
Mittetulundusühing 
EESTI KODUABI SELTS 

PÕHIKIRI 
 
Mittetulundusühing Eesti Koduabi Selts põhikiri on kooskõlas mittetulundusühingute 
seadusega, vastu võetud ja kinnitatud seltsi üldkoosolekul 21.01.1997.a., muudetud 
ja kinnitatud 05.12. 2007. üldkoosolekul ning muudetud ja kinnitatud 28.06.2019. 
aasta üldkoosolekul. MTÜ Eesti Koduabi Selts tegutseb avalikes huvides ja on 
kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. 
 

I ÜLDSÄTTED 
 

1.1. EESTI KODUABI SELTS (edaspidi EKAS) on avalikes huvides tegutsev 
juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on 
suunatud sotsiaalhoolekandelise- ja koduabitöö edendamisele Eestis 

 
1.2. EKAS on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja 

sümboolikaga ning nende käsutamise ainuõigusega 
 

1.3. EKAS asukohaks on Ala 140-8, Tõrva vald, Valgamaa 68507. Selts on 
asutatud Läänemaal Lihulas 25.10.1996. a. tähtajatult ja tema 
tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik 

 
1.4. EKAS TEGEVUSE EESMÄRK on ühendada sotsiaalhoolekande vastu huvi 

tundvaid ja koduabisüsteemi arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi 
ja juriidilisi isikuid ning tõsta nende sotsiaalset aktiivsust, teadlikkust ja 
ametialast professionaalsust. 

 

1.5. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks viib EKAS ellu järgmisi 
tegevusi: 

 
1.5.1. koondab ja ühendab seltsi tegevusest huvitatud isikuid Eesti Vabariigis 

 
1.5.2. kujundab ühiskonnapoolset mõistvat suhtumist abivajajatesse ja 
abistajatesse 

 
1.5.3. tõstab esile ja väärtustab vabatahtlikku hoolekandealast tööd; toetab 
looduslähedast ja keskkonnahoidlikku eluviisi 
 
1.5.4. arendab koostööd teiste samalaadsete seltside ja ühendustega, 
kohalike omavalitsuste ja nende allasutustega, eraettevõtetega nii kodu- kui 
välismaal hoolekandelise abi kättesaadavuse ja sujuvuse parandamiseks ning 
peretraditsioonide jätkamiseks 
 
1.5.5. pöörab erilist tähelepanu erivajadustega inimestele ja nende 
lähedastele, toetab piirkondlikke lähedase hooldusega seotud pereliikmete 
kogemus- ja tugirühmi; edendab multikultuurset sotsiaaltööd 
 
1.5.6. korraldab nii vabariigisiseseid kui rahvusvahelisi koolitus- ja 
teadusüritusi; arendab nõustamistegevust 



1.5.7. viib oma põhikirjalise tegevuse korraldamiseks läbi tasulisi üritusi, võtab 
vastu annetusi ja eraldisi, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid; annab välja 
trükiseid 

 
1.6. EKAS võib välja töötada ja osutada põhikirjalise tegevuse toetamiseks 

erinevaid tasulisi sotsiaalhoolekandeteenuseid ning müüa oma sümboolikaga 
esemeid 
 

1.7. EKAS asutab vajadusel koolituskeskuseid, loob fonde ja sihtkapitale, osaleb 
aktiivselt omastehoolduse tugivõrgustiku loomises ning arendustöös. 

 
1.8. Oma tegevuses lähtub EKAS käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi 

põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest kehtivatest 
õigusaktidest ning rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest 

 
1.9. Eesti Koduabi Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 

 
1.10. Eesti Koduabi Seltsi nimi inglise keeles on Estonian Homehelp 

Organisatsion (EHHO). 
 

II EESTI KODUABI SELTSI LIIKMESKOND 
 

2.1. Seltsi liikmeks võivad olla vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes 
tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse 
otsuseid ning osalevad aktiivselt seltsi tegevuses; seltsi liikmeks võivad 
olle juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa seltsi eesmärkide 
elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt seltsi 
tegevuses 

 
2.2. Seltsil võivad olla ka toetajaliikmed: toetajaliikme- ja seltsivahelised suhted 

võivad rajaneda nii koostöölepingule, milles sätestatakse poolte 
vastastikused õigused ja kohustused kui ka vabatahtlikule toetavale 
tegevusele. 

 
2.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, aluseks isiku kirjalik 

sooviavaldus. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul ja teatab 
sellest avalduse esitanud isikule. 
 

