
Mittetulundusiihingu Kodupaiga Kiilaselts pohikiri

I Utdsatted

Mittetulundusiihing Kodupaiga Kiilaselts (edaspidi: iihing) on avalikes huvides
tegutsev juriidiliste ja fiiiisiliste isikute vabatahtlik i.ihendus.
Mittetulundusiihingu nimi on Kodupaiga Ki.ilaselts ning tihingu asukoht on Kuigatsi,
Puka vald, Eesti Vabariik.

Uhingu eesmlirgiks on Kuigatsi piirkonna ktilade arendustegevus, piirkonna maine
kujundamine, kiilainimeste aktiivsem osalemine kohaliku elu kiisimuste lahendamiel,
piirkonna kultuuri ja seltsielu edendamine, vaba aja veetmine, Kuigatsi piirkonna
ajaloo ja trinapzieva kohta materjalide kogumine ning siiilitamine tuleviku tarbeks,
koolituste ja 6ppepiievade korraldamine.

II Uhingu liikmeks vastuvOtmise ning iihingust vd[iaastumise ning vflljaarvamise
kord ja tingimused

2.1. Uhingu liikmeks vastuv6tmist v6ib taotleda iga fiiiisiline v6i juriidiline isik, kes
vastab liikmetele esitatavatele n6uetele, soovib arendada iihingu eesm6rkidega
kooskdlas olevat tegevust, kohustub tiiitma iihingu pohikirja ning iildkoosoleku ja
juhatuse otsuseid.

2.2.Vhingt liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub
iihingu arvele sisseastumismaksu.

2.3. Uhingu liikmeks vastuvdtmise otsustab juhatus 3 kuu jooksul. Kui isikut tihingu
liikmeks ei v6eta, tagastatakse talle sisseastumismaks.

2.4. ihingtst vdljaastumiseks esitab liige juhatusele kirj aliku avalduse.

2.5. Uhingu liikme v6ib iihingust vrilja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
a) kahjustab oma tegevusega tihingu nime v6i mainet;
b) on jiiitnud tiiitmata pohikirjast tuleneva v6i tihingu organite poolt talle

pandud kohustuse;
c) ei ole majandusaasta l6puks tasunud iihingu liikmemaksu ega taotlenud

tasumistiihtaj a pikendamist;
d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud iihelgi iihingu i.ildkoosolekul

v6i iihingu poolt korraldatud tiritusel;
e) kasutab oma liikmestaatust k6vatu konkurentsi tekitamiseks.

2.6. Uhlngu liikme vdljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle viiljaarvamise
ktisimust arutatakse, on 6igus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma eisukohaga
antud asjas.

2.7.Iuhatuse poolt viiljaarvatud liikmel on 6igus n6uda viiljaarvamise ktisimuse
otsustamist vdljaarvamisele jiirgneval i.ihingu iildkoosolekul.

III Liikmete 6igused ja kohustused

3.1. Uhingu liikmetel on muude seaduses ja pohikirjas ettendhtud oiguste k6rval
6igus:



a) osaleda hiiiile6igusega iildkoosolekul;
b) olla valitud iihingu organite liikmeks;
c) saada tihingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet iihingu tegevuse kohta;
d) kasutada ettendhtud korras iihingu vara ning saada liikmetele ettenrihtud

soodustusi.

3.2. Uhingu liige on kohustatud:
a) jiirgima tihingu pohikirja ja hiiid tavasid;
b) osalema i.ihingu tegevuses ning tiiitma talle iildkoosoleku v6i juhatuse

otsustega pandud kohustusi;
c) tasuma iiildkoosoleku poolt mriziratud tiihtajaks iihingu liikmemaksu

(ooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus 15peb aasta
kestel);

3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule tdiendavaid varalisi kohustusi voib
liikmele panna ainult iildkoosoleku otsusega, mille poolt hiiriletasid viihemalt 415

iihingu liikmetest.

