
EESTI GASTROINTESTINAALSE ENDOSKOOPIA ÜHINGU (EGEÜ) PÕHIKIRI 

 

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingu (asutatud 17. oktoobril 1994.a. Tallinnas) 

põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 22. aprillil 2022 toimunud ühingu üldkoosolekul. 

 

1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing, lühend EGEÜ (edaspidi EGEÜ) on 

gastroenterolooge ja teiste erialade gastrointestinaalse endoskoopia spetsialiste ning 

gastrointestinaalse endoskoopia eriala arendamisest või õppimisest huvitatud isikuid 

ühendav mittetulundusühing. 

 

1.2 EGEÜ eesmärgid on: 

1.2.1 gastrointestinaalse endoskoopia arendamine; 

1.2.2 gastrointestinaalse endoskoopia alase koolitussüsteemi loomine, tööalase koolituse 

organiseerimine ja juhtimine; 

1.2.3 gastrointestinaalse endoskoopia tööalaste ja kvalifikatsiooninõuete, samuti 

kvaliteedikriteeriumide ning normide väljatöötamine; 

1.2.4 gastrointestinaalset endoskoopiat tegevate arstide (endoskopistide) tööülesannete 

määramine arstiabi eri tasanditel, gastrointestinaalse endoskoopia teenistuse 

akrediteerimine ehk kvaliteedikontrolli tegemine ning gastrointestinaalset 

endoskoopiat tegevate arstide gastrointestinaalse endoskoopia alase pädevuse 

hindamine; 

1.2.5 gastrointestinaalse endoskoopia uute diagnostika- ja ravimeetodite tutvustamine, 

raviendoskoopia arendamine. 

 

1.3 EGEÜ oma eesmärkide saavutamiseks: 

1.3.1 organiseerib gastrointestinaalse endoskoopia alast koolitust, korraldab koosolekuid, 

seminare, kursusi ja konverentse; 

1.3.2 kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja ühendustesse ning osaleb nende 

töös; 

1.3.3 teeb koostööd kõigi gastrointestinaalse endoskoopia arendamisest huvitatud 

mittetulundusühingutega, sh Arstide Liiduga, teiste organisatsioonidega ning  teadus- 

ja  õppeasutustega, valitsusasutuste ja ministeeriumidega, sh 

sotsiaalministeeriumiga, samuti teiste endoskoopia alaste ühendustega nii Eestis kui 

välisriikides; 

1.3.4 moodustab sektsioone, töögruppe ja ekspertkomisjone; 

1.3.5 avaldab  vajaduse korral erialaseid informatsioonibülletääne, artikleid ja muid 

gastrointestinaalse endoskoopia alaseid materjale, toetab nende väljaandmist. 



  

1.4 EGEÜ on eraõiguslik juriidiline isik, oma arvelduskonto ja sümboolikaga. EGEÜ juhindub 

oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast. 

 

1.5 EGEÜ tegevus rajaneb tema liikmete algatusel, ühisel tegutsemisel ja omavalitsusel. 

 

1.6 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing. 

 

1.7 EGEÜ asukoht on Tartu. 

 

1.8 EGEÜ on asutatud määramata tähtajaks. 

 

1.9 EGEÜ majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember. 

 

2 LIIKMELISUS 

 

2.1 EGEÜ liikmeks vastuvõtmist saab taotleda iga Eestis või väljaspool Eestit töötav arst, kes 

vastab ühingu liikmele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega 

kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja sätteid ning üldkoosoleku ja 

juhatuse otsuseid. 

 

2.2 EGEÜ liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu 

arvele sisseastumismaksu.  

 

2.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt 1 kuu jooksul avalduse 

esitamisest. 

 

2.4 Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.  

 

2.5 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus teeb otsuse 

liikme ühingust väljaarvamise kohta 1 kuu jooksul avalduse saamisest.  

 

2.6 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta: 

2.6.1 kahjustab oma tegevusega ühingu mainet või huve; 

2.6.2 on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud 

kohustuse; 

2.6.3 ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud 

tasumistähtaja pikendamist; 

2.6.4 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu 

poolt korraldatud üritusel;  

 



2.7 EGEÜ-st väljaarvatavale liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest 

viivitamata kirjalikult teatada. Otsus väljaarvamise kohta vormistatakse kirjalikult ja 

saadetakse väljaarvatud liikmele 10 päeva jooksul otsuse tegemisest. Ühingu liikmele, 

kes on rikkunud põhikirja nõudeid ja tekitanud ühingule ainelist või moraalset kahju, võib 

ühingu juhatus teha hoiatuse selle kohta, et järgmise rikkumise korral arvatakse ta 

ühingust välja. 

 

2.8 EGEÜ liiget ei saa valida juhatuse liikmeks, kui ta ei ole täitnud oma põhikirjalisi kohustusi 

või on oma tegevusega kahjustanud EGEÜ huve. 

 

2.9 EGEÜ liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab EGEÜ üldkoosolek. 

Liikmemaksu peab liige tasuma hiljemalt majandusaasta I kvartali lõpuks või kahe kuu 

jooksul liikmeks astumisest. 

