
 
Põhikiri 
  
MITTETULUNDUSÜHINGU VRA ESTONIA PÕHIKIRI 
 
 
I ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Mittetulundusühing VRA Estonia (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev 
füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. 
  
1.2. Ühingu nimi on MTÜ VRA Estonia ja ühingu asukohaks on Tallinn, Harju 
maakond, Eesti Vabariik.  
  
1.3. Ühingu eesmärgid on Kawasaki VN mudelite omanike ühendamine ning 
mototurism.  
 
1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: 

  
 1.4.1. sõlmib ja arendab kontakte teiste VRA liikmeriikide ühingutega; 
  

1.4.2. loob võimalused koostööks ühingu eesmärke jagavate ühingute ja üksikisikutega 
Eesti Vabariigis ning välisriikides; 

 
 1.4.3. korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise; 
 
 1.4.4. korraldab spordi- ja meelelahutusüritusi; 
 
 1.4.5. tunnustab rahvusvahelise VRA organisatsiooni reegleid. 
 

 
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE 
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED 
 
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele 
nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning 
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. 
 
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes 
hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või 
sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Liikmeks 
vastuvõtmiseks on vajalik kehtiva A-kategooria juhiloa ning ükskõik millise 
sõidukorras ja tehnilistele nõuetele vastava Kawasaki VN mudeli olemasolu. Juhatuse 
otsusega vastuvõetud ühingu liikme elukaaslane, abikaasa ja lapsed võivad soovi korral 
saada ühingu liikmeteks ning osaleda ühingu tegevustes, kuid neil puudub hääletamise 
õigus. 
 
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta 
liikmemaksu. 
 



2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine 
kuulub üldkoosoleku päevakorda. 
  
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.  
  
2.6. Ühingu juhatus või VRA rahvusvaheline juhatus (AEC) võib ühingust välja arvata 
liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks  ühingu eesmärgile või ühingu  põhikirjas 
või VRA rahvusvahelistes reeglites esitatut eiravaks. 
 
2.7. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus 
liikmete hulgast välja. 
 
2.8. VRA rahvusvaheline juhatus võib ühingust välja arvata ühingu liikme 
 
2.9. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle 
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.  
 

 
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
3.1. Ühingu liikmetel on õigus: 
3.1.1. Võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest  
3.1.2. Võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust; 
3.1.3. Saada teavet ühingu tegevuse kohta; 
3.1.4. Astuda ühingust välja; 
3.1.5. Olla valitud ühingu juhtorganitesse; 

 
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus: 
3.2.1. Tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja 

ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 
3.2.2. Hoida ja säästlikult kasutada ühingu valduses, kasutuses või käsutuses olevat 

vara ning kokkuleppel osaleda selle hooldamisel, korrastamisel ja hankimisel; 
3.2.3. Vastutada temale üleantud ühingu vahendite eest; 
3.2.4. Kasutada ühingu varustust, atribuutikat ja sümboolikat ühingu poolt ettenähtud 

korras; 
3.2.5. Hoida ühingu mainet; 
3.2.6. Tasuda õigeaegselt ühingu liikmemaksu. 
 
 
IV JUHTIMINE 
 
4.1. Ühingu juhtimisorganiteks on ühingu üldkoosolek, juhatus ja president. 
4.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. 
4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 
üks ( 1 ) kord aastas. Koosolek kutsutakse kokku kirjalike teadetega e-kirja teel, 
vähemalt 14 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumisaega. 
4.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku: 
4.4.1. Ühe kümnendiku ( 1/10) ühingu liikmete nõudmisel; 
4.4.2. Juhatuse nõudmisel. 
 



4.5. Üldkoosolek: 
4.5.1. Kinnitab ühingu põhikirja; 
4.5.2. Valib juhatuse liikmed ning presidendi; 
4.5.3. Otsustab ühingu lõpetamise; 
4.5.4. Lahendab juhatuse ja presidendi tegevuse peale esitatud kaebused. 
 
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest. 
 
4.7. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal 
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget 
hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. 

 
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 
osalenud liikmetest. 
 
4.9. Ühingu lõpetamise ja põhikirja kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab rohkem kui ( 2/3 ) üldkoosolekul osalenud liikmetest. 
 
4.10. Ühingu juhtimis- ja esindusorganiks on juhatus. Juhatuse volitused kehtivad kuni 
uue juhatuse valimiseni, kuid mitte kauem kui kolm ( 3 ) aastat. Juhatus koosneb 
kolmest  ( 3 ) kuni viiest ( 5 ) liikmest. 
 
4.11. Juhatus korraldab ja juhib ühingu jooksvat tööd. 
 
4.12. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks ( 
1 ) kord kvartalis. 
 
4.13. Juhatuse otsusega määratakse kindlaks sisseastumise- ja liikmemaksu tasumise 
kord. 
 
4.14. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse 
liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled 
jagunevad võrdselt, on presidendil otsustav hääl. 
 
 
V VAHENDID 
 
5.1. Ühingu materiaalsed vahendid moodustavad ühingu: 
5.1.1. Rahalised vahendid; 
5.1.2. Muud materiaalsed vahendid, mis on vajalikud ühingu edukaks tegevuseks. 
 
5.2. Ühingu materiaalseteks vahenditeks on: 
5.2.1. Liikmemaksud ja muud põhikirja või üldkoosoleku otsusega kehtestatud maksud; 
5.2.2. Eraldised ja annetused; 
5.2.3. Tasulised teenused ja ürituste korraldamised; 
5.2.4. Muud laekumised. 
  
 
VI LÕPETAMINE 
 



6.1. Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, kui 
selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest; 
 
6.2. Ühingu lõpetamise korral valib üldkoosolek komisjoni, kes lahendab 
lõpetamismenetlusega seonduvad küsimused vastavalt seadusele; 
 
6.3. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle samalaadse 
eesmärgiga mittetulundusühingule. 
 
 

 Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga Tallinnas 05.11.2020 
 
 
 
 

 
 
 


