
 
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse  
PÕHIKIRI  
 
1. Üldsätted.  
1.1  Jõgevamaa Kodukandi Ühendus mittetulundusühinguna ,( edaspidi nimetatud  Ühendus) 
on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Jõgevamaa  mittetulundusühinguid, omaalgatuslikke 
ühendusi, keda huvitab maapiirkondade tasakaalustatud areng. 
1.2. Ühenduse  ametlik nimetus on  Jõgevamaa Kodukandi  Ühendus. 
1.3. Ühendus omab eraõigusliku juriidilise isiku õigused, tema mittetulundusühingute 
registrisse kandmise momendist. Ühendusel  on oma sümboolika ning iseseisev bilanss ja 
õigus avada pangaarveid. 
1.4. Ühendus juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti 
Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. 
1.5. Ühenduse asukohaks ja juhatuse aadressiks on Jõgeva Maavalitsus Suur 3 Jõgeva linn 
48306 Jõgeva maakond. 
1.6. Ühendus on asutatud 30. Märtsil 2000 aastal. 
1.7. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.  
 
2. Ühenduse  eesmärk ja selle saavutamise vahendid. 
 2.1. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse edendamine Jõgevamaa  
maapiirkondades, väärtustades ja arendades tasakaalustatult maakonna eri piirkondade külaelu 
ja rahvakultuuri.  
 
2.2. Eesmärgist tulenevalt ühendus:  
2.2.1. korraldab liikmesorganisatsioonide koostööd;  
2.2.2. esindab ja kaitseb kokkuleppel liikmete ühishuvisid;  
2.2.3. vahendab valdkonda puudutavat informatsiooni oma liikmetele; 
2.2.4. korraldab koolitustegevust;  
2.2.5. toetab ja edendab seltsielu kõiki elanikegruppe kaasates;  
2.2.6. aitab kaasa loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele;  
2.2.7. aitab kaasa rahvatraditsioonide, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning säilimisele;  
2.2.8. valmistab ette ja viib läbi  kohaliku omaalgatuse ja maakondlikke üritusi; 
2.2.9. osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikku arengut toetavates 
projektides ja koostöövõrgustikes;  
2.2.10. teeb koostööd Liikumisega Kodukant ja teiste sarnaste eesmärkide nimel tegutsevate 
organisatsioonidega. 
 
3. Liikmete õigused ja kohustused.  
3.1. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda  juriidiline isik, kes soovib arendada 
ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab kirjaliku avalduse, milles kohustub 
täitma ühenduse põhikirja ja tasub asutamislepinguga kehtestatud sisseastumis– ja  
liikmemaksu. 
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega 



avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.  
3.3. Liikmed on kohustatud tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu, järgima põhikirja ning 
juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid.  
3.4. Liikmeskonnast lahkumiseks esitatakse juhatusele avaldus kirjalikult taasesitatavas 
vormis. Liikmeksolek lõppeb avalduse esitamisest alates hiljemalt ühe kuu jooksul.  
3.5. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib ühenduse 
liige esitada kaebuse ühenduse üldkoosolekule. Liikme võib välja arvata juhul, kui tema 
tegevus on vastuolus põhikirjaga ja/või kahjustab Ühenduse  mainet.  
3.6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta 
eest. 
3.7. Liikmel kelle liikmelisus ühenduses on lõppenud, ei ole õigust ühenduse varale. 
 
4. Juhtimine.  
4.1 Ühendust  juhib üldkoosolek.  
4.2 Järelvalvet teostab revident.  
4.3 Igapäevast tööd juhib juhatus .  
 
5. Üldkoosolek.  
5.1 Ühenduse  kõrgeimaks organiks olev liikmete üldkoosolek.  
5.2 Üldkoosoleku  ainupädevusse kuulub:  
5.2.1 põhikirja kinnitamine ja muutmine;  
5.2.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;  
5.2.3 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine tehingu tingimuste määramine; 
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühenduse esindaja 
määramine. 
5.2.4.  majandusaasta aruande  kinnitamine;  
5.2.5. revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;  
5.2.6. Ühenduse lõpetamise, ühinemise  ja jagunemise otsustamine; 
5.2.7.  teiste juriidiliste isikute liikmeks astumise ja väljaastumise kinnitamine.  
 
5.3 Ühenduse  üldkoosolek  toimub vähemalt kord aastas ning selle kutsub kokku juhatus. 
5.4. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära 
näidates vähemalt 1/10 ühenduse liikmetest. 
5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva. 
5.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht 
ning üldkoosoleku päevakord. 
5.7. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel 
muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras 
ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. 
5.8. Vähemalt kuus Ühenduse liiget, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. 
Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus. 
Liikmed võivad seda õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast 
üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. 
5.9. Liikmed ei või punkti 5.8  nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama 
koosoleku päevakorda on juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele 
punkt 5.7 kohaselt teatatud. 



