I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing nimetusega PROPRIUM ARS (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides
ning mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2. Seltsi tegevus rajaneb liikmete initsiatiivil ja põhikirjal.
3. Seltsi aadress on Riia mnt. 34-33,Viljandi,71010, Eesti
II EESMÄRGID JA TEGEVUSED
5. Seltsi tegevuse eesmärkideks on:
5.1 logopeediline abi lastele ja täiskasvanutele;
5.2 Igakülgne psühholoogiline abi lastele ja täiskasvanutele;
5.3 Eesmärkide saavutamiseks võib Selts:
a) omada osakondi teistes maakondades
b) korraldada avalikke üritusi – kohtumised, loengud, näitused jms.
c) välja anda infomaterjale ja trükiseid, avaldada artikleid
d) teha koostööd teiste füüsiliste- ja juriidiliste isikutega nii Eestis kui välismaal
e) koostada ja viia ellu erinevaid eesmärgi täitmiseks vajalikke projekte

III SELTSI LIIKMED
6. Seltsi liikmeks võib olla iga isik, kes on:
6.1 esitanud Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, juhatuse poolt kinnitatud vormis, milles
kohustub täitma ühingu põhikirja;
6.2 vähemalt 21-aastane;
6.3 kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
7. Liikmehaldamine
7.1 Juhatus organiseerib liikmehaldamist;
7.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus ja kinnitab Seltsi üldkoosolek arutluse
alusel ja kahe käendaja olemasolul;
7.3 Kirjalik avaldus Seltsi liikme saamiseks vaatleb juhatus 1 kuu jooksul, avalduse vastu
võtmise kuupäevast;
7.4 Liige saab välja astuda Seltsist kirjalikult teatades 1 kuu ette;
7.5 Mittetulundusühingust väljaastumine või väljaarvamine toimub liikme sellekohase
avalduse põhjal, surma tagajärjel või sanktsioonina juhul, kui liige ei järgi
süstemaatiliselt mittetulundusühingu põhikirja või ei täida juhatuse poolt antud
ühiskondlikke ülesandeid või käitub ebaväärikalt;
7.6 Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
7.7 Isikud, kelle liikmestaatus on lõppenud ei oma õigust Seltsi varale.
8. Liikmel on õigus:
8.1 valida ja olla valitud Seltsi juhatusse;
8.2 osa võtta Seltsi liikmete koosolekutest.
8.3 saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
9. Seltsi liikmed on kohustatud:
9.1 teatama juhatusele oma elukoha ja muude oluliste andmete muutusest.
9.2 järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
9.3 tasuma määratud liikmemaksu;
9.4 tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
9.5 Seltsi elus aktiivselt osalema
9.6 Seltsi vara kasutama arukalt ja ratsionaalselt
10. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele
panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. ÜLDKOOSOLEK
11. Seltsi kõrgemaks võimuorganiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
12. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine, 90% liikmete nõusolekul
b) eesmärgi muutmine, 90% liikmete nõusolekul
c) juhatuse liikmete määramine, 90% liikmete nõusolekul
d) revisjoni määramine, 2/3 liikmete nõusolekul
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine 2/3 liikmete nõusolekul
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks 2/3
liikmete nõusolekul
13. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
14. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või
saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku
teate
15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud 2/3 seltsi
liikmetest
16.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi
liikmetest või nende esindajatest
V. JUHATUS
17. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-2 liiget
18. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.
19. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete 2/3 häältenamus
VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE.
20. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
21. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või nende poolt määratud isikud.
22. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.
MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE
AVALDUS
Palume kanda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühing järgmiste
andmetega:

1. Mittetulundusühingu nimi on PROPRIUM ARS
2. Mittetulundusühingu asukoht on Viljandi/Viljandimaa ja aadress on Riia mnt. 34-33, 71010,
Eesti.
3. Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud 13/12/2017. a. toimunud asutamiskoosolekul.
4. Mittetulundusühingu juhatuse liikmete andmed on järgmised:
Natalia Rediskina, 47603152717
Ljudmilla Saar, 48510052754
5. Igal juhatuse liikmel on mittetulundusühingu esindamise õigus.
6. Mittetulundusühing on asutatud tähtajatult.

MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE
Mittetulundusühingu PROPRIUM ARS sidevahendite numbrid on järgmised:
telefon +372 56 22 4076
e-post proprium.ars@gmail.com
13/12/2017

Juhatuse liige: Ljudmilla Saar
Natalia Rediskina

