
 

 

MITTETULUNDUSÜHINGU 

Edukad Sillamäe Noored - ESN 

PÕHIKIRI 

 

 
1. Üldsätted: 

1. Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored - ESN (edaspidi ühing) on avalikes 

huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. 

2. Ühingu asukohaks on Sillamäe linn, Eesti Vabariik. 

3. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril  ja lõpeb 31.detsembril. 

 

2. Eesmärk: 
2.1. Ühingu eesmärk on heategevuslikult ja avalikes huvides noorsootöö korraldamine 

ja läbiviimine, kasutades avatud noorsootöömeetodit. 

2.2. Eesmärkide saavutamiseks ühing arendab järgimisi valdkondi: 

(1) Vabaaja- ja huvitegevuste korraldamine  

(2) Rahvusvaheline noorsootöö 

(3) Kodaniku teadlikkuse ja kasvatuse edendamine 

(4) Noorte kultuuriline lõimumine 

(5) Noorte omaalgatust toetavaid tegevused 

(6) Koostöö teiste avatud noortekeskuste ja nende liitudega ning riigi, kohalike 

omavalitsusüksuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega noorsootöö arendamiseks; 

(7) Oma tulu teenimine 

(8) Muu tegevus, mis ei ole vastuolus eesmärgiga 

 

3. Liikmeks vastuvõtmine, liikme väljaastumine ja väljaarvamine 

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla alates. 16 eluaastast  füüsilised isikud  ja juriidilised isikud, 

kes tunnistavad ja täidavad ühingu põhikirja, osalevad aktiivselt ühingu tegevuses ning 

tasuvad  liikmemaksu. 

1.1. Liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Alaealise liikmeks astumise korral 

esitatakse lisaks avaldusele ja toetuskirjadele lapse seadusliku esindaja (lapsevanema 

või eestkostja) nõusolek. 

1.1. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse 

hiljemalt  avalduse saabumisele järgneva kuu jooksul.Kui juhatus keeldub taotlejat 

liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab 

üldkoosolek. 

1.2. Ühingu liikmemaksu suuruse kinnitab ühingu üldkoosolek. 

1.1. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda. Väljaastumisavalduse 

esitab ühingu liige juhatusele. 

1.1. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige: 

(1) ei tasu majandusaasta lõpuksliikmemaksu; 

(1) on esitanud ühingu liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mis omasid 

tähendust liikmeks vastuvõtmise otsustamisel; 

(2) ei täida ühing põhikirjasätteid või üldkoosoleku ja juhatuse õiguspäraseid otsuseid ja 

korraldusi; 

(3) on oluliselt kahjustanud ühingu vara või mainet. 



 

 

1.7.  Juhatuse poolt algatatud liikmete väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teatatakse 

välja arvatud liikmele viivitamatult kirjalikult.  

1.8. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist 

üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme 

avalduse alusel kehtetuks tunnistada. 

1.1. Isik loetakse ühingust väljaarvatuks avalduse esitamise kuupäevast. Ühingust 

väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata. Kui 

liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu 

tasuma kogu majandusaasta eest. Isikul, kelle liikmelisus mittetulundusühingus on 

lõppenud, ei ole õigusi ühinguvarale. 

 

2. Liikmete õigused ja kohustused 

1.2. Ühingu liikmel on õigus: 

(1) võtta osa üldkoosolekust; 

(2) valida ja olla valitud ühing juhtimis- jakontrollorganitesse; 

(3) osaleda ühingu üritustel ning ühingu tegevuses vastavalt kodukorrale ja ürituste 

juhendile; 

(4) kasutada ühingu poolt loodud tingimusi noorsootöös osalemiseks ühingu poolt 

kehtestatud korras; 

(5) kasutada ühingu poolt kehtestatud korras ühingu sümboolikat; 

(6) saada teavet ühingu tegevusekohta; 

(7) astuda ühingust välja; 

(8) kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi. 

1.3. Ühingu liikmel on kohustus: 

(1) järgida ühingu põhikirja ja kodukorda ning täita ühingu juhtorganite otsuseid; 

(2) tasuda õigeaegselt liikmemaksu; 

(3) osaleda ühingu tegevuses; 

(4) kasutada heaperemehelikult ühinguvara; 

(5) hoida ja kaitsta ühingu head nime, seista ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest. 