5.10. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda 
võtta, kui vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul 
osaleb üle poole Ühenduse liikmetest. 
 5.11. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku 
kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke 
küsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata 
arutada muid küsimusi. 
5.12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Ühenduse liikmetest.  
5.13. Kui üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma otsustusvõimetuse tõttu, kutsub 
juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku  sama päevakorraga. Uus üldkoosolek 
on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete 
arvust.  
5.14. Ühenduse  üldkoosoleku  otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 
üldkoosoleku osavõtjatest.  
5.15. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 
5.16. Ühenduse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist 
otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 
5.17. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut  kokku kutsumata, kui otsuse 
poolt hääletavad kirjalikult taasesitavas vormis kõik liikmed.  
5.18. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 
 Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 
5.19. Igal Ühenduse  liikmel on üks hääl. Ühenduse  liikme esindaja võib üldkoosolekul 
osaleda ja hääletada. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri. 
Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.  
5.20. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, 
liikme ja ühenduse vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles 
tehingus või õigusvaidluses ühenduse esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad 
liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või 
hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata. 
5.21.Üldkoosolek protokollitakse.  
5.21.1. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, 
hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. 
Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema 
eriarvamuse sisu. 
5.21.2. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele 
kirjutab alla selle 
esitanud isik.  
5.21.3. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe 
allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused 
5.22. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele 
kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja. 
 
6. Juhatus .  
6.1 Juhatus  on kuni 7  liikmeline.  
6.2 Juhatuse tööd juhib juhatuse poolt valitud esimees ja aseesimees.  
6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikide tehingute tegemisel 
6.4. Juhatuse liige valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.  



6.5. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja 
kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja 
ülemmäär. Registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada 
viivitamata registripidajale.  
6.6. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. 
Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.  
6.7. Juhatus peab andma ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende 
nõudel vastava aruande 
6.8. Ühenduse ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud 
üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse ühingu igapäevases majandustegevuses 
kauba 
või teenuse turuhinna alusel. 
6.9. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse 
liikmetest . 
 
6.10. Juhatuse otsustada on:  
6.10.1 ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda;  
6.10.2 sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise ja arvestuse korra kehtestamine. Tähtajaga 
mitte hiljem kui  1. oktoober;  
6.10.3 uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine, liikmete arvestuse pidamine;  
6.10.4 tegevuse kavandamine ja elluviimine;  
6.10.5 majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule; .  
6.11. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku 
juhatuse esimees. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle 
poolt hääletavad kirjalikult taasesitavas vormis kõik juhatuse liikmed.  
6.12. Juhatuse esimehel või aseesimehel on õigus esindada ühendust kõigis õigustoimingutes, 
võivad  allkirjastada lepinguid ja muid tehinguid ja kohustusi.  
6.13. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud ühendusele kahju, 
vastutavad 
tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta 
tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. 
  
7.  Järelevalve.  
7.1 Juhatus korraldab raamatupidamist.  
7.2 Ühenduse  kontrollorganiks on  revident, mis valitakse kolmeks aastaks.  
 
7.3 Revident:  
7.3.1 kontrollib Ühenduse organite poolt vastuvõetud otsuste täitmist, vara ja vahendite 
kasutamist ja käsutamist ning dokumentide koostamist ja säilitamist vähemalt üks kord aastas 
hiljemalt 4 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist;  
7.3.2 esitab oma arvamuse kontrolli tulemuste kohta juhatusele kirjalikult taasesitatavas 
vormis hiljemalt 10 kalendripäeva enne majandusaasta aruande esitamist üldkoosolekule;  
7.3.3 võib osaleda juhatuse koosolekul.  
 
8. Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse  ühinemine, jagunemine või lõpetamine.  
8.1 Ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 
¾ üldkogul osalenud või esindatud liikmete häältest.  
8.2 Ühenduse  lõpetamisel toimub selle likvideerimine õigusaktidega sätestatud korras.  
 
9. Vara jaotamine.  



9.1 Ühenduse  lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud 
vara üle tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule 
juriidilisele isikule. 
 
 
Ühenduse põhikiri on vastu võetud ühenduse asutajate poolt 30.03.2000 aastal , 
Põhikiri muudetud ühenduse üldkoosoleku poolt 14.02.2005 Maarjas,  
Põhikiri muudetud  13.04.2012  Pajusis  


