
Mittetulundusühingu LTK Viru-Nigula põhikiri 

1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1 Mittetulundusühing LTK Viru-Nigula (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev 

organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Lääne- Virumaa, Viru-Nigula vald, Viru-
Nigula küla,Maarja 8-1,44001 

1.2 Ühingu eesmärgiks on kultuuriliste, sportlike, hariduslike huvitegevuste ja koolituste 

pakkumine , mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 

1.2.1 Huviringid; 

1.2.2 Laagrid. 

1.2.3 Üritused 

1.2.4 Treeningud 

1.2.5 Võistlused 

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma 

ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja 

väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. 

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt 

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu; 

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. 

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid 

soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi 

teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega 

seotud isikutele. 

 



3. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD NING OTSUSTE 
VASTUVÕTMISE KORD  

3.1. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas  

3.2. Üldkoosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 2 nädalase kirjaliku või suulise 
etteteatamisajaga  

3.3. Kord aastas loetakse üldkoosolekul ette aastaaruanne ning koostatakse järgmise aasta 
tegevusplaan  

3.4. Üldkoosolek kinnitab ühingu vahendite kasutamise korra  

3.5. Üldkoosolek otsustab põhikirja muutmise, klubi jagunemise, ühinemise ja lõpetamise  

3.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest 

3.7. Ühingu juhatus valitakse neljaks aastaks ja sinna võib kuuluda minimaalselt kaks liiget 
ning maksimaalselt kolm liiget kelle määrab üldkoosolek. 

3.8 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle 

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste 

nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule 

juriidilise isikule. 

 

 


