Mittetulundusühingu Valgma Külaselts põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Valgma Külaselts (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel füüsiliste
isikute iseseisev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Valgma küla,
Paide vald.
1.2 Ühingu eesmärgiks on:
1.2.1 küla- ja seltsielu arendamine;
1.2.3 külaelanike huvide ja vajaduste eest seismine;
1.2.4 töötubade ning koolituste korraldamine;
1.2.5 ühistegevuse edendamine;
1.2.6 küla ürituste, samuti kultuuri- ja spordiürituste korraldamine.

II LIIKMETE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks taotleja peab
esitama kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.3 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.3.1 ei tasu ettenähtud tähtajaks määratud liikmemaksu;
2.3.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.3.3 kahjustab oma tegevusega ühingu huve ja eesmärke ning astub teise sarnaste
eesmärkidega ühingu liikmeks.
2.4 Ühingu liikmete väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult enne koosoleku toimumist ja tal on
õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme
väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 3/5 juhatuse liikmetest;
2.5 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.2 Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.2.2 olla valitud ühingu juhatuse, komisjonide või muude organite liikmeks.
3.3 Ühingu liikmel on kohustus:
3.3.1 järgida ühingu tegevuses osalemisel ühingu põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.3.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
3.3.3 tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka juhul, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel;
3.3.4 teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi,
kontaktandmed ning isikukoodi. Andmete muutumisel tuleb sellest teada anda hiljemalt 1
kuu jooksul;
3.4 liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele
panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt olid kõik ühingu liikmed.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed, kellel kõigil on üks hääl.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Kui ühingu liige ei saa
üldkoosolekust osa võtta, siis ta võib oma hääle edasi volitada teisele liikmele kirjaliku
volitusega. Volitatu peab esitama volituse enne hääletuste algust juhatusele ning see tuleb
ka kõigile avalikult teada anda. Ühingu liikmel võib olla mitu volitust.
3.3 Üldkoosoleku pädevuses on:
3.3.1 põhikirja muutmine;
3.3.2 eesmärgi muutmine;
3.3.3.juhatuse valimine;

3.3.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
3.3.5 ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
3.3.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
3.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, aastaaruande
kinnitamiseks või kui vähemalt 1/10 liikmetest seda kirjalikult põhjendades nõuavad.
3.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 10 päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra
või saadab igale ühingu liikmele 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku
teate.
3.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ühingu liikmete häälteenamust ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolekut.
3.8 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna kuulub viis liiget, kelle määrab
üldkoosolek. Kuna tegemist on pika ridakülaga, siis juhatuse liikmed valitakse erinevatest
küla piirkondadest, et kaitsta kõikide külaelanike huve.
3.9 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
4.2 Ühingu majandustegevus on suunatud ühingu ja selle liikmete tegevuse aga ka kogu küla
arendamiseks.
4.3 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.4 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.
4.5 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.

