
MITTETULUNDUSUHING 

KODUKANT JARVAMAA 

POHIKIRI 

I ULDSATTED 

1. Mittetulundusuhing KODUKANT JARVAMAA, edaspidi nimetatud Uhendus, on vabatahtlikkuse 

alusel loodud Jarvamaa kulaliikumist uhendav organisatsioon, kes tegutseb avalikes huvides ja on 

asutatud 17. oktoobril 1996. a. 

2. Uhenduse asukoht on Paide vald, Jarvamaa 

3. Uhenduse pohieesmargiks on: 

3.1. tahtsustada kulaelu kui eesti rahva, tema kultuuri ja traditsioonide jarjepidevuse kandjat; 

3.2. toetada kohaliku arengu protsesse Jarvamaa kulades. 

4. Nimetatud eesmarkide saavutamiseks uhendus: 

4.1. korraldab teabelevi; 

4.2. koordineerib liikmetevahelist suhtlemist ja koostood; 

4.3. korraldab kasumit mittetaotleval viisil kulade ja kulaliikumise arengut soodustavaid infopaevi, 

koolitusi ja teisi oppeuritusi; 

4.4. arendab koostood teiste maakondade ja riikide kulaliikumise organisatsioonidega; 

4.5. teeb vastavatele organisatsioonidele ja asutustele kulaliikumise arendamise vajadustest 

lahtuvaid ettepanekuid ja algatusi; 

4.6. algatab ja teostab maaelu- ning kulakultuuri arengu teemalisi projekte voi osaleb neis. 

5. Oma tegevuses juhindub uhendus Eesti Vabariigi oigusaktidest, mittetulundusuhingute 

seadusest ja kaesolevast pohikirjast. 

II UHENDUSE LIIKMED, NENDE OIGUSED JA KOHUSTUSED 

6. Uhendus on avatud organisatsioon. Tema liikmeteks on: 

6.1. kulade ja teiste maa-asulate elanikud; 

6.2. kulade ja teiste maa-asulate juriidilised isikud. 

7. Uhenduse liikmeks votmise, liikmest valjaarvamise ning valjaastumise otsustab juhatus. 

Liikmeks votmise ja liikmest valjaastumise aluseks on kirjalik avaldus. 

8. Uhenduse liikme oigused: 

8.1. votta osa uhenduse tegevusest; 

8.2. valida ja olla valitud koigisse uhenduse tegevusega seotud organitesse; 

8.3. saada informatsiooni uhenduse ja tema valitavate organite toost. 

9. Uhenduse liikme kohustused: 

9.1. jargida uhenduse pohikirja; 

9.2. osaleda uhenduse tegevuses; 

9.3. oigeaegselt teostada koik arveldused uhenduse ja tema liikmetega; tasuda liikmemaksu; 

liikmemaksu mittetasumisel 2 jarjestikuse aasta jooksul arvatakse ta liikmeskonnast valja; 

9.4. jargida kehtestatud eeskirju Uhenduse vara kasutamise kohta; 

9.5. taita solmitud kokkuleppeid. 

Ill UHENDUSE JUHTIMINE 

10. Uhenduse korgeimaks organiks on liikmete uldkoosolek. 

11. Uldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

11.1. hiljemalt viie kuu jooksul parast aruandeaasta loppu; 

11.2. juhul, kui seda nouab kirjalikult ja pohjust ara naidates vahemalt 1/10 mittetulundusuhingu 

liikmetest. 

12. Kutsed koosolekule saadab juhatus kirjalikult posti teel voi e-postiga koigile uhenduse 

liikmetele vahemalt 14 paeva enne koosoleku labiviimise kuupaeva. 

13. Uldkoosolekul on oigus otsustada koiki uhenduse tegevust puudutavaid kusimusi. Tema 

ainupadevusse kuulub: 

13.1. uhenduse pohikirja muutmine, uue pohikirja kinnitamine; 

13.2. aastaaruande ja revisjoniaruande kinnitamine; 

13.3. juhatuse ning revidendi valimine ja likvideerimiskomisjoni maaramine; 

13.4. uhenduse kauaaegsele ja teenekale liikmele auliikme nimetuse omistamine; 

13.5. liikmelisusega seotud vaidluste lahendamine; 

13.6. juhatuse liikmele tasu maksmise otsustamine; 



13.7. uhenduse sissetulekuallikate kindlaks maaramine ja kasutamise kord; 

13.8. uhenduse uhinemise voi jagunemise ja lopetamise otsustamine. 

14. Uhenduse liikmed, kelle suhtes peab uldkoosolek tegema otsuseid, ei saa haaletada sellise 

otsuse tegemisel. 

