
           Kääpa Ühistegevuse Selts 
        Põhikiri 

1. ÜLDSÄTTED: 
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Kääpa Ühistegevuse Selts (edaspidi 

Selts). Seltsi asukoht on Jõgevamaa Saare vald. Selts on avalikes 
huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. 

1.2. Selts on loodud määramata ajaks.  
1.3. Seltsil on õigus osaleda teiste eraõiguslike juriidiliste isikute ja 

mittetulundusühingute tegevuses, kui see on vajalik Seltsi 
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  

1.4. Selts kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide 
saavutamiseks ja ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi 
või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, 
juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule 
või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.  

 

2. SELTSI EESMÄRK JA TEGEVUSED  
2.1. Seltsi eesmärgiks on tagada kohaliku külaelu areng ja kogukonna 

konkurentsivõime, arendades ja osutades selleks kogukonna 
vajadustest lähtuvaid teenuseid ja tegevusi.  

2.2. Eesmärkide saavutamiseks võib Selts teha järgmisi tegevusi: 
 

2.2.1. korraldada Kääpal kogukonnakeskuse renoveerimist ja 
haldamist 

2.2.2. arendada ja osutada teenuseid, mis on suunatud kogukonna 
arengule ja töökohtade loomisele kogukonnakeskuses; 

2.2.3. korraldada keskkonnaalaseid tegevusi ja sellelaadseid koolitusi; 
2.2.4. koordineerida kogukonnas ühistegevust ja infovahetust; 
2.2.5. läbi viia huvitegevust ja tööle rakendada erinevaid huviringe 
2.2.6. korraldada koolitusi ja üritusi ning nendel osalejate toitlustamist 

ja majutamist ; 
2.2.7. juhtida ja läbi viia erinevaid projekte; 
2.2.8. omada, kasutada ja käsutada vastavalt Seltsi eesmärgile Seltsi 

kinnis- ja vallasvara s.o. hooneid, seadmeid, 
transpordivahendeid, inventari; 

2.2.9. arendada muud vajalikku tegevust Seltsi põhikirjaliste 
eesmärkide saavutamiseks; 

 

 



3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga vähemalt 18-aastane füüsiline või 

juriidiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas 
olevat tegevust. 

3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovi avaldanud isiku kirjaliku 
avalduse alusel. Liikmeskonnast välja astumise soovist tuleb kirjalikult 
juhatusele ette teatada üks kalendrikuu. Juhatus teeb otsuse hiljemalt 
kahe kuu jooksul alates avalduse laekumisest. Lahkuval liikmel tuleb 
täita oma kohustused ja likvideerida olemasolevad võlgnevused Seltsi 
ees. 

3.3. Seltsil võivad olla auliikmed. Nende õigused ja kohustused ning 
nimetamise korra töötab välja ja kinnitab juhatus. 

3.4. Liige arvatakse Seltsi liikmeskonnast välja juhatuse otsusega 
alljärgnevatel juhtudel: 
3.4.1. avaldab selleks ise kirjalikult soovi; 
3.4.2. ei tasu kindlaksmääratud ajaks sisseastumis- ega liikmemaksu; 
3.4.3. ei ole osalenud kolmel järjestikulisel üldkoosolekul; 
3.4.4. korduvalt rikub Seltsi põhikirja ja kahjustab Seltsi tegevust 

olulisel määral; 
3.5. Väljaarvatud liikmele tasutud liikmemaksu ei tagastada ning samuti 

puudub tal õigus ühingu varale.  
3.6. Liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, 

teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult 
vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne koosoleku toimumist ja tal 
on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse 
arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui 
selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. 

3.7. Seltsi liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste 
kõrval õigus: 

3.7.1. osaleda hääleõigusega Seltsi koosolekul; 
3.7.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse; 
3.7.3. saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi 

tegevuse kohta; 
3.7.4. esitada ettepanekuid kõigis seltsi tegevust puudutavates 

küsimustes; 
3.7.5. jääda otsustamisel eriarvamusele ja nõuda selle protokollimist; 
3.7.6. osaleda aktiivselt Seltsi tegevuses, võtta isiklikult osa teda 

puudutavate küsimuste otsustamisest, samuti edasi kaevata 
üldkoosoleku juhatuse poolt liikme arvates temale langetatud 
ebaõiglase otsuse üle; 

3.7.7. esitada Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule arupärimisi; 
  3.7.8. lahkuda oma avalduse alusel igal ajal liikmeskonnast; 

3.8. Seltsi liige on kohustatud: 



3.8.1. täitma täpselt põhikirja nõudeid, hea tava ja Seltsi juhtorganite 
otsuseid; 

3.8.2. tasuma õigeaegselt Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu. (Liikme 
staatuse lõppemisega ettemakstud liikmemaksu ei tagastata. 
Liikmemaks terve majandusaasta eest tuleb tasuda ka siis, kui 
liikmelisus lõppeb aasta keskel); 

3.8.3. täitma täpselt põhikirja nõudeid, hea tava ja Seltsi juhtorganite 
otsuseid; 

3.8.4. tasuma õigeaegselt Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu. (Liikme 
staatuse lõppemisega ettemakstud liikmemaksu ei tagastata. 
Liikmemaks terve majandusaasta eest tuleb tasuda ka siis, kui 
liikmelisus lõppeb aasta keskel); 

3.8.5. teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma 
elukoha ja aadressi ning ning teatama uued andmed hiljemalt 
ühe kuu jooksul pärast nende muutumist;  

3.8.6. tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui liikmelisus 
lõpeb aasta kestel; 

3.8.7. teostama õigeaegselt arveldused Seltsiga; 
3.10.8. kasutama heaperemehelikult seltsi vara ja heastama seltsi varale 

tekitatud kahju; 
 

4. ÜLDKOOSOLEK 
4.1. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek, kus igal Seltsi liikmel 

on üks (1) hääl. 
4.2. Seltsi üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta 

jooksul.  
4.3. Juriidilisest isikust liiget esindab koosolekul selle juhatuse liige või 

juhatuse liikme poolt kirjalikult volitatud isik. Liige ei saa hääletada, kui 
otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja 
Seltsi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist. 

