
MittetulundusUhingu Virumaa Koolituskeskus

POHIKIRI

Muudetud redaktsioonis kinnitatud tildkoosolekul 26.09.201 1

1.otdsafted

1.1. Nimi.
MittetulundusUhingu nimi on Virumaa Koolituskeskus, edaspidi,,Uhing,,

1 .2. Juriidiline aadress
Uhingu postiaadress on Eesti Vabariik, 41531 J6hvi linn, J6hvi vald, Kungla
23.

1 .2.1 .Tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

1.3. Staatus.

1.3.1-Uhing on vabatahtliku rahvaliikumise p6him6ttel p6hikirja alusel tegutsev
juriidiline isik, mis on seadusega sdtestatud korras registreeritud ning loodud
mittetulund uslike eesmdrkide saavutamiseks.

1.3.2. Uhing kasutab tulusid tiksnes p6hikirjaliste eesmdrkide saavutamiseks.

1.3.3. Uhing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest
6igusaktidest, asutamislepingu otsustest ning 0hingu p6hikirjast. Uhingul on
6igus osaleda teistes organisatsioonides, mille tegevuse eesmdrk vastab
Uhingu p6hikirjalistele Ulesannetele.

1.3.4.Uhingul on oma arveldusarve ning muu vajalik sUmboolika

1 .4. Majandusaasta.
Uhingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja l6peb 31. detsembril.

Z. Uhingu eesmdrk ja saavutamine
2.1. Uhingu eesmerkideks on:

2.1.1 elukestva 6ppe kaudu elanike teadmiste ja oskuste edendamine(tdiend
- ja Umber6pe, vaba- ja huviharidus)

2.1.2.Ninasi postijaama taastamine Ninasi kiilakeskuseks - kohaliku elu
edendamise keskuskuseks.

2.1 .3.Tervislike eluviise tutvustavamine, sUdamenadala tegevused ja aktiivse
vaba aja veetmise v6imaluste loomine.
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2.1.4. Ninasi postijaama ja piirkonna ajalooparandi vaartustamise, uurimine,
sdilitamine ja tufuustamine ning selle kaudu piirkonna atraktiivsuse
edendamine.

2.2.Uhingu eesmdrgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja
jaotamine vaid Uhingu p6hikirjaliste eesmarkide saavutamine ja
j6tkusuutlikkuse tagamine.

2.3 Tegevused eesmarkide saavutamiseks on:
2.3.1 . kutsealase teiend- ja Umberoppe kursuste, 6ppepaevade korraldamine

2. 3.2. n6ustamisteenused

2.3.3. vaba- ja huvihariduse pakkumine k6igile vanuseriihmadele, sh noortele:
erinevad kasit6o, rahvatraditsioonide t66toad; laulu, tantsu, muusika ringid;

2.3.4. Seltsimaja tegevused; k0larahva kooskdimise koht, kontserdid,
nditused. oeod

2.3.5.tegevused tervislike eluviiside propageerimiseks; siidamenddala
Uritused, j6usaali, sportimisv6imaluste loomine

2.3.6.Piirkonna ja postitee ajaloo uurimine ja selle tutvustamine
muuseumihariduse kaudu; kohalikud tavad ja toit, jt traditsioonid.

2.3.7. Koost66
p6hikirjaliste ja

piirkonnas, Eesti sisene ja rahvusvahelisel tasandil
Ninasi kUla arengukavas pUstitatud eesmdrkide

saavutam iseks.

3. Uhingu tegevuse p6him6tted
3.1.Uhingu tegutseb eetilise tegevuse p6him6tetest lahtuvalt, sh
3.1 .1 . liikmete hddle6iguse v6rdsus
3.1.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteUleantavus
3.1.3.liikmete ainult p6hikirjast tulenevad kohustused Uhingu ees
3.1 .4. liikmete 6igus avalduse alusel iihingust viilja astuda
3.2. Uhing v6ib omada vara, oma sumboolikat ja pitsatit.
3.3. Uhing on asutatud mearamata ajaks.

