EESTI KEELPILLIÕPETAJATE ÜHINGU
PÕHIKIRI

I. Üldsätted
1. Eesti Keelpilliõpetajate Ühing (edaspidi Ühing) on Eesti eri tasandite keelpilliõpetajate
vabatahtlik heategevuslik, mittetulunduslik ühendus, kes seab oma eesmärgiks laste ja
noorte keelpillimängu arendamise Eestis ning keelpilliõpetajatele täienduskoolituste
korraldamise.
Ühing on 26.mail 1989.a. asutatud Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu töö jätkaja.
2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
3. Ühing, lähtuvalt oma eesmärgist:
- koordineerib keelpillimängu õpetamist Eestis erinevatel tasanditel;
- hoolitseb õpetuse metoodilise täiendamise eest;
- seisab hea rahvusliku õpperepertuaari levitamise eest;
- annab välja oma õppe-, info- ja metoodikalehte ja muid trükiseid;
- korraldab lastele ja noortele kontserte ja muid muusikaüritusi;
- organiseerib lastele, noortele ja keelpilliõpetajatele suvekursuseid;
- arendab sidemeid analoogiliste ühendustega välismaal;
- korraldab keelpilliõpetajatele täienduskursusi kestvusega kuni 6 kuud
- võib maksta stipendiume õppe-, teadus- ning loominguliseks- ja/või muuks ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevateks tegevusteks
- on ESTA (European String Teachers Association - Euroopa Keelpilliõpetajate Liidu) liige.
Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
4. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest,
asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
5. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Ühingul on
vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
6. Ühingu asukoht on Tallinn ja postiaadress Rävala pst.16, 10143 Tallinn.
7. Ühingu ametlik nimi on Eesti Keelpilliõpetajate Ühing ja ta on asutatud määramata ajaks.
II. Ühingu liikmed
8. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva
põhikirja.

9. Peale asutajaliikmete võivad Ühingu liikmeteks olla praegused ja endised keelpilliõpetajad,
kes tunnistavad käesolevat põhikirja.
10. Liikmeks võetakse soovija kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusel.
11. Ühingu liikmete arvestust korraldab juhatus.
12. Ühingu liikmed ei vastuta Ühingu varaliste kohustuste eest ega Ühing oma liikmete
varaliste kohustuste eest.
13. Ühingu liikmed tasuvad liikmemaksu, mille suuruse kehtestab igaks aastaks üldkogu.
14. Ühingu liikmel on õigus:
- võtta osa kõigist Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
- saada abi kutsealaseks enesetäiendamiseks;
- valida Ühingu juhtorganeid aktiivse ja passiivse valimisõigusega;
- saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
- astuda Ühingust välja.
15. Ühingu liige on kohustatud:
- järgima põhikirja nõudeid ja täitma juhtorganite otsuseid;
- tasuma liikmemaksu üldkogu poolt kehtestatud suuruses ja korras;
- hoiduma tegevusest ja vältima käitumist, mis võiks kahjustada Ühingu mainet.
16. Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda.
Ühingust välja astumine toimub juhatuse otsusel.
Ühingu liige arvatakse Ühingust välja tema surma korral.
17. Juhatuse otsusel võib isiku Ühingu liikmest välja arvata, kui ta ei täida põhikirja või on
kahjustanud Ühingu mainet, on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid
andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ei olnud õiguspärane.
18. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Ühingu üldkogule
seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt.
Liikme väljaarvamisel Ühingust liikmemaksu ei tagastata.
III. Ühingu juhtimine
19. Ühingu kõrgeim organ on Ühingu üldkogu, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt
üks kord aastas ja kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti. Üldkogu kokkukutsumisest peab Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse päeva
enne selle toimumist. Erakorralise üldkogu võib kokku kutsuda vähemalt 1/10 liikmetest,
juhatus või revisjonikomisjon.
20. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Ühingu liikmetest.
Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama
päevakorraga ning uus üldkogu on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtjate arvust.
21. Üldkogu otsused võetakse vastu koosolekul osalenud liikmete lihthäälteenamusega, v.a.
põhikirja muutmine ja täiendamine ning Ühingu tegevuse lõpetamine või ühinemine või
jagunemine.

22. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema kõigi Ühingu liikmete nõusolek.
Üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
23. Ühingu üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole
seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
24. Ühingu üldkogu:
- määratleb Ühingu tegevuse põhisuunad;
- võtab vastu põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi;
- kinnitab eelarve ja majandusaasta aruande;
- kehtestab liikmemaksude suuruse ja tasumise korra;
- määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni;
- otsustab Ühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise.
25. Üldkogude vahelisel perioodil juhib Ühingu tegevust juhatus, kes on aruandekohustuslik
üldkogu ees.
26. Juhatus määratakse üldkogu poolt kuueliikmelisena ning tema volituste tähtaeg on kolm
aastat. Juhatus valib enda hulgast esimehe (presidendi).
27. Juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks kord
poolaastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui osa võtab vähemalt pool juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsused võetakse vastu kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.
28. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
29. Ühingu juhatus:
- konkretiseerib Ühingu tegevussuunad;
- otsustab Ühingu tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse;
- otsustab Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise;
- valmistab ette ja kutsub kokku Ühingu üldkogu;
- sõlmib ja lõpetab töölepingud Ühingu palgaliste töötajatega;
- tagab üldkogu otsuste täitmise;
- koostab raamatupidamise aastaaruande;
- otsustab Ühingu varade kasutamise ja käsutamise küsimused, v.a. kinnisasja või registrisse
kantud vallasasja võõrandamine või asjaõigusega koormamine, mis võib toimuda ainult
üldkogu otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel ning vastavalt Eesti riigi seadustele.
30. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
31. Ühingu vara tekib Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, majandusabist,
annetustest, pärandustest ja muudest laekumistest.
32. Järelevalvet Ühingu tegevuse seaduslikkuse ja põhikirjale vastavuse üle teostab üldkogu
poolt üheks aastaks määratud kaheliikmeline revisjonikomisjon, kes on aruandekohustuslik
üldkogu ees.
33. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkogul, edasilükkamatuid ja
kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigiliste või kohalike
meediakanalite kaudu ning Ühingu interneti koduleheküljel
IV. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine.

34. Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkogu
mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
35. Ühingu tegevuse lõpetamisel määrab üldkogu likvideerimiskomisjoni ja selle volituste
tähtaja.
36. Likvideerimiskomisjonil on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus
likvideerimise eesmärgiga.
37. Likvideerimiskomisjon lõpetab Ühingu tegevuse, nõuab sisse võlad, müüb vara ja
rahuldab võlausaldajate nõuded. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
antakse üle teisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.
Pärast likvideerimise lõpetamist esitab likvideerimiskomisjon avalduse Ühingu registrist
kustutamiseks.
38. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud
alustel ja korras.
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