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Mittetulundusühingu Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus  PÕHIKIRI 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus  (edaspidi ühing) on 

eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevustes juhindub Eesti Vabariigi seadustest, 

käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.  

      Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Võru vald, Meegomäe küla.  

1.2 Ühingu eesmärgiks on täisealistele inimestele sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine, 

sealhulgas: 

 1.2.1 Psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele erihoolekandeteenuste  osutamine.  

1.2.2 Psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele rehabilitatsiooniteenuste ja muude 

toetavate teenuste  osutamine.  

1.2.3 Teeb koostööd teiste ühingute, liitude, institutsioonide ja ettevõtetega nii Eestis kui ka 

välisriikides. 

1.2.4  Kinnisvara soetamine ja haldamine erihooldus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks 

ja arendamiseks. 

II ÜHINGU LIIKMED 

2.1 Ühingu liikmeks võivad olla avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kes 

soovivad arendada ühingu põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust ning täidavad ühingu 

üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.  

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek liikmeks astuja kirjaliku avalduse ( juriidilisel 

isikul pädeva organi otsuse ) alusel.  

2.3  Liige võib ühingust välja astuda kirjaliku avalduse (juriidiline isik pädeva organi otsuse) 

alusel, teatades sellest juhatusele ette vähemalt kaks (2) kuud.    

2.4 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda, kui seaduses ei ole 

sätestatud teisiti. Ühingu liikme likvideerimise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.  

2.5 Liikme võib ühingust välja arvata üldkoosoleku otsuse 2/3 häälteenamusega, kui tema 

tegevus on vastuolus ühingu põhikirja sätetega, kui ta on jätnud mõjuva põhjuseta tasumata 

iga-aastase liikmemaksu või on kahjustanud ühingut moraalselt/materiaalselt.  

2.6 Ühingust väljaastumisel ja väljaarvamisel ei tagastata liikmele tema poolt ühingule tehtud 

makseid. Liikmelisuse lõppedes ei ole liikmel õigusi ühingu varale.  

III ÜLDKOOSOLEK  

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kelle  pädevusse kuulub põhikirja 

muutmine, ühingu eesmärgi muutmine, juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, uute 



 

liikmete vastuvõtmine, liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja kinnitamine, majandusaasta 

aruande kinnitamine, audiitori määramine, ühingu ühinemine, jagunemine või lõpetamine ja 

muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse.  

3.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, vähemalt üks (1) kord aastas. 

Erakorralise üldkoosoleku peab kokku kutsuma juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust 

ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, või muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda 

nõuavad.  

3.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks (2) nädalat, näidates 

teates üldkoosoleku toimumise kuupäeva, asukoha ja päevakorra.  

3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest 

ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid ning kui otsuse hääletamisele paneku ajal on 

kohal üle poole ühingu liikmetest.  

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui , kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 

üldkoosolekul osalenud liikmetest.  

IV JUHATUS  

4.1. Ühingul on juhatus , mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuses on 

üks  (1) kuni kolm (3) liiget, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi 

üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni viis (5) aastat. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik 

juhatuse liikme kirjalik nõusolek. Kui juhatuses on rohkem kui üks (1) liige, siis määrab 

üldkoosolek juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe.  

4.2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes. 

4.3. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või 

võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib 

juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest kirjalikult üldkoosolekule. 

Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt 

lepingule.  

4.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline 

kui koosolekul osaleb üle poolte liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust. 

V ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS  

5.1.  Ühing võib seaduses ettenähtud korras ühineda teise mittetulundusühinguga.  

5.2. Ühingu jagunemine või lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.  

5.3. Ühingu lõpetamise korral pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara 

jagatakse üldkoosoleku otsuse alusel õigustatud isikute vahel.  

 


