
EESTI UNELIIDU PÕHIKIRI 

 

I ÜLDSÄTTED 

 

1. EESTI UNELIIT (edaspidi: Liit) on vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, millesse võivad 

kuuluda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevusala on seotud unehäirete ennetamise ja 

unehäirete ravile kaasaaitamisega. 

2. Liidu asukoht on Tallinn, tegevuspiirkond on kogu Eesti. 

3. Liidu ametlik nimi on Eesti Uneliit, inglise keeles Estonian Sleep Society. 

4. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, juriidiliste isikute tegevust 

reguleerivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast. Liit vastutab oma kohustuste täitmise eest 

kogu oma varaga. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste täitmise eest ja tema liige ei vastuta 

Liidu kohustuste täitmise eest. 

5. Liit tegutseb koostöös raviasutustega, kodanike ühendustega, vastava uurimissuunaga 

teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste 

organisatsioonidega. 

6. Liit võib vastavalt seadusele vastu võtta annetusi, välja anda stipendiume, tegeleda 

koolitustegevusega ja korraldada tasulisi üritusi. 

7. Liidule kuulub logo ja märk tekstiga „Eesti Uneliit tunnustab“. Märgi omistamine on oluline osa 

Eesti Uneliidu selgitustööst, mille eesmärk on tagada Eestis inimestele head und soodustavate 

toodete või teenuste kättesaadavuse parandamine.  

8. Liit on loodud tähtaega määramata.  

9. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

 

II LIIDU EESMÄRK 

 

10. Liidu eesmärgid on: 

10.1. Unehäiretega inimeste huvide esindamine; 

10.2. Unehäiretega inimeste õiguste kaitsmine; 

10.3. Koostöö Eesti ja rahvusvaheliste unehäirete ennetamise ja käsitlemisega tegelevate  seltside 

ja liitudega; 

10.4. Laialdane teadmiste levitamine unehäirete olemusest, nendest hoidumisest ja käsitlusest, 

samuti selgitustöö ajakirjanduse kaudu; 

10.5. Unehäiretega inimeste raviga seoses olevate küsimustega tegelemine; 

10.6. Unehäiretega inimeste perekonna väljaõpe unehäirete raviga adopteerimiseks; 

10.7. Tööandjate juhendamine ja õpetamine, kuidas kohandada töötingimusi unehäireid 

põdevatele inimestele; 

10.8. Koolituste organiseerimine, kus käsitletakse unehäireid, nende ennetamist ja nendega 

toimetulemist.  

11. Eesmärgi saavutamiseks ühendab ja toetab Liit linnade ja maakondade piirkondlikke 

organisatsioone ning üksikliikmeid. 

 

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

 

12. Liidu tegevliikmeteks võivad olla Eestis registreeritud juriidilised isikud, organisatsioonid ja 

füüsilised isikud, kelle tegevus aitab kaasa liidu eesmärkide saavutamisele. 



13. Liidu toetajaliikmeteks võivad olla Liitu toetada soovivad üksikisikud ja organisatsioonid, juhul 

kui nende tõekspidamised ei ole vastuolus Liidu põhikirja ja eesmärkidega. 

14. Liidu tegev-ja toetajaliikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus Liidu juhatusele. Liidu tegev- ja 

toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liidu liikmeks astuda soovija peab esitama 

kirjaliku sooviavalduse Liidu juhatusele ning muud dokumendid, mida juhatus peab vajalikuks. 

Juhatus esitab liikmeks astuda soovija sooviavalduse ja sellele lisatud dokumendid juhatuse 

koosolekule otsustamiseks. Soovi avaldanu loetakse Liitu vastu võetuks, kui tema vastuvõtmise 

poolt hääletab 2/3 koosoleku liikmetest. 

15. Liidu auliikmeks võib Liidu juhatus paluda eriti teenekaid inimesi, kes on Liidu eesmärke 

toetanud ja neile ei rakendu seadusest ja põhikirjast tulenevaid Liidu liikmete õigusi ja kohustusi.  

16. Kui liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või töötab Liidu tegevuse 

põhimõtete vastu, on üldkoosolekul õigus ta oma otsusega Liidust välja arvata. 

17. Liidu liikmel on õigus vabatahtlikult Liidust välja astuda, kui liige on tasunud oma võlad Liidu 

ees, sh jooksva aasta liikmemaksu. Selleks esitab ta juhatusele vastava avalduse, mida arutatakse 

avalduse esitamisele järgneval üldkoosolekul. Välja astumisel liikmeks oleku ajal tasutud 

liikmemaksu ei tagastata.  

18. Liidust välja arvamine toimub kohe, mõistliku aja jooksul peale sooviavalduse esitamist ja 

vastavat üldkoosoleku otsust.  

19. Liidu liikmel on õigus:  

19.1. osaleda isiklikult või oma esindajate kaudu Liidu juhtimises; 

19.2. teha ettepanekuid ja osaleda Liidu tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel; 

19.3. võtta osa Liidu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisel; 

19.4. teha ettepanekuid Nõuandva Koja moodustamiseks, kuhu kuuluvad Liidu tegevuse jaoks 

olulised spetsialistid;  

19.5. teha ettepanekuid auliikme kandidaadi esitamiseks; 

19.6. saada Liidu juhatuselt ja revisjonikomisjonilt vajalikku teavet Liidu tegevuse kohta; 

19.7. nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist vastavalt põhikirjale; 

19.8. astuda Liidust välja Juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.  

