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Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk 

Põhikiri 

 

 

I Üldsätted 

1. Mittetulundusühing  Eesti  Andmesidevõrk  (edaspidi:  Ühing)  on  avalikes  huvides tegutsev 
mittetulunduslik juriidiline isik. 

2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Võru. 
3. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium. 
4. Ühingu eesmärkideks on: 

1) lairiba võrgu loomine ja arendamine, sealhulgas lairibavõrgu kavandamise, planeerimise, 
projekteerimise ja ehitamise korraldamine sedasi, et paraneks internetiühenduse kättesaadavus 
Eesti Vabariigis; 
2) lairiba võrgu opereerimise ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise korraldamine; 
3) olenemata tehnoloogiast juurdepääsuvõrkude (sealhulgas sideteenuste osutamiseks mõeldud 
mastide) kavandamine, rajamine, opereerimine ning jätkusuutliku majandamise ja haldamise 
korraldamine; 
4) Ühingu liikmeteks olevate kohalike omavalitsuse üksuste territooriumitele rajatavate 
andmesidevõrkude ühtsetel põhimõtetel ja nende rajamise Ühinguga kooskõlastamise kaudu 
koordineeritud rajamine ning liikmete nõustamine sidevõrkude rajamise osas;  
5) eelmärgitud eesmärkide täitmiseks vajalike finantsvahendite hankimine. 

5. Eesmärkide täitmisel lähtub ühing muuhulgas järgmistest põhimõtetest: 
1) lairiba võrgu ülesehitus peab tagama elektroonilise side infrastruktuuri ühtse ja tervikliku 
toimimise; 
2) kõigile sideettevõtjatele peavad olema tagatud võrdsed võimalused juurdepääsuks ühingu 
võrgule ja siderajatistele ning olemasolevate võrkudega sidumiseks ja ühendamiseks;  
3) Ühingu liikmeteks olevate kohalike omavalitsuste territooriumitele lairibavõrkude rajamine 
kooskõlastatakse Ühinguga ning Ühing kaasatakse huvitatud isikuna lairibavõrkude 
arendamise planeerimismenetlusse.  

 

II Ühingu liikmed 

6. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga era- või avalikõiguslik juriidiline isik, kellele 
on Ühingu juhatus teinud ettepaneku astuda Ühingu liikmeks. 

7. Ühingu liikmeks vastuvõtmist taotlev isik peab esitama Ühingu juhatusele kirjalikus vormis 
avalduse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 
1) nimi; 
2) registrikood; 
3) asukoht. 

8. Ühingu liikmeks astumise avaldusele tuleb lisada Ühingu juhatuse ettepanek astuda Ühingu 
liikmeks. Ühingu juhatus on sellise ettepaneku tegemisel vaba otsustama ettepaneku tegemist 
või mittetegemist.  

9. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus taotleja avalduse alusel hiljemalt kolme kuu 
jooksul arvates avalduse laekumisest. 

10. Juhatus ei pea liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsust põhjendama. 
11. Ühingu  liikmeks  vastuvõtmisest  keeldumist  võib  taotleja  vaidlustada  järgmisel Ühingu 

üldkoosolekul. Sellisel juhul otsustab Ühingu üldkoosolek küsimuse, kas võtta taotleja Ühingu 
liikmeks. Üldkoosoleku otsus selles küsimuses on lõplik. 
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12. Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse. Avalduse vaatab 
läbi ja väljaarvamise otsustab juhatus. 

13. Ühingust väljaastumise etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem kui üks kalendriaasta. 
14. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Kui Ühingu liikmeks olev 

vald või linn ühineb ja kohaliku omavalitsuse üksuse õigusjärglus läheb üle 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse 
üksusele, siis liikmeõigused ei lõpe vastavalt seaduses sätestatule. 

15. Ühingu liikmel on õigus: 
1) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 
2) olla valitud juht- ja järelevalveorganite liikmeks; 
3) saada juht- ja järelevalveorganitelt teavet Ühingu tegevuse kohta; 
4) avaldada üldkoosolekul umbusaldust Ühingu juhatuse tegevuse suhtes; 
5) saada teavet juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsuste kohta. 

16. Ühingu liikmestaatuse saamisega võtavad kohaliku omavalitsusena tegutsevad Ühingu 
liikmed endale kohustuse kooskõlastada nende territooriumile rajatavate andmesidevõrkude 
rajamine Ühinguga, kaasates Ühingu huvitatud isikuna vastavasse planeerimisprotsessi. 
Täpsema korra andmesidevõrkude rajamise kooskõlastamiseks võib kehtestada Ühingu 
juhatus oma otsusega, kus nähakse ette liikmetele eelnimetatud kohustuse täitmiseks vajalikud 
kohustused ning protseduurid.  

17. Muud Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku 
otsustest. 

18. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata seaduses või põhikirjas sätestatud alustel juhatus. 
Ühingu liikmete kohustuse oluliseks rikkumiseks ja Ühingu huvide kahjustamiseks, mis toob 
kaasa õiguse arvata liige Ühingust välja, loetakse muuhulgas olukorda, kus: 
1) Ühingu liige teostab oma hääleõigust või jätab selle teostamata Ühingu põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamise vastaselt;  
2) Kohalikuks omavalitsuseks olev Ühingu liige ei täida oma kohustust kaasata Ühingut selle 

kohaliku omavalitsuse territooriumile rajatava andmesidevõrgu planeerimise menetlusse 
ning kooskõlastada andmesidevõrgu rajamine Ühinguga, sh ei arvestata Ühingu 
ettepanekutega ja soovitustega andmesidevõrgu rajamise osas.  

