
MITTETULUNDUSÜHINGU TAEVAS TV 7 PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Ühingu nimi on Taevas TV 7 Kristlik ühing (edaspidi ühing).

1.2 Ühingu asukoht on Tallinna linn.

1.3 Ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.4 Ühingu majandus- ja tegevusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

1.5 Ühing on asutatud tähtajatult.

2. ÜHINGU EESMÄRGID

2.1 Ühingu eesmärgiks on toetada kristlikku tööd ning lisaks tegutseda kristlikku

evangeeliumi levimise edastamiseks nii Eestis kui ka välismaal, eelkõige elektroonilise

meedia kaudu.

Eesmärgiks on ka tegutseda kristliku kasvatuse edastamiseks igas rahva- ja vanuserühmas

ning teha rahvusvahelist koostööd. Ühing toetab laste- ja noorte tööd.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks ühing korraldab kristlikke koosolekuid ja üritusi,

tegeleb kirjastamisega ning kasutab elektroonilist meediat, selle hulgas internetti, raadiot

ja televisiooni.

2.3 Ühing tohib omada oma tegevuse jaoks vajalikku kinnisvara ja hankida omale ühingu

eesmärkidega kooskõlas olevate ettevõtete aktsiaid.

2.4.Lisaks ühing korraldab kursuseid, koolitusi, erinevaid üritusi ning reise oma

liikmetele ristiusu seisukohalt tähendusrikastesse sihtkohtadesse kasumit taotlemata.

2.5 Ühing võtab vastu annetusi ja testamente ning korraldab rahakorjandusi.

2.6.Ühing võib toetada või teha misjonitööd ristiusu levitamiseks maailmas.

3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST

VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED



3.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele

nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning

üldkoosoleku ja juhatuse otsusel.

3.2. Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes teeb

liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse

esitanud isikule hiljemalt kahe kuu jooksul.

3.3 Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda esitades kirjaliku avalduse ühingu

juhatusele.

3.4. Ühingu liikmed tasuvad aastast liikmemaksu. Liikmemaksu ja ühingu liikmeks

astumise liitumismaksu suuruse üle otsustab ühingu üldkoosolek.

3.5. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab

vastukäiväks ühingu eesmärkidele või põhikirjas esitatud eiravaks või juhatuse hinnangul

liikmete gevus ühingus või väljaspool ühingut märgataval viisil kahjustab ühingut või on

seaduste vastane.

4.  LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikmetel on ühingu üldkoosolekul sõna - ja hääleõigus, toetaval liikmel aga

ainult sõnaõigus, mitte hääleõigust.

Liikmetel on lisaks õigus:

- võtta osa kõigist ühingu korraldatud üritustest

- saada teavet ühingu tegevuse kohta

- ühingust välja astuda

- olla valitud ühingu juhtorganitesse, välja arvatud toetavad liikmed

4.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

- tunnustada-ühingu eesmärke, järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning

üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid

- tasuda ühingu liikmemaksu



5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks

hääl.

5.2. Üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Koosoleku toimumisaja ja -koha määrab

juhatus.

5.3 Üldkoosoleku pädevuses on:

- juhatuse esimehe, liikmete ja revidendi ning nende asetäitjate valimine

- ühingu majandusaasta aruande kinnitamine

- revidendi aruannete kinnitamine

- juhatuse tegevusele hinnangu andmine

- ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine

- ühingu tegevuskava ja eelarve kinnitamine

- muude juhatuse poolt ettevalmistatud või liikmete poolt kirjalikult hiljemalt nädala enne

üldkoosolekut juhatusele saadetud küsimuste otsustamine

5.4 Kutsed ühingu koosolekutele peab saatma liikmetele posti või e-maili teel liikmete poolt

antud aadressil. Koosolekutest peab teatama hiljemalt 7 kalendripäeva enne koosolekut.

5.5.Hääletamised

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole

üld koosoleku l osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Ühingu koosoleku valimistel,

kui hääli on võrdselt, otsustab loos. Valimistel, vähemalt ühe hääleõigusliku nõudel, tuleb

valimine läbi viia salaja

5.6. Põhikirja muutmine

Ettepaneku põhikirja muutmiseks võib teha ühingu juhatus või liige. Liige peab

kirjalikult esitama põhjendatud muudatus ettepaneku juhatusele. Muudatusettepanek tuleb võtta

järgmise üldkoosoleku päevakorda.



Juhatus peab informeerima oma liikmeskonda muudatusettepanekut üldkoosoleku

kokkusaamise teates ja üldkoosolekul esitama oma arvamuse ettepanekust.

Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

6.JUH

ATUS

6.1.Ühingu juhatus on vähemalt kahe-, kuid mitte üle kuue-liikmeline.

6.2 Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

6.3.Juhatus juhib ja valvab ühingu igapäevast tegevust ning ühingut esindab juhatus.

6.4. Juhatuse koosolekud toimuvad nii harva kui ühingu asjaajamine nõuab, aga mitte

vähem kui 4 korda aastas.

6.5 Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pool juhatuse liikmeskonnast.

6.6 Juhatusel iikmed valivad enda seast vajatusel juhatuse esimehe.

6.7 Juhatusel on õigus võtta tööle ja vabastada töölt ühingu palgalised töötajad.

6.8 Juhatuse sindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

6. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

7. MAJANDUSTEGEVUS

7.1. Ühingu vara koosneb liikme- ja sisseastumismaksudest, sponsorlusest, toetustest,

annetustest ja oma tulust.

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Otsust ühingu likvideerimisest ei saa teha kui vähemalt kaks kolmandiku (2/3)

üldkoosolekul antud häältest ei ole selle poolt.



8.3. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.4. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud

vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele

või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kelle eesmärgid on vastavuses ühingu

eesmärkidega, mis on kirjeldatud põhikirja punktis 2.

Põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul,

Põhikirja punkt 1.2 muudetud Tallinna linnaks 7.4.2017 üldkoosoleku

kinnitamisel

Päivi Pitko

juhatuse liige