2.4. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga- aastase liikmemaksu 
suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab seltsi üldkoosolek 

 

2.5. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille 
rahuldamise otsustab juhatus ühe kuu jooksul 

 

2.6. EKAS liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta 
a) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet 
b) ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul või 
seltsi poolt korraldatud üritusel 
c) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või seltsi juhatuse poolt antud 
kohustuse 



 
2.7. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle 

küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) 
nädalat enne koosoleku toimumist ning tal on õigus osaleda sõnaõigusega 
oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise 
otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt ½ juhatuse liikmetest 

 
2.8. EKAS juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda selle küsimuse 

uut arutelu väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul 
 

III SELTSI LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
3.1. EKAS liikmel on õigus: 
 

a) osaleda seltsi tegevuses aitamaks kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele 
ja ülesannete täitmisele 
b) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul 
c) olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks 
d) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta 
esitada arupärimisi ja teha ettepanekuid 
e) kasutada seltsi sümboolikat 

 
3.2. EKAS liige on kohustatud: 

a) osalema seltsi korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavasse 
organisse valimise või ametikohale nimetamise korral selle töös 
b) järgima tegevuses osalemisel seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid 
c) tasuma juhatuse poolt määratud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu 
d) kasutama heaperemehelikult ja säästvalt seltsi vara; hoidma ja kaitsma 
seltsi head nime, seisma seltsi eesmärkide ja põhimõtete eest; aktiivselt 
osalema seltsi poolt korraldatavatel erinevatel üritustel 
e) teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi ja 
isikukoodi ning esitama uued andmed hiljemalt 2. (kahe) kuu jooksul pärast 
nende muutumist. 

 
IV ÜLDKOOSOLEK 

 
4.1. EKAS kõrgemaks organiks on üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks 

hääl. 
 

4.2. EKAS üldkoosoleku pädevuses on: 
a) põhikirja muutmine 
b) eesmärgi muutmine 
c) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine 
d) juhatuse liikmete arvu määramine ja liikmete valimine 
e) juhatuse või muu juhtorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu 
nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja 
määramine 
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade võõrandamise ja asjaõigustega 
koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks  



g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga 
antud teiste organite pädevusse 

 
4.3. EKAS üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas: 

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks 
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 liikmetest 
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad 

 
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab juhatus vähemalt 7 (seitse) päeva 

enne üldkoosolekut liikmetele selle toimumise aja, koha ja päevakorra 
 

4.5. Seltsi üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik seltsi liikmed. 
Seltsi liige võib volitada teist seltsi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku 
volikirjaga 

 
4.6. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse 

üldkoosoleku otsus vastuvõetuks kui selle poolt hääletab üle poole 
üldkoosolekul osalevatest või esindatud liikmetest 

 
4.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 ja eesmärgi 

muutmiseks 9/10 seltsi liikmete nõusolek 
 

V JUHATUS 
 
5.1. EKAS tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 1 (üks) 

kuid mitte rohkem kui 5 (viis) liiget 
 
5.2. Juhatuse liikmed valitakse 4 (neljaks) aastaks üldkoosoleku poolt seltsi 

liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks kui tema poolt hääletab üle 
poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest 

 
5.3. Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja tegevjuhi 
 
5.4. Juhatus tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord 

poolaastas 
 
5.5. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes, kui 

seaduses ei ole sätestatud teisiti 
 
5.6. Seltsi nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 

üldkoosolekuga kooskõlastatud eelarve suuruse, peab juhatus saama eelneva 
nõusoleku üldkoosolekult 

 
5.7. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik kohalviibinud juhatuseliikmete 

poolthäälteenamus 
 
5.8. Juhatus võib moodustada seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 

alalisi või ajutisi komisjone ning töörühmi 
 



5.9. Pärast majandusaasta lõppu kinnitab juhatus raamatupidamise aastaaruande 
ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras 

 
VI ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE 

 
6.1. Eesti Koduabi Seltsi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seadusega 

ettenähtud korras 
 

6.2. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
 

6.3. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 
allesjäänud vara üle teisele tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute 
nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik- õiguslikule 
juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele 

 
 
Põhikiri on vastu võetud: 28. juunil 2019. a. 
 
Eesti Koduabi Seltsi juhatuse liikmed: 
1. Tõnu Ots 34102060284 
2. Helle Lepik 45210160235 
3. Merle Kiudorf 45805220263 
 


