
 1 

Mittetulundusühingu  
Õppe- ja Arengukeskus 
EV- Razam 
 
Põhikiri 
 

1 Mittetulundusühingu  nimi, asukoht ja eesmärk 
 
1.1 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, edaspidi Ühing, nimega   

Õppe- ja Arengukeskus EV- Razam. 
 

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 
 
1.3 Ühingu eesmärgiks on aidata muulastel õppe ja psühholoogilise abi kaudu kohaneda 

muutunud elu- ja majanduskorraldusega eesti ühiskonda integreerumisel. Ühingu 
ülesannete täitmiseks teeme koostööd Eestimaa valgevenelaste kultuuriseltsidega, 
Euroopa Liidu mittetulundusühingutega ja osaleme rahvusvahelistes projektides. 

 
1.4 Ühingu ülesandeks on: 
 
1.4.1 Eesti valgevenelastel rahvuse ja ajalooteadvuse, kultuuri ja keele toetamine ja 

säilitamine. 
1.4.2 Eesti valgevenelaste integreerimine Eesti keele ja kultuuri keskkonda. Kaasaitamine  

Eesti valgevenelastel Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega antud õiguste ja 
kohuste realiseerimisele.  

1.4.3 Kogumine, üldistamine, avaldamine ning informatsiooni levitamine valgevene ajaloo, 
kultuuri ja keele küsimustes. 

1.4.4 Kaasaitamine Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sõprussuhete loomisele;  
konverentside, seminaride, loengute korraldamine; tele- ja raadio saadete läbiviimine 
valgevene rahvusvähemust huvitavates kultuurilistes, hariduselistes, sotsiaalsetes, 
poliitilistes küsimustes. 

1.4.5 Kultuuriürituste korraldamine (festivalid, näitused, etendused, kontsertid), 
ajaloosündmuste ning rahvuslike tähtpäevade tähistamise organiseerimine;  koduloo 
ekspeditsioonide ja matkade elluviimine; Läänemere regiooni ning Valgevene koduloo 
ja ajalooliste organisatsioonidega suhte pidamine. 

1.4.6 Valgevene rahvusvähemuse seas Eesti seadusandlusega sätestatud korras 
sotsioloogiliste küsitluste läbiviimine, uurimuste läbiviimine ning nende tulemuste 
avaldamine.  

1.4.7 Juhatus arendab vastavalt vajadusele ka muude põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas 
olevaid tegevusi.  

1.4.8 Psühholoogilise ja juriidilise abi osutamine perekonnale ja noortele peredele,        
lastele ja noorukitele seksuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse vägivalla puhul, 
riskirühmadele (hasartmängud, narkomaanid, prostituudid jt), lähedaste kaotanutele,   

            suitsiidi ennetamiseks, elu mõtte kaotamisel. 
1.4.9 Edasilükkamatu tasuta psühholoogilise abi korraldamine telefoni või  interneti kaudu   
1.4.10 Erialase täiendõppe korraldamine elluastujaile. 
1.4.11 Ümberõppe korraldamine täiskasvanuile. 
1.4.12 Keelekursuste korraldamine ja abi osutamine kodakondsuse saamiseks. 
1.4.13 Giidikursuste läbiviimine täiskasvanutele ja vanemate klasside õpilastele. 
1.4.14 Seminaride, loengute ja treeningute korraldamine psüühilise, füüsilise ning     

harmoonilise arengu teemadel.     
1.4.15 Huviklubide korraldamine: lapsevanemate ja laste pühapäevakool, noorte klubi.    

Suvelaagrite organiseerimine. 
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1.4.16 Turismi- ja viisateenused. 
 

1.5 Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse 
kaudu tulu saamine.   

 
1.6 Ühingul on õigus tegeleda käesoleva põhikirjaga kehtestatud ettevõtlusega,  kui see ei 

kahjusta põhitegevust. Oma tegevusest saadud tulud suunatakse Ühingu põhikirjaliste 
eesmärkide realiseerimiseks. 

 
1.7 Oma tegevuses juhindub Ühing mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja 

käesolevast põhikirjast.  
 

2. Ühingu liikmed 
 
2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes vastab Ühingu põhikirja nõutele.                  
 
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel. 
 
2.3. Ühingu liikmel on õigus osa võtta Ühingu tegevusest, valida ja olla valitud Ühingu 
juhtorganitesse, saada vabalt mistahes teavet Ühingu tegevuse kohta. 
 
2.4. Kõik Ühingu liikmed on kohustatud kaasa aitama Ühingu eesmärkide  realiseerimisele, täitma 
Ühingu põhikirja ja selle juhtorganite otsuseid, õigeaegselt maksma sisseastumis- ja liikmemaksu. 
 
2.5. Juhatus kahe kuu jooksul arvates Ühingu registreerimisest töötab välja ja esitab üldkoosolekule 
kinnitamiseks liikmete soodustused ja võimalused, aga samuti ka kohustused, millede täitmine 
pärast üldkoosolekul kinnitamist on kohustuslik kõigile liikmetele. 
 
2.6. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda. 
 
2.7. Liikme vabatahtlikul Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel sisseastumis-ja liikmemaksu 
ei tagastata ja need jäävad Ühingu kasuks. 
 
2.8. Liikme võib Ühingust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise, Ühingu  olulisel määral 
kahjustamise tõttu või vastutegutsemisel hingu eesmärkide realiseerimisel juhatuse otsuse alusel. 
 
