
Mittetulundusühingu „VIRU LK“ põhikiri 
 

Kinnitatud asutamiskoosolekul 17. detsembril 2016 aastal Kadrinas. 
 

 
1. Üldsätted 
 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on: Mittetulundusühing VIRU LK (edaspidi: 
Ühing). 

1.2. Ühingu asukohaks on Kadrina vald, Lääne-Virumaa. 
1.3. Ühing on asutatud määramata tähtajaks. 
1.4. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud, tulu mittetaotleval viisil 

tegutsev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. 
1.5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast 

põhikirjast, Eesti Spordi Hartast, Vabatahtliku tegevuse heast tavast ja 
muudest Ühingu ja vabaühenduste tegevusse puutuvatest ühiskondlikest 
tavadest ning kokkulepetest. 

1.6. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
 

2. Eesmärk ja tegevus 
 

2.1. Ühingu eesmärkideks on arendada, populariseerida ja hoida alal: 
2.1.1. aktiivse vaba aja veetmise võimalusi; 
2.1.2. rekreatsioonilist ja sportlikku tegevust looduskeskkonnas; 

2.1.3. loodus- ja seiklusturismi;  
2.1.4. loodusharidust;  

2.1.5. keskkonna-, kodaniku- ning riigikaitselist teadlikkust ja oskusi. 
 

2.2. Ühingu eesmärkide saavutamiseks: 

2.2.1. korraldab ja viib Ühing läbi eesmärgiliste ülesannete saavutamisele 
suunatud koolitusi, seminare, harjutusi, laagreid, treeninguid, võistluseid 

ja muid ühisüritusi; 
2.2.2. arendab ja haldab Ühing loodus- ja seiklusparke, matka-, 

orienteerumis- ja sportliku liikumise radu, vibu- ja lasketiire (-paiku), 

harjutusväljakuid ja muid põhikirjalist tegevust toetavaid objekte; 
2.2.3. avaldab Ühing artikleid, publitsistikat ja muid Ühingu tegevust ja 

eesmärke tutvustavaid kirjutisi; 
2.2.4. toetab Ühing oma eesmärkidesse puutuvat kodanikuühiskondlikku 

tegevust ja kogukondlikku initsiatiivi ning –koostööd. 

2.2.5. teeb Ühing koostööd kohalike omavalitsuste, riigi sihtasutuste, 
spordiklubide ja nende esindusorganisatsioonide, teiste sarnaste 

ühingutega ning muude organisatsioonidega; 
2.2.6. loob Ühing liikmetele tingimused vaba aja sportlikuks veetmiseks; 
2.2.7. esindab ja kaitseb Ühing liikmete ühishuve kodu ja –välismaal. 

 
2.3. Ühingu põhitegevusteks Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori 

(EMTAK) mõistes on: 
2.3.1. Sporditegevus (EMTAK: 931) 



2.3.1.1.   Spordirajatiste käitus (EMTAK: 9311) 
- loodus- ja seikluspargid; 

- matka- ja sportliku liikumise rajad; 
- orienteerumisrajad 

- lasketiirud ja laskepaigad; 
- harjutusväljakud. 

2.3.1.2. Spordiklubide tegevus (EMTAK: 9312) 

- tervisespordiklubid; 
- vibuspordiklubid; 

- laskeklubid. 
2.3.1.3. Muu sporditegevus (EMTAK: 9319) 

2.3.1.3.1. Spordiühenduste tegevus (EMTAK: 93191) 

- spordiala esindamine ja populariseerimine; spordiharrastuse 
ja spordiürituste propageerimine; 

- sporditegevuse edendamine, korraldamine ja 
koordineerimine. 

2.3.1.3.2. Mujal liigitamata sporditegevus (EMTAK: 93199) 

- spordiürituste (spordivõistluste) korraldajate ja edendajate 
tegevus; 

- vabakutseliste individuaalsportlaste, kohtunike, 
vahekohtunike, ajamõõtjate jne tegevus. 

2.3.2. Laagriplatsid (EMTAK: 55301) 
- lühiajaline majutus laagriplatsidel, kalapüügi- ja jahilaagrites, 
terviselaagrites jms vaba aja veetmise laagrites; 

- varjualused ja välilaagrid telkimiseks ja/või magamiskotis ööbimiseks. 
2.3.3. Muu spordi- ja vabaajakoolitus (EMTAK: 85519) 

- spordiinstruktorite, -õpetajate ja -kohtunike tegevus. 
2.3.4. Muu mujal liigitamata koolitus (EMTAK: 85599) 

- ellujäämistreening. 

