
MITTETULUNDUSÜHINGU RAKENDUSLIKU ANTROPOLOOGIA KESKUS 

PÕHIKIRI 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Rakendusliku Antropoloogia Keskus, lühendiga RAK, 

(edaspidi: Keskus) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit 

mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise 

ja isefinantseerimise põhimõttel. 

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik. 

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast 

põhikirjast. 

1.4. Mittetulundusühing on asutatud 28. juulil 2014. aastal. 

1.5. Ühingul on kodukord. Kodukorra muutmine ja vastuvõtmine on üldkoosoleku 

ainupädevuses. Kodukorraga on reglementeeritud Keskuse töö sisemine korraldus osas, mis ei 

ole reglementeeritud Eesti Vabariigi seaduste ja Keskuse põhikirjaga. 

 

 

II EESMÄRGID 

2.1 Keskuse eesmärgiks on tegutseda kolmel tasandil: 

a) teadlaste ja uurijate tasand, mis seisneb sotsiaal- ja kultuuriteadlaste hulgas 

kvalitatiivsete uuringute rakendamisvõimaluste avamises ja propageerimises; 

b) kogukonna tasand, mis seisneb kvalitatiivsete uurimuste läbiviimises, potentsiaalsete 

probleemkohtade kaardistamises ja võimalike lahenduste leidmises kogukonna ning 

teadlaste/uurijate koostöös; 

c) ühiskondlik tasand, mis seisneb kvalitatiivsete uuringute vajalikkuse demonstreerimises, 

sotsiaal- ja kultuuriteaduste rakenduslike perspektiivide tutvustamises, käimasolevate 

projektide vahendamises ning teaduspõhise lähenemise edendamises Eesti arengut 

silmas pidades. 

 

III KESKUSE LIIKMEKS VASTUVÕTMISEST KESKUSESSE JA 

VÄLJAARVAMISEST KESKUSEST 

3.1. Keskuse liikmete arv suureneb vastavalt organisatsiooni vajadusele. Keskusega ühinemise 

taotlus rahuldatakse juhatuse liikmete häälteenamusliku otsuse alusel. 

3.2 Keskusega ühinenud isik on kohustatud tegutsema põhikirja alusel ning Keskuse 

eesmärke ja huve silmas pidades. 

3.3. Keskusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse kuu aega varem. 

3.4. Keskuse liikme võib Keskusest välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

a) Keskuse liige ei tegutse Keskuse eesmärke ja huve silmas pidades; 

b) projekt, millega Keskuse liige tegeles, on lõppenud. 

3.5. Keskuse liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle 

küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne 

koosoleku toimumist. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle 

poolt on 2/3 juhatuse liikmed. Otsusest teavitatakse väljaarvatud liiget koheselt pärast 

koosoleku lõppu. 

 

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1. Keskuse liikmel on õigus: 

a) rääkida kaasa tema vastutusvaldkonda kuuluvates Keskuse projektides; 

b) olla valitud Keskuse juhatuse ja muude organite liikmeks; 

c) saada Keskuse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Keskuse tegevuse kohta; 



d) teha ettepanekuid Keskuse töö edendamiseks. 

4.2. Keskuse liige on kohustatud: 

a) järgima Keskuse tegevuses osalemisel põhikirja ja Keskuse organite otsuseid; 

b) tegutsema Keskuse huve ja eesmärke silmas pidades; 

c) vastutama talle usaldatud projekti elluviimise eest ning probleemide korral koheselt 

teavitama juhatust; 

d) teatama Keskuse juhatusele Keskuse liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha 

aadressi, isikukoodi ning kontaktandmed (telefon, meiliaadress) ning teatama uued 

andmed hiljemalt kuu jooksul pärast nende muutumist; 

e) hüvitama Keskusele oma tegevusega kaasnenud kahjud. 

 

V ÜLDKOOSOLEK 

5.1. Keskuse kõrgeimaks organiks on Keskuse üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. 

5.2. Keskuse üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. 

5.3. Keskuse üldkoosoleku pädevuses on: 

a) põhikirja muutmine; 

b) juhatuse liikmete määramine; 

c) majandusaasta aruande kinnitamine; 

d) Keskuse uute projektide arutamine ja töösse kinnitamine; 

e) Keskuse liikme vastu nõude esitamine, mis läheb arutamisele järgmisel juhatuse 

koosolekul; 

f) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse. 

5.4. Keskuse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

a) majandusaasta aruande kinnitamiseks; 

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ⅔ Keskuse 

liikmetest; 

c) muudel juhtudel, kui Keskuse huvid seda nõuavad. 

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Keskuse juhatus igale Keskuse liikmele 

kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate. 

5.6. Üldkoosolek on hääleõiguslik, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt ⅔ liikmetest. 

Kui üldkoosolekul ei ole kohal nõutav arv Keskuse liikmeid, teatab juhatus uue 

üldkoosoleku toimumise aja. Uuel üldkoosolekul peab kohal olema vähemalt ½ Keskuse 

liikmetest. 

5.7. Üldkoosolekul otsuse vastuvõtmiseks on vajalik ⅔ kohalolijate häältest. 

5.8. Üldkoosolekul saab tõstatada Keskuse põhikirja või eesmärkide muutmise, mis läheb 

arutamisele järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

VI JUHATUS 

6.1. Juhatus koosneb ühest kuni viiest liikmest. 

6.2. Juhatuse liikmete hääled on võrdsed. 

6.3. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele. 

6.4. Juhatus esindab Keskust kõigis õigustoimingutes. 

6.5. Keskuse põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik juhatuse liikmete konsensuslik 

otsus. 

6.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus 

6.7. Uue juhatuse liikme määramine toimub hääletuse teel üldkoosolekul. Vajaduse korral 

valib juhatuse liikme kandidaadid juhatus. 

6.8. Juhatuse liige on sunnitud tagasi astuma juhul kui ta eksib põhikirja vastu. Juhatuse 

liikme sunnitud tagasiastumine otsustatakse üldkoosolekul. 



 

VII REVISJON JA KESKUSE TEGEVUSE KONTROLL 

7.1. Keskus korraldab oma raamatupidamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Keskuse 

majandusaasta on 1. veebruarist 31. jaanuarini. 

7.2. Keskusel on õigus kutsuda vandeaudiitoreid ja muid isikuid Keskuse tegevust 

kontrollima. 

 

VIII. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE. MAJANDUSTEGEVUS JA 

VARA JAOTUS 

7.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning 

koolitustegevusega. 

7.2. Keskuse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud 

korras. 

7.3. Keskuse likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

7.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle 

tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale 

sarnase eesmärgiga organisatsioonile. 


