
Põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Virumaa Reservpäästerühm (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev 
organisatsioon, mille asukohaks on Rakvere linn, Lääne- Virumaa.
1.2 Ühingu eesmärgiks on turvalise elukeskkonna kujundamine igaühe kaasabil, mille 
saavutamiseks muuhulgas:
1.2.1 kaasatakse aktiivset elanikkonda mittetulundusühingu eesmärkide täitmiseks;
1.2.3 viiakse läbi ohutusalast ennetus- ja teavitustööd;
1.2.4 osaletakse abijõuna pääste- ja otsingutöödel;
1.2.5 korraldatakse turvalisusega seotud koolitusi;
1.2.6 tehakse koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonide ja isikutega;
1.2.7 korraldatakse ja osaletakse kultuuri-, spordi-, vabaaja ning muudel üritustel;
1.2.8 arendatakse Ühingu liikmetele ja ühingule vajaliku või kasuliku käesoleva põhikirjaga 
kooskõlas olevaid tegevusvaldkondi.
1.3 Ühingu eesmärkide hulka ei kuulu majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.4 Ühing on asutatud määramata ajaks.

II MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING 
MITTETULUNDUSÜHINGUST VÄLJAASTUMISE 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.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus.
2.3 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ja korraldab ühingu juhatus.
2.4 Liikmete arvestust korraldab ühingu juhatus.
2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhul, kui ta:
2.5.1 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.5.2 on esitanud juhatusele ühingust väljaastumiseks kirjaliku avalduse;
2.5.3 on kahjustanud tahtlikult ühingu tegevust või mainet.
2.5 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.

III ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2 Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1 võtta osa üldkoosolekust;
3.2.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.2.3 valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
3.3.3 saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 täitma ühingu põhikirja nõudeid;



3.2.2 teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ning isikukoodi. 
Nimetatud andmeid tohib kasutada ainult ühingu ametlikuks asjaajamiseks.

IV JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda 
kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
4.4 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1 põhikirja muutmine;
4.4.2 eesmärkide muutmine;
4.4.3 juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine;
4.4.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.4.5 revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks määramine.
4.5 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja 
korras:
4.5.1 vähemalt kord aastas korraliseks aastakoosolekuks hiljemalt 1. veebruariks;
4.5.2 aastaaruande kinnitamiseks;
4.5.3 muudel juhtudel alati, kui see on vajalik Ühingu tegevuse huvides.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Ühingu liikmetest.
4.7 Kõik üldkoosoleku ja juhatuse kokkusaamised tuleb protokollida ning protokoll peab olema 
kättesaadav kõigile Ühingu liikmetele. Selleks määratakse iga sellise kokkusaamise eel protokollija,
kes vastutab ka protokollide kättesaadavuse tagamise eest.
4.8 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses;
4.9 Ühingu juhatus määratakse asutamisel asutajate poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt.
4.10 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget.
4.11 Juhatus astub ametisse jooksva aasta 1. märtsist.
4.12 Juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti.
4.13 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 3/4 juhatuse liikmetest.
4.14 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik üle poole kohalolijate poolthääl.
4.15 Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja revisjonikomisjoni ees.
4.16 Ühingu juhatuse pädevuses on:
4.16.1kinnitada Ühingu esimees;
4.16.2 juhtida Ühingu jooksvat tööd;
4.16.3 koostada Ühingu tegevusplaan ja aastaaruanne;
4.16.4 moodustada töörühmi ning kinnitada projektijuhte;
4.16.5 kinnitada Ühingu esindajad teistesse institutsioonidesse ja üritustele;
4.16.6 koostada ja hallata Ühingu andmebaasi määrates Ühinguliikmete seast selleks konkreetse 
töörühma ja – vastutava juhi;
4.16.7 määrata vajadusel projektijuhtimise tasusid;
4.16.8 määrata Ühingu liikmele (va juhatus) töötasu või ühekordset kompensatsiooni.



V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Ühingu esimene 
majandusaasta algab Ühingu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisest ja lõpeb 
nimetatud aasta 31.detsembril.
5.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.3 Ühingu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle 
töökorra.
5.4 Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes 
määratakse üldkoosoleku otsusega.
5.5 Kui Ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral 
vara jaotamisel seaduses sätestatust.
5.6 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
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