4. Liikmeskond, 6igused, kohustused
4.1. Asutajaliige.
Uhingu asutajaliikmed on asutamislepingu s6lminud isikud, kes v6tsid vastu
Uhingu asutamisel p6hikirja.
4.2. Uhingu liige.
Uhingu liikmeteks v6ivad astuda k6ik juriidilised ja fUUsilised isikud, kes
tunnistavad tihingu p6hikirja, eetilise tegevuse p6him6tteid ja soovib arendada
Uhingu eesmdrkidega koosk6las olevat tegevust
4.3. Liikmemaks.
Uhingu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse maarab tildkoosolek.
4.4. Uhingu liikmete 6igused. 
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4.4.1.osaleda seltsi tegevuses, valida ja olla valitud juhatusse v6i revidendiks,
esitada ettepanekuid ja arupiirimisi Uhingu 0ldkoosolekule, juhatusele ja
revidendile Uhingu tegevuse kohta, samuti tihingust vdlja astuda.
4.4.2.algatada koosk6lastatult Uhingu juhatusega Uhingu programme.
Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa Uhingu
p6h ikirjaliste eesmdrkide saavutamisele.
4.5. Liikme kohustused:
Uhingu liikmed on kohustatud jargima 0hingui p6hikirja ning tjhingu juhatuse ja
iildkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses seaduse ja kdesoleva p6hikirjaga.
4.6. Liikmeks vastuv6tmine
tihingu liikmeks soovija v6etakse vastu kirjaliku sooviavalduse alusel. Avaldus
esitatakse juhatusele, kes hiljemalt iihe kuu jooksul arvates avalduse
saamisest teatab vastuv6tmisest v6i sellest keeldumisest.

4.7. Uhingust vAljaastumine ja v6ljaarvamine.
4.7.1.Vdljaastumine
K6ik Uhingu liikmed v6ivad i.ihenduse liikmeskonnast lahkuda tihenduse
juhatusele esitatava avalduse alusel. Juhatus teeb otsuse hiljemalt Uhe kuu
jooksul arvates avalduse saamisest. Liikmesolek l6peb lahkumisavalduse
esitamise kuupdeval
4.7.2.Ydljaawamine
4.7.2.1.Juhatus v6ib Uhingust vdlja arvata liikme siis, kui tema tegevus on
vastuolus Uhingu p6hikirjaga v6i kahjustab Uhingu mainet, kui liige ei tiiida
Uhingu juhatuse v6i irldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu
vastavalt kehtestatud korrale v6i m6nel muul m6juval p6hjusel
4.7 .2.2.litkme valjaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele
otsusele v6ib Uhingu liige esitada kaebuse Uhingu Uldkoosolekule, mille otsus
on l6plik
4.7.2.3.liikmelisuse l6ppedes sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

5. Juhtimine ja struktuur
5.1.Uhingu juhtimis- ja kontrollorganid on:
5.1.1.i.ildkoosolek;
5.1.2.juhatus;
5.1 .3. revident.

6.Korraline iildkoosolek
6.1.Uhingu k6rgeimaks organiks on liikmete Uldkoosolek, mille kutsub kokku
juhatus, teatades iihingu liikmetele Uldkoosoleku toimumisest ja paevakorrast
hiljemalt kaks nddalat enne tildkoosoleku toimumispaeva. Uhingu korraline
Uldkoosolek peetakse vdhemalt kaks korda kalendriaasta jooksul.

6.1 .1 . Uldkoosoleku oddevusse kuulub:
6.1.1.1.Uhingu p6hikirja kinnitamine ja muutmine;
6.1.1.2.uhingu tegevuse eesmargi muutmine;
6.1 .l.3.aastaaruande ja bilansi kinnitamine, hinnangu andmine juhatuse
liikmete tegevusele;
6.1.1.4.aasta eelarve, sisseastumis- ja liikmemaksude maera kinnitamine;
6. 1 . 1.5..juhatuse liikmete ja revidendi valimine;
6.1 .1.6.juhatuse liikmete arvu ja nende tasustamise korra kehtestamine;
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6.1.1.7.Uhingu pikaajalise strateegia kindlaksmddramrne;
6.1.1.8. juhatuse liikme v6i teise iihingu liikmega tehingu tegemise v6i tema
vastu n6ude esitamise otsustamine ja seiles tehingus v6i ndudes uhingu
esindaja meeramine;
6.1.1.9.Uhingu l6petamine, reorganiseerimise, Ohinemise v6i jagunemise
otsustamine.

6.2. Erakonaline Uldkoosolek.
Erakorraline i.ildkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku
olevat voi vdhemalt 1/3 uhingu liikmetest palub seda p6hjendatult ti4atit<us
vormis juhatusel teha. Erakorraline tildkoosolek tuleb Ebi viia uhe kuu jooksul
peale sellekohase avalduse esitamist

6.3. Ettepanekud tildkoosoleku pdevakorrale.
Kui Uhingu liige soovib mingi ktisimuse arutamisele v6tmist jtirgmisel
uldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitie hiljem kui
kuu enne [ildkoosoleku toimumise aega.

6.4.uldkoosolek on otsustusvdimeline, kui selles osaleb i.ile poole liikmetest.
Kui uldkoosolekul on vdhem kui pooled liikmed, ei ole uldkoosolek p€idev
otsuseid vastu v6tma. Juhatus kutsub kahe niidala jooksul kokku uue
tildkoosoleku sama pdevakorraga. uus urdkoosolei on padev vastu v6tma
otsuseid, sOltumata liikmete arvust.

