VÕRUMAA HARIDUSTÖÖTAJATE LIIDU
PÕHIKIRI

1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud ühingu) nimi, asukoht ja eesmärk
1.1. Ühingu nimi on Võrumaa Haridustöötajate Liit.
1.2. Ühingu asukoht on Võru linn.
1.3. Ühingu eesmärk on oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete
õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine.
1.4. Eesmärgi saavutamiseks kasutab ühing kõiki legaalseid võimalusi, eriti ametiühingu
tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud vahendeid.

2. Ühingu liikmed.
2.1. Liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord.
2.1.1. ühingu liikmeteks võivad olla Võru linna ja maakonna haridusasutuste töötajad;
2.1.2. ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab osakonna juhatus taotleja
kirjaliku avalduse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Kui juhatus keeldub
taotlejat vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab osakonna
liikmete üldkoosolek.
2.2. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamise tingimused ja kord.
2.2.1. liige võib ühingust kirjaliku avalduse alusel igal ajal välja astuda;
2.2.2. liikme võib välja arvata osakonna juhatuse otsusega, kui ta ei täida käesolevas
põhikirjas sätestatud kohustusi või tekitab ühingule olulise kahju;
2.2.3. ühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada;
2.2.4. liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist osakonna üldkoosoleku poolt.
2.3. Liikme kohustused.
Liige on kohustatud:
2.3.1. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
2.3.2. täitma teisi käesolevast põhikirjast ja juhtimisorganite otsustest tulenevaid kohustusi.
2.4 Liikme õigused.
Ühingu liikmel on õigus:
2.4.1. saada ühingult abi oma seaduslike õiguste ja huvide kaitsmisel vastavalt ühingu
eesmärgis sätestatule;
2.4.2. määrata ja olla määratud ühingu juhtimis-ja kontrollorganite liikmeks;
2.4.3. kasutada teisi käesolevas põhikirjas, samuti juhtorganite otsusega sätestatud õigusi.
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3. Ühingu struktuur ja juhtimine.
3.1. Ühingul on haridusasutuses osakonnad, mis ei ole juriidilised isikud. Osakonna
organiteks on üldkoosolek ja osakonna juhatus.
3.1.1. Osakonna liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel
kohaldatakse käesolevas põhikirjas volinike koosoleku kohta sätestatud otsuseid.
Osakonna liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 voliniku valimine volinike koosolekule;
 osakonna juhatuse liikmete ja nende volituste tähtajaline määramine;
 muude osakonda puudutavate tähtsamate küsimuste otsustamine, mida ei ole antud
ühingu teiste juhtorganite pädevusse.
3.1.2. Osakonna juhatuse pädevusse kuulub:
 ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
 osakonna liikmete üldkoosoleku kokkukutsumine;
 osakonna tegevuse juhtimine.
3.2. Ühingu üldkoosoleku ülesandeid täidab volinike koosolek täies ulatuses. Volinikud
valitakse osakondade liikmete üldkoosolekul viieks aastaks. Igas osakonnas valitakse üks
volinik, mistõttu volinike arv võrdub osakondade arvuga.
3.3. Volinike koosoleku kutsub ühingu juhatus kokku vähemalt kord aastas, samuti siis, kui
ühingu huvid või seadus seda nõuavad.
3.4. Volinike koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
3.5. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole volinikest. Kui
koosolekul osaleb vähem volinikke, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue volinike
koosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate volinike arvust.
3.6. Volinike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud volinikest.
3.7. Isiku valimisel loetakse volinike koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam
hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 volinike
koosolekul osalenud volinikest. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10
volinike nõusolek.
3.9.Volinike koosoleku pädevusse kuulub:
 põhikirja muutmine;
 eesmärgi muutmine;
 ühingu juhatuse liikmete määramine;
 revisjoni määramine;
 ühingu juhatuse liikmetega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
3.10. Ühingu juhatus juhib ja esindab ühingut. Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja
juhatus on seitsmeliikmeline.
3.11. Ühingu juhatuse liikmed valivad endi hulgast ühingu juhatuse esimehe ja aseesimehe,
kes korraldavad juhatuse tööd. Juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus esindada ühingut
üksinda, teistel ühingu juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut ainult ühiselt.
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4. Järelevalve
Volinike koosolek võib järelevalve teostamiseks määrata revisjoni. Revidendiks ei või olla
ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.

5. Vara jaotus ühingu lõpetamisel
Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotatakse vastavalt üldkoosoleku otsusele.
Põhikiri on kinnitatud 31.05.2021.a.
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