15. Haaletamise protseduur otsustatakse igal uldkoosolekul eraldi. 

16. Uldkoosoleku kvoorumi moodustavad kohaletulnud liikmed. 

17. Otsused voetakse vastu, kui poolt haaletab 51% koosolekust osavotjatest. Pohikirja muutmise 

otsus on vastu voetud, kui selle poolt on haaletanud ule 2/3 uldkoosolekul osalenud liikmetest voi 

nende esindajatest. Pohikirjas ettenahtud mittetulundusuhingu eesmargi muutmiseks on vajalik 

vahemalt 9/10 liikmete nousolek, muutmist otsustanud uldkoosolekul mitteosalenud liikme 

nousolek peab olema esitatud kirjalikult. 

18. Uldkoosoleku kaik ja vastuvoetud otsused protokollitakse. Protokolli koostab selleks valitud 

isik. Protokolli oigsust kinnitavad oma allkirjaga koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekute 

kasikirjalised protokollid sailitatakse koos koosoleku muude materjalidega. 

19. Uhendust juhib ja esindab juhatus, kes valitakse uldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks. 

20. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 5 ja maksimaalne 7. 

21. Juhatuse too: 

21.1. Juhatuse tood juhib esimees, kes valitakse juhatuse poolt. 

21.2. Iga juhatuse liikme oigused, kohustused ja vastutus satestatakse vajadusel juhatuse liikme 

kirjalikus lepingus. 

22. Juhatuse ulesanneteks on: 

22.1. uhenduse liikmete arvestus ning asjaajamise, raamatupidamisarvestuse ja aruandluse 

korraldamine; 

22.2. lepingute solmimine: lepingute solmimisel, millega kaasneb rahaline tehing, annavad allkirja 

kaks juhatuse liiget. 

22.3. projektide kirjutamisele ja elluviimisele kaasaaitamine; 

22.4. uldkoosolekute otsuste elluviimise korraldamine. 

23. Juhatuse koosolekud viiakse labi juhatuse esimehe kutsel vastavalt vajadusele voi vahemalt 

uks kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvoimeline, kui koos on peale esimehe veel 

pooled juhatuse liikmed. Juhatuse otsused voetakse vastu poolthaalte enamusega ja 

vormistatakse kirjalikult. Juhatuse koosolekuid voib pidada telefoni ja e-posti teel ning sellisel juhul 

juhatuse esimees koondab koik meilid protokolliks. Juhatuse otsusega vordsustatakse e-kirjaliku 

haaletamise teel konsensuslikult langetatud otsus. Juhatuse koosolekutel koostatud kasikirjalised 

protokollid sailitatakse eraldi kaustas aruandeperioodi jooksul. 

24. Juhatuse esimees esindab uhendust uksinda, vajadusel voib juhatuse esimees anda 

esindusoiguse monele teisele juhatuse liikmele. 

25. Revident valitakse uldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks. 

25.1. Revidendil on oigus viibida juhatuse koosolekutel ja saada enda valdusesse jooksvalt 

juhatuse otsused. 

25.2. Revidendil on oigus nouda juhatuselt aruande koostamiseks abi ning kirjalikke ja suulisi 

seletusi. 

25.3. Revidendi poolt noutavad dokumendid esitab juhatus talle hiljemalt 10 kalendripaeva jooksul 

arvates ettepaneku saamisest. 

25.4. Revident vormistab aruande kirjalikult, allkirjastab selle ja esitab vahemalt 7 kalendripaeva 

enne uldkoosolekut tutvumiseks juhatusele. 

26. Revident kontrollib uhenduse pohikirja taitmist, lepinguid, finantsmajanduslikku tegevust ja 

esitab aruande uldkoosolekule. 

IV UHENDUSE VAHENDID, NENDE MOODUSTAMINE JA KASUTAMINE 

27. Sisseastumis-ja liikmemaksu suuruse maarab uldkoosolek oma otsusega. 

28. Vara ja rahalised vahendid moodustuvad: 

28.1. projektituludest ja muudest laekumistest; 

28.2. toetustest ja annetustest; 

28.3. sisseastumis-ja liikmemaksudest. 

29. Uhendus ei vastuta uhenduse liikmete kohustuste eest. Uhendus vastutab oma kohustuste 

eest kogu talle kuuluva varaga. 

30. Uhenduse lopetamisel antakse parast volausaldajate nouete rahuldamist allesjaanud vara ule 



tulumaksusoodustusega uhenduste nimekirja kantud mittetulundusuhingule voi sihtasutusele voi 

avalik-oiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile voi kohalikule omavalitsusele . 

31. Majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lopeb 31. detsembril. 

V UHENDUSE LOPETAMINE 

32. Qhendus on asutatud tahtajatult. Uhendus lopetatakse : 
32.1. uldkoosoleku otsusega; 

32.2. oigusaktidega ettenahtud muudel juhtudel 

Pohikiri on muudetudja kinnitatud 28. aprillil 2011. a 