6.S.uldkoosolekul v6ib osareda ia h?iiretada tihingu liige v6i tema esindaja,
kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks voib ollaiinult teine uhingu'liige.

6.6.uldkoosolekul htiiletamisel on igal uhngu liikmel uks haal. Haafte v6rdse
lagunemise korral on otsustava kaaluga uldkoosoleku juhataja haal. Erandiks
on valimised, mil tuleb ldbi viia uus haaletus v6rdselt hddli sianud
kandidaatide vahel. Kui keegi hdiile6iguslikest kohalviibijatest seda n6uab,
tuleb hddletamine ldbi viia salaja.

6.7.Liige ei v6i hddletada, kui Uhing otsustab tema v6i temaga vOrdselt
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist; temagi kohtuvaidluse
alustamist v6i l6petamist.

6.8. Uldkoosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle pooft haaletavad Ule poole
koosolekul osalenud iihingu liikmetest v6i nende esindajatest;

6.9. Uhingu p6hikirja muutmise otsus on vastu v6etud, kui selle poolt on
hddletanud 2/3 Uldkoosolekul osalenud Uhingu liikmetest v6i nende
esindajatest. P6hikirja muudatus j6ustub selle regishisse kandmise hetkest.

7. Juhatus .

7.1 Uhingu tegevuse juhtimiseks valitakse 1-3 (Uks kuni kolm) liikmeline
juhatus.

7.2 Uhingu juhatuse liikmed valitakse Uldkoosolekul kolmeks aastaks.
Juhatuse liikme v6ib tagasi kutsuda Uldkoosoleku otsusega.
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7.3 Juhatuse pddevusse kuulub:
7.3.1 juhatuse esimehe valimine;
7.9.2 ettepanekutetegemine Uhingu 0ldkoosolekutepdevakorda;
7.3.3 i..thingu uldkoosolekute kokkukutsumine ja liibiviimise korraldamine;

7.3.4 sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra kehtestamine,

7.3.5 liikmete ja sisseastumis- ja liikmemaksude arvestuse pidamine;

7.3.6 uute liikmete vastuvdtmine ja liikmete valjaarvamine;
7.3.7 tihingutegevusekavandamine;
7.3.8 aastaaruande ja bilansi ldbivaatamine ning esitamine

iildkoosolekule;
7.3.9aastaee|arveprojektikoostamineningesitamineti|dkooso|eku|e;
7.3.10 koostoolePete s6lmimine;
7.3.11 Uhingu raamatupidamise konaldamine vastavalt

raamatupidamisseadusele;
7.3.12 muude kUsimuste otsustamine, mis ei kuulu i.rldkoosoleku

pddevusse.

7.4 Juhatuse esimees juhib ja koordineerib juhatuse to6d'

7.5 lgal juhatuse liikmel on Uhingu esindamise 6igus eraldi'

7 .6 Juhatuse kooso|ek on otsustusvoime|ine, kui kooso|ekust v6tab osa

vdhemalt 3/4 juhatuse liikmetest.

7.7 .lgaljuhatuse liikmel on koosolekul uks hiiiil ja otsused voetakse vastu

lihthddlteenamusega.

7 .8 Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla esimees ja

protokollija, kes valitakse juhatuse poolt.

7.9 Juhatus moodustab vajaduse konal alalisi v6i ajutisi t60gruppe Ja

komisjone spetsiifiliste kusimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning v6ib

kutsuda nende t66s osalema ka eksperte ja spetsialiste valjastpoolt seltsi

liikmeskonda.

7.10.Juhatuse liige ei v6i oma kohustusi volitada teistele isikutele

7.11.Juhatus peab edastama tihing liikmetele vajalikku teavet Uhingu

juhtimise kohta ning esitama nende n6udel vastava aruande'

7.12.Juhatuse liige ei v6i osaleda hddletamises, kui otsustatakse tema v6i

temaga v6rdset irajanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist' temaga

kohtuvaidluse alustamist v6i l6petamist seltsi poolt

7.13.Juhatuse|iikmedvastutavadseadusev6ipOhikirjanoueterikkumise,
samuti oma kohustuste teitmata jatmise v6i mitten6uetekohase taitmisega

Uningrf" tekitatud kahju eest solidaarselt. Vastutusest on vabastatud juhatuse

tilgelkes otsuse vastuv6tmisel oli eriarvamusel, mis on fikseeritud protokollis.
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8. Jdrelvalve
8.1.Uhingu kontrollorganiks on revident. Revident valitakse 0ldkoosoleku poolt
kolmeks aastaks.

8.2. Revident kontrollib iihingu juhtorganite poolt vastu v6etud otsuste tditmist,
vara ja vahendite kasutamist ja kdsutamist, vdhemalt 0ks kord aastas s.o.
majandusaasta l6ppedes 2 kuu jooksul.

