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Autokutseõppe Liit MTÜ põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Liidu nimeks on Autokutseõppe Liit (edaspidi „Liit“), inglise keeles Union of Car Vocational
Studies.
1.2. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Liit on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti
Vabariigi seadustest, asutamisotsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest
õigusaktidest.
1.4. Liit on asutatud 09.06.2007. aastal ja on autokutseõppe edendajate vabatahtlik, sõltumatu,
demokraatlik kutseühing.
1.5. Liidu eesmärgid on:
• Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja tähtsustamine
ühiskonnas;
• Koostöö kõrg- ja muude koolidega, kutseõppeasutustega ning tööandjatega, arendada
mootorsõidukite
valdkonna
kutsete
õppekavasid
ning
rakenduskavasid,
õppemeetodeid ja õppematerjale:
• Mootorsõidukite
valdkonna
kutsestandardite
arendamine,
siseriiklike
ja
rahvusvaheliste kutseeksamite läbiviimine ja kutse andmine;
• Mootorsõidukite valdkonna kutsemeisterlikkuse tõstmine ja kutsevõistluste
korraldamine;
• Mootorsõidukite valdkonna erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste
ettevalmistamine ja läbiviimine;
1.6. Oma eesmärkide saavutamisel lähtub Liit Arengu- ja tegevuskavast.
1.7. Liit lähtub oma eesmärkide saavutamisel Liidu põhikirjast. Liidu põhitegevuseks ei ole
ärimajanduse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on: liikmete hääleõiguse
võrdsus, liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus, liikmete ainult põhikirjast tulenevad
kohustused Liidu ees, liikmete õigus avalduse alusel Liidust välja astuda, liikmete vahel
mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
1.8. Liit võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara,
iseseisev bilanss ja oma sümboolika.
1.9. Liit vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Liidu liige vastutab Liidu
kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.10. Vaidlused füüsiliste isikutega ning nii Eesti Vabariigis kui ka välisriikides registreeritud
juriidiliste isikutega, samuti liikmetevahelised vaidlused Liidus, lahendatakse läbirääkimiste
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse kõik vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes, kui
lepingutest ega Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ei tulene teisiti.
1.11. Liit on asutatud määramata ajaks.
1.12 Liit võib oma eesmärkide saavutamiseks astuda Eestis tegutsevate vabaühenduste
liikmeks“.
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2. LIIKMELISUS
2.1. Liidu liikmeteks võivad olla autoeriala kutseõpetajad, autoeriala üliõpilased, autoeriala
kutseõpetuse arendamisest huvitatud isikud, organisatsioonid ja ühendused.
2.2. Üldkoosoleku otsusega võib auliikmeks kuulutada Autokutseõppe Liidule ja autoeriala
kutseõppele erilisi teeneid osutanud füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Auliikme staatus võib olla ka
postuumne. Auliikme nimetuse andmise korra töötab välja juhatus ja esitab selle kinnitamiseks
üldkoosolekule.
2.3. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus soovija sellekohase kirjaliku avalduse
põhjal, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust.
2.4. Liidust välja astumine toimub liikme kirjaliku avalduse alusel. Liige võib välja astuda igal
ajal, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega üks(1) kuu enne järjekordset juhatuse
koosolekut.
2.5. Liidu liikmelisus on seotud osamaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu ja
osamaksu suurus määratakse asutamislepinguga.
2.6. Liidu liige võidakse Liidust välja arvata, kui ta:
• ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu või sisseastumismaksu;
• rikub korduvalt Liidu põhikirja või kahjustab Liidu tegevust olulisel määral;
• on esitanud Liitu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine Liidu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.7. Liidu otsuse liikme väljaarvamise ja talle tagastamisele kuuluva osamaksu suuruse kohta
teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.8. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Liidu üldkoosolekule
seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.9. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Liidu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.2. Liidu liikmel on õigus:
•

osa võtta üldkoosolekust;

•

valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

•

saada teavet Liidu tegevuse kohta;

•

tutvuda üldkoosoleku protokollidega;

•

astuda Liidust välja;

•

kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. Liidu liige on kohustatud:
•

täitma põhikirja nõudeid ja Liidu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

•

õigeaegselt tasuma makseid Liidu juhtorganite poolt põhjendatult näidatud suuruses ja
tähtajal;

•
•

vastama üldkoosoleku või juhatuse poolt esitatud põhjendatud arupärimistele;
teatama koheselt juhatusele muudatustest liikmete registrisse kantud andmetes.
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4. JUHTIMINE
4.1. Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik
Liidu liikmed, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse
või käeoleva põhikirjaga antud juhatuse või Liidu muu organi pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
•

põhikirja muutmine;

•

eesmärgi muutmine;

•

juhatuse liikmete valimine;

•

liikmemaksu suuruse muutmine;

•

muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

•

juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;

•

muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste Liidu
organite pädevusse.

4.4. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
4.5. Liidu tegevuse eesmärgi muutmine toimub Mittetulundusühingute seaduses sätestatud
korras.
4.6. Liidul on juhatus, mis juhib ja esindab Liitu igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv
on kuni seitse (7) isikut, kes määratakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat.
Juhatuse liikmed peavad olema Liidu liikmed ja teovõimelised füüsilised isikud.
4.7. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
4.8. Üldkoosoleku otsusega võib ette näha, et juhatuse liikmed või mõned neist võivad
esindada Liitu ainult ühiselt.
4.9. Üldkoosoleku kutsub kokku Liidu juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud
juhtudel ja korras.
4.10. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.
4.11. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1. Liidu vara tekib:
• liikmete sisseastumis- ja osamaksudest;
• Liidu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust;
• riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;
• rahalistest eraldistest;
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•
•
•

annetustest;
pärandustest;
muudest laekumistest.

5.2. Liit ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku
isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
5.3. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta.
5.4.

Pärast

majandusaasta

lõppu

koostab

Juhatus

raamatupidamise

aruande

ja

tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need üldkoosolekule.
5.5. Aruandele tuleb lisada revisjonikomisjoni arvamus.

6. JÄRELEVALVE
6.1. Järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mis valitakse Üldkoosoleku
poolt kuni kolme (3) liikmelisena neljaks aastaks.
6.2 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil, revidendil või audiitoril tutvuda
kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku
teavet.
6.3 Revisjonikomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas enne üldkoosolekut, et kontrollida
Liidu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja aruannetes kajastuvate andmete vastavust
tegelikkusele.
6.4 Revisjonikomisjoni arvamus esitatakse üldkoosolekule kirjalikult.

7. MUUD TINGIMUSED JA LÕPETAMINE
7.1. Üldkoosoleku otsusega.
7.2. Mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega
enne pankroti väljakuulutamist.
7.3. Mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas
sätestatud suuruse.
7.4. Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses ettenähtud organite liikmed.
7.5. Muul seaduses ettenähtud alusel.

