
Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit põhikiri 

 

 

Mittetulundusühingu Tõrva Noorte Liit põhikiri on kinnitatud 22. september 2012 sõlmitud 

asutamislepinguga, muudetud 21. märts 2015 üldkoosolekul, 20. veebruar 2016 üldkoosolekul, 16. 

september 2017 erakorralisel üldkoosolekul ja 25. oktoober 2020 erakorralisel üldkoosolekul. 

 

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk 

 

1.1 Mittetulundusühingu ametlik nimi on Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit. 

1.2 Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit (edaspidi - Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud 

isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, 

isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. 

1.3 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Valgamaa, Tõrva vald. 

1.4. Ühingu eesmärgid on: 

1.4.1 tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid; 

1.4.2 rääkida kaasa Tõrva valda puudutavate otsuste tegemisel, tuues esile noorte seisukohad; 

1.4.3 arendada, toetada ning kaitsta noorte huve, soove ning omaalgatust; 

1.4.4 läbi viia kohalikke ning rahvusvahelisi projekte; 

1.4.5 eest vedada Tõrva vallas tegutsevat Tõrva Raadiot; 

1.4.6 anda välja stipendiume edukatele noortele. 

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

1.6 Ühing on asutatud 22. september 2012 Tõrvas. 

 

2. Ühingu liikmed 

 

2.1 Ühingu liikmed on eraisikud. 

2.2 Ühingu liikmeks võivad kuuluda kõik, kes tunnustavad ühingu põhikirja ja eesmärke. 

2.2.1 Ühingu liikmeks astumiseks on vaja esitada avaldus Ühingu juhatusele. 

2.3 Ühingu liikmel on õigus: 

2.3.1 valida ja osutuda valituks Ühingu juhtorganitesse; 

2.3.2 olla informeeritud Ühingu juhtorganite tööst; 

2.3.3 kasutada juhatuse nõusolekul Ühingu vara ja sümboolikat; 

2.3.4 saada võimalusel koolitusi; 

2.3.5 küsida Ühingu tegevuskavas ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamist; 

2.3.6 astuda välja Ühingust kirjaliku avalduse alusel. Kirjalik avaldus tuleb esitada juhatusele; 

2.3.7 algatada juhtorganite umbusaldamist kirjaliku avaldusel alusel, kui sellele kirjutab alla 

vähemalt 1/3 Ühingu liikmetest, umbusaldus läheb läbi, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul 

osalenud liikmetest. 

2.4 Ühingu liikmel on kohustus: 

2.4.1 järgida Ühingu põhikirja, kodukorda ja teisi liikmete jaoks kohustuslikke otsuseid; 

2.4.2 arendada Ühingu tegevust; 

2.4.3 osaleda Ühingu tegevuses ja üldkoosolekutel; 

2.4.4 täita talle antud ülesandeid; 

2.5 Liikme lahkumisavalduse rahuldab juhatus. 



2.6 Liikme väljaarvamine toimub, kui üldkoosolek rahuldab liikme vastu esitatud 

umbusaldusavalduse. 

2.7 Ühingu liikmeks olek lõpeb: 

2.7.1 liikme surma korral; 

2.7.2 liikme lahkudes omal soovil vastavalt 2.3.6. 

2.8 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega kui: 

2.8.1 Ühingu liikme tegevus ei ole kooskõlas ühingu põhikirjaliste eesmärkidega; 

2.8.2 Ühingu liige on puudunud põhjuseta kolmelt järjestikuliselt üldkoosolekult; 

2.9 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu üldkoosolek, teatades selle küsimuse arutelust 

väljaarvatavatele liikmetele vähemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel 

on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise 

otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole üldkoosoleku koosseisust. 

 

 

3. Üldkoosolek 

 

3.1 Ühingu kõrgemaiks organiks on üldkoosolek. 

3.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei 

ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. 

3.3 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kahe nädalase etteteatamisega 

vähemalt üks kord aastas, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja pakutava päevakorra. 

3.4 Üldkoosoleku pädevus: 

3.4.1 põhikirja muutmine; 

3.4.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

3.4.3 majandusaasta aruande kinnitamine; 

3.4.4 liikmete väljaarvamise otsustamine; 

3.4.5 mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 

3.4.6 tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 

3.4.7 kinnitab liikmemaksu suuruse; 

3.4.8 nimetab ja kutsub tagasi Tõrva Raadio nõukogu liikmed ja esimehe; 

3.4.9 kinnitab stipendiumite väljaandamise korra; 

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

pädevusse. 