 

3 EGEÜ LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

3.1 EGEÜ liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjas. 

 

3.2 EGEÜ liikmel on õigus: 

3.2.1 osaleda EGEÜ tegevuses vastavalt põhikirjale; 

3.2.2 valida  EGEÜ juht- ja kontrollorganeid ja olla valitud nende liikmeks; 

3.2.3 saada EGEÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta, esitada 

juhatusele ettepanekuid, arupärimisi ja tutvuda EGEÜ dokumentatsiooniga; 

3.2.4 astuda EGEÜ-st välja; 

3.2.5 kasutada ettenähtud korras EGEÜ vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.  

 

3.3 EGEÜ liige on kohustatud: 

3.3.1 täitma EGEÜ põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid; 

3.3.2 õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid EGEÜ põhikirjas ja/või juhtorganite 

poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal; 

3.3.3 võtma osa EGEÜ ühistegevusest; 

3.3.4 hoidma EGEÜ vara. 

 

4 EGEÜ JUHTIMINE 

 

4.1 EGEÜ kõrgeimaks organiks on EGEÜ liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik EGEÜ 

liikmed. Igal EGEÜ liikmel on üks hääl. EGEÜ liiget võib üldkoosolekul esindada teine 

EGEÜ liige, kellele on antud vastav kirjalik volitus. 

 

4.2 Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga 

antud juhatuse pädevusse. 

 



4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.3.1 põhikirja muutmine; 

4.3.2 ühingu eesmärgi muutmine; 

4.3.3 juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine; juhatuse ja 

revisjonikomisjoni ettekannete ja aruannete läbivaatamine ja kinnitamine; 

4.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.3.5 juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja 

lahendamine; 

4.3.6 liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine; 

4.3.7 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 

 

4.4 EGEÜ liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab 

ette teatama vähemalt neliteist (14) päeva. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest 

peab ette teatama  vähemalt seitse (7) päeva. 

 

4.5 Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas. 

 

4.6 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 EGEÜ 

liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut vaatamata 1/10 

liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda. 

 

4.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb või on esindatud üle poole EGEÜ 

liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme (3) nädala 

jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on 

otsustusvõimeline, kui seal osaleb või on esindatud vähemalt kümme (10) liiget. 

 

4.8 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud koosoleku 

kokkukutsumise teates. Küsimused, mis ei ole koosoleku kokkukutsumisel teatavaks 

tehtud, võib koosoleku päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete 

nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.  

 

4.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul 

osalenud või esindatud liikmetest. Põhikirja muutmise, EGEÜ eesmärgi muutmise ja 

EGEÜ lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul 

osalenud liikmetest või nende esindajatest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul 

mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

 

4.10 EGEÜ liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt 

hääletavad kirjalikult kõik EGEÜ liikmed. 

 



4.11 Igal EGEÜ liikmel on üks hääl. EGEÜ liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga 

tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. 

 

4.12 EGEÜ-d juhib ja esindab juhatus, mis koosneb viiest (5) kuni seitsmest (7) liikmest. 

 

4.13 Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. 

 

4.14 Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 

Kui juhatuses on liikmeid vähem kui seitse (7), valivad juhatuse liikmed enda seast lisaks 

esimehele sekretäri ja varahoidja. Kui juhatuses on liikmeid seitse (7), siis valivad 

juhatuse liikmed enda seast lisaks juhatuse esimehele ja varahoidjale esimehe asetäitja, 

peasekretäri ja sekretäri.  

 

4.15 Juhatuse liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikme võib igal ajal  

 tagasi kutsuda. 

 

4.16 EGEÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Kinnisasju või 

registrisse kantud vallasasju võib juhatuse liige EGEÜ-le omandada, võõrandada või  

asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel. 

 

4.17 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud 

kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega. 

 

4.18 Juhatus peab andma EGEÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama 

liikme nõudel vastava aruande. 

 

4.19 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole juhatuse liikmetest 

ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohal viibinud liikmete 

poolthäälteenamus. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on juhatuse esimehel 

otsustav hääl. 

 

4.20 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase  

         täitmisega tekitanud kahju EGEÜ-le, vastutavad EGEÜ ees solidaarselt. 

 

5 VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS 

 

5.1 EGEÜ vara tekib: 

5.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

5.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest; 

5.1.3 tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude EGEÜ põhikirjaliste 

eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest; 



5.1.4 muust tulust. 

 

5.2 EGEÜ-le antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. 

Annetuste sihtotstarbelist kasutamist korraldab juhtatus. 

 

5.3 EGEÜ finantsmajandustegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon. 

Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks (3) aastaks. 

 

5.4 EGEÜ raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele. 

 

5.5 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses 

sätestatud korras. Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus. 

 

5.6 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja selle allkirjastab vähemalt üks EGEÜ 

juhatuse liige. 

 

6 ÜHINEMINE,  JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE 

 

6.1 EGEÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 

 

6.2 EGEÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). EGEÜ 

likvideerijateks on juhatuse liikmed. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha 

deponeerimist allesjäänud vara antakse üle üldkoosoleku otsusega määratud sarnase 

eesmärgiga mittetulundusühingule või organisatsioonile. 


