
 - Ühingu tegevuskava ja strateegia ettevalmistamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks 
 esitamine; 
 - Ühingu esindamine avalikkuses;  
 - Ühingu vara ja finantside kasutamine eesmärkide elluviimiseks ja tegevuskava täitmiseks;  
 - üldkoosoleku korraldamine vähemalt kord aastas ning  erakorraliselt vastavalt vajadusele;  
 - partnerlussuhete loomine ning koostöö tegemine lähtuvalt Ühingu eesmärkidest.  
 
4.12 Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul on kohal vähemalt pooled juhatuse 
liikmed. Otsused langetatakse lihthäälteenamusega.   
  

TEGEVUSE LÕPETAMINE  
 

5.1 Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega vastavalt kehtivale seadusele.   

5.2 Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist sarnase 
eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või 
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

 
 
Kinnitatud MTÜ Linnalabor üldkoosoleku otsusega 31. juulil 2012. 
 
 
 


