
 

Mittetulundusühingu Noored Toredate Mõtetega 

põhikiri 

 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühing Noored Toredate Mõtetega (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja 

füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, 

asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest seisukohastest õigusaktidest.  

1.2. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Noored Toredate Mõtetega, lühend MTÜ NTM ning ühingu asukoht on 

Tartu linn, Eesti Vabariik. 

1.3. Ühing tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik. 

1.4. Ühingu eesmärgiks on 

1.4.1. laste ja noorte vaba aja sisustamine ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumine; 

1.4.2. lastele ja noortele huvialategevusega tegelemise võimaldamine ning pidevalt uueneva koolitussüsteemi 

arendamine; 

1.4.3. laagrite organiseerimine ja läbiviimine, loodushariduslike programmide korraldamine; 

1.4.4. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine; 

1.4.5. laste ja noorte vaba aja sisustamine muudes vormides (matkad, väljasõidud, loodusretked, video- ja 

stiiliõhtud, muud üritused); 

1.4.6. noorte omaalgatusliku tegevuse arendamine ja eneseteostuse võimaluste pakkumine 

1.4.7. sotsiaalhariduslike programmide korraldamine erinevatele sihtgruppidele (väikelapsed, noored emad, 

vanurid, vähemate võimalustega noored jt) 

1.5. Eesmärgi saavutamiseks ühing: 

1.5.1. koondab isikuid, kes oma tegevusega võtavad osa ühingu ülesannete täitmisest; 

1.5.2. teeb koostööd koolide huvijuhtide jt huvialategevuste korraldajatega; 

1.5.3. teeb koostööd laste- ja noorteorganisatsioonide, mittetulundusühingute, noortekeskuste ja 

huvialakoolidega nii Eestis kui välisriikides; 

1.5.4. teeb koostööd mittetulundusühingutega raamatupidamisalase nõustamise ja koolituse läbiviimiseks ning 

raamatupidamise korraldamiseks; 

1.5.5. võib asutada huvialakooli, järgides Eesti Vabariigi seadusandlust; 

1.5.6. võib tegeleda igasuguse muu tegevusega, mis on vajalik ühingu eesmärkide saavutamiseks ning ei ole 

vastuolus kehtivate õigusaktidega, heade kommete ja tavadega 

1.6. Ühingul on õigus: 

1.6.1. omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara ning pangakontot; 

1.6.2. sõlmida lepinguid asutustega, ettevõtetega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 

1.6.3. taotleda toetusi, auhindu ja stipendiume ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks; 

1.6.4. luua ühingu juurde palgalisi ametikohti ja kaasata töösse eksperte; 

1.6.5. osaleda majandustegevuses, millest saadav tulu suunatakse ühingu eesmärkide paremaks saavutamiseks 

1.6.6. astuda teiste ühenduste liikmeks. 

1.7. Ühingul võib olla oma pitsat, sümboolika ja atribuutika. 

 

2. Liikmelisus 

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele 

nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja 

ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.  

2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu sisseastumismaksu. 

2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab  juhatus 3 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, 

tagastatakse talle sisseastumismaks. 

2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.  

2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta: 

2.5.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet; 

2.5.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse; 

2.5.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist; 



2.5.4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud 

üritusel; 

2.5.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks. 

2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus.  

2.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele 

järgneval ühingu üldkoosolekul. 

3. Liikmete õigused ja kohustused 

3.1. Ühingu liikmetel on õigus: 

3.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; 

3.1.2. valida ja olla valitud ühingu juht- ja kontrollorganite liikmeks; 

3.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta; 

3.1.4. osaleda ühingu üritustel; 

3.1.5. astuda ühingust välja; 

3.1.6. kasutada muid seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigusi. 

3.2. Ühingu liige on kohustatud: 

3.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid; 

3.2.2. hoidma ühingu vara, käsutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt ning mitte kahjustama oma käitumisega ühingu mainet; 

3.2.3. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle  üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;  

3.2.4. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb 

liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).  

3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku 

otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.  

 

4. Üldkoosolek 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. Ühingu liiget võib 

üldkoosolekul esindada teine ühingu liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.  

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. eesmärgi muutmine; 

4.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

4.2.4. revidendi valimine; 

4.2.5. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine; 

4.2.6. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles 

tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 

4.2.7. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega 

koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

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

pädevusse. 

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

4.3.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks; 

4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda 

nõuab revisjonikomisjon;  

4.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate edastab juhatus igale liikmele kirjaliku kutsena (või elektrooniliselt) või 

telefoni teel või avaldab teate ajalehes “Postimees” 

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 1/3 ühingu liikmetest. Juhul kui 

koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse ühe kuu jooksul kokku uus üldkoosolek, milline on 

otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalejate arvust. 

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning 

seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 

4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek. 

 

5. Juhatus 

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 2 kuid mitte rohkem kui 5 

liiget. 

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks. 



5.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud 

teisiti. 

5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 10 000 eurot, sooritamiseks on vajalik eelnev 

juhatuse otsus. 

5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse 

vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus. 

5.6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas: 

5.6.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine; 

5.6.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; 

5.6.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; 

5.6.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; 

5.6.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest 

tulenevatele nõuetele. 

 

6. Ühingu vara 

6.1. Ühingu vara tekib: 

6.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

6.1.2. riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist; 

6.1.3. varalistest annetustest ja eraldistest; 

6.1.4. tulust, mida võidakse saada heategevusest, intressitulust, ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 

tasuliste ürituste korraldamisest või muudest laekumistest. 

 

7. Kontroll ja revideerimine 

7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib 

üldkoosolek määrata revidendi. 

7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike 

dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 

 

8. Osakonnad 

8.1. Ühing võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. 

Osakonnal on juhataja ja üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva 

põhikirja sätteid. 

 

9. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine. 

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

9.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

9.3. Ühingu likvideerimisel antakse antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle 

nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

 

Mittetulundusühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud MTÜ NTM üldkoosolekul 28.08.2014.a. 

Juhatuse liikmed: Piret Eit (47104062741) elukohaga Leevikese 1b, Tartu    

Ehtel Taevere (46901232745) elukohaga Kesk 60, Tartu                              

Digitaalselt allkirjastatud  


