
MTÜ VILJANDI UISUTAJAD PÕHIKIRI 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Viljandi Uisutajad (edaspidi MTÜ või ühing). 

1.2. MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pangakontod ja sümboolika. 

1.3. MTÜ majandustegevuse kaudu saadud tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks. 

1.4. MTÜ asukohaks on Viljandi linn. 

 

II EESMÄRK 

MTÜ tegevuse eesmärgiks on: 

2.1. uisutamise – iluuisutamise, hoki ja harrastusuisutamise propageerimine; 

2.2. uisutamiseks vajalike tingimuste loomine Viljandi linnas nii selle ala sportlastele kui 

harrastajatele; 

2.3. uisutamisega seotud ürituste korraldamine Viljandi linnas. 

 

Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ: 

2.4. korraldab uisuharrastuse toetamiseks varaliste annetuste ja eraldiste vastuvõtmist, 

sponsor- ja reklaamlepingute sõlmimist; 

2.5. teeb tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva varaga; 

2.6. organiseerib vajalike trükiste või muude infokandjate väljaandmist, kirjastab 

õppemetoodilisi materjale; 

2.7. korraldab spordiürituste, seminaride, õppepäevade, näituste, presentatsioonide ja 

heategevuslike loteriide ja muude ürituste läbiviimist; 

2.8. kasutab saadud rahalisi ja mitterahalisi vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks 

algatatud projektide  ja tegevuste elluviimiseks; 

2.9. annab välja stipendiume ja abirahasid vastavalt kehtestatud tingimustele ja korrale. 

 

III MTÜ LIIKMED 

3.1. MTÜ liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad arendada MTÜ 

eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes täidavad käesolevat põhikirja. 



3.2. MTÜ liikmeks võtab vastu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. 

3.3. MTÜ liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. 

3.4. MTÜ liikmetel on õigus: 

 1) osaleda MTÜ tegevuses selle selle eesmärkide saavutamiseks; 

2) osaleda üldkoosoleku töös ning valida ja olla valitud MTÜ juht- ja 

kontrollorganitesse; 

3) MTÜ-st välja astuda ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. 

 

3.5. MTÜ liikmed on kohustatud: 

1) järgima MTÜ põhikirja ning üldkoosoleku ja teiste MTÜ organite poolt oma 

pädevuse piires kehtestatud akte; 

 2) arendama uisutamise alast tegevust kooskõlas MTÜ eesmärkidega; 

 3) hoidma ja otstarbekalt kasutama MTÜ vara. 

 

3.6. Kui MTÜ liige süstemaatiliselt rikub MTÜ põhikirja, üldkoosoleku või teiste organite 

poolt oma pädevuses kehtestatud akte, võidakse ta juhatuse otsusega liikmeskonnast välja 

arvata. 

3.7. MTÜ-l võivad olla toetajad. Toetajateks võivad olla juriidiline või füüsiline isik, kes 

soovib materiaalselt või muul viisil kaasa aidata MTÜ tegevusele. MTÜ ja toetajate vahelised 

suhted fikseeritakse koostöölepingutega, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja 

kohustused. 

 

IV MTÜ JUHTIMINE 

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis võtab vastu otsuseid 

kõikides MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud MTÜ juhatuse 

pädevusse. 

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

 1) põhikirja muutmine ja täiendamine; 

 2) eesmärgi muutmine; 

 3) juhatuse poolt esitatud tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine; 

 4) juhatuse liikmete ja vajadusel revidendi valimine; 



 5) ühingu liikmete liikmemaksu suuruste kinnitamine; 

 6) tegevuse lõpetamise otsustamine. 

 

4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine. 

1) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord 

aastas. 

2) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses ja põhikirjaga ettenähtud 

juhtudel ja korras, samuti siis, kui MTÜ huvid seda nõuavad. 

3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära 

näidates vähemalt 1/10 liikmetest. 

4) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama kirjalikult vähemalt 

10 päeva, näidates kutses ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorrapunktid. 

5) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada MTÜ liige või tema esindaja, kellele on 

antud kirjalik volikiri. Esindaja võib olla ainult teine MTÜ liige. 

 

4.4. Üldkoosoleku läbiviimine. 

1) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb vähemalt 1/4 MTÜ 

liikmetest või volitatud esindajatest. 

2) Kui üldkoosolek ei ole kvooriminõuete mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 

võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku sama 

päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata 

üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui 

üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. 

3) Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole 

üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul 

osalevad või on esindatud kõik liikmed. 

4) Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku 

kokkukutsumisel teatavaks tehtud. 

5) Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu 

võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik MTÜ liikmed. 

 

 



4.5. Üldkoosoleku otsus. 

1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 

osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest. 

2) MTÜ tegevuse eesmärgi muutmise otsustamiseks on vajalik kõigi MTÜ liikmete 

nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud 

kirjalikult. 

3) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on 

esindatud 2/3 liikmetest. 

4) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

poolt hääletavad kirjalikult kõik MTÜ liikmed. 

 5) Igal MTÜ liikmel ja volitatud isikul on üks hääl. 

 

4.6. Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingut selle igapäevases tegevuses. 

Juhatuses on üks kuni viis liiget. 

4.7. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks. 

4.8. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. 

4.9. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja 

otsuse poolt on üle poole juhatuse liikmetest.  

4.10. Juhatus peab oma liikmete nimekirja, millesse kantakse ühingu liikme ees- ja 

perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht ning sidevahendid. 

 

V VARA JA ARUANDLUS 

5.1. MTÜ vara moodustub: 

 1) liikmemaksudest; 

 2) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest; 

 3) sihtkapitalide, sihtasutuste ja erinevate fondide toetustest; 

4) põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavate ürituste tulust, sponsor- ja 

reklaamlepingutest ning muudest laekumistest. 

 

5.2. MTÜ vara kuulub MTÜ-le ning seda kasutatakse ja käsutatakse põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks, vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. 



5.3. MTÜ võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata jne) oma liikmetele 

ja samamoodi MTÜ liige MTÜ-le lepingulistel alustel. 

5.4. MTÜ vastutab oma varaliste kohtustuste eest talle kuuluva varaga. 

5.5. MTÜ majandusaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil. 

5.6. Juhatus korraldab raamatupidamist ja aruandlust vastavalt raamatupidamise seadustele. 

 

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 

6.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

6.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 

üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja 

usuliste ühenduste nimekirja kantud või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

MTÜ Viljandi Uisutajad põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul 27.09.2015. Muudetud 

põhikiri on vastu võetud liikmete üldkoosolekul 25.09.2016. 

 

Timo Tints (digiallkirjastatud) 

Meelis Härm (digiallkirjastatud) 

Eve Naanuri (digiallkirjastatud) 