19. Ühingu liikmed ei pea maksma liikmemaksu. 

 

III Üldkoosolek 

20. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. 
21. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

1) põhikirja muutmine; 
2) Ühingu eesmärgi muutmine; 
3) Ühingu juhatuse liikmete arvu määramine ja liikmete valimine; 
4) revisjonikomisjoni  vajaduse  üle  otsustamine  ja  revisjonikomisjoni  liikmete valimine; 
5) juhatuse  või  muu  organi  liikmega  tehingu  tegemise  või  tema  vastu  nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 
6) majandusaasta aruande kinnitamine; 
7) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine; 
8) muude   küsimuste   otsustamine,   mis   on   seadusega   või   põhikirjaga   antud 
üldkoosoleku pädevusse ning nende küsimuste otsustamine ei ole antud põhikirjaga muu 
Ühingu organi pädevusse.  

22. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas. 
23. Üldkoosolek on õigustatud võtma vastu otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad vähemalt pooled 

Ühingu liikmetest. 
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24. Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt 7 päeva ette teatades. Üldkoosoleku 
kokkukutsumise teatele lisatakse üldkoosoleku päevakord.  

25. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt 
hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. 

26. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik üldkoosolekul osalevad 
Ühingu liikmed või nende esindajad. Eelnimetatud hääleenamuse nõue kehtib kõigile 
üldkoosoleku poolt otsustatavatele küsimustele, välja arvatud kui põhikirjas on mõne 
konkreetse hääletusküsimuse osas sätestatud erinev häälteenamuse nõue. 

27. Juhatuse  valimisel  valitakse  esmalt  juhatuse  esimees  ning  seejärel  ükshaaval ülejäänud 
juhatuse liikmed. 

28. Hääletamine üldkoosolekul on avalik. Ühingu liikmel on õigus  nõuda salajase hääletuse 
läbiviimist. Salajase hääletuse läbiviimise otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega. 

29. Isikuvalimistel ja tagasikutsumistel kasutatakse salajast hääletust. 
30. Üldkoosolek  võib  juhatuse  või  selle  liikme  ennetähtaegselt  tagasi  kutsuda  ainult talle 

pandud kohustuste olulisel määral täitmata jätmise, Ühingu juhtimise võimetuse või põhikirja 
eiramise korral.  
 

IV Juhatus 

31. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mille valib üldkoosolek. 
32. Juhatuse koosolekuid juhib juhatuse esimees. 
33. Juhatuses on 1 kuni 3 liiget. 
34. Juhatuse liige peab olema vähemalt 18-aastane. 
35. Juhatuse liige ei pea olema Ühingu liige. 
36. Juhatus valitakse viieks aastaks. 
37. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui selle koosolekul osalevad kõik juhatuse liikmed. 
38. Juhatuse  otsus  loetakse  vastuvõetuks,  kui  selle  poolt  hääletavad  kõik  juhatuse liikmed. 
39. Juhatus  võib  võtta  vastu  otsuseid  ka  juhatuse  elektronpostiloendis  toimuvate hääletuste 

käigus. 
40. Juhatus: 

1) peab arvestust Ühingu liikmete üle; 
2) valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku, juhatab seda ning viib ellu selle otsused; 
3) käsutab Ühingu rahalisi ja materiaalseid vahendeid; 
4) koostab majandusaasta aruande; 
5) koostab Ühingu tegevuskava; 
6) korraldab Ühingu raamatupidamist; 
7) teeb  koostööd riigi  ja  kohalike omavalitsusasutustega ning mittetulundus- ja 
äriühingutega Ühingu eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks; 
8) otsustab Ühingule kohustuste võtmise, sh Ühingu nimel laenulepingute sõlmimise ja nende 
täitmise tagamise;  
9) otsustab Ühingu töötajatega töölepingute sõlmimise ning töölepingute tingimused.  

41. Juhatusel on omal äranägemisel, Ühingu huvides ning põhikirja punktis I.4) nimetatud 
eesmärkide täitmiseks õigus otsustada väljaspool Ühingu igapäevast tegevust:  
1) Ühingu vara ja õiguste koormamine; 
2) Ühingu vara ja õiguste käsutamine; 
3) Ühingule vara ja õiguste omandamise;  
4) kolmandate isikute vara ja õiguste koormamine Ühingu kasuks.  

42. Juhatuse esimees: 
1) kutsub kokku juhatuse koosoleku ja Ühingu üldkoosoleku; 
2) juhib juhatuse koosolekut ja üldkoosolekut; 
3) esindab Ühingut suhtluses kolmandate isikutega. 
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V Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

43. Ühingu  ühinemine,  jagunemine  ja  likvideerimine  toimuvad  seaduses  sätestatud korras. 
44. Ühingu likvideerimisel jaotatakse Ühingu vara Ühingu liikmete vahel. 
45. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

 

Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk põhikiri on kinnitatud 27.06.2016. a. Ühingu üldkoosolekul. 


