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üldkogu 05.10.1991 otsusega nr II/1.
üldkogu 25.11.1995 otsusega nr 5;
üldkogu 30.11.1996 otsusega nr 5;
üldkogu 06.12.1997 otsusega nr 7;
üldkogu 13.09.2003 otsusega nr 2.

Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Eesti Nooremarstide Ühendus (edaspidi: ühing) on
asutatud tähtajatult.
1.2 Ühingul puudub eesmärk, mille saavutamine võiks olla ühingu lõpetamise
aluseks.
1.3 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu maakond, Tartu linn
1.4 Ühingul on oma nime ja sümboolikaga pitsat.
1.5 Ühingu eesmärkideks on:
1.5.1 sidemete arendamine arstide vahel teaduslike ja kultuuriliste ürituste
kaudu, samuti sidemete loomine teiste kultuurivaldkondade
organisatsioonidega;
1.5.2 seisukohavõtt tervishoiupoliitilistes küsimustes;
1.5.3 osalemine Euroopa Nooremarstide Alalise Töögrupi (European Junior
Doctors Permanent Working Group) töös;
1.5.4 otsesidemete loomine teiste riikide analoogiliste organisatsioonidega;
1.5.5 liikmete töö-, ameti- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja
huvide esindamine ja kaitsmine;
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1.5.6 liikmetele täiendusvõimaluste loomine, infokanalite hankimine liikmete

erialase enesetäiendamise ja teadusliku tegevuse hõlbustamiseks;
1.5.7 liikmetele toetuste määramine;
1.5.8 majandustegevus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.6 Ühingu majandusaasta vältab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini
1.7 Ühingu organid on:
1.7.1 juhatus;
1.7.2 volinike koosolek; ja
1.7.3 üldkoosolek.
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Liikmed
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga arst.
2.2 Isiku liikmeks või liikmekandidaadiks vastu võtmise otsustab juhatus isiku

poolt esitatud kirjalikus vormis avalduse alusel arvestades kogu temale teada
olevat teavet isiku kohta. Juhatusel on õigus kontrollida isiku poolt esitatud
andmete õigsust ning taotleda täiendavate andmete esitamist.
2.3 Liige võib astuda ühingust välja kirjaliku avalduse esitamisega
majandusaasta lõpust. Avaldus esitatakse juhatusele. Liige loetakse ühingust
välja astunuks avalduse esitamisele järgnevast majandusaastast.
2.4 Volinike koosolek võib juhatuse nõusolekul või ettepanekul isiku välja
arvata järgmistel alustel:
2.4.1 liige ei vasta p 2.1 sätestatud tingimustele ning selline olukord ei ole
asjaolusid arvesse võttes ajutine;
2.4.2 liige ei täida seadusest või põhikirjast tulenevaid liikme kohustusi.
2.5 Liikmel on õigus olla teadlik tema väljaarvamise otsustamisest ning võtta
sõnaõigusega osa volinike koosoleku selle päevakorra punkti arutamisest,
esitada vastuväiteid, anda ütlusi ning selgitusi, samuti esitada viimaste
kinnituseks tõendeid. Isiku isiklik osavõtt tema asja arutamisest ei piira isiku
mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59,
941) § 16 lg 3 tulenevat õigust. Isikul on õigus vaidlustada tema
väljaarvamise otsus mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811;
1998, 36/37, 552; 59, 941) § 24 lg 2 sätestatud korras.
2.6 Liikmetel on õigus kasutada ühingu üldkasutatavat vara, osaleda tema
administratiivorganite tegevuses, saada teavet, valida ja osaleda ühingu
organite liikmete valimisel valitavana ning kasutada võrdselt kõiki ühingu
poolt liikmetele võimaldatavaidõigusi.
2.7 Liikmetel on järgmised rahalised kohustused:
2.7.1 liige on kohustatud tasuma liikmemaksu volinike koosoleku poolt
kehtestatud ulatuses;
2.7.2 liige on kohustatud tasuma ühingu eelarveliste ning kõigi ühingu liikmete
hüvanguks korraldavate ürituste rahastamiseks arvestatud osamaksu
volinike koosoleku poolt määratud summas.
2.8 Liikmetele on järgmised mitterahalised kohustused:
2.8.1 liige on kohustatud järgima ühingu põhikirja väljaarvatud olukorras, kus
selle järgimine ei ole mõistlikult eeldatav;
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2.8.2 liige on kohustatud täitma ühingu organite otsuseid, kuni konkreetse

