
Mittetulundusühingu Juvente põhikiri 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing Juvente (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille 

asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn. 

1.2 Ühing tegutseb Mittetulundusühingute seaduse, teiste Eesti Vabariigi seaduste, käesoleva 

põhikirja ja Ühingu kodukorra alusel, juhindudes oma tegevuses Movendi International 

eesmärkidest, tegevuse põhisuundadest ja soovitustest. 

1.3 Ühingu eesmärgiks on arendada noori täisväärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks, väärtustades 

karskust ja tervislikku eluviisi. Eesmärgi saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 

1.3.1 pakutakse noortele vabaajaveetmise võimalusi alkoholi-, tubaka- ja narkootikumide 

vabas keskkonnas; 

1.3.2 teavitatakse noori suitsetamise, alkoholi ja teiste narkootiliste ainete tarvitamise 

kahjulikust mõjust tervisele; 

1.3.3 osaletakse noori puudutavate, eelkõige tubaka, alkoholi ning narkootikumidega 

seonduvate, õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel; tegutsetakse nende levitamise ja 

efektiivse rakendamise nimel. 

1.4 Ühing lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest: 

1.4.1 karskus; 

1.4.2 tolerantsus; 

1.4.3 rahvusvaheline koostöö; 

1.4.4 ühiskondlik aktiivsus. 

 

II LIIKMELISUS 

2.1 Ühingu liikmed jagunevad täis-, toetajaliikmeteks. 

2.1.1 Täisliige on kaheteistkümne (12) kuni kolmekümne (k.a 30) aasta vanune isik, kes 

tunnistab Ühingu eesmärke ja põhimõtteid. Täisliikmeks võetakse isik, kes nõustub 

vabatahtlikult hoiduma suitsetamisest, alkoholi ja narkootiliste ainete mittemeditsiinilisest 

kasutamisest. 

2.1.2 Toetajaliige on vähemalt kaheteistkümne (12) aasta vanune isik, kes ei ole täisliige, kuid 

aitab kaasa Ühingu tegevusele ja aktsepteerib Ühingu eesmärke ning kes on võtnud endale 

vabatahtlikult kohustuse käituda Ühingu põhimõtete kohaselt kõigil Ühingu ja Ühinguga 

seonduvatel üritustel.  

2.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Ühingu juhatus Ühingu kodukorras sätestatud 

korras.  

2.3 Üldkoosolek võib anda isikule märkimisväärsete teenete eest Ühingu eesmärgi saavutamisele 

kaasaaitamises auliikme tiitli. Auliige võib, kuid ei pea olema Ühingu täis- või toetajaliige. 



 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu 

eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.  

3.2 Liige saab sõna- ja hääleõigusega võtta osa üldkoosolekust kas isiklikult või volitatud esindaja 

kaudu.  

3.3 Ühingu liikmel on õigus:  

3.3.1 osaleda kõigil Ühingu üritustel; 

3.3.2 saada juhatuselt igakülgset teavet Ühingu tegevuse kohta; 

3.3.3 esindada Ühingut kodukorras sätestatud korras. 

3.4 Ühingu liikmel on kohustus:  

3.4.1 suhtuda vastutustundega Ühingu eesmärkidesse, põhimõtetesse ja juhatuse poolt 

antud ülesannetesse; 

3.4.2 tasuda Ühingu liikmemaksu kodukorras sätestatud korras; 

3.4.3 osaleda Ühingu üldkoosolekutel või volitada oma hääl üldkoosolekul osalevale liikmele; 

3.4.4 Ühingust välja astumiseks esitada Ühingu juhatusele allkirjastatud avaldus. 

3.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi 

oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise 

isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. 

 

IV JUHTIMINE 

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord 

aastas. 

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.  

4.3 Igal Ühingu liikmel on Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Ühingu liige võib lihtkirjaliku 

volikirja alusel anda õiguse enda eest hääletamiseks teisele Ühingu liikmele. 

4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal olevate liikmete ja neile volitatud häälte arv kokku 

moodustab üle poole kõigi hääleõiguslike liikmete häältest. Kui Üldkoosolek ei ole 

otsustusvõimeline, tuleb uus üldkoosolek sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul uuesti kokku 

kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte 

arvust. 

4.5 Üldkoosoleku otsus jõustub otsuse vastuvõtmise hetkest, kui Üldkoosolek ei otsusta või seaduses 

ei ole ette nähtud teisiti. 

4.6 Ühingu juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt üheks aastaks ja sinna kuulub kolm kuni viis liiget, 

kellest enamus peavad olema täisliikmed. Juhatuse liikmete hulgast valitakse juhatuse esimees. 

  



V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 

5.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

5.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase 

eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 


