
MITTETULUNDUSÜHINGU KOLGAKÜLA SELTS
PÕHIKIRI

1. NIMETUS. AADRESS.
1.1. Nimetus eesti keeles: Mittetulundusühing Kolgaküla Selts
1.2. Asukoht ja aadress: Kolgaküla Kuusalu vald Harjumaa 74808

2. SELTSI EESMÄRK
2.1. Kolgaküla Selts (edaspidi Selts) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes
huvides ning heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik
ühendus, mille põhitegevus on suunatud:
2.1.1. inimeste ühistegevuses osalemisele;
2.1.2. kultuurielu arendamisele;
2.1.3. karskusliikumise edendamisele;
2.1.4. rahvamaja haldamisele.

3. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE JA
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Seltsil peab olema vähemalt kaks liiget. Kui seltsi liikmete arv langeb alla kahe,
peab juhatus kolme kuu jooksul esitama seltsi lõpetamise avalduse.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus.
3.3. Kui juhatus või muu organ peale üldkoosoleku keeldub taotlejat liikmeks vastu
võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.4. Liikmelisust Seltsi ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema
liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb.
3.5. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil
ümberkujundamisel.
3.6. Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja
astuda igal ajal, teatades sellest ette kolm kuud.
3.7. Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata järgmistel juhtudel:

1. põhikirja sätete täitmata jätmisel;
2. ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu;
3. ühingu liige ei võta osa ühingu tegevusest.

3.8. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise
otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.9. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja
selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.10. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud
liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

4. LIITUMISMAKS JA LIIKMEMAKS
4.1. Mittetulundusühingu liikmed kohustuvad tasuma liikmemaksu.
4.2. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
4.3. Liikmemaks tasutakse kord aastas pangaülekandega Seltsi arveldusarvele.

5. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Seltsi liikmel on õigus:

1. osaleda Seltsi üldkoosolekutel isiklikult või esindaja vahendusel;
2. saada juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda



võetud küsimustes;
3. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4. saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakiri;
5. avalduse alusel Seltsist välja astuda;
6. kasutada Seltsi käsutuses olevat informatsiooni;
7. kuuluda Seltsi poolt moodustatud ühendustesse;
8. osaleda Seltsi poolt korraldatavatel ettevõtmistel;
9. teha ettepanekuid Seltsi eesmärkide realiseerimiseks;
10. kasutada mittetulundusühingu sümboolikat vastavalt juhatuse poolt
kehtestatud korrale.

5.2. Seltsi liige on kohustatud:
1. järgima Seltsi põhikirja sätteid;
2. aktiivselt osalema Seltsi ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide
saavutamisel;
3. hoidma ja otstarbekalt kasutama Seltsi töös Seltsi vara;
4. juhinduma eetika nõuetest ning hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel
Seltsi mainet.

6. JUHTIMINE
6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1. põhikirja muutmine;
2. eesmärkide muutmine;
3. arengukavade kinnitamine;
4. juhatuse liikmete arvu määramine;
5. juhatuse liikmete valimine;
6. muude juhtimis- ja tööorganite moodustamine;
7. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
8. järelvalve teostamine teiste Seltsi organite tegevuse üle;
9. juhatuse poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve vastuvõtmise
otsustamine;
10. kõigi Seltsi maksude suuruse kindlaks määramine;
11. juhatuse aastaaruande kinnitamine.

6.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud
üle poole Seltsi liikmetest.
6.4. 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, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
6.5. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, väljaarvatud siis, kui üldkoosolekus
osalevad või on esindatud kõik liikmed.
6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Muudes küsimustes võib üldkoosolek vastu võtta
otsuseid, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Seltsi liikmetest.
6.7. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema
esindaja, kellel on antud lihtkirjalik volitus. Esindajaks võib olla ainult teine Seltsi
liige.
6.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul



osalenutest.
6.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokkukutsumata, kui
otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.
6.10. Igal Seltsi liikmel on üks hääl.
6.11. Üldkoosoleku otsusega valitakse juhatuse koosseisu viis füüsilist isikut Seltsi
liikmeskonnast tähtajaga kuni kolm aastat.
6.12. Seltsi juhatus:

1. juhib ja esinadab Seltsi üldkoosolekute vahelisel perioodil;
2. viib ellu üldkoosoleku otsuseid, palkab vajadusel Seltsile töötajaid, kinnitab
nende tööülesanded ja tasumise korra, mille makstav tasu ei ületa samasuguse
töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu;
3. korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on
aruandekohuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadustele ning Seltsi põhikirjale;
4. teeb otsused uute Seltsi liikmete vastuvõtmiseks ning lahkumiseks;
5. kutsub vähemalt üks kord aastas kokku üldkoosoleku, kirjalikult ette
teatades vähemalt kaks nädalat. Üldkoosoleku peab kokku kutsuma, kui seda
nõuavad kirjalikult ja põhjendatult 1/5 mittetulundusühingu liikmetest. Kui
juhatus seda ei tee, võivad taotlejad Üldkoosoleku kokku kutsuda juhatusele
ettenähtud protseduuride alusel;
6. valib lihthäälteenamusega  juhatuse esimehe ja tema asetäitja;
7. juhatuse tööd juhib juhatuse esimees, tema äraolekul tema asetäitja;
8. juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel üheskoos on õigus esindada
mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes, kui seadus ei ole
määratlenud teisiti;
9. juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul asetäitja
vähemalt kord kolme kuu jooksul.

7. MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Seltsi vara tekib põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste
korraldamisest, liikmemaksudest, kohalike omavalitsuste ja fondide toetustest, Seltsi
väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, annetustest ja muudest laekumistest seoses
põhikirjaliste tegevustega kaasnevate finantskulude katteks.

8. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle, kusjuures selle täitmiseks
võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni või
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

9. LÕPETAMINE
9.1. Selts lõpetatakse:

1. üldkoosoleku otsusega;
2. pankroti korral;
3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
4. kui Selts ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;
5. kui Selts on jätnud esitamata aruanded või deklaratsioonid õigusaktides
ettenähtud tähtajal või korras;
6. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud
organite liikmed.

9.2. Seltsi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu



võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud või esindatud
liikmetest.
9.3. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerimismenetlus viiakse läbi
kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.
9.4. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab
likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja suuruse.
9.5. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja
nõuet mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub
allesjäänud Seltsi vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


