
MITTETULUNDUSÜHING PARA-WEB PÕHIKIRI 

1. ÜLDSÄTTED  
1.1 Mittetulundusühing Paraweb (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkusel põhinev poli itiliselt sõltumatu 

eraõiguslik mittetulundusühing juriidilise isiku staatuses.  
1.2 Ühingu ametlik nimi on Mittetulundusühing Paraweb. Ühingu nimetus teistes keeltes on Paraweb.  
1.3 Ühingu asukohaks on Tartu l inn. 
1.4 Ühingul on oma sümboolika, varad, struktuur ja sisekord.  

2. ÜHINGU EESMÄRGID  
2.1 Ühingu eesmärgiks on ühendada seletamatutest nähtustest huvitatud inimesi ja arendada antud 

valdkonnas infovahetust.  
2.2 Selle eesmärgi saavutamiseks Ühing:   

2.2.1 korraldab avalikke üritusi, loenguid, loengusarju;  
2.2.2 peab infovahetust sarnaste ühingutega;  
2.2.3 peab üleval Ühingu eesmärkidest lähtuvat infoportaali internetis  
2.2.4 Kontroll i  nimetatud toimingute üle omab Juhatus.  

3. ÜHINGU VARAD  
3.1 Ühingu varad moodustavad l i ikme- ja sisseastumismaksudest saadavad summad ning ühiselt soetatud, 

kingituste või annetuste teel saadud vara või rahalised vahendid;  
3.2 Aastase l i ikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek;  
3.3 Kontroll i  Ühingu varade üle teostab juhatus;  
3.4 Ühingu l ikvideerimisel kuuluvad Ühingu varad tagastamisele; proportsionaalselt nende andjatele või 

kinkijatele;  
3.5 Juhatus teostab aruandlust Ühingu varade kasutamise osas üldkoosolekul või infoportaalis internetis. 

4. ÜHINGU STRUKTUUR 
4.1 Ühing koosneb Juhatusest ja l i ikmeskonnast  
4.2 Juhatusse valitakse ja kinnitatakse kandidaadid Üldkoosolekul hiljemalt iga aasta 1. detsembriks , 

kusjuures:  
4.2.1 juhatusse kuulub kaks või rohkem li iget  
4.2.2 juhatuse l i ikme vanus on vähemalt 18 aastat;  
4.2.3 juhatus valitakse tähtajatult;  
4.2.4 juhatus korraldab ja juhib Ühingu jooksvat tööd.  

4.3 Juhatusest taandatakse l i ige Üldkoosoleku otsusega, kui juhatuse l i ige ei ole 
täitnud temale omistatud ülesannet või on käitunud vastupidiselt Juhatuse 
üldisele töökorrale. 

4.4 Üldkoosolek on Ühingu kõrgeimaks organiks.  
4.5 Vajadusel toimub üldkoosolekul:  

4.5.1 Ühingu põhikirja kinnitamine;  
4.5.2 Ühingu juhatuse kinnitamine;  
4.5.3 juhatuse aruande ja järgmise aasta tööplaani kinnitamine;  
4.5.4 hinnangu andmine juhatuse tööle;  
4.5.5 arutus ja muude jooksvate küsimuste ning otsuste vastuvõtmine.  

5. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING LIIKMEKS VASTUVÕTMISE KORD 
5.1 Ühingu l i ikmetel on õigus valida ja olla valitud Ühingu juhatusse, osaleda üldkoosolekul nii sõna kui 

hääleõigusega, saada infot Ühingu tegevuse kohta, kasutada juhatuse poolt kinnitatud Ühingu 



sümboolikat ja võtta osa kõigist Ühingu üritustest.Kõik Ühingu l i ikmed on kohustatud järgima Ühingu 
põhikirja, sisekorda ja hoidma Ühingu vara;  

5.2 Ühingu l i ikmed on kohustatud tasuma Ühingu l i ikmemaksud juhatuse poolt määratud kuupäevaks ja 
hoidma kõrgel Ühingu mainet;  

5.3 Ühingu l i ikmeks saab olla vähemalt 16 aastane isik, ka välismaalane;  
5.4 Täieõiguslikuks Ühingu l i ikmeks saab Juhatuse otsusega pärast vormikohase avalduse esitamist, mille sisu 

ja tingimused määratakse juhatuse otsusega;  
5.5 Ühingust lahkumisel on l i ige kohustatud tagastama juhatuse poolt talle kasutamiseks antud Ühingu vara.  

6. ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE  
6.1 Ühingust võib välja astuda omal vabal soovil kirjaliku avalduse alusel. Avalduse kinnitab Juhatus pärast 

võimalike võlgnevuste l ikvideerimist;  
6.2 Ühingust võib välja arvata üldkoosolek või juhatus l iikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale 

ja kes teadlikult kahjustab Ühingu mainet;  
6.3 Ühingust arvatakse juhtuse otsusega välja l iige, kes ei ole tasunud tähtajaks Ühingu l i ikmemaksu. 
6.4 Ühingust välja arvatud l i ige võib astuda uuesti l i ikmeks sisseastumismaksu maksmata, kui tema 

väljaarvamisest on möödas vähem kui üks aasta. 
6.5 Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest, mis jõustub otsuse 

kättesaamise hetkest;  
6.6 Ühingust välja astunud li ikmele ei tagastata tema poolt Ühingusse paigutatud varasid.  

7. PÕHIKIRJA MUUTMINE 
7.1 Ettepanekud Põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada juhatusele. Viimane valmistab selle 

ette läbivaatamiseks järgmisel Ühingu Üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud 
üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine  

8. ÜHINGU LÕPETAMINE  
8.1 Ühingu lõpetamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.  
8.2 Ühingu l ikvideerimisel kuuluvad Ühingu varad tagastamisele; proportsionaalselt nende andjatele või 

kinkijatele;  
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