
Mittetulundusühingu Visit Virumaa 

KODUKORD

Kaesolev MTÜ Visit Virumaa (edaspidi "Ühing") kodukord maarab jargmised ulesanded ja

kohustused. 

1 Ühingu liikmelisus

1.1 Toetajaliikmel, auliikmel ja valisliikmel on oigus osaleda Ühingu elus, kuid talle ei laiene

Ühingu liikme oigused ja kohustused. 

1.2 Toetajaliikmed, auliikmed ja valisliikmed ei kanna Ühingu tegevuse eest materiaalset vastutust,

samuti ei ole neile kohustuslikud uldkoosoleku poolt erakorralise liikmemaksu kohta tehtud

otsused.

1.3 Ühingu liikmete kohta peetakse registrit, milles on toodud liikme ees- ja perekonnanimi,

isikukood, tookoht, kontaktandmed voi ettevotte nimi, registrikood ja kontaktandmed ja liikmeks

astumise ning liikmest lahkumise aeg. Registrit kontrollitakse 1 kord aastas. Registri andmete

muutustest on Ühingu liige kohustatud teatama 1 kuu jooksul Ühingu juhatusele.

1.4 Ühingu juhatuse otsusel voib Ühingu liikme Ühingust valja arvata, kui liige:

1.4.1 on kahjustanud Ühingu mainet voi vara ja rikkunud Ühingu pohikirja noudeid;

1.4.2 on esitanud Ühingu liikmeks astumisel teadlikult ebaoigeid andmeid;

1.4.3 ei ole viimase 2 aasta jooksul osalenud uhelgi Ühingu uldkoosolekul.

1.5 Ühingu liikmelisus lopeb automaatselt liikme surma korral voi kui liige ei ole 2 aastat maksnud

liikmemaksu.

1.6 Ühingu juriidilisest isikust liige arvatakse Ühingust valja tema likvideerimise korral. 

1 .7 Taiendavaid kohustusi voib Ühingu liikmetele panna vaid uldkoosoleku otsusega ja liikme

nousolekul.



2 Sisseastumis- ja liikmemaks 

2.1 Ühingu liikmed tasuvad liikmemaksu Ühingu uldkoosoleku poolt maaratud suuruses.

2.2 Liikmemaksu suurus maaratakse uldkoosoleku otsusega igaks aastaks eraldi. 

2.3 Liikmemaksu tasutakse kord kalendriaasta jooksul hiljemalt 28. veebruariks ulekandega Ühingu

arveldusarvele. Uued liikmed tasuvad liikmemaksu vastavalt arvel esitatud maksetahtajale. Arve

maksetahtaeg on 30 paeva.

2.4 Arvet maksude laekumise ule peab raamatupidaja, kes kasutab selleks igakuiseid arveldusarve

valjavotteid. 

2.5 Erandkorras voib Ühingu liikme liikmemaksu tasumisest vabastada uldkoosoleku otsuse alusel. 

2.6 Kui liikmemaks on tasumata, saadab juhatus Ühingu liikmele kirjaliku meeldetuletuse. 

3 Ühingu üldkoosolek 

3.1 Iga uldkoosolekust osa vottev tegevliige on kohustatud enne koosoleku algust kandma oma

nime kvooruminimestikku, mis lisatakse koosoleku protokollile. 

3.2 Sonavotuks annab koosolekul sona soovi avaldamise jarjekorras koosoleku juhataja. Kui

sonasoovija ei viibi jarjekorra kattejoudmisel koosoleku ruumis, paigutatakse tema nimi sona

soovijate nimestiku loppu. 

3.3 Sonavotu kestvust voib koosoleku juhataja piirata. 

3.4 Koosoleku otsuste ettepanekud tehakse suuliselt voi kirjalikult. Pikema ettepaneku puhul on

koosoleku juhatajal oigus nouda kirjalikku ettepanekut. 

3.5 Koosoleku otsuse ettepanekud voetakse haaletamisele esitamise jarjekorras. Kui ettepanek

jaguneb punktidesse, siis koosolek otsustab, kas haaletada igat punkti eraldi voi haaletada

ettepanekut tervikuna. 

3.6 Igal koosolekul osaleval tegevliikmel on oigus nouda tema poolt esitatud ettepaneku

haaletamisele votmist, samuti on tal oigus nouda tema poolt valjendatud eriarvamuse

protokollimist.

3.7 Vordse arvu poolthaali saanud ettepanekud pannakse uuele haaletusele. Teistkordsel

haaletamisel vordse arvu poolthaali saanud ettepanekute vastuvotmisel saavad otsustavaks Ühingu

juhatuse liikmete haaled.

