
MTU Vabatahtlik Koroonaabi
POHIKIRI

t. Ur,osArrBo
1.1. MTU Vabatahtlik Koroonaabi (edaspidi nimetatud iihing) on m?iiiramata ajaks asutatud

isikute vabatahtlik iihendus, mille eesmiirgiks on osutada vabatahtlikku abi kriisiolukorra
leevendamiseks seoses COVID- l9 pandeemiaga.

1.2. Uhingu asukoht on Viimsivald, Harju maakond, Eesti Vabariik.
1.3. Uhingu tulusid v6ib kasutada tiksnes p6hikirjaliste eesm6rkide saavutamiseks.

1.4. Uhingu majandusaasta algab 1 . jaanuarilja l6peb 31. detsembril.
1.5. Uning juhindub oma tegevuses kdesolevast pdhikirjast ja pdhikirjas reguleerimata

ktisimustes mittetulundusiihingute seadusest.

2, UTTTNcU EESMARGID JA TEGEVUS
2.1. Uhingu tegevuse peamiseks eesmiirgiks on osutada vabatahtlikku abi kiisiolukorra

leevendamiseks seoses COVID-l 9 pandeemiaga.

2.2. Uhingu eesmiirk on anda telefonivestluse teel abi tileriigilises digiregistratuuris
vaktsineerimise aja broneerimiseks.

2.3. Vajadusel kdikide teiste iilesannete tiiitmine, lEihtudes iihingu pdhikirjalistest eesmiirkidest.

3. UrrrNcu LIIKMED
3.1. Uhingu liikmeks vastuv6tmist v6ib taotleda iga juriidiline/fiiiisiline isik, kes soovib aidata

kaasa Uhingu eesmiirkide saavutamisele (st osutada vabatahtlikku abi kriisiolukorra
leevendamiseks seoses COVID-19 pandeemiaga).

3.2. Uhingu liige annab telefonivestluse teel abi iileriigilises digiregistratuuris vaktsineerimise aja

broneerimiseks.

3.3. Uhingu liikmed valib ja mii2irab iihingu juhatus kahe niidala jooksul alates kandidatuuri
esitamisest.

3.4. Uhingu liige kohustub taitma iihingu pdhikirja.
3.5. Uhingu liige kohustub sdlmima liikmelepingu.

3.6. Uhingu liikmel ei ole 6igus iihingu varale.

3,7. Liikmeleping kehtib kuni tihingu eesmiirkide tiiitumiseni vdi liikme liikmelepingu
l6petamiseni.

'N.w*'W



3.8. Uhingust viiljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Uhingu juhatus kustutab

i.ihingust viiljaastunu liikmete nimekirjast esimesel juhatuse koosolekul p[rast k6igi i.ihingu

ees olevate kohustuste tAitmist v6i piirast iildkoosoleku vastavat otsust.

3.9. Liikme vdib i.ihingust viilja arvata iihingu juhatuse otsusega, kui liige:

3.9.1. ei t[ida iihingu p6hikirja siitteid;

3. 9.2. rikub I iikmelepin gus siitestatud konfi dentsiaal suskohustust;

3 .9. 3. on i.ihingut moraal selt v6i materi aal selt oluliselt kahj ustanud ;

3.9.4.jatab korduvalt tditmata i.ihingu juhtorganite v6i -isikute poolt oma piidevuse piires antud

korraldused.

3.10. Uhingu liikmetel on 6igus:

3.10.1 . osaleda tihingu tegevuses selle pdhieesmiirgi ja iilesannete tiiitmisel;

3 .l 0.2. esitada uusi i.ihin gu I i i kmekandidaate ;

3. I 0.3. lahkuda iihingu liikmeskonnast.

3.11. Uhingu liige on kohustatud:

3.11.1 . jdrgima i.ihingu tegevuses osalemisel pdhikirja ja iihingu organite otsuseid ja juhtorganite

ja -isikute poolt oma piidevuse piires antud korraldusi ning muid iihingusiseseid reegleid;

3.11.2. hoidmaja kaitsma iihingu mainet;

3.1 1.3. kasutama heaperemehelikult ning siiiistlikult tihingu vara;

3.11.4. mitte kahjustama iihingu huve ja mainet;

3.I 1.5. vdtma osa iihingu tegevusest j a aitamakaasa iihingu pdhikirjaliste eesmtirkide ja i.ilesannete

tiiitmisele.

3.11 .6. seisma tihingu pdhikirjaliste eesmiirkide eest.

