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t. Uld*itted
Mittetulundusuhingu nimi on "Mittetulundusrihing Luige Krila Selts"

{edaspidi Uhingi
Uhingu asukohaks on Luige kula, Kiili vald, 754AI, Eesti Vabariik.

Z. tlhUgu tegevrrse eesnhrL
Ufringon loodud 13, mArtsi l  2OO7 ,a,
Uhing on vabatahtlik rahvaliikumise pdhrrn6ttel tegutsev ithendus,
rnis tegutseb orna liikmete omavalitsttse alusel ning rrrille tegevuse
eesmArgiks on toetada Luige kula kultuuri- ja sotsiaalelu arengut,
teostada kiilaelanike huvide ja vajaduste kaitsei vdi muude
mittetul u nd u slike ee snrA rkide saavu tarn i st,

2,3 Ufring l i idab Luige kir la tasakaalustatud arengut taotlevaid fuusii isi  ja
juri idi l isi  isikuid,

2,4 Uning arendab eesmdirkide elluviirniseks malanduslikku iegevust,
millest saadud kasumit kasubatakse vaid eesmS.rkide saavutamiseks
(majandamine ja investeerimine)'

3. Tegenrs
3,1 Oma eesmdrrkide saavuiamiseks Uhing toe.tab, kavandab ja viib ellu

piirkondlikke arenguprojekte, mille suhtes Uhingu liikmetel on uhised
huvid.

4, Lllkmed, nende 6igused Je hohusilrrsed.
4.I Uningu liikmeks on asutamislepingule alla kirjutanud asutrajaliikrned

ja muud liikmed. Muudeks liikrrreteks v6ivad olla Eestr Vabariigi
juriiditised ja ftiirsilised isikud, kes on huvitatud Luige kula arengule
kaasaaitamisest.

4.2 Uhingu liikmeks vastuv6hnist voib taotleda iga firusiline ja juriidiline
isik, kes soovib arendada uhingu liikumise eesmArkidega kooskolas
olevat tegevust, esiiades selleks uhingu juhatusele vastavasisulise
kirjaliku taotluse.

4.3 vaituv6lmise otsustab 0fringu juhatus?
4.4 Utringu koigil liikmetel on 6igtts:

4,4.L Uhingu liikmel on 6igus osaleda ithingu tegevuses, valida ja olla
valitud juhatusse ja kontrollorganitesse,
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4,4,2 esitacla juhtorganrtere arusrimisi ja ettepa.nekuid, saada
informatsiogn! uhingu, tema juhtkonna ia liitcmete tegevusse
puu tu vates kfi simus tes;

4,4,3 va.licla ja olla valitud Uhingu jrrhtorganitesse;
4.4.4 osaleda haeile6iguslikuna liikmete uld,koosoleku t6os
4.4.5 esindada Uhingut selle ;uhtorganite volitusel suhetes teiste

organisa tsioon ide ja isiku tega;
4.+.6 v6rta o:? Uhingu uritustist ja kasutada utringu abi ning

teenuseid;
4,4.7 vdimaluse korral kasutada Uhingu vara ja vahendeid vastavalt

iuhatuse poolt kehtestatud tingimustele soodr-rs - ja eeliskorras;
4.5 uhingu k6igil iiikm.ter o., kohustls hsuda liikmemaksu, jargida

uhingu pohikirja ning uhrngu juhatuse ja uldkoosoleku otsuseicl, inis
on vastavuses seadusega ja kiesoleva p6hikirjaga,

5. Lllkme Unngust vEiiaashrmtne Ja vHfiaarvamlne
5' 1 - Uhrngu liikmef on 6igis UtringusivAlja astuda sellest juhatusele

kirJalikult ette teatacles. Liikmeks olek l6ppeb lahkunr-isavalduse
esitamise pdevast,

5'2 Uhingu uldkoosolekul on 6igus l i ige Uhingrrst v: i l ja arvata juhul,
ku i :
5,2'1 l i ikme tegevus ot"l  otseses vastuolus Uhingu pohikir ia n6uetega;
5,2,2 l i ige on muul vi isi l  kahjustanucl Uhingr-r t igevr-rst v6i mainet;
5.2.3 vaatamata tehtud hoiitusele liige jritfab tegutsemist vastuolus

,, I)hingu eesmArgigavdi ei tAicla tiikme kohustusir
5'3 - . ufringust vtllja aJttinud v6i vAlja arvatucl liikmele ei tagastata

liikmemaksu,

6. Uhilgtl varalised vahendid

6,1 uhingu ornanclis v6ib olla igasugune vara, mis on valalik uhingu
pohikirialise tegevuse arendamiseks, uhigu varad moodustuvacl:
6. 1. 1 Sisseastumis- ja l i ikmenraksudest;
6.I.2 sissetulekutest seminaricie, kooli tuste,

heategevus- . ja tului ir i tuste ning muude
konverentside

Uhirgu ;r;tr;