1.3. Teisi kohustusi saab ühingu liikmetele kehtestada üldkoosoleku otsustega. Üldkoosolek 

võib delegeerida ühingu juhatusele õiguse kehtestada liikmetele kohustusi. Ilma ühingu 

liikme nõusolekuta ei saa talle kehtestada täiendavat kohustust, mis halvendab tema 

olukorda, võrreldes teiste ühingu liikmetega. Ilma ühingu liikme nõusolekuta ei saa 

lõpetada ega muuta liikmele antud õigust, mis seab talle eeliseid, võrreldes teiste ühingu 

liikmetega. 

 

5. Üldkoosolek 

5.1. Ühingu kõrgeim organ on ühingu liikmeteüldkoosolek.  

5.2. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt kord aastas. Juhatus on kohustatud 

üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuavad ühingu huvid või kui vähemalt 1/10 

liikmetest on põhjust ära näidates esitanud kirjaliku üldkoosoleku kokkukutsumise 

nõude. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, vaatamata 1/10 liikmete nõudele, 

võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

Üldkoosoleku kutse  saadetakse liikmetele nende poolt näidatud aadressil 

elektrooniliselt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kutses on ära näidatud 



 

 

toimumise koht, kuupäev, kellaaeg ja päevakord.  

1.1. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühing juhtimise küsimustes, mida ei ole 

seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. 

1.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus 

osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmisel on nõutav 2/3 osalenute 

poolt häält ning eesmärgi muutmisel 2/3 liikmete koosolek. Isiku valimisel loetakse 

üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai  teistest enam hääli, häälte võrdsel 

jagunemisel heidetakse liisku.  

1.3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

poolt hääletavad kirjalikult  e-kirjaga kõik ühingu liikmed. Igal liikmel on üks hääl. 

Ühingu liige ei või osaleda üldkoosolekul hääletamisel, juhul kui arutatakse tema isikut 

puudutavaid küsimusi. 

 

6.  Juhatus 

6.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Juhatuse 

liikmete arvu alammäär on 1 ja ülemmäär 3. Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku 

poolt kuni viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmed määratakse ühingu liikmete hulgast ja 

juhatuse liikmed peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Juhatuse liikme võib 

tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral  

või mõnel muul mõjuval põhjusel.  

6.2. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse 

tegevust. Juhatajal või juhatuse esimehel on õigus esindada ühingut kõigis 

õigustoimingutes ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed esindavad ühingut kahe 

juhatuse liikme  ühisesindusena. 

1.1. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on 

aruandekohustuslik üldkoosolekuees. 

1.1. Juhatuse pädevusse kuulub: 

(1) ühingu arengukava väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine; 

(2) tegevuskavade ja eelarvekoostamine; 

(3) raamatupidamise korraldamine, majandusaasta aruande koostamine ning 

selle esitamineüldkoosolekule; 

(4) välissuhete korraldamine, liitudesse astumise ja nendest lahkumise otsustamine; 

(5) ühingu kodukorra kinnitamine; 

(6) liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete arvestuse korraldamine; 

(1) liikmemaksust ja sisseastumismaksust ühekordsete vabastuste otsustamine 

üldkoosoleku poolt lubatud volituste piires; 

(7) üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine; 

(8) ürituste, treeningute ja esinemiste ja igapäevatöö korraldamine, sh juhendajate ja 

treenerite valimine ning osalustasu ja piletihindade kehtestamine (need tasud võivad olla 

diferentseeritud sõltuvalt vanusest, erialasest tasemest, ühingu liikme staažist või 

muudest asjaoludest); 

(9) ürituste kalendri ning muu noorsootöö, kultuuri- ja spordialast tegevust ja 

ühisettevõtmisi puudutavate küsimuste lahendamine; 

(10) sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitamine; 

(11) arvete käsutamine, lepingute sõlmimine ja muu majandustegevus. 



 

 

1.1. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel vastavalt vajadusele. 

Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus võib otsuseid 

vastu võtta, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

1.1.  Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte 

enamusega. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. 

1.1.  Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad e - 

kirjaga kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

1.2. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud 

juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada 

kirjalik  eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada otsusele. Otsuse 

vastu hääletanud juhatuse liige ei vastuta otsusega tekitatud varalise kahju eest. 

1.3. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma 

vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus. 

1.4. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad. 

 

7. Majandustegevus 

7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse 

aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks 

hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut. 

 

8.  Ühinemine, Jagunemine, Likvideerimine 

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 

Üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on 

hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.  

8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette 

nähtud teisiti. 

8.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 

sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas olevale või avalik-

õiguslikule juriidilisele isikule. 
 

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud 06.06.2019.a  üldkoosoleku otsusega. 

 

Juhatuse liikmed: 

 

Igor Malõšev   Elena Idrisova  Alexander Medvedev

 


