
MITTETULUNDUSÜHINGU AVASTA ANDED 
 

PÕHIKIRI 
 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1 Ühingu nimi on MTÜ AVASTA ANDED. 
1.2 Ühingu asukoht on Tallinn. 
1.3 Ühingu tegevuse eesmärkideks on: 

• Heategevuslik laste ja noorte huvihariduse arendamine ja toetamine avalikes 
huvides; 

• Koolituste korraldamine lastele ja täiskasvanutele erialaste teadmiste 
täiendamiseks; 

• Kontserttegevus huvihariduse propageerimiseks; 
• Uusheliloomingu tutvustamine ja kirjastamine, laste ja noorte muusika 

salvestamine; 
• Stipendiumide maksmine. 

1.4 Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema 
eesmärgi saavutamiseks. 

1.5 Ühingu majandusaasta on 1. septembrist 31. augustini. 
1.6 Ühing juhindub oma tegevuses õigusaktidest ja ühingu põhikirjast. 
1.7 Ühing on juriidiline isik oma pitsati, sümboolika ja pangaarvega. 
1.8 Ühing on loodud määramata ajaks. 
 
 
2. ÜHINGU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
2.1 Ühingul on üht liiki liikmed – lihtliikmed. Ühingu liikmeteks võivad olla nii füüsilised 

isikud kui juriidilised isikud. 
2.2 Ühingu lihtliikmeks vastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise korra otsustab ühingu 

juhatus. 
2.3 Ühingu liikmel on õigus osaleda isiklikult või volitatud isikute kaudu ühingu 

tegevuses ja üldkoosolekutes. 
2.4 Ühingu liikmel on kohustus: 

• Tunda ja täita ühingu põhikirja nõudeid; 
• Tasuda juhatuse poolt kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmetasu; 
• Täita üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. 

2.5 Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt 
hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite 
liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, 
õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele 
või vennale. 

2.6 Ühingu liikmelisuse lõppemine: 
2.6.1 Ühingu liige võib avalduse alusel ühingust välja astuda likvideerides oma 

võlgnevuse ühingu ees. Oma väljaastumise soovist peab ühingu liige juhatusele 
ette teatama vähemalt kolmkümmend päeva. 



2.6.2 Ühingu liikme võib juhatuse otsuse alusel ühingust välja arvata ühingu põhikirja ja 
seaduse sätete rikkumisel, ühingu maine kompromiteerimisel vääritu teoga või 
ühingu vara kahjustamise korral. 

 
 
3. ÜHINGU ORGANID 
3.1 Ühingu organiteks on üldkoosolek ja juhatus. 
3.1.1 Üldkoosolek 
3.1.1.1 Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku õigusaktides, eelkõige mittetulundusühingute 

seaduses, ja põhikirjas märgitud juhtudel ja korras. 
3.1.1.2 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust 

ära näidates 1/10 ühingu liikmetest. 
3.1.1.3 Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile liikmetele. Üldkoosoleku 

toimumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.  
3.1.1.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui 

üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku 
uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma 
otsuseid, sõltumata koosolekutel esindatud häältest. 

3.1.1.5 Üldkoosoleku otsused protokollitakse. 
3.1.1.6 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 

• Põhikirja muutmine; 
• Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine; 
• Juhatuse liikmete valimine, eelarvega seonduvate küsimuste otsustamine; 
• Ühingu juhatuse aastaaruande ärakuulamine ja kinnitamine; 
• Ühingu aasta eelarve kinnitamine; 
• Ühingu ühinemise, jagunemise ja likvideerimise otsustamine. 

3.1.1.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik koosolekul 
osalenud ühingu liikmed või nende esindajad. 

 
3.1.2 Juhatus 
3.1.2.1 Juhatus juhib ja esindab ühingut suhetes kolmandate isikutega. 
3.1.2.2 Juhatus koosneb ühest kuni viiest liikmest. Juhatuse liikme ametiaeg on 5 (viis) 

aastat. 
3.1.2.3 Ühingu juhatus: 

• Kinnitab sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise tähtaegu ja korda; 
• Kutsub kokku ühingu üldkoosoleku. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut 

kokku, võivad ühingu liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras, 
kui seda teeb juhatus; 

• Esindab ühingut üldkoosoleku otsusega väljastatud volituse piires; 
• Võtab vastu ühingu liikmetelt laekuvaid avaldusi, ettepanekuid ja 

arupärimisi, ühingusse astuda soovijate avaldusi, informeerides neid 
üldkoosolekust; 

• Esindab ühingut välissuhetes, omandab ühingu jaoks õigusi ja võtab 
kohastusi vastavuses põhikirjaga; 

• Määrab ühingu tegevuse suunad; 
• Otsustab ühingu rahaliste arvelduste teostamise ja eelarve koostamise 

korra ja teostab raamatupidamisarvestust; 



• Annab oma tegevuse kohta aru ühingu üldkoosolekule; 
• Koostab ühingu aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule. 

 
3.1.2.4 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek. 
3.1.2.5 Juhatus võtab vastu otsuseid, kui juhatuse koosolekus osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest. 
3.1.2.6 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole juhatuse 

koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on 
juhatuse esimehel otsustav hääl. 

3.1.2.7 Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta jätab oma kohustused 
olulisel määral täitmata, on võimetu ühingut juhtima või muul mõjuval põhjusel. 

 
 
4. ÜHINGU VAHENDID  
4.1 Ühingu vahendid moodustuvad järgmistest allikatest: 
4.1.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
4.1.2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlikest maksetest, annetustest ja muudest 

eraldistest; 
4.1.3 Muudest seadusega ettenähtud korras laekuvatest tuludest. 
4.2 Ühing võib soetada oma tegevuseks vajalikke põhivahendeid ja muud seadusega 

lubatud vallas- ja kinnisvara. 
4.3 Ühingu rahalisi vahendeid võib ühingu juhatuse otsusel kasutada järgmistel 

eesmärkidel: 
4.3.1 Taotleja avalduse alusel stipendiumide ja muu rahalise toetuse maksmiseks; 
4.3.2 Ühingu eesmärkides fikseeritud projektide finantseerimiseks; 
4.3.3 Täiendõppeks nii Eesti Vabariigis kui ka välisriikides; 
4.3.4 Ühingu töötajatele ja juhatuse liikmetele tasu maksmiseks, mis ei tohi ületada 

samasuguse töö eest ettevõtluses makstavat tasu; 
4.3.5 Ühingu halduskulude tasumiseks, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja 

põhikirjaliste eesmärkidega. 
 
 
5. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE 
5.1 Ühingu tegevus loetakse lõppenuks, kui ühingu liikmete arv langeb alla kahe liikme. 
5.2 Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosolek moodustab 

likvideerimiskomisjoni. Likvideerimine toimub seaduses ette nähtud korras. 
5.3 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule 
juriidilisele isikule. 

 
 
Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud liikmete otsusega 28.08.2015. a. 
 
 
 
______________ 
Varje Lepp, juhatuse liige 