2.9. Liikme Ühingust väljaarvamisel tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest 
teatada liikmele 3 päeva jooksul arvates juhatuse poolt otsuse tegemisest ja saata liikmeks 
vastuvõimisel esitatud avalduses näidatud aadressile. Teade on teatavaks tehtud otsuse 
ärasaatmisega. 
 
2.10. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale. 
 
3. Ühingu juhtimine 
 
Ühingu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus. 
 
Üldkoosolek 
 
3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. 
 
3.2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb üle poole Ühingu  liikmetest. 
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3.3. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid; mis olid üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud, kui üldkoosolekus osaleb vähemalt kaks  liiget. 
 
3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise koha ja aja määrab Ühingu juhatus. Ühingu liikmetele peab 
üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt kaks liiget. 
 
3.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 
aastas. 
 
       3.5.1. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja  põhjust ära 
näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest hiljemalt ühe kuu  jooksul arvates avalduse esitamisest. 
 
3.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Ühingu tegevust puudutavates 
küsimustes. 
 
3.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 
 
 3.7.1. eesmärgi muutmine; 
 3.7.2. põhjakirja muutmine ja täiendamine; 
 3.7.3. juhatuse liikmete määramine; 
 3.7.4. majandusaasta aruande kinnitamine; 
 3.7.5. Ühingu lõpetamine. 
 
3.8. Ühingu üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete 
lihthäälteenamusega, välja arvatud punkt 3.7.1., mille otsustamiseks on vaja kõikide liikmete 
nõusolek, kaasa arvatud koosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek ja punktide 3.7.2.ja 3.7.5. 
vastuvõtmiseks on vaja 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmete nõusolek. 

 
Juhatus 
 
3.9. Ühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus. 
 
3.10. Juhatuses on üks kuni seitse liiget, konkreetse arvu määrab üldkoosolek. 
 
3.11. Juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes. Tehingute 
sooritamiseks kinnis- ja vallasasjadega, vallasasjade registrisse kandmisel juhatuse liikmele 
üldkoosoleku nõusolekut vaja ei ole. 
 
3.12. Juhatus liikmed valitakse viieks aastaks. 
 
3.13. Juhatuse liikme õigused ja kohustused kehtestatakse lepingus, mille sõlmivad liikmega 
asutajad tema määramisel. 
 
3.14. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega üksnes kohustuste olulisel määral 
täitmata jätmisel või seaduse või põhikirjanõuete täitmata  jätmisel, kui need tekitasid kahju 
Ühingule. 
 
3.15. Ühingu juhatus: 
 
 3.15.1. võtab vastu Ühingu liikmeks ja kehtestab sisseastumis- ja liikmemaksete 
             suurused ja maksmise korra; 
 3.15.2. vaatab läbi ja kinnitab Ühingu tegevuse programmid ja plaanid; 
 3.15.3. teeb otsused Ühingu rahaliste vahendite sihtotstarbeliseks eraldamiseks; 
 3.15.4. toetab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks rahvusvahelisi kontakte;   
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         3.15.5. annab aru oma tegevusest üldkoosolekule. 
 
3.16. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. 
 
3.17. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega liikmete üldarvust. Igal liikmel on üks 
hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust keelduda hääletamisest või erapooletuks jääda. 
 
3.18. Juhatuse esindamise õiguse võib delegeerida juhatuse otsusega kolmandale isikule. 
 
 
4. Ühingu vara 
 
4.1. Ühingu vara tekib: 
 
       4.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
   4.1.2. oma tegevuse tulemusena saadud vahenditest; 
 4.1.3. riigiorganitelt, mittetulundusühingutelt, äriühingutelt, fondidelt ja 
         eraisikutelt saadud eraldistest, kingitustest ja päranduseks saadud  
         summadest ja annetustest;  
       4.1.4. muudest laekumistest, mille saamine ei ole vastuolus seaduse nõuetega. 
 
4.2. Liikmed maksavad Ühingusse astumisel sisseastumismaksu juhatuse poolt kehtestatud suuruses 
ja korras. 
 
4.3. Liikmemaksu makstakse üks kord aastas hiljemalt jooksva aasta 31.jaanuariks juhatuse poolt 
kehtestatud suuruses ja korras. 
 
5. Aruandlus 
 
5.1. Juhatus korraldab raamatupidamise, esitab aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise 
seadus sätestatud korras ja esitab oma tegevuse kohta aruande üldkoosolekule. 
 
6. Lõpetamine 
 
6.1. Ühing lõpetatakse: 
 
 6.1.1. üldkoosoleku otsusega; 
 6.1.2. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu; 
 6.1.3. kui Ühingu liikmete arv on vähenenud alla kahe liikme; 
 6.1.4. üldkoosoleku võimetuse puhul määrata juhatuse liikmed; 
 6.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel. 
 
6.2. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. 
6.3. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed. 
6.4. Ühingu vara jaotamine lõpetamisel toimub seadusega ettenähtud korras. 
6.5. Ühingu dokumendid antakse hoiule likvideerijale või kolmandale isikule. 
 
 
 
Põhikiri on kinnitatud  üldkoosolekul 22.06.2010. a.    
  
Juhatuse liikmete allkirjad:  
 