otsuse kehtetuks tunnistamiseni kohtu või tagasi võtmiseni sama organi
või uue otsuse tegemiseni samas küsimuses kõrgema organi poolt;
2.8.3 liige peab aitama kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele
nii ühingu poolt korraldavatel ühisüritustel kui ka oma igapäevases
tegevuses.
2.9 Volinike koosolek võib anda mõnele mitte-liikmele ühingu auliikme
nimetuse. Sellise nimetuse omistamine ei anna isikule ühingu liikme õigusi.
Auliikme eriõigused ühingu suhtes määrab volinike koosolek oma otsuses.
2.10 Ühingu liikmekandidaadiks võib olla diplomieelse arstiõppe viimase kursuse
üliõpilane
2.10.1 liikmekandidaadist saab liige arstidiplomi omandamisel;
2.10.2 liikmekandidaadil on samad kohustused kui liikmel, välja arvatud
kohustus maksta liikmemaksu;
2.10.3 liikmekandidaadil on samad õigused kui liikmel välja arvatud õigus
osaleda ühingu organite valimisel valijana;
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Ühingu juhtimine
3.1 Üldkoosolek
3.1.1 Üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mis koosneb kõigist

ühingu liikmetest ning on pädev võtma vastu otsuseid kogu ühingu
tegevust puudutavates küsimustes.
3.1.2 Üldkoosolek on ainupädev võtma vastu otsuseid mittetulundusühingute
seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941) § 19 p1, 2 ja 5
(volinike koosoleku liikme suhtes); 23; 38; 51 lg 1; 58 lg 2 ja 67 lg 2.
3.1.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, volinike koosoleku või vähemalt
1/10 liikmete ühisel nõudmisel teatades sellest ette kirjalikult, ühes
päevakorra teatavaks tegemisega, vähemalt üks kuu.
3.1.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas
mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552;
59, 941) § 22 lg 1 või 3; 23 lg 1; 38; 51 lg1; 58 lg 2 ning 67 lg 2
sätestatud hulk liikmeid.
3.2 Volinike koosolek
3.2.1 Kooskõlas mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998,
36/37, 552; 59, 941) § 25 lg 1 on volinike koosolek ühingu
juhtimisorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud
ulatuses.
3.2.2 Volinike
koosolek
koosneb seitsmest
volinikust
sõltumata
organisatsiooni liikmete arvust.
3.2.3 Volinike koosoleku liikmete volitused tekivad ning lõppevad järgmises
korras:
3.2.3.1 Volinike koosoleku liikmed valitakse üldkoosoleku poolt ühingu
liikmete hulgast.
3.2.3.2 Volinike koosoleku liikme (voliniku) volitused tekivad ning
lõppevad üldkoosoleku otsuse tegemisest.
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3.2.3.3 Volinike koosoleku liikme (voliniku) volitused võib lõpetada igal

ajal põhjusest olenemata üldkoosoleku otsusega.
3.2.3.4 Volinike koosoleku liikmete (volinike) arvestust peab juhatus.
3.2.4 Volinike koosolek on pädev tegema otsuseid mittetulundusühingute

seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941) § 19 p 3, 4, 5
(juhatuse liikme suhtes) ja 6; 28 lg 1 ja 2; 34 lg 1 ning 36 lg 3 sätestatud
küsimustes ning kinnitama liikmemaksu suuruse.
3.2.5 Volinike koosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest ette kirjalikult,
ühes päevakorra teatavaks tegemisega, vähemalt kaks nädalat.
3.2.6 Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui selle tegevusest võtab osa
vähemalt pool volinike koosoleku liikmetest. Volinike koosoleku otsus
on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool volinike
koosolekul osalevates liikmetest (lihthäälteenamus).
3.3 Juhatus
3.3.1 Juhatus on ühingu ühe- kuni viieliikmeline täitevorgan, mis esindab
ühingut kõigis õigustoimingutes kolmandate isikutega.
3.3.2 Juhatuse liige valitakse volinike koosoleku poolt mittetulundusühingute
seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941) § 22 lg 1'
sätestatud korras. Juhatuse liikme valimisel ei heideta liisku.
3.3.3 Juhatuse liikmele tasu maksmine määratakse juhatuse liikme ning ühingu
vahel sõlmitavas lepingus. Lepingu juhatuse liikmega sõlmib volinike
koosolek või volinike koosoleku poolt volitatud isik.
3.3.4 Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552;
59, 941) § 35 sätestatud kohustuse täitmisel on igal juhatuse liikmel
õigus sõlmida leping raamatupidamisteenust osutava pädeva isikuga,
tööleping vastava isikuga või moodustada vastav administratiivne
struktuuriüksus. Aruannete õigsuse kontrollimiseks on juhatuse liikmel
õigus tellida audiitori või muu eksperdi arvamus, mille võib lisada
ühingu majandusaasta aruandele haldusaruande lisana.
3.3.5 Dokumendikäibe korraldamiseks võib iga juhatuse liige sõlmida
töölepingu muu isikuga või moodustada vastav administratiivne
struktuuriüksus.
3.3.6 Volinike koosolek võib juhatuse liikme igal ajal põhjusest olenemata
tagasi kutsuda. Kui juhatus ei ole vähemalt ühe kuu jooksul peale
volinike koosoleku või vähemalt 1/10ühingu liikmete ühise taotluse
saamist kutsunud kokku üldkoosolekut või kahe nädala jooksul vähemalt
1/10 liikmete ühise taotluse saamisest kutsunud kokku volinike
koosolekut, võib volinike koosolek koguneda enda või 1/10 liikmete
taotlusel juhatuse liikme tagasikutsumise ning uue juhatuse liikme
määramise otsustamiseks.
3.4 Järelvalve
3.4.1 Järelvalvet juhatuse majandustegevuse üle, sh eelarve täpse täitmise ning
raamatupidamis-arvestuse korraldatuse üle, teostab volinike koosoleku
poolt majandusaasta esimesel koosolekul järgnevaks majandusaastaks
valitav vähemalt kolmeliikmeline revisjoni-komisjon.
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3.4.2 Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552;

59, 941) § 34 lg 3 sätestatud ülesande täitmiseks esitab juhatus
revisjonikomisjonile vähemalt kolm kuud enne majandusaasta aruande
kinnitamise volinike koosoleku toimumise päeva, majandusaasta
aruande. Volinike koosolekule esitatakse majandusaasta aruanne koo
revisjonikomisjoni arvamusega (mittetulundusühingute seadus § 36 lg 2).
3.4.3 Volinike koosolek võib otsustada muude sisekontrolli teostavate ad hoc
organite (komisjon) moodustamise konkreetsete üksikküsimuste või
konkreetset liiki küsimuste lahendamiseks.
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Ühingu lõpetamine, ümberkujundamine, jagunemine ja ühinemine
4.1 Üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud liikmete häälte konsensuse

alusel, võib ühingut lõpetada, ümberkujundada, jagada või ühendada.
4.2 Ühingu lõpetamisel üldkoosoleku otsusega on likvideerijaks juhatus ja

ühingu vara antakse üle samadel eesmärkidel tegutsevale organisatsioonile.
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