
Eesti Insuldipatsientide Selts   

  

PÕHIKIRI  

1. ÜLDSÄTTED  

1.1. Mittetulundusühing nimega Eesti Insuldipatsientide Selts (INSULDISELTS; 

Estonian Stroke Patients Society) (edaspidi Selts) on avalikes huvides tegutsev 

organisatsioon.  

1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn,  Eesti Vabariik  

1.3. Seltsi eesmärgiks on kaitsta ja tõsta  insuldipatsientide elukvaliteeti ja heaolu läbi 

huvikaitse ja koostöö ning tugevdada koostööd ühiskonnas erinevate sihtgruppide 

vahel erinevate koostöövormide kaudu.   

Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi muuhulgas järgmisi tegevusi:  

1.3.1. tutvustatakse insuldi riskitegureid ja peamisi sümptomeid nii 

riskigruppidele kui laiemale avalikkusele;  

1.3.2. viiakse huvilistele läbi koolitusi ja konsultatsioone ning nõustamist insuldi 

ennetamise, insuldist taastumise ja insuldiga toimetuleku teemadel;  

1.3.3. algatatakse ja viiakse läbi ühingu eesmärke toetavaid projekte ja 

programme;  

1.3.4. arendatakse ühingu eesmärgi saavutamist toetavaid koostöösuhteid avaliku 

ja erasektori ning vabakonna organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.  

1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja 

käesolevast  põhikirjast.  

1.5. Selts ühendab vabatahtlikkuse alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid.  

1.6. Selts kui ühiskondlik organisatsioon teeb koostööd teiste 

patsiendiorganisatsioonidega,  oma katusorganisatsioonidega, riigiasutustega ning 

teiste organisatsioonidega nii Eesti Vabariigis ning teistes riikides.  

1.7. Selts võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige.  

1.8. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.  

2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

2.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik (sh toetajaliikmed), kes on 

valmis aktiivselt kaasa lööma või toetama seltsi tööd seltsi eesmärkide elluviimisel ja 

täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, 

elukohast ja east.   

          2.2.Seltsi liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks võtmine otsustatakse    

Seltsi üldkoosolekul või juhatuse koosolekul.   



2.3. Seltsi üldkoosolekul või juhatusel on õigus välja arvata liikmete nimekirjast need, 

kes ei  ole ühe aasta jooksul tasunud seltsi liikmemaksu.  

2.4. Seltsist saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel ning väljaastumise kinnitab 

juhatus   

2.5. Seltsi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt 

igakülgset teavet Seltsi tegevuse kohta:  

2.5.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul.  

2.5.2. Valida ja olla valitud Seltsi juhatusse.  

2.5.3. Esitada avaldusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning liikmetele ja saada 

neilt selgitusi oma  pöördumiste kohta.  

2.5.4. Saada seltsi poolt pakutavaid soodustusi ja abi ning samuti kõiki muid 

teenuseid, mida selts  pakub avalikult kõikidele oma sihtgrupi esindajatele. 

Toetuse ja teenuse osutamise võimalused  ja viisid otsustavad seltsi 

üldkoosolek või seltsi juhatus.  

2.5.5. Võtta osa kõikidest seltsi liikmetele mõeldud üritustest.  

2.5.6. Saada informatsiooni seltsi ürituste kohta.  

2.6. Ühingu liikmel on järgmised kohustused:  

2.6.1. Tunnistada ja täita kõiki Seltsi põhikirja punkte.  

2.6.2. Õigeaegselt täita seltsi kuulumise, samuti endale vabatahtlikult võetud 

kohustusi.  

2.6.3. Tunnistada ja täita Seltsi poolt ülesseatud ülesandeid, eesmärke ning 

juhatuse otsuseid.  

2.6.4. Hoida ja mitte kahjustada oma tegevusega Seltsi mainet.  

2.6.5. Tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab Seltsi üldkoosolek.  

2.6.6. Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud 

lepingulised ja  materiaalsed kohustused.  

2.7. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.  

2.8. Seltsi auliikmeks võib nimetada isikuid, kellel on suuri teeneid seltsi tegevuse  

arendamises või toetamises. Auliikmetel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel.  

2.9. Toetajaliige on organisatsioon, mis soovib avaldada toetust insuldialase tegevuse  

edendamiseks. Toetajaliikmed võivad olla MTÜ-d, Sihtasutused, avalik- 

                     õiguslikud  organisatsioonid, äriühingud või eraisikud.  

            2.10. Seltsi liige peab käituma ühingu ja selle liikmete suhtes lugupidavalt, heas usus ja 

mitte kahjustama ühingu mainet ühelgi viisil.  

            2.11.Seltsi liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudel, kui ta:  

               2.11.1.ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;  

               2.11.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu   

tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; 



                2.11.3. on kahjustanud ühingu või selle liikmete mainet;  

2.12. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, 

liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul 

ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega 

nimetatud isikutega seotud isikutele.  

