Mittetulundusühingu Peipsimaa Turism
PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Peipsimaa Turism (edaspidi: ühing), ingliskeelne vaste NGO
Peipsimaa Tourism.
1.2. Mittetulundusühing tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikult ning on kasumit mittetaotlev
ning selle eesmärgid ja põhitegevus on suunatud turismi arendamisele ja regionaalse ja omapära
säilitamisele Peipsimaal Peipsi järve piirkonnas.
1.3. Ühing ühendab turismiga tegelevaid ning selle valdkonna arendamisest ja toetamisest huvitatud
juriidilisi ja füüsilisi isikuid.
1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ja tema asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.
1.5. Ühingu tegevuspiirkond hõlmab Peipsimaad Peipsi järve regioonis, neljas maakonnas: IdaVirumaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja Põlvamaa.
1.6. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.7. Ühingu juhtimisorganid on üldkoosolek ja juhatus. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste
organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni ja/või
audiitorkontrolli.
1.8. Ühing võib oma eesmärkide saavutamiseks kuuluda teistesse organisatsioonidesse.
1.9. Ühing võib arendada majandustegevust, mille kaudu saadavat tulu kasutatakse ainult ühingu
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.10. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.11. Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.12. Ühingul on oma sümboolika ning selle kasutamise ainuõigus.
2. TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Ühingu põhieesmärgiks on koordineerida Peipsi regiooni (Peipsimaa) turismialast arendustööd,
sh tegeleda regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning piirkonna maine kujundamise ja
turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni
tasakaalustatud arengut.
2.2. Ühingu tegevuse alaeesmärgid on:
2.2.1. partnerluse arendamine ja omavahelise koostöö korraldamine;
2.2.2. kontaktide loomine, koostöö kogemuste ja info vahetamisel ning ühisprojektide läbiviimisel
analoogsete ühendustega nii Eestis kui välisriikides;
2.2.3. Peipsimaa kui ühtse piirkonna mainekujundamisele kaasaaitamine muutmaks piirkonda
elujõuliseks ja jätkusuutlikuks territoriaalselt terviklikuks üksuseks, kaasates aktiivselt Euroopa Liidu
toetusprogramme;
2.2.4. kohalikele toodetele lisaväärtuse andmisele ja turgudele ligipääsu avardamisele kaasa aitamine
läbi kollektiivse tegevuse ja koostöö erinevate sektorite vahel.
2.2.5. Arendustegevuse edendamine ja jätkusuutlik turundustegevus aitamaks kaasa ühtse Peipsimaa
turismiregiooni kujunemisele.
2.3. Eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.3.1. Esindab ühingu ja selle liikmete huve riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes
organisatsioonides, teeb koostööd teiste organisatsioonidega;
2.3.2. on kursis maaelu ja turismi arengut puudutavate küsimustega nii kohalikul, maakondlikul kui
riiklikul tasandil, osaleb piirkonna arendustegevuses ja seadusloomeprotsessides;
2.3.3. valdab, kasutab ja käsutab ühingu vara;
2.3.4. koostab ja viib ellu Peipsimaa piirkonna integreeritud turismi- ja turundusarengustrateegiaid;

