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1. MittetuIundusiihingu (edaspidi nimetatud iihingu) nimi, asukoht ja eesmiirk
1.1. Uhingu nimi on V6rumaa Haridust0iitajate Ametiiihingu Liit.
1.2. Uhingu asukoht on Vdru 1inn.
1.3. Uhingu eesmiirk on oma liikmete tii6- ja kutsealaste, majanduslike ning
sotsiaalsete Siguste ja huvide esindamine ning kaitsmine.
1.4. Eesmiirgi saawtamiseks kasutab rihing k6iki legaalseid vdimalusi, erili
ametiiihingute tegevust reguleerivates digusaktides siitestatud vahendeid.
Z.

iiningu liikmed

2.1. Liikmeks vastuv6tmise tingimused ja kord
z.l.l.Uhinguliikmeksv6ivadollaV6rulinna jamaakonnaharidusasutustet6,6tajad.
2.1.2. Uhingu liikmeks vastuvdtmise otsustab osakonna juhatus taotleja kirjaliku
avalduse alusel hiljemalt iihe kuu jooksul avalduse esitamisest. Kui juhatus keeldub
taotlejat liikmeks vastu v6trnast, vdib taotleja nduda, et tema liikmeks vastuvdtmise
otsustab osakonna liikmete iildkoosolek.
2.2. tihingust vliljaastumise ja viiljaarvamise tingimused ja kord
2.2.1. Liige v6ib iihingust kirjaliku avalduse alusel igal ajal viilja astuda.
2.2.2. Liikme vSib iihingust viilja awata osakonna juhatuse otsusega, kui ta ei tiiida
kiiesolevas p0hikirjas siitestatud kohustusi v6i tekitab iihingule olulist kahju.
2.2.3. Uhingust viilja arvatud liikmele tuleb tema viiljaarvamise otsuse tegemisest ja
selle pShjustest viivitamatult kirj alikult teatada.
2.2.4. Liige vdib n6uda viiljaarvamise otsustamist osakonna iildkoosoleku poolt.
2.3. Liikme kohustused
L,iige on kohustatud:
2.3.1 . tasuma Oigeaegselt liikmemaksu;
2.3.2. tiiitrna teisi kiiesolevast pdhikirjast ja juhtimisorganite otsustest tulenevaid
kohustusi.
2.4. Liikme Oigused
Uhingu liikmel on Sigus:
2.4.1. saada iihingult abi oma seaduslike Siguste ja huvide kaitsmisel vastavalt iihingu
eesmiirgis siitestatule;
2.4.2. malratala olla mii2iratud iihingu juhtimis- ja kontrollorganite liikmeks;
2.4.3. kasutada teisi k6esolevas pdhikirjas, samuti juhtimisorganite otsustega
sdtestatud 6igusi.

Uningu stuktuur ja juhtimine
3.1. Uhingul on haridusasutustes osakonaad, mis ei ole juriidilised isikud. Osakonna
organiteks on osakonna liikmete iildkoosolek ja osakonna juhatus.
3. I . I . Osakorura liikmete illdkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuv6tmisel
kohaldatakse ktiesolevas p6hikirjas volinike koosoleku kohta siitestatut. Osakonna
liikmete iildkoosoleku p[devusse kuulub:
- voliniku valimine volinike koosolekule;
- osakonna juhatuse liikmete ja nende volituste teihtaja maiaramine;
- muude osakonda puudutavate tiihtsamate kiisimuste otsustami.ne, mida ei ole
antud tihingu teiste juhtorganite piidevusse'

S.

- 23.1.2. Osakonna juhatuse piidevusse kuulub:
tihingu liikmeks vastuv6tmine ja v6ljaarvamiae;
osakonna liikmete iildkoosoleku kokkukutsumine;
opakonna tegevuse juhtimine.
3.2. Uhingu iildkoosoleku iilesandeid tiiidab volinike koosolek tiiies ulatuses.
Volinikud valitakse osakondade liikmete tildkoosolekul viieks aastaks. Igas osakonnas
valitakse iiks volinik, mistdttu volinike arv vdrdub osakondade aryuga.
3.3. Volinike koosoleku kutsub iihingu juhatus kokku viihemalt kaks korda aastas,
samuti siis, kui iihingu huvid vdi seadus seda n6uavad.
3.4. Volinike koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vtihemalt seitse piieva.
3.5. Volinike koosolek on otsustusvdimeline, kui sellest vdtab osa iile poole
volinikest. Kui koosolekus osaleb viihem volinikke, kutsub juhatus seitsme piieva
jooksul kokku uue volinike koosoleku, mis on otsustusv6imeline sdltumata osalevate
volinike arvust..
3.6. Volinike koosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hridletab iile poole
koosolekus osalenud volinikest.
3.7. Isiku valimisel loetakse volinike koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest
enam ha6li. Hiidlte v6rdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3'8. Pdhikirja muutmise otsus on vastu vdetud, kui selle poolt on hiiiiletanud nleZ/3
volinike koosolekus osalenud volinikest. Ufringu eesmiirgi muutmiseks on vajalik
vilhemalt 9/10 volinike nOusolek.
3.9. Volinike koosoleku p8dewsse kuulub:
pdhikirja muuknine;
eesmiirgi muutmine;
iihingu juhatuse liikmete miiiiramine;
revisjoni miiiiramine;
tihingu juhatuse liikmega tehingu tegemise v6i tema vastu ndude esitamise
otsustamine ja selles tehingus voi ndudes tihingu esindaja miitiramine;
muude kiisimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite piidewsse.
3.10. Uhingujuhatus juhib ja esindab iihingut.Uhingu juhatus valitakse viieks aastaks
ja juhatus on viieliikmeline.
3.11. Uhingu juhatuse liikmed valivad endi hulgast tihingu juhatuse esimehe ja
aseesimehe, kes korraldavad juhatuse t<iOd. Juhatuse esimehel ja aseesimehel on Oigus
-Oigrx
esindada tihingut tiksinda, teistel iihingu juhatuse liikmetel on
esindada iihingut
ainult tihiselt.

-

-

4. Jiirelevalve
Volinike koosolek v6ib jiirelevalve teostamiseks miiiirata revisjoni. Revidendiks ei v6i
olla iihingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

jaotus iihingu lOpetamisel
i.. Yara
Uhingu ldpetamisel allesj 6?inud vara j aotatakse vastavalt iildkoosoleku otsusele.
Pdhikiri on kinnitatud 03.08. 1 998.a.