2.13.Seltsi üldkoosolek võib kehtestada ühingu liikmetele täiendavaid õigusi ja kohustusi.  

2.14.Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja  

materiaalsed kohustused.  

 

3.ÜLDKOOSOLEK  

3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi hääletusõigust 

omaval  liikmel on üks hääl.  

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus kirjaliku kutse alusel.  

3.3. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt ühe korra aastas.  

3.4. Otsuseid võetakse vastu hääletamise tulemuse põhjal. Otsus jõustub, kui selle poolt  

hääletab 51% kohalolijatest.  

3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.  

3.6. Hääletusõigust omavad liikmed alates 18.eluaastast.  

3.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  

3.7.1 Põhikirja muutmine (põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on  

hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest)  

3.7.2 Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine  

3.7.3 Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,  

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses 

mittetulundusühingu  esindaja määramine  

3.7.4 Majandusaasta aruande kinnitamine.  

3.7.5 Revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine.  

3.7.6 Mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.  

3.7.7 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite  pädevusse  

 

4.JUHTIMINE  

 

4.1 .Seltsi igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub kaks kuni viis liiget.  

4.2. Juhatus on Seltsi otsuste elluviija.  

4.3. Juhatuse liikmed valitakse hääletuse teel esitatud kandidaatide hulgast 

üldkoosolekul.  

4.4. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed üldkoosolekule järgneval juhatuse 

koosolekul.   

            4.5. Juhatus valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks                                                                                                                                            

4.6. Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:  

4.6.1 Seltsi juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil.  



4.6.2 Seltsi üldkoosolekute ettevalmistamine ning kokku kutsumine.  

4.6.3 Arvepidamine liikmete ja liikmemaksude üle.  

4.6.4 Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kirjalike avalduste alusel.  

4.6.5 Liikmete väljaarvamine seltsi liikmeskonnast, kes ei ole tasunud  liikmemaksu.  

4.6.6 Seltsi arengukava, projektide ja eelarve koostamine ning elluviimine.  

4.6.7 Majandusaasta raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine.  

4.6.8 Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja  

üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.  

4.6.9 Seltsi esindamine kõigis teistes organisatsioonides.  

4.6.10 Juhindumine oma tegevuses Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast 

põhikirjast.                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.7.Juhatus annab hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne üldkoosolekut igale ühingu 

liikmele  tutvumiseks Seltsi eelmise majandusaasta aruande ja bilansi.  

4.8. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides 

õigustoimingutes.  Juhatus võib korraldada mittetulundusühingu kinnisasju või 

registrisse kantud vallasasju.  

4.9. Seltsi kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad 

osaleda kõik Seltsi liikmed.  

4.10. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.  

4.11. Seltsi tegevust juhib ja esindab kahe kuni viieliikmeline juhatus, kes valitakse 

ühingu liikmete seast üldkoosoleku poolt kuni kolmeks aastaks.  

4.12. Üldkoosolek võib määrata revisjoni ja audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.  

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA   

5.1. Seltsi rahalised vahendid moodustatakse liikmemaksudest; vabatahtlikest 

annetustest;    laekumistest ettevõtetelt, riigilt, majandusorganisatsioonidelt ja muust 

tegevusest.  

5.2. Selts võib omandada, asutada ja võõrandada oma tegevuseks vajaminevat vara 

põhikirjas  ettenähtud korras.  

5.3. Selts võib omada hooneid, rajatisi ja muid materiaalseid väärtusi.  

5.4. Seltsi majandustegevusalased suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste ühingute,  

ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel.  

5.5. Seltsil on õigus saada riigi käest tasuta või tasu eest ruume, hooneid, seadmeid, 

maad.  

5.6. Selts hoiab oma raha pangas/pankades, saades hoiuseprotsenti.  

5.7. Finantsmajanduslikus tegevuses ei ole Selts riigiorganitele omandikohustuslik ega 

allu  nende kontrollile, va seadustega ettenähtud juhud.  

5.8. Seltsi finantsmajandusliku tegevuse aruanded esitab liikmetele juhatus.  

5.9. Selts ei jaga oma vara ega tulu ning ei anna materiaalselt hinnatavaid soodustusi oma  

asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.  

6. JÄRELEVALVE  



6.1. Seltsi tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks valib 

üldkoosolek revisjonikomisjoni, määrab revisjoni või audiitorkontrolli.  

   

7. SELTSI LIKVIDEERIMINE  

7.1. Selts likvideeritakse seaduses ettenähtud korrale või üldkoosoleku otsusega liikmete 

51%lise häälteenamusega.  

7.2. Selts likvideerimise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab 

kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, likvideerimise korra ja pretensioonide 

esitamise tähtaja,  mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud.  

7.3. Seltsi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon liikmetele  

likvideerimisaruande ja bilansi.  

7.4. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles 

jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

   


