MITTETULUNDUSÜHINGU
Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN

PÕHIKIRI
§ 1. Nimi
(1) Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on Noorte Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN.
§ 2. Asukoht
(2) Ühing asukoht on Eesti Vabariik Sillamäe linn.
§ 3. Eesmärk
(1) Ühingu eesmärk on heategevuslikult ja avalikes huvides noorsootöö korraldamine ja
läbiviimine, kasutades avatud noorsootöö meetodit.
(2) Eesmärkide saavutamiseks ühing:
1) ühendab noori ja on avatud kõigile noortele ning on noorsootöö korraldamise keskus
Sillamäel;
2) loob tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba
tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda;
3) teeb noorsootööd noorte jaoks ja koos noortega;
4) lähtub noorte vajadustest ja huvidest;
5) teeb noorsootööd noorte osalusl ja vabal tahtel;
6) toetab noorte omaalgatust;
7) lähtub võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest;
8) arendab noorte ühiskondlikku-, kultuuri- ja ametialast tegevust;
9) arendab demokraatia- ja integratsioonialaseid tegevusi, noorte rahvusvahelisi,
ärialaseid, ühiskondlikke ja kultuurilisi suheteid;
10) arendab noorte ametialaseid oskusi ja teadmisi;
11) arendab noortes esteetilisi ja eetilisi väärtusi;
12) korraldab kongresse, konverentse, sümpoosiume, seminare, koolitusi jmt üritusi;
13) valmistab ette ja annab välja trükiseid, ajakirju, raamatuid, brošüüre;
14) korraldab meeidategevust, sh internetilehekülje haldamist ja televisiooniprogrammi
koostamine ja edastamine;
15) osaleb erinevates noorsootöö-, sotsiaal-, kultuuri-, majandus- ja keskkonnaprojektides;
16) korraldab sporditegevust, korraldab treeninguid, võistlusi, esinemisi tervise-,
harrastus- ja tippspordi tasemel ning kultuuriliseks, esteetiliseks ja kunstiliseks
elamuseks, tagab noorte liikumisharrastuse;
17) harrastab, arendab ja tutvustab erinevaid tantsustiile;
18) teeb koostööd teiste avatud noortekeskuste ja nende liitudega ning riigi, kohalike
omavalitsusüksuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega noorsootöö arendamiseks;
19) loob ühingu liikmetele soodsaid võimalusi ühingu vara kasutamisel;
20) viib noorsootöö tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
etendusi ja üritusi, võtab vastu annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid ühing varaga,
korraldab muid üritusi;
21) arendab muud tegevust, mis ei ole vastuolus eesmärgiga.
§ 4. Liikmeks vastuvõtmine, liikme väljaastumine ja väljaarvamine
(1) Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad ühing põhikirja,
osalevad aktiivselt ühing tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja liikmemaksu. Ühingu
liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühing eesmärkide

elluviimisele ning kes osalevad aktiivselt ühing tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja
liikmemaksu.
(2) Liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Kandidaadi avaldus peab olema
kirjalikult toetatud kahe ühenduse liikme poolt. Alaealise liikmeks astumise korral esitatakse
lisaks avaldusele ja toetuskirjadele lapse seadusliku esindaja (lasevanema või eestkostja)
nõusolek. Kui vähemalt 15-aastane alaealine astub ühingu liikmeks, ei pea eestkostja
nõusolekut ühingule esitama.
(3) Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse
hiljemalt kuuekümne kalendripäeva jooksul, arvates avalduse saamisest. Kui juhatus keeldub
taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab
üldkoosolek.
(4) Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kinnitab ühingu üldkoosolek.
(5) Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda. Väljaastumisavalduse
esitab ühingu liige juhatusele.
(6) Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
1)
ei tasu majandusaasta lõpuks liikmemaksu;
2)
on esitanud ühingu liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mis omasid
tähendust liikmeks vastuvõtmise otsustamisel;
3)
ei täida ühing põhikirjasätteid või üldkoosoleku ja juhatuse õiguspäraseid otsuseid ja
korraldusi;
4)
on oluliselt kahjustanud ühing vara või mainet.
(7) Isik loetakse ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast.
Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teatatakse välja arvatud liikmele viivitamatult
kirjalikult. 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 ühingu varale.
(8) Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist
üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse
alusel kehtetuks tunnistada.
§ 5. Liikmete õigused ja kohustused
(1) Ühingu liikmel on õigus:
1) võtta osa üldkoosolekust;
2) valida ja olla valitud ühing juhtimis- ja kontrollorganitesse;
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 tegevuse kohta;
7) astuda ühingust välja;
8) kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
(2) Ühingu liikmel on kohustus:
1) järgida ühingu põhikirja ja kodukorda ning täita ühingu juhtorganite otsuseid;
2) tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
3) osaleda regulaarset ühing tegevuses, treeningutel, esinemistel, võistlustel ja teistel
üritustel, järgida nende ürituste juhendeid;
4) kasutada heaperemehelikult ühingu vara;
5) hoida ja kaitsta ühingu head nime, seista ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

(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.
§ 6. Üldkoosolek
(1) Ühingu kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek.
(2) Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul peale
majandusaasta lõppemist. 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 toimumise teade saadetakse liikmetele nende poolt näidatud
aadressil kirjalikult või elektrooniliselt või avaldatakse kohaliku või maakondliku levikuga
ajalehes vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.
(3) Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühing juhtimise küsimustes, mida ei ole
seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
(4) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki
seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid, olenemata üldkoosolekul
osalevate liikmete arvust.
(5) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud juhud, kui seadusest tulenevad
kõrgendatud nõuded. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai
teistest enam hääli, häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku Üldkoosoleku otsus loetakse
vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu
liikmed. Igal liikmel on üks hääl. Ühing liige ei või osaleda üldkoosolekul hääletamisel
seaduses sätestatud juhtudel.
§ 7. Juhatus
(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 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 ühing juhtida või mõnel muul
mõjuval põhjusel.
(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.
(3) Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
(4) Juhatuse pädevusse kuulub:
1) ühingu arengukava väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;
2) tegevuskavade ja eelarve koostamine;
3) raamatupidamise korraldamine, majandusaasta aruande koostamine ning selle
esitamine üldkoosolekule;
4) välissuhete korraldamine, liitudesse astumise ja nendest lahkumise otsustamine;
5) ühingu kodukorra kinnitamine;

6) liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete arvestuse korraldamine;
7) liikmemaksust ja sisseastumismaksust ühekordsete vabastuste otsustamine
üldkoosoleku poolt lubatud volituste piires;
8) üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
9) 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), 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.
(5) 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.
(6) Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete
poolthäälteenamusega. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.
(7) Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
(8) 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.
§ 8. Lõpetamine
(1) Ühing lõpetatakse seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Üldkoosoleku otsus ühingu
lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud või esindatud liikmetest.
(2) Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud
teisiti.
(3) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse
allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel.
(4) pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile
4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.
Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud mittetulundusühingu Noorte Omaalgatuse
Toetamise Organisatsioon – ESN 02.02.2015 üldkoosoleku otsusega.
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