
Mittetulundusühingu
Loominguline arengu ja vaba aja veetmise keskus

"Gagarin"

PÕHIKIRI

1.ÜLDSÄTTED. MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI, ASUKOHT, EESMÄRK JA 
MAJANDUSAASTA
1.1 Mittetulundusühingu nimeks on Mittetulundusühing Loominduline arengu ja vaba aja 
veetmise keskus ”Gagarin” (edaspidi ”Ühing”)
1.2 Ühingu asukoht on Narva linn ja aadress on Gerassimovi 6-102, Narva 20105
1.3 Ühing tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik. Ühing ei jaga oma vara ja tulu ega anna 
materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või 
kontrollorganite liikmele, ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või 
kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikute lähedastele. Ühing ei ole seotud ühegi konkreetse 
isikuga, erakonnaga, valimisliiduga või avaliku võimu institutsiooniga ning ei tegutse ühegi 
konkreetse isiku, erakonna, valimisliidu või avaliku võimu institutsiooni vastu ega toetuseks ning 
on oma ühiskondlikus tegevuses sõltumatu. 
1.4 Ühing on eraõiguslik, mittetulunduslik organisatsioon omades kõiki juriidilise isiku õigusi ja 
on loodud Ühingu vara valitsemiseks ja kasutamiseks avalikes huvides oma vara Ühingule 
annetanud isikute heaolu- ja turvatunde kindlustamise kaasaaitamiseks ja tegevuse toetamiseks 
ning arendamiseks alljärgnevatel eesmärkidel:
-Võimaluste loomine noorte vaba aja organiseerimiseks erinevate programmide 
ja projektide teostamise kaudu;
-Noorte ühiskonnastumise ja arengu toetamine;
-Osalemine Narva noorsootöö arendamises;
-Huvitöö organiseerimine;
-Täiskasvanute tööalase ning vabahariduskoolituste korraldamine;
-Elukestva õppe organiseerimine;
-Erinevate teenuste pakkumine tegevusala raames;
-Spordiürituste korraldamine ja toetamine;
-Tervislike eluviiside propageerimine;
-Rahvuslkultuuri arendamine;
-Teiste rahvakultuuridega tutvumine ja tolerantsuse arendamine ühiskonnas;
-Keskkonnateadlikkust tõstvate ja säästav tarbimist edendavete projektide läbiviimine ja 
ellurakendamine;
-Soodsa ettevõtluskeskkona kujundamine ja arendamine;
-Piirkonna avaliku ja kolmanda sektori ning äriühingute ja üksikisikute koostöö suunamine ja 
koordineerimine.
Eesmärgid vastavad  "Noorsootöö kontseptsioonile Eestis".
1.5 Ühingu eesmärkide saavutamiseks võib Ühing tegutseda tegevusaladel, mis ei ole vastuolus 
Eesti Vabariigi seadustega.
1.6 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse 
põhimõteteks on: 
-liikmete hääleõiguse võrdsus
-liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus
-liikmete ainult põhikirjast tulenvad välja astuda
-liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda
-vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu, mis ei ole liikmete vahel jaotatav
1.7 Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, 
iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.8 Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
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1.9 Ühing on asutatud määramata tähajaks.