20. Liidu liige on kohustatud: 

20.1. täitma Liidu põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku otsusega määratud kohustusi;   

20.2. järgima Liidu eesmärki ja tegevuspõhimõtteid; 

20.3. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras; 

20.4. juhtorganitesse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma; 

20.5. suhtuma hoidlikult ja peremehelikult ühingu varasse; 

20.6. hoidma ja kaitsma ühingu mainet. 

 

IV LIIDU JUHTIMINE  

 

21. Liidu juhtorganid 

Liidu juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus. Liidu kontrollorganiks on 

revisjonikomisjon. Volikogu moodustatakse vajadusel ja see täidab üldkoosoleku funktsiooni 

üldkoosolekute vahelisel ajal. 

 

22. Üldkoosolek  

22.1. Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus 

vähemalt üks kord aastas.  

22.2. Üldkoosolekust tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne 

selle toimumist.  

22.3. Liidu erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel või vähemalt 1/10 

Liidu liikmete kirjalikult esitatud taotlusel.  



22.4. Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhataja.  

22.5. Üldkoosolekul on igal Liidu liikmel üks hääl.  

22.6. Hääletamine on avalik, kui ei otsustata teisiti.  

22.7. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole 

koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest. 

22.8. Liidu põhikirja muutmisega või tegevuse lõpetamisega seonduvad otsused on vastu 

võetud, kui nende poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest.  

22.9. Üldkoosoleku pädevusse kuuluv otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud 

üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest.  

22.10. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:  

22.10.1. Liidu eesmärgi muutmine; 

22.10.2. Liidu põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine; 

22.10.3. volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu või audiitorkontrolli määramine; 

22.10.4. volikogu ja revisjonikomisjoni valimine volituste tähtaja määramisega, samuti 

nende töötasustamise tingimuste kinnitamine; 

22.10.5. majandusaasta aruannete ning revisjonikomisjoni või audiitori aruande kinnitamine; 

22.10.6. Liidu tegevussuundade ning tulude ja kulude eelarve kinnitamine; 

22.10.7. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning arvutamise põhimõtete kehtestamine; 

22.10.8. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;  

22.10.9. üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Liidu tegevust puudutavates 

küsimustes, mis ei ole antud Liidu teiste organite pädevusse. 

23. Juhatus 

23.1. Liidu tegevust korraldab 3-7 liikmeline juhatus, kes valitakse üldkoosoleku poolt neljaks 

aastaks. Juhatus kinnitab enda töökorralduse ja valib endi seast esimehe.  

23.2. Juhatuse ülesanded: 

23.2.1. Liidu juhtimine ja esindamine; 

23.2.2. majandusaasta aruannete (raamatupidamis- ja tegevusaruanne) koostamine ja 

esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;  

23.2.3. ettepanekute tegemine üldkoosolekule liikmete Liitu vastuvõtmise ja Liidust 

väljaarvamise kohta.  

23.2.4. Liikmete ja maksude arvestuse pidamine; 

23.2.5. üldkoosolekul Liidu tööst ülevaate andmine vähemalt 1 kord aastas;  

23.2.6. põhikirja muutmis- või täiendamisettepanekute esitamine üldkoosolekule; 

23.2.7. Nõuandva Koja liikmelisuse ja tegevuse kinnitamine. 

23.3. Juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel koos on õigus esindada liitu kõikides 

õigustoimingutes. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib 

juhatus teha üldkoosoleku nõusolekul.  

23.4. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades kirjalikult sellest 

juhatusele vähemalt 1 kuu ette.  

 

24. Revisjonikomisjon 

24.1. Revisjonikomisjon on kuni 3 liikmeline kontrollorgan, kes juhindub oma tegevuses 

käesolevast põhikirjast ja on aruandekohustuslik Liidu üldkoosoleku ees. Revisjonikomisjoni 

liikmed valitakse kuni neljaks aastaks.  

24.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu ja liikmete volituste tähtaja määrab üldkoosolek. 

24.3. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja. 

24.4. Revisjonikomisjon kontrollib põhikirja nõuete, kehtivate õigusaktide ja üldkoosoleku 

otsuste täitmist Liidu juhatuse poolt. 

24.5. Revisjonikomisjon revideerib Liidu finantstegevust, kontrollib rahaliste ja materiaalsete 

väärtuste säilimise tagamist.  



24.6. Vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, esitab revisjonikomisjon 

kontrollaktid, otsused ja ettepanekud üldkoosolekule. 

 

V LIIDU VARA  

 

25. Liidu võib olla kehtivate õigusaktide alusel lubatav vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste 

ülesannete täitmiseks. Liidu vara kasutatakse põhikirjaliseks tegevuseks vastavalt üldkoosoleku 

poolt kehtestatud vara kasutamise ja käsutamise korrale.  

26. Liidu rahalised vahendid moodustavad sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest 

laekumistest.  

 

VI LIIDU REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

 

27. Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 

otsuse tegemisel üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

28. Liidu likvideerimiseks ja varaliste küsimuste lahendamiseks moodustab üldkoosolek 

likvideerimiskomisjoni. 

29. Liidu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara lõpetamise hetkel selle liikmeteks olnud isikute 

vahel. 


