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Pelgulinna Majaomanike Seltsi 

PÕHIKIRI 

 

     1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Pelgulinna Majaomanike Selts on iseseisev, vaba algatuse korras moodustatud  

avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on seltsi liikmete avalikes 

huvides toimuva tegevuse toetamine. 

Mittetulundusühingu nimi on: Pelgulinna Majaomanike Selts (edaspidi põhikirja tekstis “PMS”) 

1.2. PMS asukoht ja juriidiline aadress on   Kõrre 15 Tallinn  

1.3. PMS on parteide väline ja usuliselt sõltumatu. 

1.4. PMS ei vastuta liikmete kohustuste ega liikmed PMS-i kohustuste eest. 

1.5. PMS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja 

käesolevast põhikirjast, PMS-i üldkoosoleku ja juhatuse otsustest. 

 

2. PMS-i TEGEVUSE  EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID. 

2.1. PMS-i tegevuse eesmärgiks on ühistegevuse arendamine, Eesti Vabariigi ajaloolis-

kultuurilise elukeskkonna säilimise tagamine ja elamuehituse jätkumisele suunatud tegevuse 

toetamine. 

2.2. Tegevuse eesmärkide saavutamiseks PMS: 

- analüüsib ühistegevust, elamuehitust, omandisuhteid käsitlevat seadusandlust ja 

nimetatud aladel toimuvat tegevust ning korraldab vastavaid teaduslikke uuringuid; 

- kogub ja levitab omanikuks olemiseks vajalikku informatsiooni; 

- vajadusel esindab oma liikmeid suhetes Eesti riigiorganite ja teiste asutuste ning 

organisatsioonidega; 

- annab välja stipendiume teadus- ja loometööks. 

2.3. Tegevuse eesmärkide saavutamiseks on PMS-il õigus: 

- omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi; 

omandada, võõrandada ja rentida põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara; 

võtta vastu oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks rahalisi ja varalisi annetusi; olla 

hagejaks või kostjaks kohtus; 

- astuda liitudesse, assotsiatsioonidesse ja muudesse ühendustesse ning olla nende 

esindajaks nii Eestis kui teistes riikides; 

- astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja 

füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu ning arendada 

nendega koostöösidemeid; 

- kirjastada ja müüa trükiseid; 

- korraldada koolitusprogramme, seminare, konverentse ja heategevusüritusi; 

- anda konsultatsioone ja pakkuda infoteenuseid; 

- paigutada rahalisi vahendeid aktiivsesse majandustegevusse seadustega lubatud 

vormides; 
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- moodustada täiendavaid struktuuriüksusi. 

3. PMS-VAHENDID 

3.1. PMS-i vahendid moodustuvad: 

- heategevusüritustest saadud summadest ja PMS-i finantstuludest; 

- nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest 

annetustest; 

- muudest tuludest ja laekumistest. 

PMS kasutab oma vahendeid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

 

4. PMS LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1. PMS-i liikmeksolekut võivad taotleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes on 

nõus PMS põhikirjas tooduga. 

4.2. Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja suuruse kehtestab Üldkoosolek. 

4.3. PMS-i liikmeks vastuvõtmise otsustab PMS-i Juhatus taotleja avalduse alusel. Otsus 

võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. 

Juhatus korraldab PMS-i liikmete arvestuse. 

4.4. PMS-i liikmetel on õigus osaleda PMS-i tegevuses, valida ja olla valitud PMS-i 

Juhatusse ja kontrollorganisse, esitada ettepanekuid ja arupärimisi PMS-i Juhatuse ja 

kontrollorgani tegevuse kohta, samuti PMS-ist välja astuda. 

4.5. PMS-i liikmed on kohustatud järgima PMS-i põhikirja ning PMS-i Juhatuse ja 

kontrollorgani otsuseid, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga. 

4.6. PMS-i liikmed võivad PMS-i liikmeskonnast lahkuda PMS-i Juhatusele esitatava 

avalduse alusel, liikmeksolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäeval. 

4.7. PMS-i liikme võib PMS-ist välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus PMS-i 

põhikirjaga või kahjustab PMS-i, samuti juhul kui liige ei täida PMS-i juhatuse või 

kontrollorgani otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel 

muul mõjuval põhjusel. 

