
MITTETULUNDUSÜHING Peace Action Community Estonia MTÜ MTÜ PÕHIKIRI                                                           

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing Peace Action Community Estonia MTÜ on koolitusvaldkonnas tegutsevate 

inimeste ühendus.  

1.2 Peace Action Community Estonia MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, 10412, Harju maakond, 

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi 60a/3.  

1.3 Peace Action Community Estonia MTÜ tegutseb käesoleva põhikirja alusel ning juhindub oma 

tegevuses Eesti 

Vabariigi seadustest, kehtivatest õigusaktidest ja rahvusvahelistest lepingutest 

1.4 Peace Action Community Estonia MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on õigus:  

 1.4.1 omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, omada iseseisvat bilanssi, 

pangaarvet, oma nimega pitsatit ja sümboolikat; 

 1.4.2 omada kogu tegevuseks vajalikke käibe- ja põhivahendeid, võtta tööle ja vabastada 

töölt palgalisi töötajaid;  

 1.4.3 teha oma eesmärkide saavutamiseks koostööd välismaa firmadega, organisatsioonide-

ga ja eraisikutega ning ühineda rahvusvaheliste organisatsioonidega.  

1.5 Peace Action Community Estonia MTÜ põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu 

saamine ja selle jaotamine oma 

liikmete vahel. 

1.6 Peace Action Community Estonia MTÜ vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. 

Peace Action Community Estonia MTÜ liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma osamak-

su piires.  

1.7 Peace Action Community Estonia MTÜ finantsaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

1.8 Peace Action Community Estonia MTÜ on asutatud määramata tähtajaks.  

2. TEGEVUSE EESMÄRGID 

2.1 Peace Action Community Estonia MTÜ tegevuse põhieesmärkideks on:  

 2.1.1 koolitus- ja haridustegevus 

 2.1.2 kultuurikorraldus ja -edendamine 

 2.1.3 projektijuhtimine 

 2.1.4 laste- ja noorteürituste korraldamine 



2.2 Põhieesmärkidest lähtuvalt Peace Action Community Estonia MTÜ: 

 2.2.1 korraldab täienduskoolitusi ja huviringe 

  2.2.2 korraldab sündmusi ja festivale, laste- ja noorteüritusi 

 2.2.3 osutab projektijuhtimise teenuseid nimetatud valdkondades 

2.3 Vastavalt tegevusvaldkonadele võivad Peace Action Community Estonia MTÜ-l olla osakon-

nad. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.  

3. LIIKMELISUS 

3.1 Peace Action Community Estonia MTÜ asutajaliikmeks on asutamislepingu sõlminud isikud.  

3.2 Peace Action Community Estonia MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes 

vastab käesoleva põhikirja nõuetele.  

3.3 Peace Action Community Estonia MTÜ liikmeks vastuvõtmine toimub isikliku avalduse alusel. 

Liikmeks vastuvõtmise otsustab mittetulundusühingu juhatus. Samuti korraldab juhatus liikmete 

arvestust.  

3.4 Peace Action Community Estonia MTÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse 

määrab liikmete üldkoosolek.  

3.5 Liikmel on õigus avalduse alusel Peace Action Community Estonia MTÜ-st välja astuda. Väl-

jaastumine toimub ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega vähe-

malt kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.  

3.6 Liige võidakse Peace Action Community Estonia MTÜ-st välja arvata, kui ta:  

 3.6.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;  

 3.6.2 korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral 

 3.6.3 oma tegevusega kahjustab ühingu head nime.  

3.7 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei 

ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise 

korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.  

3.8 Peace Action Community Estonia MTÜ otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses 

ettenähtud korras.  

3.9 Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.  

3.10 Peace Action Community Estonia MTÜ liikme õigused ja kohustused on sätestatud seaduses ja 

käesolevas põhikirjas. 

3.11 Peace Action Community Estonia MTÜ liikmel on õigus:  



 3.11.1 osa võtta üldkoosolekust; 

 3.11.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis-, nõuandvaisse. ja kontrollorganitesse; 

 3.11.3 saada teavet Peace Action Community Estonia MTÜ tegevuse kohta; 

 3.11.4 astuda Peace Action Community Estonia MTÜ-st välja; 

 3.11.5 kasutada muid põhikirjas ettenähtuid õigusi. 

3.12 Peace Action Community Estonia MTÜ liige on kohustatud: 

 3.12.1 täitma põhikirja nõudeid ja Peace Action Community Estonia MTÜ juhtorganite 

seaduspäraseid otsuseid;  

 3.12.2 õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja  tähtajal 

4. JUHTIMINE 

4.1 Peace Action Community Estonia MTÜ kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek.  

4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Peace Action Community Estonia MTÜ juhtimise 

küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.  

