
Hea inimene! 

 

Oled liitumas Läänemaa Abikassa annetajate ringiga. Abikassa tegevuse eesmärk on 

abistada majanduslikesse raskustesse sattunud üksikisikuid ja perekondi puuduse või 

kitsikuse korral, samuti toetada isikuid või perekondi  nende enesetäiendamisel 

isikliku või perekondliku toimetuleku tõstmiseks. Meil on hea meel, et ka Sina oled 

valmis ulatama abikäe.  

Tea siis, et Läänemaa Abikassa kaudu on Sul mitmeid võimalusi kaaskodanike 

toetamiseks. Saad valida järgnevate võimaluste vahel abikassa tegevuses osalemiseks: 

1. MTÜ Läänemaa abikassa liige 

2. Püsiannetaja 

3. Ühekordne annetaja 

 

Juhul, kui oled otsustanud hakata abikassa liikmeks, siis tuleb sul  täita liikmeks 

astumise avaldus. Vastavalt MTÜ Läänemaa Abikassa põhikirjale otsustab sinu 

liikmeks võtmise abikassa juhatus.  

Põhikirjast tulenevalt on liikmel  järgnevad õigused ja kohustused: 

 Ühingu liikmetel on õigus: 

- osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul; 

- olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks; 

- saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.  

 Ühingu liige on kohustatud: 

- järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid; 

- tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud korras; 

- hoidma saladuses temale Ühingu tegevuses osalemise tõttu teatavaks saanud 

üksikisikuid ja perekondi ning nende toimetulekut puudutavat delikaatset 

informatsiooni, samuti mitte võimaldama selleks õigust mitteomavatele 

kolmandatele isikutele juurdepääsu delikaatsetele isikuandmetele; 

- propageerima Ühingu tegevust, otsima ja leidma ühingule uusi liikmeid ja 

annetajaid; 

- ühingu liikmete arvestuse pidamiseks avalikustama juhatusele oma 

postiaadressi ning isikukoodi. Aadressi või muude isikuandmete muutumisest 

teatama juhatusele hiljemalt 2 kuu jooksul pärast andmete muutumist; 

 Juhatuse algatusel võib Ühingu liikme ühingust välja arvata juhatuse otsusega, 

kui: 

- Ühingu liige ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku poolt 

kehtestatud korrale;  

- liige ei ole viimase kahe aasta jooksul mõjuva põhjuseta osalenud ühelgi 

üldkoosolekul või Ühingu eesmärgi täitmiseks korraldatud üritusel; 

- Ühingu liige ei ole täitnud põhikirja, on eksinud Ühingus kehtivate, muude 

dokumentidega kehtestatud põhimõtete vastu või on Ühingut olulisel määral 

kahjustanud eksides seaduste või hea tava vastu. 

 

Vastavalt liikmemaksu tasumise korrale tasub ühingu liige liikmemaksu igakuiste 

püsimaksetena. Liikmemaks kantakse Abikassa arveldusarvele Swedpangas  

nr. EE592200221046665398   või SEB pangas nr.141010220236762225 . Kõige 

lihtsam on selleks vormistada püsikorraldus. Liikmemaksu suuruse saad ise valida 

vastavalt enda võimalustele.  

 

Tere tulemast Läänemaa Abikassa liikmete ringi! Kõik Sinu ettepanekud abikassa 

tegevuse tõhustamiseks on oodatud ja teretulnud.  

 