6 , 1 . 3
6 . 1 . 4

toetava te u ritu s te lAb ivi in'ri ses t;
Unrngu teenuste ja toodete mur_igist;
kodanike, organisatsioonide ja juriidiliste isikute poolt
tehtavatest vabatahtlikest eraldistest, annetustest ja
sponsorrahadest,

6, 1,5 Riikl ikest toetustest,
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6 . 4 0 r r i n g p e a b r a a m a t u p i d a n r i s e a r v e s t u s t j a . m a k s a b m a k s e r i i g i - j a
kohalikku of*il**" seaclu sandluses ettenS'htud korras'

6.5 Ufringu tegutsemise ajal ti':ioilt" Unit'g" tulu ega vara U'ingu

liikmete vahel'

Z-UUingu iildkoosolek Ja torrallne 
iildLoosole&'

7.L Utringu kdrgemak*..9'1q""'k: "" 
tAf" Iiikrnete uldkoosolek'

7.2 Uhir.rgu tcoriatiset uidkoosobf<;i' ;- Wa! jlimurna igal aastal enne

aprill iku u l6Ppu' vaadataks t- f a.U iJUryl::j. 
.ku 

sirrru sed ;

Z'e.t Ufringu tegevusaruande ja iaamatupidamise aruande

kinnitan'r ine; r- : : r . .  ^- . . - ic,
7'2'2 j u n# se Egevtt sele h eakskiid: -1-1d T 

i:t otsu s tamt ne I

7 'z 'S jooksvateg-vusaa" ta- ieg"vuskavajaeelarvek inni taminening
liikrnemaksude su u rllse mAAramine ;

7.2.4jr'rhtuse liikrnete' t""iAtJi ja siseaucliitori mAiimmine ja

vabastamine;
7,2'5 *";iild;soleku kutses nimetatud kusimused'

e- Uhlngu JuhtJmtne

S. lu r r inguk6rge imaksorgan iksontemai i i t c rne te i r ldkooso lek .U l r ingu
liikmete t<oriallsed utafcooslf.i."O toimuvad 1 (irks) 'kord aastas

eelmisel uldkoosoter<ur rco'i[;;;i,.,d ajal. ja kohas'. uldkoosoleku

kirjaliku ;il;k;i*,r*i-i.uiJ'-J"aa*u'juhltus 
uningu liikmetele

vdhemalt ;ftJii+1 p""u" enne selle toimumist'

g.2 Erakorraline uldkoosol"k';;;;;tatcse korcrcu seaduses ettenahtud

juhtudel, ;;;;ili"' tcui utringu huvid seda n6uavad'

8,3 Ufringu iiif,'*,. "fO(ot-9f"X"i?OJ"a 
osaleda trks.es Uhingu liilcrnete

ametlikud esindajad. rg"r ilhingu liikmel on uks hael' uldkoosolek on

otsustusv6irneline, tcui.setll ..?i"U v6i on esindatrtd ule pmle k6igist

Utringu liikmetest "Oi -;;1"**ul*"a .telekontterentsi 
kaudu' Kui

u td koos oleku le ilmu b .* e;";i;lil; yliitt g'., liikmeid' miiaratakse

kohaloli jatepooltuuer'rl$koosoleku.". 'g.1'tJntningjuhatusteatab
sellest viivitamatult kirjafrl"ri luigite r5rringu liikmeiele' Teistkordne

u l d k o o s o l e k o n o i g u s p i i d e v v 6 t m a u . J t ' o t s u s e i d o l e n e m a t a

8,4 anlg::;xfTff*'""."'tt"t .r,. ,u":.,-,,,y?"tuks, 
kui nende poort

hAAletab ule poole f.oo*o'fl[t'i osatenua Ufringu-liikmetest v6i nende

esindajatest' a.. rahastamise v6i tegevuse l6petamisega
8.5 Uhineu pdhikirja muutmtse-ga:^t"'::"::l';,;;. 

