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+ Eesti Apostlik - Õigeusu Kirik + 
MITTETULUNDUSÜHING 

EESTI ÕIGEUSU NOORTE LIIT 
PÕHIKIRI 

 
 
1.ÜLDSÄTTED 
 
1.1.Mittetulundusühingu nimi on Eesti Õigeusu Noorte Liit (edaspidi ÜHING). 
1.2.Eesti Õigeusu Noorte Liit on kiriku noortetöö katusorganisatsioon, mis 
koordineerib ja toetab kogu kiriklikku noortetööd. 
1.3.Ühing tegutseb Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Metropoliidi õnnistusel, kes 
määrab noortetöö eest vastutava vaimuliku. 
1.4.Ühingu asukohaks on Tallinn. 
1.5.Ühingu taevased kaitsepühakud on Püha Apostlisarnane Maria Magdaleena ja 
Saatse Vassili. 
 
2.ÜHINGU MISSIOON JA EESMÄRK 
 
2.1.Ühingu missiooniks on ühendada Eesti Apostlik - Õigeusu Kiriku koguduste noori 
ja innustada neid väärtustama ning hoidma õigeusu pärimust.  
2.2.Ühingu eesmärgiks on: 
2.2.1.tugevdada läbi noorte suhtluse erinevate koguduste vahelisi sidemeid; 
2.2.2.ühendada ja innustada Eesti Apostlik - Õigeusu Kiriku noori kogudustes; 
2.3.Eesmärgi saavutamiseks peab ühing vajalikuks: 
2.3.1.organiseerida ülekirikulisi noorteüritusi ning usuõpetuslikke koolitusi; 
2.3.2.arendada koostööd teiste õigeusu kirikute noorteorganisatsioonidega ja 
vahendada teavet; 
2.3.3.suhelda otse ja läbi meediaväljaannete ühiskonnaga; 
2.3.4.muu tegevus , mis toetab ühingu missiooni. 
 
 
3.ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAASTUMISE JA 
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 
 
3.1.Ühingu liikmeteks võivad olla Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudused. 
3.2.Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel peale esmase 
liikmeannetuse tasumist ühingu juhatuse otsusega;  
3.3.Ühingu auliikmeks nimetamine toimub juhatuse liikme ettepanekul, auliikme 
kandidaadi nõusolekul, juhatuse otsusega. 
3.4.Ühingust väljaarvamine toimub  juhatuse otsuse alusel.  
 
 
4.LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
4.1.Liikmel on õigus: 
1)läbi oma esindaja võtta osa ühingu üldkoosolekust;  
2)lasta oma esindajal valida ja olla valitud ühingu juhatusse ja revisjonikomisjoni; 
3)saada ja anda teavet ühingu tegevuse kohta; 
4)osaleda ühingu üritustel; 
5)astuda ühingust välja. 
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4.2.Ühingu liige on kohustatud: 
1)täitma ühingu põhikirja nõudeid ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 
2)tasuma juhatuse poolt kehtestatud korras liikmeannetus. 
4.3.Juhatus võib panna kõikidele liikmetele nende nõusolekul kohustusi ja õigusi 
ühingu eesmärkide saavutamiseks. 
 
5.ÜLDKOOSOLEK 
 
5.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. 
5.2.Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
1) põhikirja muutmine; 
2) eesmärgi muutmine; 
3) juhatuse liikmete valimine; 
4) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise  
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 
5) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 
organite pädevusse. 
5.3.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 
5.4.Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma üks kord aastas, kuue (6) kuu jooksul 
pärast majandusaasta lõppemist, samuti seadusega ettenähtud juhtudel ja kui ühingu 
huvid seda nõuavad.  
Ühingu majandusaasta algus on 1. september ja lõpp 31. august. 
5.5.Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust 
ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. Lisaks võib üldkoosoleku 
kokkukutsumist nõuda revisjonikomisjon. 
5.6.Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 5.5. nimetatud 
asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras 
juhatusega. 
5.7.Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vähemalt neliteist 
(14) päeva. Ühes üldkoosoleku kokkukutsumise teatega edastatakse liikmetele ka 
üldkoosoleku päevakord. 
5.8.Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui seal on esindatud üle poole ühingu 
liikmetest. 
5.9.Kui üldkoosolek ei ole põhikirja punktis 5.8. sätestatu kohaselt pädev otsuseid 
vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama 
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata 
üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust. 
5.10.Ühingu liikmetel on õigus taotleda ükskõik millise küsimuse võtmist 
üldkoosoleku päevakorda, kui nad esitavad oma taotluse kirjalikult enne 
üldkoosolekut. 
5.11.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 
üldkoosolekus osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. 
5.12.Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek. 
5.13.Põhikirja muutmise, ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsus on vastu 
võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või 
nende esindajatest. 
5.14.Igal ühingu liikmel on üks hääl. 
5.15.Valimistel osutuvad valituks need kandidaadid, kes saavad rohkem hääli. 
5.16.Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku 
juhataja ja protokollija. 
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6.JUHATUS 
 
6.1.Juhatus on kolme kuni seitsme liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks. 
6.2.Juhatuse liikme kandidaadid peavad saama Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 
metropoliidi kooskõlastuse. 
6.3.Ühingu juhatuse liikmed peavad saama Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 
metropoliidi kooskõlastuse. 
6.4.Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. 
6.5.Ühingu juhatuse esimehe kandidaat peab saama Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 
metropoliidi kooskõlastuse. 
6.6.Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides 
õigustoimingutes, kooskõlas juhatuse otsustega. 
6.7.Juhatuse pädevus: 
6.7.1.liikmete ühingusse vastuvõtmine ja väljaarvamine; 
6.7.2.liikmete arvestus; 
6.7.3.majandusaasta aruande ja bilansi koostamine ning esitamine üldkoosolekule; 
6.7.4.ühingu liikmetelt liikmeannetuste kogumine ning arvestuse pidamine; 
6.7.5ühingu esindamine; 
6.7.6.muud küsimused, mis on seotud ühingu igapäevase tegevuse korraldamisega. 
 
7.REVISJONIKOMISJON 
 
7.1.Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks 
valib üldkoosolek revisjonikomisjoni. Samuti määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni 
liikmete arvu. 
7.2.Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla ühingu juhatuse liige ega  
raamatupidaja 
7.3.Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni 
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 
7.4.Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab 
üldkoosolekule. 
7.5.Revisjonikomisjon valitakse kolmeks aastaks. 
 
8.ÜHINGU VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISE KORRAL 
8.1.Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha 
deponeerimist allesjäänud vara Eesti Apostlik – Õigeusu Kirikule. 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Juhatuse esimees 
Eesti Õigeusu Noorte Liit 


