
Nedsaja Küla Seltsi põhikiri 
 

1. Üldsätted 

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Nedsaja Küla Selts (edaspidi Selts) on 

Nedsaja küla territooriumil elavate ja Nedsaja külaga seotud isikute 

vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja on loodud liikmete 

tahte ja huvide kohaselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

1.2. Nedsaja Küla Selts on asutatud 23. juunil 2008. aastal. 

1.3. Seltsi asukohaks on Nedsaja küla, Värska vald, Põlvamaa  

2. Ühingu tegevuse eesmärgid 

2.1. Nedsaja Küla Seltsi eesmärgid: 

2.1.1. Nedsaja küla elujõu säilitamine ja kasvatamine;  

2.1.2. Nedsaja küla majanduslik ja kultuuriline arendamine külaelanike 

ühistegevuse kaudu; 

2.1.3. Vabaaja veetmise võimaluste laiendamine ja seltsielu edendamine; 

2.1.4. Küla ajaloo ja pärimuskultuuri uurimine, jäädvustamine ja 

tutvustamine; 

2.1.5. Kogukonnaettevõtluse arendamine; 

2.1.6. Küla miljööväärtuse säilitamine ja taastamine; 

2.1.7. Laste ja noorte huvitegevuse ja vabaaja veetmise võimaluste 

arendamine; 

2.1.8. Küla ja külaliikumise arendamine, tutvustamine ning küla tuntuse 

edendamine; 

2.1.9. Heakorra, loodushoiu ja keskkonna sõbraliku eluviisi edendamine. 

2.2. Ühingu eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine. 
2.3. Seltsi põhitegevusteks on:  

2.3.1. Piirkondlike arenguprojektide kavandamine ja elluviimine; 

2.3.2. Külaelanike koolitamine ja nõustamine, ühisürituste korraldamine; 

2.3.3. Külaliikumise tutvustamine ja koolituste korraldamine; 

2.3.4. Spordi- ning kultuurisündmuste korraldamine; 



2.3.5. Majandustegevus ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamise 

huvides; 

2.3.6. Põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmine. 

3. Liikmed, nende õigused ja kohustused 

3.1. Seltsi liikmeks võib olla juhatuse poolt vastuvõetud vähemalt 16 aasta 

vanune Nedsaja küla elanik, samuti isik, kes on mingil muul moel seotud 

Nedsaja külaga ja kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat 

tegevust ning esitab Seltsi juhatusele kirjaliku sooviavalduse, milles kohustub 

täitma Seltsi põhikirja. 

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus. 

3.3. Juhatus võib keelduda taotlejat liikmeks vastu võtmast, kui taotleja ei vasta 

põhikirjas toodud nõuetele. Kui juhatus keeldub liikmeks vastu võtmast, võib 

taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. 

3.4. Seltsist väljaastumiseks teavitab liige juhatust kirjalikult, tema nimi 

kustutatakse seltsi nimekirjast 1 kuu jooksul. 

3.5. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega: 

3.5.1. kui liige on kahjustanud seltsi mainet või vara; 

3.5.2. kui liige ei ole osalenud kolme aasta jooksul mitte ühelgi seltsi 

üldkoosolekul; 

3.5.3. liikme surma korral. 

3.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, otsuse 

poolt peab olema vähemalt 2/3 liikmetest. 

3.7. Liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad väljaastumise 

päevast.  

3.8. Seltsi liikmetel on õigus: 

3.8.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul; 

3.8.2. kandideerida seltsi juhatusse; 

3.8.3. osaleda seltsi tegevuses; 

3.8.4. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse 

kohta. 

3.9. Seltsi liige kohustub: 



3.9.1. täitma seadusest ja seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning seltsi 

juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid; 

3.9.2. täitma temale pandud ülesandeid valituna seltsi juhtorganitesse; 

3.9.3. teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma 

kehtivad kontaktandmed. 

4. Üldkoosolek 

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on 

üks hääl. 

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. eesmärkide muutmine; 

4.2.3. põhitegevuste muutmine; 

4.2.4. juhatuse liikmete määramine; 

4.2.5. majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.2.6. nõusoleku andmine seltsi omandis olevate kinnisasjade ja registrisse 

kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks; 

4.2.7. erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumine juhatuse ennetähtaegseks 

tagasikutsumiseks ja uue juhatuse valimiseks. Erakorralise üldkoosoleku 

kokku kutsumiseks ja juhatuse ennetähtaegseks tagasikutsumiseks on 

vajalik 3/4 üldkoosoleku häälteenamus. 

4.2.8. muude küsimuste otsustamise, mida ei ole seaduse või põhikirjaga 

antud teiste organite pädevusse. 

4.3. Seltsi korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku 

kutsub kokku seltsi juhatus, teatades sellest vähemalt 14 päeva ette. 

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole seltsi liikmetest.  

4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.  

4.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus. 

4.7. Kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed, on üldkoosolekul 

õigus võtta vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku 

kokkukutsumisel teatavaks tehtud.  

4.8. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse 

liige.  



4.9. Juhatus tagab üldkoosoleku protokollimise.  

5. Juhatus 

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 liiget. 

5.2. Juhatus: 

5.2.1. valmistab ette üldkoosolekuid; 

5.2.2. kindlustab üldkoosoleku otsuste täitmise;  

5.2.3. võtab vastu seltsi liikmeid;  

5.2.4. otsustab liikmete väljaarvamise;  

5.2.5. korraldab seltsi liikmete arvestust;  

5.2.6. korraldab seltsi raamatupidamist;  

5.2.7. otsustab muid seltsi tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu 

üldkoosoleku ainupädevusse;  

5.2.8. annab oma tegevusest aru üldkoosolekul. 

5.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks. 

5.4. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees (külavanem), 

kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.  

5.5. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra, kui on 

takistatud tema ülesannete täitmine. Juhatuse esimehe ülesandeid saab 

täita ainult juhatuse liige. 

5.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. 

5.7. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid 

täitev juhatuse liige. 

5.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse 

liikmetest.  

5.9. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse 

liikmete poolthäälteenamus. 

5.10. Seltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, 

eelneval kooskõlastamisel kõigi juhatuse liikmetega. 

6. Seltsi vara ja majandustegevus  

6.1. Seltsi vara tekib: 

6.1.1. erinevatest toetustest ja varalistest annetustest; 

6.1.2. külaplatsi ja muu külale kuuluva vara renditulust; 



6.1.3. muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide 

realiseerimiseks arendatava tegevusega. 

6.2. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.  

6.3. Seltsi vara kasutamist reguleerib seltsi juhatus. 

6.4. Selts ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud seltsi 

eesmärkide täitmisele.  

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses 

sätestatud korras. 

7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud 

isikud. 

7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-

õiguslikule juriidilisele isikule. 