2.3.5. Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent (EMTAK: 7721) 
2.3.6. Maastiku hooldus ja korrashoid (EMTAK: 81301) 

- taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade jm haljasalade 
hooldus ja korrashoid. 

 

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning 
väljaarvamise tingimused ja kord 

 
3.1. Ühingu liikmed jagunevad asutajaliikmeteks, noorliikmeteks, 

auliikmeteks, tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks. 

3.2. Ühingu asutajaliikmed on Ühingu asutajad Mittetulundusühingute 
seaduse mõistes. 

3.3. Ühingu auliikmeks võivad olla füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmed, 
kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ning kellel on erilised teened 
Ühingu ees ja keda Ühing peab austama. 

3.4. Ühingu noorliikmed võivad olla 12 – 17 (k.a.) aastased füüsilised 
isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja osalevad aktiivselt 

Ühingu tegevuses. 



3.5. Ühingu tegevliikmed võivad olla vähemalt 18 aastased füüsilised 
isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja osalevad aktiivselt 

Ühingu tegevuses. 
3.6. Ühingu toetajaliikmed võivad olla füüsilised ja juriiidilised isikud, kes 

tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ja kes oma tegevuse või 
toetusega aitavad kaasa Ühingu eesmärkide saavutamisele. 

3.7. Ühingu sisseastumistasu ja iga-aastase liikmetasu suuruse ning 

tasumise korra kehtestab Ühingu üldkoosolek. Soovi korral võib Ühingu 
üldkoosolek liikme(d) tasudest vabastada või määrata erisusi (näiteks 

soodustused noorliikmetele, auliikmetele vms).  
3.8. Liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel, mille 

juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. 

Juhatusel on õigus nõuda lisainformatsiooni. Liikmeks astumise vormi 
kinnitab Ühingu juhatus. 

3.9. Ühingu liikmele võib kehtestada katseaega. 
3.10. Ühingu liikmeks (v.a. auliikmeks) vastuvõtmise otsustab juhatus. 
3.11. Liikmeks vastuvõtmise kuupäevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise 

kuupäev. 
3.12. Liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus keelduda järgmistel juhtudel: 

3.12.1. liikmeks astuja ei vasta Ühingu põhikirjaga sätestatud 
tingimustele; 

3.12.2. liikmeks astuja on varem Ühingust välja arvatud põhikirja 
rikkumise tõttu; 

3.12.3. Ühingu eesmärgiline tegevus võib olemasolevast suurema arvu 

liikmete puhul saada kahjustatud. 
3.13. Ühingu auliikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. 

3.14. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 
3.15. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega: 

3.15.1. kui ta on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Ühingu 

juhtorganite poolt talle pandud kohustuse; 
3.15.2. kui ta ei ole osalenud 12 kalendrikuu jooksul Ühingu tegevuses 

ega Ühingu poolt korraldatud üritustel; 
3.15.3. kui ta on rikkunud Ühingu kodukorda; 
3.15.4. kui ta on esitanud Ühingule valeandmeid; 

3.15.5. kui ta on kahjustanud Ühingu vara või mainet. 
3.16. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul. 

3.17. Tavaliikme ja noorliikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle 
poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest. 

3.18. Auliikme, asutajaliikme ja toetajaliikme väljaarvamise otsus on 

langetatud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 3/4 juhatuse liikmetest. 
3.19. Liikmeksoleku lõppemisega lõppevad isikul Ühinguga seotud õigused ja 

kohustused, välja arvatud liikmelisuse perioodil tekkinud varalised nõuded ja 
kohustused. Võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega või 
seadustest tulenevas korras. 

3.20. Liikme surma korral lõppeb Ühingu liikmelisus automaatselt. Ühingu 
liikmelisus ei ole päritav. 

3.21. Liige ei või oma liikmelisust üle anda teisele isikule. 
 



4. Liikmete õigused ja kohustused 
 

4.1. Ühingu liikmetel on õigus: 
4.1.1. Osaleda Ühingu tegevuses. 