3.8 Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 



4 Valitavad organid

4.1 Juhatuse liikmed ja vajadusel revisjonikomisjoni liikmed valitakse Ühingu korralisel

uldkoosolekul. Valitud Ühingu organid asuvad oma kohustuste taitmisele peale valimistulemuste

teatavakstegemist. 

5 Ühingu juhatus

5.1 Ühingu liikme poolt juhatusele tehtud ettepaneku kohta Ühingu tegevuse alal on juhatus

kohustatud seisukoha votma ettepaneku saamise paevast 1 kuu jooksul.

5.2 Juhatuse koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koiki

tegevliikmeid puudutavatest juhatuse otsustest teatab juhatus tegevliikmetele uhe kuu jooksul.

5.3 Eelnenud aasta tegevusaruande esitab juhatus revisjonikomisjonile hiljemalt esimeseks

martsiks. 

6 Ühingu dokumendid

6.1 Ühingu tegevuse kajastamiseks sailitatakse jargnevad dokumendid: 

6.1.1 uldkoosoleku protokollid koos kvoorumilehtedega; 

6.1.2 juhatuse koosolekute protokollid; 

6.1.3 Ühingu liikmeskonna nimekirjad;

6.1.4 Ühingu tegevusaruanded. 

7 Revisjonikomisjon

7.1 Ühingu uldkoosolek voib maarata audiitorkontrolli, revisjonikomisjoni voi revidendi (edaspidi

Jarelvalveorgan), kelle ulesandeks on jarelevalve Ühingu majandustegevuse ning vara ja vahendite

seisundi ule.

7.2 Jarelvalveorganiks ei voi olla Ühingu juhatuse liige ega Ühingu raamatupidaja.

7.3 Jarelvalveorgan valitakse vahemalt kolmeliikmeline.

7.4 Jarelvalveorgani voib nimetada uhekordse kontrolli tegemiseks voi teatud tahtajaks.

7.5 Jarelvalveorganil on oigus tutvuda koigi Ühingu tegevust puudutavate materjalidega ning

omada ligipaasu kogu Ühingu tegevust puudutavale infole.



7.6 Jarelvalveorgan koostab raamatupidamiskontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab Ühingu

uldkoosolekule. Revisjonikomisjoni otsused kinnitatakse uldkoosolekul, lahtisel haaletusel

lihthaalteenamusega. 

7.7 Jarelvalveorgan vaatab moodunud tegevusaasta aruande labi hiljemalt 15. aprilliks. 

8 Ühingu raamatupidamine 

8.1 Ühingu raamatupidamist korraldab Ühingu raamatupidaja, kasutades selleks raamatupidamis-

programmi. 

8.2 Taiendavaid liikmemakse Ühingu plaanitava tegevuse rahastamiseks voib igakordselt

kehtestada Ühingu uldkoosoleku otsusega ja taiendavate liikmemaksude kulutamise kohta peab

Ühingu juhatus andma aru Ühingu jargmisel uldkoosolekul. 

9 Eetikanormid ja nendest kinnipidamine

9.1 Ühingu liige vaartustab ausust, vordsust, vaarikust, avatust, solidaarsust, koostoomeelsust,

mitmekesisust ja usaldusvaarsust ning tegutseb nendest vaartustest lahtudes. Liikmete koostoo

pohineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

9.2 Ühingu liige noustub Ühingu pohikirjas seatud eesmarkidega ning aitab igati kaasa nende

elluviimisele. Ühingu liige on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostoole

uhiste eesmarkide saavutamiseks.

9.3 Ühingu liige peab kinni uhingusisestest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest.

9.4 Ühingu liige suhtleb teiste liikmete, avalikkuse ja meediaga oma nime all ja kooskolas heade

kommete ning tavadega, ei tegutse anonuumselt ega kahjusta Ühingu mainet.

9.5 Ühingu liige tunnustab motteviiside erinevust, koigi uhingu liikmete ja nende eesmarkide

mitmekesisust.

9.6 Ühingu liige ei halvusta ega laima teisi liikmeid ega nende seisukohti.

9.7 Ühingu tegevusega seoses tekkinud lahkhelid Ühingu liikmete vahel lahendatakse omavahel.

Vajadusel voib Ühingu liige lahenduse leidmiseks poorduda juhatuse poole.

Kinnitatud MTÜ Visit Virumaa juhatuse koosolekul 31. jaanuaril 2020. aastal.


