MITTETULUNDUSÜHINGU
VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING
PÕHIKIRI
Käesoleva põhikirja
uus redaktsioon on kinnitatud ühingu liikmete
üldkoosoleku otsusega 27. märtsist 2015 a.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on
NÕUSTAMISÜHING (edaspidi Ühing).
1.2.

VANURITE

ENESEABI-

JA

Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on eakate
eneseabiliikumise korraldamine, pensioniealiste vaba aja ühise veetmise
organiseerimine, nende
teadmiste, oskuste, vilumuste ja kogemuste
rakendamine, vanurite ja teiste ühiskonnaliikmete toetamine ja abistamine.
Ühing koondab pensionieas inimesi, keda iseloomustab positiivne
ellusuhtumine ja kes oma tegevuses lähtuvad põhimõttest – aktiivselt
tegutsedes väärtustatatakse oma elu, aidates teisi aidatakse iseennast.
Ühing viib oma eesmärke ellu lähtudes heategevusest ja vabatahtlikkusest,
hoides oma huviorbiidis huvi- ja arendustegevuse, hoolekande ja avahoolduse,
nõustamise ja koolituse ning praktilise töö toimkondades ja teenistustes.
Ühingu eesmärgiks on olla tegev sotsiaalsetes projektides, pakkuda
mitmesuguseid teenuseid, kutsuda ellu algatusi ja ettevõtmisi, teha üleskutseid,
osaleda liikumistes, üritustes ja muudes tegevustes.
Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt
vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
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1.4. Ühing juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi
õigusaktidest.
1.5. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole tulu
saamine.
2. ÜHINGU LIIKMED
2.1. Ühingu liikmeks võivad olla pensioniealised füüsilised isikud, samuti
teised füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad kaasa aidata ühingu
tegevusele ja tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja ning maksavad
liikmemaksu. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme
lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb. Ühingu liikmete arvestust
korraldab juhatus.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku
avalduse alusel.
2.3. Ühingu liikmemaksu, selle suuruse ja tasumise korra otsustab ühingu
juhatus.
2.4. Ühingu liikmel on õigus:
2.4.1. võtta osa ühingu tegevusest ning ühingu üritustest;
2.4.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu organite tegevuse kohta;
2.4.3. saada ergutusi ja autasusid (v.a. materiaalsed) juhatuse poolt kehtestatud
korras;
2.4.4. astuda välja ühingu liikmete hulgast;
2.4.5. olla valitud ühingu organitesse.
2.5. Ühingu liige on kohustatud:
2.5.1. järgima ühingu põhikirja ning ühingu organite otsuseid;
2.5.2. kaasa aitama ühingu eesmärkide saavutamisele, abistama ühingut
ürituste läbiviimisel ja tegevuse korraldamisel;
2.5.3. hoidma ühingu vara.
2.6. Ühingu liikmel on õigus isikliku kirjaliku avalduse alusel ühingust välja
astuda. Ühingu liige loetakse ühingust lahkunuks avalduse esitamise
kuupäevast, kui ta on täitnud kõik temal lasuvad varalised kohustused ühingu
ees ning juhatus on teinud vastava otsuse.
2.7. Ühingu liige võidakse juhatuse otsusega ühingu liikmete hulgast välja
arvata, kui:
2.7.1. tema tegevus on vastuolus ühingu põhikirja või ühingu organite
otsustega;
2.7.2. ta ei ole tasunud kehtestatud liikmemaksu mõjuvate põhjusteta kolm
kuud järjest;
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2.7.3. ta on olulisel määral kahjustanud ühingut.
Ühingu liige loetakse ühingust väljaarvatuks juhatuse otsuse tegemise
kuupäevast.
3. ÜHINGU JUHTIMINE.
3.1. Ühingu kõrgeim organ on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus
võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
3.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või käesoleva
põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda
nõuavad. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas
majandusaasta aruande kinnitamiseks.
3.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja
põhjust ära näidates 1/10 ühingu liikmetest.
3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse
päeva.
3.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on
esindatud üle poole ühingu liikmetest.
3.6. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus
kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus
üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud
või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või
on esindatud vähemalt kaks liiget.
3.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui
üldkoosolekus osalevad või on esindatud ühingu kõik liikmed.
3.8. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja,
kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu
liige.
3.9. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.9.1. ühingu põhikirja muutmine;
3.9.2. eesmärgi muutmine;
3.9.3. juhatuse liikmete määramine või valimine;
3.9.4. juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine;
3.9.5. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
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3.9.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
3.9.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seadusega antud teiste
organite pädevusse.
3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekus osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Ühingu
eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.11. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata,
kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.
3.12. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui ühing
otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
3.13. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks,
samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme
nõusolek.
3.14. Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada ühingu poolt
tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
3.15. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.16. Ühingut esindab ja juhib juhatus. Juhatuses on minimaalselt viis liiget.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled
juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Juhatuse liikmed
määrab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsusel võib juhatuse liikme igal ajal,
sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust
tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
3.17. Juhatuse liikmete õiguste ja kohustuste täpsemaks määratlemiseks
võidakse nendega sõlmida vastavad lepingud. Lepingu sõlmib, muudab ja
lõpetab üldkoosolek.
3.18. Ühingut võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
Juhatuse liikmete vahelise tööjaotuse otsustab juhatus.
3.19. Juhatus võib ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju
võõrandada või asjaõigusega koormata juhatuse otsusel ja selles otsuses
ettenähtud tingimustel.
3.20. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole
juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse
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koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatus võib
otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui
otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga
tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu
poolt.
3.21. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise
seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise
aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need
üldkoosolekule kinnitamiseks.
4. ÜHINGU LÕPETAMINE.
4.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses
sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku
või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.
4.2. Ühingu lõpetamise korral
antakse pärast võlausaldajate nõuete
rahuldamist
allesjäänud
vara
üle
tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule tingimusel, et jätkub VENÜ põhikirjaline
tegevus.

Heino Hankewitz
Juhatuse liige
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