4. UTTTNcU JUHTIMINE
4.1. Uhingu k6rgeimaks juhtorganiks on i.ihingu liikmete iildkoosolek.

4.2. Uhingu liikmete tildkoosoleku kutsub kokku juhatus viihemalt tiks kord kalendriaasta

jooksul, samuti siis, kui iihingu huvid seda nduavad.

4.3. Juhatus on kohustatud iildkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui vastava kirjaliku n6ude koos

pdhjendusega on esitanud viihemalt 1/10 iihingu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu

i.ildkoosolekut kokku liikmete poolt esitatud ndude alusel, vdivad taotlejad iildkoosoleku ise

kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.4. Juhatus peab i.ihingu liikmetele tildkoosoleku toimumisest v[hemalt seitse (7) piieva ette

teatama, teatades koosoleku liibiviimise aja, koha ning piievakorra projekti.
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4.5. Uldkoosolek vdib vastu vdtta otsuseid, kui i.ildkoosolekul osaleb v6i on esindatud tile poole

iihingu li ikmetest j a asutaj alii ge.

4.6. Uldkoosoleku otsus on vastu vdetud, kui selle poolt hiiiiletab iile poole koosolekul osalenud

iihingu liikmetest ja asutajalii ge.

4.7. Uhingu asutajaliikmeteks on need i.ihingu liikmed, kes olid i.ihtlasi iihingu asutajateks.

4.8. Juhul kui tildkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune,mddrabjuhatus uue i.ildkoosoleku

liibiviimise aja. Uus iildkoosolek tuleb liibi viia i.ihe (1) kuu jooksul sama p?ievakorraga.

Uuesti kokkukutsutud iildkoosolek loetakse otsustusvdimeliseks, kui iildkoosolekul osaleb

vdi on esindatud viihemalt kaks iihingu liiget, sealhulgas viihemalt i.iks asutajaliige.

4.9. Uldkoosolekul vdib otsustada k6iki tihingu tegevusse puutuvaid ki.isimusi, kusjuures

i.ildkoosoleku ainupldevusse kuulub :

4.9.1. p6hikirja muutmine;

4.9.2. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.9.3. vajadusel revisjoni v6i audiitorkontrolli mSiiramine ja tulemuste kinnitamine;

4.9.4. juhatuse liikmete ja laekuri valimine ning tagasikutsumine;

4.9.5. juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu

kinnitamine;

4.9.6. iihingu i gapiievasest tegevusest viilj uvate tehingute otsustamine;

4.9.7. juhatuse v6i muu organi liikmega tehingu tegemise v6i tema vastu n6ude esitamise

otsustamine ja selles tehingus vdi ndudes iihingu esindaja miiiiramine;

4.9.8. iihingu iimberkujundamise v6i ldpetamise otsustamine.

4.10. Uldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.

4.11. Uhingu tegevust juhib i.ihe kuni kolme (1-3) liikmeline juhatus, kes valitakse tildkoosoleku

poolt tzihtajaliselt kuni viieks aastaks.

4.12. Juhatuse liikmete valimisel osutuvad valituks enam hiiiili kogunud kandidaadid.

4.13. Juhatus juhib i.ihingu tegevust ning otsustab k6ik i.ihingu igapiievasesse tegevusse puutuvad

ktisimused.

4.14. Juhatus vdib vastu vdtta otsuseid, kui vastavaljuhatuse koosolekul osaleb tile poole juhatuse

liikmetest. Juhatuse otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hiiiiletab iile poole juhatuse

koosolekul osalenud j uhatuse liikmetest.

4.15. Juhatuse igal liikmel on 6igus esindada iihingut k6ikide tehingute tegemisel.
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s. tinrNcu vARA
5.1. Uhingu vara moodustub:

5. 1. 1. toetustest, abirahadest ja stipendiumidest;

5. I .2. muudest laekumistest.

5.2. Utring v6ib oma vara kasutada tiksnes p6hikirjalistel eesmiirkidel.

6. tinrucu r,OprravrrNp
6.1. Utring ldpetatakse iildkoosoleku otsusega, kui tihingu eesmiirgid on saavutatud v6i ei ole

enam saavutatavad vdi muudel seadusega etteniihtud alustel.

6.2. Uhingu ldpetamisel toimub selle likvideerimine seaduses etteniihtud korras.

6.3. Uhingu likvideerijateks on juhatuse liige.
6.4. P[rast v6lausaldajate nduete rahuldamist allesjiiiinud vara antakse iile samalaadsete

eesmiirkidega mittetulundusiihingule vdi sihtasutusele, avalik-6iguslikule juriidilisele

isikule, riigi I e vdi kohal ikule omavalitsusiiksusele.

Uhingu pdhikiri on kinnitatu d 06.04.2021.a

Asutajad:
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