
Mittetulundusühingu MTÜ Eesti Kiirabikopter põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1  Mittetulundusühing  MTÜ  Eesti  Kiirabikopter (edaspidi  ühing)  on  avalikes  huvides  tegutsev 
organisatsioon, mille asukohaks on Rae Vald, Harju maakond.
1.2 Ühingu eesmärgiks on esmase meditsiiniteenuse kättesaadavuse parendamine läbi kiirabikopteri 
teenuse teadvustamise, arendamise ja korraldamise.
1.2.1 konsultatsioonid;
1.2.3 koolitused;
1.2.4 lennutööde ja lennutranspordi korraldamine. 

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu 
eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab 
ühingu juhatus.
2.2  Ühingu  liikmel  on  kõik  seadusest  tulenevad  õigused  ja  õigus  saada  juhtorganitelt  igakülgset 
teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2  on  esitanud  ühingusse  vastuvõtmisel  teadlikult  ebaõigeid  andmeid,  mille  tõttu  tema 
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III ÜLDKOOSOLEK 
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik  
ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. 
3.3 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine 
c) juhatuse liikmete määramine 
d) revisjoni määramine 
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja  
selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallas asjade võõrandamise ja asjaõigustega 
koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f)  muude  küsimuste  otsustamine,  mida  ei  ole  seaduse  või  põhikirjaga  antud  teiste  organite 
pädevusse
3.4 üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
3.5 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 teate 
3.6  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest
3.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu 
liikmetest või nende esindajatest

IV JUHTIMINE
4.1.Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus.
4.2 Ühingu juhatusse võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.



4.3 Ühingu juhatuse liige võib saada tasu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE
5.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
5.2  Ühingu  tegevuse  lõpetamise  korral  antakse  järelejäänud  vara  üle  tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule 
juriidilise isikule.