--"trt 
*tr"* siis, kui

seonduvad 
.. 

ot"'-t*"a loetakse vastuv6etuks ttksnes slls'

uldkoosolekul on esindatucl zii uryt*.x.liikmetest ning vahemalt 2/3

koharor ijaist hriaretab " "''.' "1 - ry:txglq:,fiHSfiX"Jtjenahtud
:#'*i il:i ffi :T: "..L;"in il [ LL" u e 1i o I i i tme t e n 6u s o re k.
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8.6 _u1ing,u liikmete uldkoosol"k.,';i;;;;;;;'r.,rir,.,u,
B.b,1 Uhingu. missiooni ja eesrnArkide mu utmine;
8.6.2 P6hikirja tdiendamine ja muutmine;
8'6.3 juhatuse liikrnete, revisjoni ja audiitori maaramine, nende too

tasu stamise lingimuste kinnitamine;
8.6.4 ajutiste tooruhmade, osakondade voi teiste organite

moodustaming nende liilsnete pddevuste ja t6otasustamise
tingimuste kin nitamine;

I,9.5 tegevussuunclade ja aastaeelarve kinnitamine;
8,6,6 liikmeks vastuv6tmise ja vdljaheihnise otsustamine;
8,6,7 aasta-aruancle kinnitamine.

8'7 uldkoosolek on piidev vastu votma otsuseid ka muudes
Uhin gu tegevust pu u du tavates ku simus tes,

8'8 uldkoosolek p'otokoilitakse, protokollile kirjutavad alla uldkoosoleku
1-t1.hataja.. 

j.a protokollija. Prctokollile lisatatse koosolekul osalenud
Uhin gu liikmete nrmekiri,

9. Juhabrs
9.1 Uldkoosolekute vaheliser ajal juhib uhingu tegevust juhatus.
9'2 Juhatus koostreb mininraalselt uhest (1)-liikriest ja maksimaalselt ro(kumnest) liikrnest, Juhatuse liikmed valitakse frldkoosoleku poolt

kaheks (2) majandr-rsaastaks, Kui juhatuses on rohkern kui kaks
{iiget, valivad juhatuse liikmed eirdi hulgast juhatuse esimehe,
utringut voib_ kdiki'des 6igr-rstoimingutes esindida iga juhatuse liige,9'3 J-i l l ratus. 

.  votab vastu otsuseicl seaduse ettendhtud ko.as,unlngu 3uhatus:
9.3, 1 korraldab,,uhingu igagievas t tegevu st ja asjaajamist,
9,3.2 esindab Uhingut Eesti valitsuie, puitn*rorganisatsioonide ja

uldsuse ees;
9.3,3 peab Uhingu liikmete nimekirja;
9t,3.4 maarab liikmemaksu arvutamise p6himottecl ja kinnitab

l i ikmemaksu suurused.
9.3.5 v6rab t66i; tihingu 

-frrgari*ed 
todtqiad ning solmib nendega

toolepingud
9.3.6 valmistab ette uhingu liikmete uldkmsolekud;
9.3.7 korraldab Uhingu raamatupidamist;
9'3'8 taidab 

-q9id Uhingtr uldkoosoleku poolt antud seadr-rslikke
ulesancleid.

9.4 Uhingu juhatuse l i ige v6ib:
9,4,1 avalduse aluser paluda end vabastada 3uhatuse l i ikme

koh ustustes t sdltumata p6hjusest;
9'4'2 oma kohustuste tdiitr:rist clelegeerida kolmandale isikule

koosk6las Ulcl koosoleku ga;
9'4'3 saada irlesannete tditmiJel tehtucl vajalike kulutuste huvitamist
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9,5 K6iki tehinguid, mis vAl.yuvad.mEandusaastaks kinnitatud eelarvepi i rides t, v6ib j u h a t u s reh a u ks ri eii"iiici ricj6 sir iekii"'ii6'ir * ;i;I;L

1(}. Uhfngu amandlus

1o,1 Uhingu majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini,
1o.2 PArast majandusaasta l6ppu koostab juhatus aastaaruande

raamatupidamise seaduses ettenahtud korras ja esitab selle
kinnitamiseks irldkoosolekule, Kn i r.i ldkoosolek on valin url U hingu-le
audiitori, peab aas taaruandele olema lisatud audiitori jAreldu sotsus.

11. Uhtngu iihlnemine, Jagunemlne Ja l6petamine.

11.1 Utringu irhinemine ja jagunemine toimub mittetulundusUhingute
seadlrses ettenAhtud korras.

7r,2 Utringu lOpetamine toimub mittetulundusthingute seaduses
ettenAhtud koras. PArast volausalclajate koigr nouete rahulclamist
antakse allesjAAnud vara likvideerijate otsusel kas riigile v6i
kohalikule omavalitsusele v6i avalik-6iguslikule juriidilisele isiiule v6i
mdnele uhingu eesmarke jriigivale sihtasutusele v6i
mittetulundusuhingule voi m6nele teisele oryanisatsioonile
vOimaliku I t Uh ingu eesmArke jrirgiva sihtannetusen a.

'Mittetulundusuhingu 
Lurge Kirla Selts" kdesolev pohikip o' kinnitatucl

astumislepinguga 13 mflrts 2OOT,a, Kiili valtas, Harjumaal,
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