4.4. Üldkoosoleku ainupädevuses on: 
4.4.1. põhikirja muutmine; 
4.4.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende 

tasustamise aluste ja korra kehtestamine; 
4.4.3. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine; 
4.4.4. Seltsi tegevuse põhisuuna määramine; 
4.4.5. majandusaasta aruande ja revidendi aruande kinnitamine; 
4.4.6. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise 

otsustamine;  
4.4.7. Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste panemine; 
4.4.8. otsustamine muude küsimuste üle, mida ei ole seaduse või 

põhikirjaga antud teiste organite pädevusse; 
4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus e-kirja teel. Kokkukutsumisest 

peab teatama juhatus vähemalt seitse päeva (7) enne üldkoosoleku 



toimumist. Kutsel peab olema üldkoosoleku päevakord, toimumise 
koht ja aeg ning üldkoosoleku päevakord. 

4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle 
poole Seltsi liikmetest. Kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus 
ettenähtud korras kokku kutsuma uue üldkoosoleku. See üldkoosolek 
on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust. Üldkoosolek 
protokollitakse. 

4.7. Otsused üldkoosolekul võetakse vastu lihthäälteenamusega. 
4.8. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus 

ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi ühingu liikmete nõusolek. 
4.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku 

kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. 
 
5. JUHATUS 

5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja Seltsi esindab juhatus, kuhu võib 
kuuluda 1-3 liiget.  

5.2. Juhatuse liikmete koosseisus teeb muudatusi liikmete üldkoosolek. 
Juhatuse volituste tähtaeg on 5 aastat. Juhatuse liikme võib tagasi 
kutsuda seaduses sätestatud tingimustel üldkoosoleku otsusega.  

5.3. Kõigis õigustoimingutes esindavad juhatuse liikmed Seltsi üksinda.  
5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole 

juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 
kohal viibinud liikmete poolthäälteenamus.  

5.5. Juhatuse pädevusse kuulub:  

5.5.1.Seltsi igapäevategevuse korraldamine sh liikmete arvestuse 
pidamine;  

5.5.2. Seltsi nimel lepingute sõlmimine;  
5.5.3.Seltsi liikmete vastuvõtmine, arvestuse pidamine ja 

liikmemaksude kogumine;  
5.5.4. Seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;  
5.5.5.majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamis-

arvestuse korraldamine;  
5.5.6. Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, 

käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele 
nõuetele;  

5.5.7. vajadusel Seltsi kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade   
võõrandamine ja asjaõigusega koormamine; 

5.5.8. isikute palgalisele tööle võtmine ja vabastamine palgaliselt töölt. 
5.6. Mitmeliikmeline juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes 

korraldab juhatuse tööd.  
5.7. Juhatuse liikmete tasustamine toimub üldkoosoleku poolt 

kehtestatud korras.  



6. JÄRELVALVE JA MAJANDUSTEGEVUS 
6.1. Järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek, kes määrab 

Seltsi tegevuse kontrollimiseks 1-3-liikmelise revisjonikomisjoni, kes 
kontrollib Seltsi tegevust vähemalt üks kord aastas. 
Revisjonikomisjon esitab revideerimise aktid ja ettepanekud 
kinnitamiseks üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni ei valita Seltsi 
juhatuse liikmeid ega palgalisi töötajaid.  

6.2. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamisarvestust vastavalt 
raamatupidamise seadusele.  

6.3. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus majandusaasta 
aruande koostamise ning esitab selle üldkoosolekule.  

6.4. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril. 
6.5. Rahalised vahendid moodustavad: 

6.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
6.5.2. toetustest toetajaliikmetelt; 
6.5.3. tulust, mis on saadud Seltsi poolt osutatud  teenuste ja ürituste 

korraldamisest; 
6.5.4. eraldistest Vabariigi Valitsuselt, maakonnalt, vallavalitsuselt  ja 

projektitoetustest; 
6.5.5. sponsorite toetustest. 

6.6. Seltsi omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi 
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole 
vastuolus seadustega. 

6.7. Oma kohustuste eest vastutab Selts kogu Seltsi varaga. 

7. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE 
7.1. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub 

mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras.  
7.2. Seltsi tegevuse lõpetamise korral toimub selle likvideerimine ning 

likvideerimismenetluses alles jäänud vara antakse üle teisele 
(sarnaste eesmärkidega) tulumaksusoodustusega ühenduste 
nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

7.3. Tegevuse lõpetamisel antakse Seltsi vara samalaadse eesmärgiga 
mittetulundusühingule, sihtasutusele või omavalitsusele. 

7.4. Kui seltsi vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, 
juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust. 

7.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seadustega, kohaldatakse 
seaduses sätestatut. 

 
Seltsi põhikiri on vastu võetud seltsi asutajate poolt 28.07.2000 aastal. 

Põhikiri on muudetud seltsi üldkoosoleku poolt 13.05.2016 Kääpal 
 