2.3.5. Loob ise ja aitab kaasa turismialaste andmebaaside loomisele;
2.3.6. teostab või tellib ja analüüsib uuringuid ja küsitlusi;
2.3.7. Korraldab regioonis turismialaseid koolitusi, seminare, konverentse ning aitab kaasa piirkonna
elanike teavitamisele ja koolitamisele;
2.3.8. Osaleb, algatab ja viib ellu rahvusvahelisi, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke maaelu arengut ja
turismi toetavaid projekte.
2.3.9. Töötab välja piirkonna turismialaseid tooteid.
2.3.10. Tegeleb Peipsimaa turismialase turundusega, sh suhtleb meediaga, osaleb temaatilistes
sotsiaalvõrgustkes, korraldab müügiedendusreise ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jt seotud
sihtgruppidele; valmistab, tellib, ostab, müüb ning levitab teavet, s.h. turismialaseid materjale,
trükiseid ja muid infokandjaid; osaleb ja kordineerib regiooni osalemist turismimessidel;
2.3.11. Korraldab esitlusi ing regiooni tutvustavaid üritusi ja suhtleb meediaga.
2.3.12. Aitab kaasa ühiskonna avatumaks, sallivamaks, austavamaks muutmisele teiste kultuuride ja
elulaadide suhtes, arendades koostööd eri piirkondade vahel.
2.3.13. Aitab arendada piirialade ettevõtlust, kaasata kohalikke inimesi projektide elluviimisse.
3. LIIKMED
3.1. Liikmelisus
3.1.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda füüsiline isik või juriidiline isik, kes vastab liikmetele
esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub
täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.1.2. Asutajaliikmed loetakse ühingu liikmeteks.
3.1.3. Ühingu liikmeks astumiseks esitab sisseastuda soovija ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.
Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus järgneva kahe kuu jooksul.
3.1.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi juhatuse
poolt ühe kuu jooksul ja väljastatakse liikmelisuse lõpetamise kohta otsus liikme kontaktile.
3.1.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
3.1.5.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
3.1.5.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
3.1.5.3. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks;
3.1.5.4. on oma tegevuse lõpetanud.
3.1.6. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib liige esitada
kaebuse ühingu üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
3.2. Liikmete õigused ja kohustused
3.2.1. Ühingu liikmetel on muude seadustes ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
3.2.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.2.1.2. olla valitud ühingu organite liikmeks;
3.2.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2.1.4. osaleda ühingu põhikirjalises tegevuses.
3.2.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
3.2.2.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud
kohustusi;
3.2.2.3. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud määras ja tähtaegadeks.
4. JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik
ühingu liikmed.
4.1.1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.1.1.1. põhikirja muutmine, sh eesmärgi muutmine;
4.1.1.2. eelarve ja strateegia vastu võtmine ja muutmine;
4.1.1.3. juhatuse liikmete arvu määramine ning juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.1.5. ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.1.1.6. sisseastumis- ja liikmemaksu määra kinnitamine
4.1.1.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduste, käesoleva põhikirja või üldkoosoleku
otsuste alusel antud teiste organite pädevusse.
4.1.2.Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.1.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja
korras, samuti siis, kui seda nõuavad ühingu huvid.
4.2. Juhatus
4.2.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus.
4.2.2. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab
üldkoosolek.
4.2.3. Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse tööd juhtiva ja korraldava esimehe.
4.2.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini
kui kord kvartalis.
4.2.5.Juhatuse esimees:
4.2.5.1. korraldab ühingu jooksvat ja igapäevast tegevust ja vastutab üldkoosoleku ja teiste juhatuse
liikmete poolt talle pandud ülesannete täitmise eest.
4.2.5.2. kasutab ja käsutab ühingu vara vastavalt põhikirjale, üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.
4.2.5.3. Esindab ühingut ja sõlmib lepinguid, annab välja volikirju, teostab jooksvaid tehinguid ja
järgib muid seadusandlikke kohustusi.
4.2.6. Ühingu juhatus moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ning
komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ette-valmistamiseks, konkursside korraldamiseks;
võib kutsuda nende töös osalema eksperte ja spetsialiste väljastpoolt ühingu liikmeskonda.
5. Ühingu vara ja rahalised vahendid
5.1. Ühingu rahalised vahendid koosnevad:
5.1.1. liikmemaksudest;
5.1.2. fondide poolt ja projektide elluviimiseks eraldatud toetustest;
5.1.3. ühingu vara kasutamisest laekunud tuludest;
5.1.4. tulundusürituste korraldamise tuludest;
5.1.5. muudest tuludest ja laekumistest, sh annetustest.
5.2. Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavuses põhikirja sätetega ja seadusest tulenevate
erisustega.
5.3. Ühingu tulu ja vara ei jaotata ühingu liikmete vahel.
5.4. 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 Tulumaksuseaduse
mõistes.
5.5. Ühingu vara kasutatakse üksnes ühingu eesmärkide saavutamiseks, kusjuures ühingu
halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
5.6. Oma ülesannete elluviimiseks on ühingu juhatusel õigus sõlmida lepinguid ja kasutada oma
rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku otsusega kinnitatud eelarvele.
5.7. Ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei ületa samasuguse töö
eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

6. JÄRELVALVE
6.1. Juhatus on aruandekohustuslik finants-majanduslike vahendite kasutamise suhtes üldkoosoleku

ees.
6.2. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
7. ÜHINEMINE JAGUNEMINE LIKVIDEERIMINE
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühinemise,
jagunemise või likvideerimise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
7.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
üle teisele (sarnaste eesmärkidega) tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu Peipsimaa Turism põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 13. august 2011.a.
Tartus, aadressil Filosoofi 11-8 Tartu.

