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AUTOKUTSEÕPPE LIIDU PÕHIKIRI   

 

1. ÜLDSÄTTED  

1.1. Liidu nimi on Mittetulundusühing Autokutseõppe Liit (edaspidi nimetatud 

„liit“), inglise keeles Union of Car Vocational Studies. 

1.2. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn. 

1.3. Liidul on oma veebilehekülg www.autokutse.ee.  

1.4. Liit on asutatud 09.06.2007, kui autokutseõppe edendajate vabatahtlik, 

sõltumatu ja demokraatlik kutseühing.  

1.5. Liit on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma 

tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamisotsustest, 

käesolevast põhikirjast ja muudest asjakohastest õigusaktidest.  

1.6. Liit on asutatud määramata ajaks. 

1.7. Liit võib oma eesmärkide saavutamiseks astuda Eestis tegutsevate 

vabaühenduste liikmeks. 

 

2. LIIDU EESMÄRGID  

2.1. Liit lähtub oma eesmärkide saavutamisel Liidu põhikirjast, arengu- ja 

tegevuskavast, autoerialade kutsete andmisega, kutsete ja kutseõppe 

arendamisega seotud õigusaktidest ja suunistest.  

2.2. Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja 

tähtsustamine ühiskonnas.  

2.3. Koostöö õppeasutustega, kooli pidajatega, tööandjatega ja nende 

ühendustega ning muude huvitatud osapooltega autoerialade kutsete, 

õppekavade ja muu vajaliku koostöö arendamisel. 

2.4. Mootorsõidukite valdkonnas kutse andja konkursi avalikul konkursil 

osalemine, kutse andja õiguste saamisel kutse andjana tegutsemine, 

koostöös kutseasutusega ja tööandjatega kutsestandardite arendamine ja 

muu kutsevaldkonna arendustegevus. 

2.5. Mootorsõidukite valdkonnas kutseoskuste väärtustamine sh osalemine 

kutsevõistluste korraldamisel, kutseõpetajate koolitusvajaduse 

hindamisel;  

2.6. Olla esindatud asjakohastes Kutsenõukogudes, ühendustes ja muudes 

institutsioonides. 

http://www.autokutse.ee/
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2.7. Osaleda asjakohastes projektides, Euroopa Liidu või siseriiklike rahastuse 

taotlusvoorudes mootorsõidukite hoolduse- ja remondivaldkonnas 

kutseõpet ja oskuste arendamist toetavate tegevuste elluviimiseks. 

 

3. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAASTUMISE VÕI 

VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 

3.1. Liidu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud ja juriidilised 

isikud, kelle tegutsemise tahe ja tegevusala toetavad liidu põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamist.  

3.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus soovija sellekohase 

kirjaliku avalduse põhjal. Juhatus peab liidu liikmete arvestust.  

3.3. Liidul võivad olla auliikmed. Üldkoosoleku otsusega võib auliikmeks 

nimetada Autokutseõppe Liidule ja autoerialade kutseõppele erilisi 

teeneid osutanud füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Auliikme staatus võib olla ka 

postuumne. Auliikmeks nimetamise korra töötab välja juhatus ja esitab 

selle kinnitamiseks üldkoosolekule. 

3.4. Liidust väljaastumine toimub liikme kirjaliku avalduse alusel. Liige võib 

välja astuda igal ajal, esitades sellekohase kirjaliku avalduse liidu 

juhatusele. Juhatus teeb otsuse 30 päeva jooksul arvates avalduse 

saamise päevale järgnevast päevast.  

3.5. Liidu liikmel on kohustus maksta osamaksu ja liikme aastamaksu. 

Osamaksu ja liikmemaksu suurus on määratud asutamislepinguga ja 

seda võib muuta üldkoosoleku otsusega. Liidu liikmel ei ole muid varalisi 

kohustusi.  

3.6. Liidu liige võidakse Liidust välja arvata juhtudel, kui ta  

1) ei tasu kindlaksmääratud ajaks liikme aastamaksu;  

2) on esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid liidu liikmeks astumise 

avalduses;  

3) puudub kavatsus või aktiivsus toetada oma tegevusega liidu eesmärkide 

täitmist;  

4) on tegutsenud vastuolus üldtunnustatud eetikanormidega või on võetud 

kriminaalvastutusele; 

3.7. Otsuse liidu liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud 

korras. 

3.8. Välja arvatud liikmele osamaksu ega liikme aastamaksu ei tagastata.  
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3.9. Juhatuse otsuse enda väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata liidu 

üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise 

otsustamist üldkoosoleku poolt. 

