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1. Üldsätted 
1.1. Mittetulundusühing ETNA Eestimaal, edaspidi nimetatud "ühing" on vabatahtlikkuse alusel loodud ning 
kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides heategevuslikel ja 
omaalgatuslikel põhimõtetel. 
1.2. Ühingu eesmärgiks on oma tegevuse kaudu kaasa aidata Eesti maapiirkondade arengule, 
kodanikuühiskonnas aktiivsemalt osalemisele, kultuuri-, haridus- ja sotsiaaltegevuse edendamisele, paremate 
ettevõtluskeskkonna tingimuste loomisele ja nende mitmekesistamisele; 
1.3 Ühingu nimetus inglise keeles on ETNA in Estonia. 
1.4. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik. 
1.5. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
1.6. Ühing on asutatud määramata ajaks. 
2. Eesmärkide  saavutamiseks ühing: 
2.1. Ühendab ja koolitab oma liikmeid, maapiirkondade naisi ning rakendab nende teadmisi võrgustike kaudu. 
2.2. Korraldab kursusi ja seminare, õpi-ja harrastusringe, töörühmi, konverentse, loenguid, kohtumisi, 
vabaharidusõhtuid jms. 
2.3. Moodustab vajadusel struktuuriüksusi ja esindab neid.  
2.4. Aktiviseerib noori ja eakaid ning kaasab neid ühingu tegevusse. 
2.5. Koostab ja kirjastab vajalikke teatmematerjale. 
2.6. Arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal. 
2.7. Oskusteabe, koostöö hoidmiseks ja loomiseks moodustab, teeb koostööd ning arendab 
koostöövõrgustikke.  
2.8. Osaleb ja kaasab oma liikmeid ja elanikke tegevuste kaudu aktiivsemaks ja tulemuslikumaks 
panustamiseks kodanikuühiskonna toimimisel. 
2.9. Kujundab keskkonnateadlikkust, vastutustundlikkust ja säästvat arengut. 
2.10. Selgitab võrdsete võimaluste põhimõtteid, toetab algatusi sotsiaalse toimetuleku suurendamisel ning 
maapiirkonna tööhõive parandamisel. Toetab parimate praktikate väljaselgitamist maapiirkondade elanike 
hulgas, nende teadmiste, oskuste arendamist.   
2.10. Maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastuvõetud korrale. 
3. Ühingu liikmed 
3.1. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse ühingu juhatusele kirjalik avaldus koos ühe liikme soovitusega. 
Juhatus teeb otsuse 1 (ühe) kuu jooksul. 
3.2. Ühingu liige  tasub   liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek. 
3.3. Ühingu liikmest väljaastumiseks esitatakse ühingu juhatusele  kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb pärast 
kahe (2) kuu möödumist avalduse andmisest.  
3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui:  
3.4.1. kui liige pole tasunud kahel järjestikusel majandusaastal liikmemaksu; 
3.4.3. kui liige on kahjustanud ühingu mainet ja/või ei ole tegutsenud kooskõlas ühingu eesmärgiga. 
4. Liikme kohustused ja õigused 
4.1. Ühingu liige on kohustatud:  
4.1.1. tegutsema kooskõlas ühingu eesmärgiga;  
4.1.2. täitma ühingu põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;  
4.1.3. osalema üldkoosolekutel ja ühingu organitesse valimisel nende organite töös;  
4.1.4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;  
4.1.5. liikmete arvestuse pidamiseks teatama juhatusele oma elukoha/asukoha muudatustest hiljemalt ühe 
kuu jooksul pärast muudatuse tegemist. 
4.2. Ühingu liikmel on õigus:  
4.2.1. osaleda ühingu tegevuses eesmärgi saavutamiseks;  
4.2.2. osaleda üldkoosolekul ning valida ja olla valitud ühingu organitesse;  



4.2.3. lahkuda ühingu liikmeskonnast. 
5. Ühingu juhtimine 
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millest osavõtmisel on igal liikmel üks hääl. 
5.2. Üldkoosolek võib otsustada kõik ühingu tegevusse puutuvad küsimused, kusjuures tema ainupädevusse 
kuulub:  
5.2.1. põhikirja ja eesmärkide muutmine;  
5.2.2. ühingu jagunemise või lõpetamise otsustamine;  
5.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;  
5.2.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse 
pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;  
5.2.5. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega 
koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nendeks tehinguteks;  
5.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;  
5.2.7. muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste ühingu organite 
pädevusse. 
5.3. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu üldkoosolekul osalejate lihthäälteenamusega (va ühingu põhikirja ja 
eesmärkide muutmine). 
5.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades sellest liikmetele ette kirjalikult vähemalt 7 kalendripäeva. 
5.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kui seda on nõudnud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 
mittetulundusühingu liikmetest.  
6. Ühingu juhatus 
6.1. Ühingu juhatusel on kolm kuni viis liiget. 
6.2. Juhatuse esimehel üksi ja teistel juhatuse liikmetel kahekaupa on õigus esindada ühingut kõigis 
õigustoimingutes. 
6.3. Juhatus valitakse  üldkoosolekul kolmeks aastaks. 
6.4. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused jätnud olulisel määral täitmata, kui 
ta on kahjustanud ühingu mainet või mõnel muul mõjuval põhjusel. 
6.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega. 
6.6. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik 
juhatuse liikmed. 
6.7. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumisega, samuti kohustuste 
mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt. 
6.8. Ühing hüvitab juhatuse liikmele tema poolt ülesannete täitmisel tehtud põhjendatud kulutused. 
7. Raamatupidamine, varad 
7.1 . Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele ja 
raamatupidamise heale tavale. 
7.2. Ühingu vahendid ja vara moodustub: 
7.2.1 Liikmemaksudest, annetustest; majandustegevusest; 
7.2.2 Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustest saadavast tulust;  
7.2.3 Sihtotstarbelistest laekumistest ja muudest tehingutest laekuvatest vahenditest. 
7.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust ühingu 
kohustuste eest. 
8. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine 
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega seadusega ettenähtud 
korras. 
8.2. Ühingu likvideerimisel pärast nõuete rahuldamist allesjäänud vara läheb üle sarnase eesmärgiga  
mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslik juriidilisele isikule. 
 
Põhikirja muudatused on kinnitatud üldkoosolekul   06.12.12 

 