4.1.2. Võtta osa liikmete üldkoosolekust kas isiklikult või volitatud esindaja 
kaudu. 

4.1.3. Valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse; 

4.1.4. Kasutada vastavalt kehtestatud kodukorrale Ühingu vara ja 
sümboolikat. 

4.1.5. Saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse 
kohta. 

4.1.6. Tutvuda Ühingu põhikirjaga, üldkoosoleku ja juhatuse otsustega 

Ühingu asukohas; 
4.1.7. Saada Ühingu liikmetele loodud soodustusi. 

4.1.8. Ühingust välja astuda. 
4.2. Ühingu liige on kohustatud: 

4.2.1. Järgima Ühingu põhikirja, kodukorda ja Ühingu juhtorganite otsuseid. 

4.2.2. Võtma osa Ühingu juhtorganitesse kuulumisel nende tööst. 
4.2.3. Tasuma ühekordset sisseastumistasu ja iga-aastast liikmetasu. 

4.2.4. Hoidma ja kaitsma Ühingu vara ja head mainet. 
4.2.5. Teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks ja info 

edastamise võimaldamiseks oma kehtivad kontaktandmed. 
 
5. Üldkoosolek 

 
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on 

üks hääl. 
5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1. Põhikirja muutmine. 

5.2.2. Eesmärgi muutmine. 
5.2.3. Majandusaasta aruande kinnitamine. 

5.2.4. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine ning nende 
tasustamise aluste ja korra kinnitamine. 

5.2.5. Volinike valimine ja tagasikutsumine. 

5.2.6. Revisjoni või audiitorkontrolli määramine juhatuse ametiajaks. 
5.2.7. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste 

määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või 
vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine. 

5.2.8. Ühingule majanduslike kohustuste võtmine ja vara koormamine. 

5.2.9. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine. 
5.2.10. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või 

põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 
5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt korra aastas. 
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt 14 

päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku 
toimumise aja, koha ja päevakorra. 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu 
liikmetest, kui seadus ei sätesta teisiti. 



5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole 
koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, kui seadus ei sätesta 

teisiti. 
 

6. Volinike koosolek 
 

6.1. Vastavalt Mittetulundusühingute seaduses sätestatule saab Ühingu 

üldkoosoleku pädevust põhikirjas sätestatud ulatuses anda üle volinike 
koosolekule. 

6.2. Volinikud valib üldkoosolek Ühingu liikmete hulgast arvestusega, et iga 
kümne liikme kohta oleks vähemalt üks volinik. 

6.3. Volinikud valitakse neljaks aastaks. 

6.4. Volinike koosoleku kokkukutsumise korrale ja korraldusele 
kohaldatakse üldkoosoleku kohta sätestatud nõudeid. 

6.5. Igal volinikul on üks hääl. Lisaks enda hääleõigusele saab volinik 
esindada volituse alusel vajadusel veel ühte volinikku. 

 

7. Juhatus 
 

7.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 kuni 5 
liiget. 

7.2. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd. 
7.3. Juhatuse liikmeks saab kandideerida teovõimelisest füüsilisest isikust 

Ühingu asutaja-, tegev- või auliige. 

7.4. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks. 
7.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse 

koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees enda või juhatuse liikmete 
algatusel. 

7.6. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. 

7.7. Juhatuse ülesanneteks on: 
7.7.1. Ühingu esindamine suhetes teiste isikutega. 

7.7.2. Ühingu majandusaasta aruande ja eelarve koostamine ja selle 
esitamine nõukogule kinnitamiseks. 

7.7.3. Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamise kontrollimine ning 

raamatupidamise korraldamine. 
7.7.4. Ühingu nimel lepingute sõlmimine. 

7.7.5. Ühingu sisemist tegevust reglementeerivate eeskirjade ja juhendite 
kinnitamine. 

7.7.6. Ühingu üldkoosoleku või volinike koosoleku kokkukutsumine. 

7.7.7. Muud seaduses, põhikirjas ja üldkoosoleku otsusega ettenähtud 
ülesanded. 

 
 
8. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine. 

 
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses 

sätestatud korras. 



8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt 
määratud isikud. 

8.3. Ühingu likvideerimisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete 
rahuldamist allesjäänud vara vastavalt otstarbekusele ja liikme panusele 

Ühingu liikmete vahel või antakse kinkena üle sarnase eesmärgiga 
mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele 
isikule. 

 
 


