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PÕHIKIRI 

 

 

Mittetulundusühingu Vanaajamaja (edaspidi: "mittetulundusühing") põhikiri on kinnitatud 21. 

aprillil 1998. aasta asutamislepinguga. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 10. jaanuaril 

2008. Põhikirja teine redaktsioon on kinnitatud 12. septembril 2009. Põhikirja kolmas 

redaktsioon on kinnitatud 06.aprillil 2013.  

 

I ÜLDSÄTTED 

 

1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Vanaajamaja. 

2. Mittetulundusühing on avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute 

iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Põlvamaa, 

Mooste vald. 

3. Mittetulundusühingu eesmärkideks on: 

3.1 traditsioonilise Eesti palkmaja ehituse ja arhitektuuri uurimine, taaselustamine ja säilitamine; 

3.2 käsitsiehitatud palkmajade ehitusmeistrite ühendamine: 

3.3 sõprussidemete loomine välisriikide samalaadsete organisatsioonidega; 

3.4 koostöö arendamine metskondade, loodusparkide ja looduskaitsealadega; 

3.5 traditsiooniliste ehitusoskuste ja maa-arhitektuurialaste teadmiste edasiandmine koolituste, 

infopäevade, konverentside, konkursside jt ürituste korraldamise kaudu. 

4. Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub seadustest, 

käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.  

5. Mittetulundusühing tegeleb majandustegevusega seaduses ettenähtud piirides oma 

eesmärkide saavutamiseks. 

6. Mittetulundusühing on asutatud määramata tähtajaks. 

 

II MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMED 

 

7. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on huvi 

palkmajade ehituse, uurimise ja ajaloo vastu.  

8. Mittetulundusühingul peab olema vähemalt kaks liiget. 

9. Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek liikmekandidaadi avalduse 

alusel kahe nädala jooksul arvates avalduse esitamise päevast. 

10. Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda igal 

ajal. 

11. Mittetulundusühingu liikme võib mittetulundusühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega 

teatades ette kaks nädalat kui ta on: 

11.1 kahjustanud oluliselt mittetulundusühingu huve; 

11.2 kasutanud mittetulundusühingu vara mitteotstarbelise eesmärgiga; 

11.3 rikkunud mittetulundusühingu põhikirja nõudeid. 

12. Liikmel on õigus:  

12.1 osaleda üldkoosolekul hääleõigusega; 

12.2 valida ja olla valitud juhatusse; 



12.3 teha juhatusele ettepanekuid mittetulundusühingu vara kasutamiseks põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamisel; 

12.4 nõuda liikmestaatusest tulenevate ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste 

hüvitamist. 

13. Liige on kohustatud: 

13.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid; 

13.2 kasutama heaperemehelikult mittetulundusühingu vara ja vahendeid. 

14. Mittetulundusühingu liikmel ei ole varalisi kohustusi mittetulundusühingu ees. 

 

III ÜLDKOOSOLEK 

 

15. Mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. 

16. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas. 

17. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole 

mittetulundusühingu liikmetest. 

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

mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud põhikirjas sätestatud 

juhtudel. 

 

IV MITTETULUNDUSÜHINGU JUHATUS 

 

19. Juhatus juhib ja esindab mittetulundusühingut.  

20. Juhatusse kuulub kaks kuni neli mittetulundusühingu liiget. 

21. Juhatuse liige määratakse üldkoosoleku poolt viieks kalendriaastaks. 

22. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ainult kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel või 

võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida. 

23. Juhatuse pädevusse kuulub: 

23.1 otsuste tegemine mittetulundusühingu vara kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamisel; 

23.2 sihtotstarbeliste eraldiste ja annetuste vastu võtmine ja registreerimine; 

23.3 majandustehingute tegemine mittetulundusühingu nimel; 

23.4 mittetulundusühingu raamatupidamise ja kirjavahetuse pidamine; 

23.5 üldkoosoleku kokku kutsumine üks kord aastas ning juhul kui mittetulundusühingu huvid 

seda nõuavad. 

 

V MITTETULUNDUSÜHINGU VARA 

 

24. Mittetulundusühingu vara moodustub annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest, samuti 

mittetulundusühingu majandustegevusest saadud tulust. 

25. Mittetulundusühing võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide 

saavutamiseks.  

26. Mittetulundusühingule üleantud materiaalsete väärtuste üleandmist tõendatakse juhatuse 

liikmete poolt allkirjadega üleandmise-vastuvõtmise aktil. Kui antakse üle kinnisasi või 

registrisse kuuluv vallasasi, tõendatakse seda väljavõttega kinnistusraamatust või vastavast 

registrist. 



27. Mittetulundusühingule raha ülekandmist tõendatakse pangaülekandega koopia või kassa 

sissetuleku orderiga. 

28. Mittetulundusühingule laekunud sihtotstarbelised eraldised võetakse arvele vastava märkega 

ja neid kasutatakse vastavalt eraldaja soovile. Juhatusel on keelatud vastu võtta sihtannetusi, 

mis ei vasta mittetulundusühingu eesmärgile või on tehtud ebaeetilisel või ebaseaduslikul 

eesmärgil.  

 

VI VARA KASUTAMINE JA KÄSTUTAMINE 

 

29. Mittetulundusühing võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel. 

30. Mittetulundusühingu vara kasutamise üle otsustab juhatus vastavalt mittetulundusühingu 

eesmärgile ja käesolevas põhikirjas ettenähtud esindusõigusele. 

31. Sihteraldise otstarvet ei ole mittetulundusühingul õigus muuta. 

32. Mittetulundusühing ei või anda laenu ega seda tagada. 

 

 

VII PÕHIKIRJA MUUTMINE 

 

33. Üldkoosolek võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides 

mittetulundusühingu eesmärki. 

 

VIII MITTETULUNDUSÜHINGU LÕPETAMINE, VARA JAOTUS 

 

34. Üldkoosoleku otsusega saab mittetulundusühingu lõpetada kui selle poolt hääletavad kõik 

mittetulundusühingu liikmed. Muudel juhtudel lõpetatakse mittetulundusühing seaduses 

ettenähtud alustel ja korras.  

35. Mittetulundusühingu lõpetamisel (likvideerimisel) on likvideerijaks juhatuse liikmed. 

36. Mittetulundusühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle 

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale 

sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 

37. Üldkoosoleku otsusega võib mittetulundusühing lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse 

võttes mittetulundusühingu eesmärke ühineda teise mittetulundusühinguga. Ühinemisotsus 

on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik üldkoosoleku liikmed. 

38. Mittetulundusühing ei saa jaguneda. 

 

    


