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II Üldsätted
1. Mittetulundusühing  Rae  Valla  Alevike-  ja  Külavanemate  Selts  (edaspidi  „Ühendus“)  on

üksikisikute  vabatahtlik  ühendus,  mis  tegutseb  avalikes  huvides  ja  mille  eesmärgiks  ning
põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu oma liikmete vahel jaotatava tulu saamine.

2. Ühendus  on  eraõiguslik  juriidiline  isik,  mis  juhindub  oma  tegevuses  Eesti  Vabariigi
seadustest ja teistest õigusaktidest nng käesolevast põhikirjast. 

3. Ühendus on asutatud 20. aprillil, 2002.a.
4. Asukoht on: Rae vald, Harjumaa.
5. Ühendusel on oma pangaarve ja sümboolika.
6. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
7. Ühendus  teeb  koostööd  kõikide  tema  eesmärki  tunnustavate  üksikisikute,  asutuste  ja

organisatsioonidega  nii  kodu-  kui  välismaal  ning  võib  astuda  teiste  ühenduste  ja
organisatsioonide liikmeks.

II Ühenduse eesmärgid
8. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on:
8.1.Külade ja alevike majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine.
8.2.Alevike- ja külaelanike toetamine, huvide ja vajaduste kaitsmine.
8.3.Oma liikmete esindamine, toetamine, koolitamine, nõustamine ja informeerituse tagamine.
8.4.Osalemine rahvusvahelistes, riiklikes ja kohalikes külaliikumist toetavates projektides.

III Liikmed, nende õigused ja kohustused.
9. Ühenduse liikmeskonna moodustavad Rae valla külade ja alevike vanemad ja üksikisikud, kes

ei ole küla- või alevikuvanemad.
10. Aleviku- ja külavanema vastuvõtmise ühenduse liikmeks ja väljaarvamise otsustab juhatus.

Üksikisikute,  kes  ei  ole  aleviku-  või  külavanemad,  ning  tunnistavad  käesolevat  põhikirja,
liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab üldkogu.

11. Liikmeks  vastuvõtmine  toimub  taotleja  kirjaliku  avalduse  alusel  avalduse  esitamisele
järgneval juhatuse koosolekul või üldkogul.

12. Ühenduse liikmel on õigus:
12.1. Võtta osa ühenduse tegevusest.
12.2. Valida ja olla valitud ühenduse juhtorganitesse.
12.3. Teha ettepanekuid ühenduse tegevusega seonduvates küsimustes, esitada arupärimisi 

ja saada teavet ühenduse ning selle juhtorganite tegevuse kohta.
12.4. Kasutada ühenduse sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale.
13. Ühenduse liige on kohustatud:
13.1. Võtma osa ühenduse tegevusest selle põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
13.2. Järgima ühenduse põhikirja ning täitma üldkogu ja juhatuse otsuseid.
13.3. Maksma liikmemaksu vastavalt üldkogu poolt kehtestatud määrale ja korrale.
13.4.  Kahe järjestikkuse aasta liikmemaksu võlgnevuse puhul ja mittereageerimisel meelde-

tuletustele arvatakse ühenduse  liige üldkogu otsusega ühingust välja. 
13.5. Ühenduse  liige,  kellel  on  liikmemaksu  võlgnevus,  ei  saa  kandideerida  ühenduse  

juhatusse, revisjonikomisjoni või revidendiks ja toimkondadesse.



IV Struktuur ja juhtimine.
14. Ühendust juhivad üldkogu ja juhatus. Ühendusel on revisjonikomisjon või revident.
15. Ühenduse  kõrgeim organ  on  üldkogu,  mille  koosseis  moodustub  ühenduse  liikmetest  või

nende kirjalikult volitatud esindajaist. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
16. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt  vähemalt  üks kord aastas.  Üldkogu toimumisest

teatatakse  ette  vähemalt  kümme  päeva,  näidates  ära  toimumise  aja,  koha  ja  päevakorra.
Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osalevad vähemalt pooled ühenduse liikmed. 

16.1. Igal ühenduse liikmel on üldkogul õigus esindada lihtkirjalise volikirja alusel ainult  
ühte ühenduse liiget.

17. Üldkogu pädevusse kuulub:
17.1. Põhikirja ja eesmärkide muutmine.
17.2. Juhatuse ja revisjonikomisjoni või revidendi valimine ning tagasikutsumine.
17.3. Ühenduse tegevussuundade, aastaeelarve ja aastaaruande kinnitamine.
17.4. Ühenduse  teistesse  organisatsioonidesse  kuulumise  ja  üksikisikute  liikmelisuse  

otsustamine
17.5. Ühenduse reorganiseerimise ja likvideerimise otsustamine.
17.6. Muude  küsimuste  otsustamine,  mida  ei  ole  seaduse  või  põhikirjaga  antud  teiste  

organite pädevusse.
18. Üldkogu vaheajal juhib ühenduse tööd viie- kuni seitsmeliikmeline juhatus. Juhatus valitakse

ühenduse liikmete hulgast volituse tähtajaga kolm aastat.
19. Juhatuse pädevusse kuulub:
19.1. Juhatuse liikmete seast esimehe ja aseesimehe valimine.
19.2. Juhatuse liikmete tööjaotuse otsustamine.
19.3. Ühenduse liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning arvestuse pidamine. 
19.4. Üldkogu otsuste täitmine, aruandluse ja raamatupidamisarvestuse korraldamine.
19.5. Töölepingute  sõlmimine  ja  lõpetamine  tegevpersonaliga,  nende  struktuuri  ja  

tasustamise korra väljatöötamine ja kinnitamine.
19.6. Toimkondade ja töörühmade moodustamine.
20. Juhatus  kutsutakse  kokku  esimehe  või  aseesimehe  poolt  vähemalt  neli  korda  aastas.

Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku 2/3 juhatuse liikmete ettepanekul.
21. Juhatus on otsustusvõimeline,  kui kohal on üle poolte juhatuse liikmete.  Otsused võetakse

vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.
21.1 Juhatus võib erandjuhul otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse 

eelnõust on informeeritud kõik juhatuse liikmed ja poolt hääletavad kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks kolmandikku juhatuse liikmetest.

21.1. Juhatuse kõigil liikmetel on õigus esindada ühendust kõigis õigustoimingutes.
22.1 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või  

muul mõjuval põhjusel.
V Põhi- ja käibevahendite moodustamine
22. Ühenduse põhi- ja käibevahendid moodustuvad:
22.1. Liikmemaksudest,  riiklikest  ning  kohaliku  omavalitsuse  toetustest  ja

abiprogrammidest saadavatest rahalistest vahenditest.
22.2. Üksikisikute ja juriidiliste isikute annetustest ning sponsorlusest.
22.3. Ühenduse vahendite haldamisest ja heategevusürituste korraldamise tuludest.
22.4. Õppemaksudest ja muudest tuludest ning laekumistest.
22.5. Ühendus kasutab saadud tulu vaid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
VI Tegevuse lõpetamine
23. Ühenduse tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.
24. Ühenduse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara

üle tulumaksusoodustuste saajate nimekirja kantud ühendusele või avalik-õiguslikule isikule.