 

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

4.1. Liidu liikmel on õigus: 

1) osaleda üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu;  

2) kandideerida juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeks; 

3) saada juhatuselt teavet ja esitada ettepanekuid liidu tegevuse kohta; 

4) esindada liitu talle juhatuse või üldkoosoleku otsusega antud volituse 

piires;  

4.2. Liidu liige on kohustatud: 

1) teatama juhatusele viivitamatult asjaoludest, mis võivad kahjustada liidu 

vara, mainet või takistada põhikirjaliste eesmärkide täitmist;  

2) olema liidule lojaalne, toetama autokutsete ja kutsehariduse väärtustamist 

ning kutseõpetaja ameti maine kasvu;  

3) tasuma liikmemaksu liidu juhtorganite poolt määratud suuruses ja tähtajal;  

4) vastama üldkoosoleku või juhatuse poolt esitatud põhjendatud 

arupärimistele;  

5) teatama juhatusele isikuandmete muudatustest liikmete registris nõutud 

andmete ulatuses;  

 

5. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD, SAMUTI 

OTSUSTE VASTUVÕTMISE KORD; 

5.1. Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on selle liikmete üldkoosolek, kus 

võivad osaleda kõik liidu liikmed.  

5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, 

mida ei ole seaduse või käeoleva põhikirjaga antud juhatuse või Liidu 

muu organi pädevusse. 

5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub 

1) põhikirja muutmine; 

2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

3) volinike valimine ja tagasikutsumine; 

4) revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;  
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5) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste 

määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või 

vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine; 

6) majandusaasta aruande kinnitamine; 

7) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 

8) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 

teiste organite pädevusse. 

5.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seadusega ettenähtud korras. 

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse liikmele lihtkirjana tema 

poolt liikmete registrisse antud e-posti aadressile.  

5.6. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.  

 

6. JUHATUSE LIIKMETE ARV  

6.1. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmete arv on üks 

kuni seitse (7) isikut, kes määratakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni 

kolm aastat.  

6.2. Juhatuse liikmeks kandideeriv isik peab olema liidu liige. 

6.3. Juriidilise isiku esindaja juhatuse liikmeks kandideerimisel peab kandidaat 

esitama  üldkoosolekule sellekohase kirjaliku volikirja.   

6.4. Kui juhatuses on mitu liiget, võetakse otsused vastu koosolekul. 

Kaheliikmeline juhatus võtab otsused vastu konsensuse alusel, kolme- ja 

enama liikme puhul võtab juhatus otsuse vastu koosolekul osalejate 

lihtäälteenamusega. 

 

7. RAAMATUPIDAMINE  

7.1. Liidu raamatupidamist korraldab juhatus.  

7.2. Liidu majandusaasta on kalendriaasta. 

7.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande 

ja tegevusaruande seadusega sätestatud korras ning esitab need 

üldkoosolekule. 

7.4. Majandusaasta aruandele lisab revisjonikomisjon oma kirjaliku arvamuse.  

 

8. JÄRELEVALVE 

8.1. Järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, mis 

valitakse üldkoosoleku poolt kuni kolme (3) liikmelisena neljaks aastaks.  
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8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi 

revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet. 

8.3. Revisjonikomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas enne 

üldkoosolekut, et kontrollida liidu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja 

aruannetes kajastuvate andmete vastavust tegelikkusele. 

8.4. Revisjonikomisjoni arvamus esitatakse üldkoosolekule kirjalikult. 

 

9.  MITTETULUNDUSÜHINGU VARA JA SELLE JAOTUS ÜHINGU 

LÕPETAMISE KORRAL; 

9.1. Liidu vara tekib  

1) liikmete osamaksudest ja liikmete aastamaksudest;  

2) põhikirjalistest tegevustest saadavast tulust;  

3) riigi või kohaliku omavalitsuse eraldistest;  

4) annetustest; 

5) pärandustest; 

6) muudest laekumistest. 

9.2. Liit ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara 

täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes. 

9.3.  Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.  

 

10. MUUD TINGIMUSED. 

10.1. Põhikirjas sätestamata tingimustes juhindub liit mittetulundusühingute 

seadusest ja muudest asjakohastest seadustest. .  

10.2. Vaidlused füüsiliste või juriidiliste isikutega, samuti liikmetevahelised 

vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 

lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes, kui lepingutest ega Eesti 

Vabariigis kehtivast seadusandlusest ei tulene teisiti. 

 


