MITTETULUNDUSÜHING
EESTI KAITSEVÄE VETERANID
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1.

MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse
alusel ühinenud füüsiliste / juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev
organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2.

Ühingu asukohaks on Tallinn, Harju maakond;

1.3.

Ühingu majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12;

1.4.

Ühing on asutatud tähtajatult;

1.5.

Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks;

1.6.

Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUSED
2.1.

Ühingu põhieesmärgiks on koondada Eesti kaitseväe veterane ning alaeesmärkideks on:
2.2.1. Veteranistaatuse ühiskondliku tunnustuse suurenemine;
2.2.2. Veteranide ja nende perekondade toetamise suurendamise taotlemine;
2.2.3. Veteranistaatuse konstantsuse tagamine;
2.2.4. Arendada koostööd teiste riikide analoogsete organisatsioonidega;
2.2.5. Riigikaitselise tegevuse toetamine avalikes huvides;
2.2.6. Heategevuse, korjanduse, annetuste korraldamine veteranide tegevuse toetamiseks.

2.2.

Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi

oma juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Ühingule annetusi teinud isikule või selle isiku juhtimisvõi kontrollorgani liikmele ega nende isikutega seotud isikutele, s.o. abikaasale, elukaaslasele või
otsejoones (vanem, vanavanem, laps, lapselaps) või külgjoones (õde, vend) sugulastele.
2.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust,
käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE JA ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE NING
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eesti Kaitseväe veteranid, kelleks loetakse Kaitseväe
tegevuses riigi sõjalisel kaitsmisel või Kaitseväe koosseisus rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse
kohaselt kollektiivse enesekaitse operatsioonis või rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud
Eesti kodanikud ning kõik Kaitseväe teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu sõjaväelisel
väljaõppel tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud kaitseväelased ja
Kaitseliidu tegevliikmed. Samuti Kaitseliidu tegevliikmed, kes on Kaitseliidu koosseisus kaasatud
päästesündmuse, hädaolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisele ning päästetööle, turvalisuse ja
küberturvalisuse tagamisele ning selle käigus saanud tervisekahjustuse ja tunnistatud püsivalt
töövõimetuks.
3.1.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja Ühingust välja arvamise otsustab Ühingu juhatus.
3.1.2. Ühingust väljaastumiseks võib esitada liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab
ühingust välja astuda soovinu liikmete nimekirjast hiljemalt ühe (1) kuu jooksul avalduse saamisest
arvates.
3.2. Liikmete väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelus
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 üle poole juhatuse liikmetest.
3.3. Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Ühingu
eesmärke. Ühingu toetajaliikmeks vastu võtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus.
IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1

osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

4.1.2

valida ja olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;

4.1.3

saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1

järgima Ühingu tegevuses osalemise põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

4.2.2

teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja

aadressi ning elektronposti aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast
nende muutumist.

V ÜLDKOOSOLEK
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl.
5.2. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
5.3. Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1

põhikirja muutmine;

5.3.2

juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra

kehtestamine,
5.3.3

majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.4

juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühinguesindaja
määramine;
5.3.5

Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

5.3.6

Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;

5.3.7

muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.

5.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.4.1

majandusaasta aruande kinnitamiseks;

5.4.2

juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu

liikmetest;
5.4.3

muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14)
kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
5.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks
on vajalik 9/10 kõigi Ühingu liikmete nõusolek.
VI JUHATUS
6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis (3 kuni 5) liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.

6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
6.4. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine,
Ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine, raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus, juhul, kui juhatuse
liikmete häälte arv on võrdne, otsustab juhatuse esimehe hääl.
VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

