Valgevene Uus Tee põhikiri
Kinnitatud 09.12.2006, muudetud 29.12.2007, 01.09.2010 ja 01.05.2017 üldkoosoleku otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Valgevene Uus Tee (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides tegutsev
poliitiliselt sõltumatu organisatsioon, mille asukohaks on Tallinn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on toetada kodanikuühiskonna ja -aktiivsuse ning -hariduse ja
kultuuri igakülgset edenemist, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmist:
1.2.1 kooli ja muuseumi asutamine ning pidamine;
1.2.2 Valgevene rahvuskultuuri ja -keele säilitamine;
1.2.3 noorsoo- ja sotsiaaltöö korraldamine;
1.2.4 Eesti Lõimumiskavaga seotud ülesannete täitmine;
1.2.5 koostöö arendamine Eesti ja välisriikide vahel kultuuri, hariduse, poliitika, demokraatia
ja kodanikuvabaduse valdkondades;
1.2.6

kultuuri-, haridus-, meelelahutus- ja heategevuslike ürituste korraldamine.

1.2.7

valgevene, Ukraina ja Venemaa demokraatia, kodanikuühiskonna ja iseseisva meedia toetamine

1.2.8 kriitilise mõtlemise arendamine, võitlus autoritaarsete režiimide desinformatsiooni ja propaganda
vastu
1.2.9

Valgevenest ja Venemaalt pärit poliitiliste põgenike abistamine ja rehabiliteerimine

1.2.10 informatsiooniliste, kultuuriliste, hariduslike, ajaviite ürituste läbiviimine
1.2.11 sotsiaalse ettevõtluse ning kodanikuinitsiatiivi finantseerimise ja stabiilse arengu teiste vormide
arendamine
1.2.12 ökoloogiliselt vastutustundliku elustiili ja roheliste tehnoloogiate populariseerimine ja
arendamine
1.2.13 mitmesuguste

kultuurpraktikate

laiendamine

eurointegratsiooni

ja

mitmekulturalismi

kontekstis
1.2.14 töö Eesti ja Läti venekeelsete elanikega, nende integratsiooni toetamine,
innovatsioonide kreatiivse inkubaatori Urisaare Project loomine

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks 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.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline
vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
IV MAJANDUSTEGEVUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele;
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale
sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

