
 

PÕHIKIRI 

1. Üldsätted 

1.1 Mittetulundusühing Postitee (edaspidi: Ühing) on vabatahtlik, omaalgatuse põhimõttel 

loodud, iseseisev ja kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ning 

demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.  

1.2 Ühingu juhatuse asukohaks on Kanepi vald, Eesti Vabariik. 

1.3 Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. 

 

2. Ühingu eesmärk ja selle saavutamise vahendid 
2.1 Mittetulundusühingu põhieesmärgiks on Kagu-Eestis asuva Postitee piirkonna (mõtteline 

osa Vastse-Kuuste, Kõlleste, Kanepi, Põlva ja Laheda valdadest Põlvamaal ning Võru vallast 

Võrumaal, mille territooriumi läbib vana Tartu-Võru maantee)  majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamise,  elu- ja looduskeskkonna väärtustamise ning 

koolitus- ja  vabaharidusvõimaluste laiendamise kaudu edendada tasakaalustatud arengut 

Kagu-Eestis. 

 

2.2 Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on:    

2.2.1 ühendada eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevust 

ning korraldada nende omavahelist koostööd; 

2.2.2 hankida, süstematiseerimida ja levitada ühingu põhieesmärgi saavutamisega seonduvat 

teavet ning aidata kaasa sellega seonduvate institutsioonide loomisele ja tegevusele; 

2.2.3 arendada partnerluspõhimõtetele toetuvat koostööd kohalikul, rahvuslikul ja 

rahvusvahelisel tasandil; 

2.2.4 osaleda arenguprojektides ja -programmides; 

2.2.5 kaasa aidata säästva arengu põhimõtete rakendamisele ja  keskkonnateadlikkuse 

tõstmisele, loodushoiule ning väärtuslike maastike säilimisele; 

2.2.6 kaitsta ning väärtustada ajaloo- ja kultuuripärandit; 

2.2.7 korraldada ja läbi viia vabahariduslikku tegevust; 

2.2.8 kaasa aidata küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule;  

2.2.9 kaasa aidata ettevõtluskeskkonna arengutõkete kõrvaldamisele;  

2.2.10 toetada uute töökohtade loomist läbi  maamajanduse ja väikeettevõtluse arendamise, 

kohalikku ressurssi kasutava tööstuse, alternatiivpõllumajanduse ja teenindussektori 

edendamise; 

2.2.11 toetada turismimajanduse arengut ja kaasa aidata säästva turismi põhimõtete 

rakendamisele;  

 

3 Liikmete õigused ja kohustused 

3.1 Ühingu liikmeks võib 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. 

3.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused.  

3.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 

3.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 

3.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu; 

3.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema 

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. 

 



 

4. Juhtimine 

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel on seaduses ettenähtud 

õigused. 

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. 

4.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle 

määrab üldkoosolek. 

4.4 Juhatusel on kõik seadusest tulenevad õigused. 

4.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline 

vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust. 

4.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

 

5 Majandustegevus ja varade jaotamine  

5.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning 

koolitustegevusega. 

5.2 Ühing lõpetamisel lähtutakse seaduses ettenähtud korrast. 

5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga 

organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 

 

 

Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega 22.02.2017 

 

 

 