8.3.Revident annab oma tegevusest aru tildkoosolekul.

9. Uhingu vahendid, nende moodustamine ja kasutamine.
9.1. Uhingu vahendid moodustavad:

9.1.1. sisseastumis - ja liikmemaksud;
9.1.2. fUUsiliste ja juriidiliste isikute vahenditest ja varadest, annetustest ja
sponsorlusest;
9.1 .3. heategevusUritustel saadud summadest ja Uhingu finantstuludest;
9.1 .4. kirjanduse, informatsiooni, 6ppevahendite ja muu sarnase mtitjgi
tuludest;
9.1 .5. tasuliste tirituste paasmete realiseerimisest;
9.1.6. riiklikesttoetustest;
9.1.7 . viilisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist;
9.1 .8. muudest tuludest ja laekumistest;
9.1 .9: mitmesugusest uhingu majandustegevusest saadud tulust;

10. Uhingu p6hikirja muutmine ia tiiendamine
10.1. P6hikirja muutmine ja tdiendamine.
Ettepanek 0hingu tegevuse muutmiseks vajab pdhikirja muutmist. Ettepanek
tegevuse muutmise ja p6hikirja tdiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult
juhatusele. Viimane valmistab selle ette labivaatamiseks jiirgmisel Uhingu
tildkoosolekul. P6hikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud tildkoosoleku
pdevakorras on efte nahtud pohikirja paranduste sisseviimine v6i
tdiendamine.

1 l.Tegevuse l6petamine ja tegevuse muutmine

1 1.1. Uhing l6petatakse:
1 1 .1 . 1 . Uldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on antud 3/4 Uldkoosolekul
osalenud vdi esindatud liikmete haaftest
1 1.1.2. pankrotimenetluse alustamisel Uhingu vastu, juhatuse liikmed peavad
esitama pankroti avalduse, kui selgub, et Uhingul on vehem vara kui v6etud
kohustusi. Avalduse esitamata jiitmisel v6i avalduse viivitamisel vastutavad
esitamata jatmises v6i esitamise viivitamises sUtidi olevad juhatuse liikmed
iihingule v6i kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt
11.1.3.Uhingu liikmete arvu vahenemisel alla kahe v6i muu seaduses
satestatud suuruse;
11.1.4.Uhingu v6imetuse korral maarata seaduses v6i p6hikirjas ettenahtud
organite liikmeid;
1 1 .'l .5. muudel seaduses v6i p6hikirjaga ettendhtud alusel.
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1 1.2.Uhingu sundl6petamine kohtuotsuse alusel:
1 1.1.1.Uhingu eesmdrk v6i tegevus on vastuolus seaduse, p6hiseadusliku
korra v6i heade kommetega;
11.2.2.Uhingu tegevus ei vasta tema p6hikirjalistele eesmdrkidele;
1 1.2.3.Uhingu p6hitegevuseks saab majandustegevus;
11.2.4.kui juhatuse liikmed ei esita seaduses satestatud l6petamise avaldust;

1 1 .3.Likvideerimine:
1 1 .3.1 . Uhingu l6petamisel toimub selle likvideerimine kui seaduses ei ole
sdtestatud teisiti;
1 1 .3.2. likvideerimismenetluses tuleb Uhingu nimele lisada mdrkus
"likvideerimisel".

11.4. Likvideerijate 6igused ja kohustused:
1..4.1. likvideerijatel on juhatuse liikme 6igused ja kohustused, mis ei ole
vastuolus likvideerimise eesmargiga;
1 1 .4.2. likvideerijad l6petavad Uhingu tegevuse, n6uavad sisse v6lad,
v66randatud vara, rahuldavad v6lausaldajate n6uded ja jaotavad parast
v6lausaldajate n6uete rahuldamist allesjaanud vara selleks 6igustatud
isikutele;
1 1 .4.3. likvideerijad ei pea vara v66randama, kui see ei ole vajalik nOuete

rahuldamiseks v6i jdrele jtiiinud vara jaotamiseks 6igustatud isikute vahel, kui
0ldkoosolek annab selleks nOusoleku;
11.4:4. likvideerijad v6ivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Uhingu

likvidegrimiseks.

12. Vastutus.
12.1.Uhing vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga'

12.2.Ohing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.

13. Vara jaotamine.
13.1 Uhingu tegevuse l6petamisel antakse pdrast v6lausaldajate n6uete
rahuldamist allesjaenud vara tile samalaadsete eesmdrkidega
mittetulundus0hingule.

Uhingu asutamiskoosolekul 17.03.2003.a. vastuvoetud POhikirja muudatused

on kinnitatud Uldkoosoleku otsusega 26'09.201 1.a. Jdhvis.
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