IV Utdt<oosolek

4.1. Uhingu k6rgeimaks organiks on iihingu tildkoosolek, kus igal iihingu liikmel on
iiks hiiiil.

+.2. Utdkoosoleku pddevusse kuulub:
a) pohikirja muutmine;
b) eesmiirgi muutmine;
c) juhatuse liikmete mddramine ja tagasikutsumine;
d) juhatuse v6i muu organi liikmega tehingu tegemise v6i tema vastu n6ude

esitamise otsustamine ja selles tehingus v6i n6udes iihingu esindaja mddramine;
e) tihingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade

vrandamise ja asjaoigustega koormamise otsustamine ja tingimuste mddramine
nimetatud tehinguteks;

f) muude kiisimuste otsustamine, mida ei ole seaduse voi pohikirjaga antud
teiste organite pddevusse.

4.3. Uhingu iildkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda n6uab kirjalikult ja pohjust 6ra nriidates viihemalt 1/5 iihingu

liikmetest v6i kui seda n6uab revisjonikomisjon;
c) muudel juhtudel, kui iihingu huvid seda n6uavad.

4.4. Uldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vrihemalt 7
pdeva ette.

4.5. Uldkoosolek on otsustusv6imeline, kui sellel osaleb v6i on esindatud vdihemalt
iile poole tihingu liikmetest.

4.6. Uldkoosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle poolt on iile poole koosolekul
osalenud tihingu liikmetest ning seadus ei nde ette suurema hddlteenamuse n6uet.

4.7. Pohikirja ja eesmdrgi muutmiseks on vajalik 28 nhingt liikmete n6usolek.



V Juhatus

5.1. Uhingu igapiievast tegevust juhib ja iihingut esindab juhatus, kuhu kuulub
vdhemalt 1 kuid mitte rohkem kui 5 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed mdSrab tildkoosolek ametisse 5 aastaks.

5.3. Juhatus esindab iihingut koigis 6igustoimingutes.

5.4. Juhatus on otsustusv6imeline, kui selle koosolekul osaleb tile poole juhatuse
liikmetest ning juhatuse otsuse vastuv6tmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete
poolthiiiilteenamus.

5.5. Juhatuse pddevusse kuulub muuhulgas:
a) tihingu igapdevategevuse korraldamine;
b) iihingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
c) iihingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
e) iihingu vara kasutamine ja kdsutamine vastavalt seaduse, kdesoleva

pohikirja ja iildkoosoleku otsustest tulenevatele n6uetele.

VI Uhinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

6.1. Uhingu iihinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses siitestatud
korras.

O.Z. UUtringu likvideerijad on juhatuse liikmed v6i iildkoosoleku poolt miiiiratud
isikud.

6.3. Uhingu likvideerimisel antakse allesjiiiinud vara iile samu eesmdrke jdrgivale
mittetulundusiihendusele.

Mittetulundustihenduse Kodupaiga Ktilaselts pohikirja muutmine 15.04.2012



Kodupaiga Kiilaseltsi tildkoosoleku
PROTOKOLL

15. aprill 2OT2Kligatsi kiilamajas kell 16.00 - 77.00

Osales 11 seltsi liiget, puudu 4. Lisa: osalejate registreerimise leht

Koosolekut juhatas 6nne Paimre, Protokollis Milvi P6der

Pdevakorras:
Pohikirj a muudatuste kinnitamine
Juhatuse valimine

1. Vaadati tile Kodupaiga Ktilaseltsi pohikirja muudatused ja otsustati kinnitada
muudetud pohikirja redaktsioon.

2. Otsustati valida juhatuse liikmeteks:
1. Onne Paimre, 45517295118, Puka vald, Valgamaa
2. Elle Lulk, 47 It027 57 13, Puka vald, Valgamaa
3. Hanno P6der, 36508055710, Puka vald, Valgamaa

Lisa: Osalejatenimekiri
Redigeeritud pohikiri

Koosoleku juhataja: 6nne Paimre

Protokollija: Milvi P6der
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