2. LIIKMELISUS
2.1 Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlmitud isikud, kes võtsid vastu käesoleva 
põhikirja.
2.2 Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juuriidiline isik, kes vastab 
käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.
2.4 Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda. Kirjalik avaldus ühingust välja 
astumiseks tuleb esitada ühingu juhatusele etteteatamisajaga üks (1) kuu.
2.5 Liikmelisust ühingust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise 
korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
2.6 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
-korduvalt rikub ühingu põhikirja või kavhjustab ühingu tegevust olulisel määral
-on jätnud korduvalt täitmata juhatuse otsused
-on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema  
  vastuvõtmine ühinguliikmeks ei olnud õiguspärane.
2.7 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata ühingu üldkoosoleku 
seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.8 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ka käesoleva põhikirjaga.
3.2 Ühingu liikmel on õigus osa võtta üldkoosolekust:
-valida ja olla valitud ühingu juhtimis ja kontrollorganitesse
-saada teavet ühingu tegevuse kohta
-astuda ühingust välja
-kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi
3.3 Ühingu liige on kohustatud:
-jälgima ühingu põhikirja ja täitma hoolikalt, vastustundlikult ja tähtaegselt kõiki 
 põhikirjas sätestatud kohustusi ning ühingu juhtimisorganite otsuseid
-võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest ning tegema kõik endast sõltuva, et ellu viia ühingu 
eesmärke
-kasutama ühingule kuuluvat või ühingu valduses olevat ning ühingu liikmele 
  kasutamiseks antud vara (s.h. arvuteid, hooneid, ruume, jne.), sihtotstarbekalt ja  
  heaperemehelikult,säästlikult, tuleohutuse ja sanitaareeskirjade kohaselt
-tagaa ühingu liikmete poolt kasutatava vara säilimise ja korrasoleku
-hüvitama ühingule kõik ühingu liikme poolt ühingule tekitatud kahjud (s.h. vara 
  lõhkumine, rikkumine, hävimine, kaotsiminek, jms.)
-tasuma õigeaegselt sisseastumismaksu ühingusse sisseastumisel juhul, kui ühingu 
  juhtorganite poolt on mainitud maks kehtestatud
-õigeaegselt tasume sihtstarbelisi ja muid makseid ühingu juhtorganite poolt 
  kehtestatud suuruses ja tähtajal
-hoidma ühingu head mainet.

4. JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu 
liikmed, kui seaduses ei le sätestatud teisiti. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt kord 
aastas, hiljemalt 2. kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.
4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida 
ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. 
4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
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- põhikirja muutmine
- eesmärgi muutmine
- juhatuse liikmete määramine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti
- muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole  ette nähtud 
teisiti
- juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine 
ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 
pädevusse. 
4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 
4.5 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja 
korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad. 
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud 
mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet.
4.7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt 
hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

5. JUHATUS. 
5.1 Ühingut esindab ja selle igapäevast tegevust juhib 1- kuni 3-liikmeline juhatus, mille liikmed 
valitatakse ühingu liikmete hulgast üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat. Juhatuse 
liikmed peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
5.2 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes.
5.3 Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgas juhatuse esimehe, kes korraldab 
juhatuse tööd, juhatab üldkoosolekuid ja teostab tegevuse operatiivjuhtimist.
5.4 Juhatuse päevusse kuulub:
-ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine
-töötajate töölepinguga tööle võtmine ning töölepingute lõpetamine, volituste 
kindlaksmääramine. Ühingu jooksvat tegevust juhib juhatuse esimees
-juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on 
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele
-juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla 
samasisulisele dokumendile.
5.5 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või 
võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. 

6. TEADETE AVALIKUSTAMINE.
6.1 Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.
6.2 Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku 
otsusega.
6.3 Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või 
kohalike meediakanalite kaudu.

7. JÄRELVALVE.
7.1  Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle täitmiseks võib 
Üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
7.2 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi 
revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku 
teavet. 

8. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS.
8.1 Juhatus võib omandada Ühingu nimel vara ja seda kasutada ning käsutada Ühingu 
eesmärkide täitmiseks.
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8.2 Ühingu vara üle korraldab arvepidamist juhatus seaduses sätestatud korras, vastavalt 
Raamatupidamisseadusele. Ühingu majandusaasta algab esimesel (1) jaanuaril ja lõpeb 
kolmekümne esimesel (31) detsembril.
8.3 Ühingu vara tekib ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku 
omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.
8.4 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku 
isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimusel.
8.5 Ühingujuhtimise kulud peavad vastama põhikirjas sätestatud tegevusele. 

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE.
9.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja 1õpetamine toimub seaduses ja põhikirjas sätestatud 
korras.
9.2 Üldkoosolekul on õigus otsustada Ühingu 1õpetamine alljärgnevatel juhtudel 
- üldkoosoleku otsusega
- pankrotimenetluse alustamisel mittetulundusühingu vastu
- mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või  põhikirjas 
sätestatud suuruse
- üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed
-  muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel. 
9.3 Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud kui selle poolt hääletavad kõik 
üldkoosoleku liikmed.
9.4 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
9.5 Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele 
isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, mis on kantud 
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja 
vastavalt üldkoosoleku otsusele.

10. LÕPPSÄTTED
10.1 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
Ühingi põhikiri on vastuvõetud 01.novembril 2005.a. Narva linnas.
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