4.8. Liikme väljaarvamise PMS-ist otsustab Juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele 

võib PMS-i liige esitada kaebuse PMS-i üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik. 

4.9. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu aasta 

eest. 

4.10. Isikul, kelle liikmelisus on Liidus lõppenud, ei ole õigust PMS-i varale. 

 

5. PMS-i JUHTIMINE 

5.1. PMS-i kõrgeimaks organiks on PMS-i liikmete üldkoosolek. 

5.2. PMS-i liikmete üldkoosolek on pädev lahendama kõiki PMS-i tegevusega seotud 

küsimusi. 

5.3. PMS-i üldkoosoleku ainupädevusse kuulub lisaks seaduses toodule: 

- PMS-i kontrollorgani – revisjonikomisjoni valimine; 

- liikmemaksude ja sisseastumismaksude määramine; 
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- aastaruande kinnitamine; 

- PMS-i lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 

5.4. PMS-i üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ning selle kutsub kokku PMS-i 

juhatus.  Üldkoosolekut juhatab PMS-juhatuse esimees või tema puudumisel juhatuse vanim 

liige. 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole PMS-i liikmetest või 

nende poolt volitatud esindajatest. 

5.6. Põhikirja muutmine on otsustatud, kui selle poolt hääletab ¾ üldkoosolekul 

osalenud liikmetest. 

5.7. PMS-i tegevuse üldjuhtimiseks valitakse vähemalt 5-liikmeline PMS-i juhatus, kes 

valib enda hulgas PMS-i juhatuse esimehe ja asetäitja. PMS-i juhatus valitakse PMS-i 

üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. 

 

6. PMS-i JUHATUS: 

- määrab kindlaks PMS-i tegevuse vormid ja meetodid; 

- esitab ettepanekud üldkoosoleku päevakorda; 

- juhib PMS-i tegevust; 

- kinnitab PMS-i aastaeelarve; 

- otsustab muid küsimusi, mis esitatakse PMS-i juhatusele arutamiseks 

üldkoosolekul. 

6.1. PMS-i Juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui Juhatuse koosolekul osaleb 

üle poole tema liikmetest või nende poolt volitatud esindajatest. Juhatuse otsuse 

vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete 

poolthäälteenamus. 

6.2. PMS-i Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda aastas. PMS-i Juhatuse 

koosolekud kutsub kokku PMS-i Juhatuse esimees. Juhatus võib võtta vastu otsuse koosolekut 

kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

6.3. PMS-i Juhatuse esimehel on õigus esindada PMS-i kõikides õigustoimingutes ja 

kirjutada juhatuse nimel alla dokumentidele. 

6.4. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma 

kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju 

eest solidaarselt. 

 

7. JÄRELVALVE NING PMS-i TEGEVUSE REVIDEERIMINE. 

7.1. PMS-i kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline. 

Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. 

7.2. Revisjonikomisjon kontrollib PMS-i rahalisi vahendeid, vara ja dokumente ning 

vahendite kasutamist vähemalt üks kord aastas. 

7.3. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru PMS-i üldkoosolekule. 
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8. PMS-i LÕPETAMISEL VARA JAOTAMINE. 

8.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist otsustab 

üldkoosolek allesjäänud vara jaotamise PMS-i lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute 

vahel tingimusel, et nad kasutavad vara heategevuslikel eesmärkidel avalikes huvides ja 

informeerivad sellest ajakirjandust. 

8.2. PMS-i  sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus 

kriminaalkoodeksi, põhiseadusliku korra või heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate 

nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile. 

8.3. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase 

likvideerimisteate avaldamisest. 

 

9. PMS ühinemine või jagunemine toimub EV Mittetulundusühingute seadusega 

ettenähtud korras. 

 

10. PMS on 04.11.1993.a. asutatud Pelgulinna Majaomanike Seltsi 

õigusjärglane. 

 

11. Käesolev põhikiri on koostatud vastavalt EV Mittetulundusühingute 

seadusele ja kinnitatud PMS-i liikmete poolt 20.mail 1997.a. PMS on asutatud 

määramata tähtajaks. 

 

 

 