4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  

 4.3.1 põhikirja muutmine;  

 4.3.2 eesmärgi muutmine; 

 4.3.3 majandusaasta aruande kinnitamine; 

 4.3.4 nõuandvate- ja kontrollorganite liikmete valimine; 

 4.3.5 järelvalve teostamine juhatuse ja nõunike tegevuse üle. Selle täitmiseks võib  

üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli; 

 4.3.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste 

organite pädevusse.  

4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:  

 4.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;  

 4.4.2 kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest;  

 4.4.3 muude juhtudel, kui Peace Action Community Estonia MTÜ huvid seda nõuavad. 



4.5 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku p.4.4 nimetatud asjaoludel, võivad taotlejad üld-

koosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.  

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud 

Peace Action Community Estonia MTÜ liikmetest või esindajatest, kui seaduses ei ole ette nähtud 

suurema häälteenamuse nõuet.  

4.7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääle-

tavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed; 

4.8 Peace Action Community Estonia MTÜ põhikirja ja tegevuse eesmärgi muutmiseks ning tege-

vuse lõpetamiseks on vajalik kõigi Peace Action Community Estonia MTÜ liikmete nõusolek. 

4.9 Peace Action Community Estonia MTÜ tegevust reguleerib kaheliikmeline juhatus. 

4.10 Juhatuse liikmed: 

 4.10.1 Juhatuse liikmed määratakse asutajaliikmete poolt tähtajaga kuni viis aastat.  

 4.10.2 Juhatuse liikme võib asutajaliikmete otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi 

kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt 

lepingule.  

 4.10.3 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.  

 4.10.4 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvi-

tamist.  

4.11 Juhatuse tegevus:  

 4.11.1 juhatus juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses; 

 4.11.2 juhatus otsib Peace Action Community Estonia MTÜ tegevuseks vajalikke finantse ja 

vahendeid; 

 4.11.3 juhatus võtab tööle ja laseb lahti palgalisi töötajaid; 

 4.11.4 juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on 

aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;  

 4.11.5 juhatus peab andma Peace Action Community Estonia MTÜ liikmetele vajalikku 

teavet juhtimise kohta ja esi tama nende nõudel vastava aruande 

 4.11.6 juhatus võib Peace Action Community Estonia MTÜ kinnisasju või registrisse kantud 

vallasasju võõrandada  või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses 

ettenähtud tingimustel.  



4.12 Peace Action Community Estonia MTÜ juhatuse juures võib tegutseda Nõukoda. Nõukojasse 

kuuluvad viis nõunikku, kellest vähemalt kolm peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud.  

4.13 Nõukogusse kuuluvad nõunikud valib üldkogu.  

4.14 Nõunike ülesandeks on:  

 4.14.1 sisendada optimismi ja heatahtlikkust Peace Action Community Estonia MTÜ et-

tevõtmiste suhtes; 

 4.14.2 anda asjakohast nõu ja teha vajadusel kirjalikke ettepanekuid kõigi tegevus valdkon-

dade suhtes;  

 4.14.3 aidata võimaluste piires kaasa Peace Action Community Estonia MTÜ tegevusele.  

4.15 Juhatuse ja muu organi liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti 

oma kohustuste täitma jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Peace Action Community Estonia 

MTÜ süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 

5. ÜHINGU VARA 

5.1 Peace Action Community Estonia MTÜ vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, 

ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandus-

abist, annetustest ning muudest laekumistest.  

5.2 Peace Action Community Estonia MTÜ kasutab ja käsutab tema valduses või omandis olevat 

vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.  

5.2 Peace Action Community Estonia MTÜ vara ja tegevuse üle teostab kontrolli üldkoosoleku 

poolt määratud revisjon või audiitorkontroll.  

6. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.  

6.1 Peace Action Community Estonia MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad 

seaduses sätestatud korras.  

6.2 otsus Peace Action Community Estonia MTÜ likvideerimise kohta jõustub üldkoosolekul os-

alenute 3/4 häälteenamuse korral.  

6.3 Peace Action Community Estonia MTÜ likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku 

poolt määratud isikud.  

6.4 Peace Action Community Estonia MTÜ tegevuse lõpetamise korral jaotatakse pärast võlausal-

dajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara Peace Action Community 

Estonia MTÜ kuuluvate isikute vahel vastavalt igaühe panusele Peace Action Community Estonia 

MTÜ tegevuse arendamisel.  



6.4.1 Ettepanekud õigustatud isikute kohta teeb juhatus ja õigustatud isikud kinnitatakse üld-

koosoleku otsusega. 


