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Mittetulundusühingu 

Randvere Tööõppekeskus 

PÕHIKIRI 

 

 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus (edaspidi ühing) on vabatahtlik ühendus, 

mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. 

1.2. Ühingu asukoht on Koidu küla, Kaarma vald, Saare maakond, Eesti Vabariik. 

1.3. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma 

pangaarve, oma nimetusega pitsat, ta juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest, 

muudest õigusaktidest ning oma põhikirjast. 

1.4. Ühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini. 

 

 

 

2. Ühingu eesmärk ja tegevus. 

 

2.1.Ühingu eesmärgid: 

1) Pikaajaliste töötute rehabilitatsioon läbi erinevate tegevuste. 

Tekitada tööharjumus inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta. 

Aktiveerida tööealisi inimesi, kes taotlevad toetusi ja ei ole huvitatud töö leidmisest. 

2) Puuetega inimeste integreerimine tööellu. 

Valmistada ette puuetega inimesi tööturule sisenemiseks pakkudes neile iseseisvaks 

toimetulekuks ning abivahendite kasutamiseks vajalikke oskusi, sotsiaalset ja 

psühholoogilist nõustamist ning võimalusi sotsiaalseks integratsiooniks. 

3) Hoolekandeteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele: igapäevaelu 

toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine. 

2.2.Ühingu tegevusalad: 

1) Hoolekandeteenuste osutamine 

2) Tööturuteenuste osutamine sotsiaalministeeriumis registreeritud teenuste osas. 

3) Koolituste korraldamine ühingu eesmärkide raames litsentsi mittenõudvas ulatuses. 

2.3.Ühing oma eesmärkide saavutamiseks võib arendada majandustegevust: 

1) Korraldab ühistegevust (matkad, kokkutulekud, talgud, laagrid jms). 

2) Teeb koostööd samalaadsete ühingute ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal. 

3) Koostab ja esitab toetusfondidele projekte põhikirjaliste eesmärkide täitmise 

rahastamiseks ning korraldab projektide elluviimist; 

4) Sõlmib lepinguid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks; 

5) Majandustegevus; 

6) Valdab, kasutab ja käsutab ühingu vara; 
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7) Omandab, võõrandab ja rendib hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara; 

8) Korraldab tuluüritusi (näitusmüügid, loterii, kontsert jms.); 

9) Võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi; 

10)  Teostab põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti 

Vabariigi seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga. 

 

 

3. Liikmeskond 

 

3.1. Ühingu liige 

Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad 

ühingu eesmärki ja põhikirja. 

3.2. Ühingu liikmete õigused 

Ühingu liikmetel on õigus: 

1) Kasutada ühingu poolt pakutavaid teenuseid; 

2) Osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel; 

3) Esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates 

küsimustes; 

4) Osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul; 

5) Olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks 

3.3. Ühingu liikmed on kohustatud: 

1) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid; 

2) võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest; 

3) kasutama heaperemehelikult ja säästlikult ühingu vara; 

4) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha/               

asukoha ja aadressi ning isikukoodi/registrikoodi ja teatama uued andmed hiljemalt 

kahe kuu jooksul pärast nende muutumist. 

3.4. Liikmeks vastuvõtmine 

Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu     

jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest. 

 

 

. 

4. Üldkoosolek 

 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille igal ühingu liikmel on üks hääl. 

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: 

1) Põhikirja muutmine; 

2) Eesmärgi muutmine; 

3) Juhatuse liikmete määramine; 

4) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 

4.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus etteteatamisega vähemalt seitse päeva: 

1) Aastaaruande kinnitamiseks 

2) Juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu 

liikmetest; 

3) Muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu 

liikmetest 

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud 

ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat 
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häälteenamuse nõuet. 

4.6  Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus. 

 

 

 

5. Juhatus 

 

5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kaks kuni viis liiget. 

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks. 

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. 

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 

 

 

 

6. Revisjon 

 

6.1. Ühingu eesmärgipärase ja rahalise tegevuse revideerimiseks valib üldkoosolek ühe-    

kuni kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. 

6.2. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kuni kolm aastat. 

6.3. Revisjon toimub vähemalt kord aastas. Revisjonikomisjon esitab revisjonist aruande 

üldkoosolekule kinnitamiseks. 

6.4. Revisjonikomisjoni liikmed ei saa kuuluda juhatusse ega olla ühingu palgalised    

töötajad.   

 

 

 

7. Vara ja vahendid 

 

Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid saab ühing: 

7.1. Vastavatest riiklikest ja programmilistest eraldistest; 

7.2. Projektide teostamisest; 

7.3. Teenuste osutamisest; 

7.4. Annetustest; 

7.5. Eesmärgiga seonduvast majandustegevusest; 

7.6. Muudest laekumistest. 

 

 

 

8. Põhikirja muutmine 

 

Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. 

Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks ühingu koosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult 

juhul, kui etteantud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste 

sisseviimine või täiendamine. 

 

 

 

9. Ühingu tegevuse lõpetamine 

 

9.1. Otsus ühingu tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt                    

2/3 poolthäälte korral. 
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9.2. Ühingu tegevuse lõpetamine, jagunemine või liitmine toimub seadusega sätestatud korras. 

9.3. Ühingu tegevuse lõpetamisel, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, antakse 

allesjäänud vara üle Kaarma Vallavalitsusele. 

9.4. Ühingu jagunemise korral, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, jääb allesjäänud vara 

Ühingu põhitegevuse jätkajale. 

 

 

 

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Randvere Tööõppekeskus asutamiskoosolekul 

30.jaanuaril 2006.a. Põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 29.jaanuarist 2007.a. ja 

üldkoosoleku otsusega 09.oktoobrist 2013.a. 

 

 

 

 

 

 

 