3.5 Üldkoosoleku otsused langetatakse avalikult ja lihthäälteenamusega. Kõik isikuvalimised on 

salajased. 

3.6 Üldkoosolek on pädev, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest. 

3.7 Juhul, kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 3.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid 

vastu võtma, kutsub juhatus nelja nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku, mille päevakorras võib 

teha muudatusi. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul 

osalevate liikmete arvust. 

3.8 Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatus või 1/10 Ühingu liikmetest. 

3.8.1 Erakorraline üldkoosolek ei tohi olla kokku kutsutud vähem kui seitsme päevase 

etteteatamise ajaga. 

3.9 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 liikmete toetus. 

 

 



 

4. Juhatus 

 

4.1 Juhatus koosneb vähemalt ühest liikmest, mille valib üldkoosolek kaheks kalendriaastaks. 

Juhatusse võib kandidaate esitada iga Ühingu liige. 

4.2 Juhatuse pädevus ja ülesanded: 

4.2.1 koordineerib Ühingu tööd jooksvalt; 

4.2.2 kutsub kokku üldkoosoleku; 

4.2.3 töötab välja Ühingu tegevuskava ja eelarve ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks; 

4.2.4 peab arvestust oma liikmete üle; 

4.2.5 vastutab eelarve täitmise eest; 

4.2.6 koordineerib meediasuhtlust; 

4.2.7 esindab organisatsiooni; 

4.2.8 hoolitseb Ühingu sisese informatsiooni liikumise eest; 

4.2.9 annab aru üldkoosolekule oma tegevusest; 

4.2.10 haldab Ühingu kodulehte; 

4.2.11 kinnitab otsustega projektijuhid; 

4.2.12 kinnitab Ühingu delegaadid erinevatesse institutsioonidesse ja üritustele; 

4.2.13 esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande kinnitamiseks; 

4.2.14 esitab üldkoosolekule eelneva aasta tegevusaruande;  

4.2.15 kinnitab ja vabastab ametist Ühingu töötajaid; 

4.2.16 võtab vastu uued liikmed avalduste alusel. 

4.3 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. 

4.4 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

 

5. Ühingu majandustegevus ja vara 

 

5.1. Ühingul on õigus omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, 

iseseisev bilanss, pangaarve. 

5.2. Ühingul on õigus sõlmida lepinguid ja teha koostööd teiste füüsiliste ning juriidiliste isikutega. 

Ühingul on õigus astuda teiste organisatsioonide liikmeks üldkoosoleku otsusega. 

5.3. Ühingul on õigus asutada iseseisvaid juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses. 

5.4. Ühingu sissetulekud moodustuvad: 

5.4.1. liikmemaksudest; 

5.4.2. toetustest, annetustest ja muudest laekumistest; 

5.4.3. oma põhikirjalistest eesmärkidest tulenevast tegevusest ja ühingu vara kasutamisest 

saadavast tulust; 

5.4.4. muudest eraldistest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

5.5. Ühingule võib kuuluda igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks ja mille omamine ei ole seadusega vastuolus. 

5.6. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga 

 

 

 

 

 



6. Tõrva Raadio nõukogu 

 

6.1 Üldkoosoleku otsusel moodustatakse Tõrva Raadio (edaspidi: raadio) nõukogu, mille liikmete 

volitused kestavad üldkoosoleku otsusega seni kuni üldkoosolek neid tagasi kutsub või kuni liikme 

tagasi astumiseni nõukogust. 

6.1.1 Nõukogu liikme tagasi astumiseks tuleb liikmel esitada nõukogu esimehele avaldus. Esimehe 

tagasi astumise soovi korral tuleb esitada avaldus Ühingu juhatusele. 

6.2 Raadio nõukogu pädevus: 

6.2.1 määrata raadio peatoimetaja; 

6.2.2 kinnitada raadio eelarve kooskõlastatult Ühingu juhatusega; 

6.2.3 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio toimetuse struktuur ja liikmed; 

6.2.4 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio programm ja selle kestvus. 

6.3 Nõukogu esimees määratakse üldkoosoleku otsusega.  

6.3.1 Nõukogu esimees juhib nõukogu tööd. 

6.4 Nõukogul on õigus kehtestada oma toimimiseks kodukord, kooskõlastades selle eelnevalt 

juhatusega. 

 

7. Lõppsätted 

 

7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

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

7.3 Ühingu likvideerimise korral kantakse vara üle üldkoosoleku otsusega tulumaksusoodustusega 

ühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele 

isikule. 

 


