
Noorteorganisatsioon TRAJECTORYA 

§ 1 Üldsätted

Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) ametlikuks nimetuseks on Noorte Organisatsioon TRAJECTORYA (Youth 
Organisation TRAJECTORYA).
Ühingu registreeritud juriidiliseks aadressiks on Läänemere tee 27-53, 13914 Tallinn Eesti.
Ühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja 
kasumi jaotamine. Ühing kasutab oma tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingu 
tegevus ei või olla suunatud mingite teatud poliitiliste, usu- või ärihuvide realiseerimisele.
Oma  tegevuses  juhindub  Ühing  Eesti  Vabariigi  põhiseadusest,  mittetulundusühingute  seadusest,  teistest 
õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
Ühing kuulub registreerimisele ametlikus ühingute ja seltside registris.
Ühingu juhatuse asukoht on Tallinnas.
Ühingu asutamisaasta on 2005.

§ 2 Seltsi tegevuse üld- ja erieesmärgid:

Ühingu asutamise üldeesmärgiks on edendada eluaegset õppimist ja mitteformaalset haridus, kui vahendit 
kultuuridevaheliseks dialoogiks. Hakkame pakkuma treeninguid ja konsultatsioone mitte-riiklikele 
organisatsioonidele ja hariduslikele institutsioonidele, kes töötavad noorte inimestega.

Noorte organisatsiooni Trajectorya eesmärgid:

1. Edendada inimõiguste  alast  haridust,  keskkonna tunnetamist  ja  kultuuridevahelist  dialoogi,  kui 
eeltingimust “rahu kultuuri” arendamisel ning olles panuseks stabiilse demokraatia saavutamisel;

2. Pakkuda teadmisi, oskusi ning seisukohti noorsoo- organisatsioonidele ja juhtidele, tugevdamaks 
tulevikus nende rolli kodanikuühiskonna ülesehitamisel;

3. Innustada noorsoo-organisatsioone – eriti neid, kes töötavad kõige haavatavamate gruppidega - 
välja  arendama  projekte,  strateegiaid  ja  üritusi,  mis  hõlmaksid  endas  rassismi,  ksenofoobia, 
diskrimineerimise  ja  soolise  vägivalla  teemasid,  mille  mõju  võib  märgata  inimestes  ja  nende 
elukeskkonnas;

4. Edendada ja  toetada  eluaegset  õppimist  ning mitteformaalset  haridust,  kui  kasulikku  vahendit 
nende eesmärkide saavutamisel; 

5. Pakkuda noortega tegelevatele mitteriiklikele organisatsioonidele ja hariduslikele institutsioonidele 
konsultatsioone ja toetada neid väärtushinnangutel baseeruvate projektide arendamisel.

§ 3 Ühingu liikmed. Ühingu vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ning kord.

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja 
tunnistab ning täidab käesolevat põhikirja;

3.2. Ühingu liikmeks võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele kuuluda ka välisriikide kodanikud;
3.3. Ühingu liikmeks astuda soovija peab esitama ühingu juhatusele avalduse ühingu liikmeks vastuvõtmise 

kohta;
3.4. Ühingu juhatus on kohustatud ühingu liikmeks astuda soovija avalduse läbi vaatama hiljemalt 1 (ühe) 

kuu jooksul, arvates avalduse saabumise kuupäevast;
3.5. Ühingu liikmeks astuda soovija vastavuse korral põhikirja nõuetele teeb juhatus otsuse ühingu liikmeks 

astuda soovija ühingu liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise kohta ja saadab otsuse ärakirja 
hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, otsuse ärakirja ühingu 
liikmeks astuda soovijale. Otsus ühingu liikmeks astuda soovija ühingu liikmeks keeldumise kohta peab 
olema motiveeritud;

3.6. Ühingu liikmeks astuda soovija loetakse ühingu liikmeks vastu võetuks alates kuupäevast, mil juhatus 
on teinud otsuse ühingu liikmeks astuda soovija vastuvõtmise kohta ühingusse;

3.7. Juhatuse otsuse peale on ühingu liikmeks astuda soovijal õigus esitada kaebus liikmete üldkoosolekule, 
kes on kohustatud kaebuse läbi vaatama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates kaebuse laekumise 
kuupäevast. Liikmete üldkoosolek teeb uue otsuse, millega rahuldab ühingu liikmeks astuda soovija 
kaebuse ja tühistab juhatuse ning otsused või jätab ühingu liikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja 
juhatuse otsused tühistamata. Otsuse ärakirja saadab liikmete üldkoosolek hiljemalt 3 (kolme) 
kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, kaebuse esitajale. Juhul, kui liikmete 



üldkoosolek jätab ühingu liikmeks astuda soovija kaebuse rahuldamata ja juhatuse otsuse tühistamata, siis 
peab liikmete üldkoosoleku otsus olema motiveeritud;

3.8. Ühingu liikmeskonnast väljaastumiseks omal soovil esitab ühingu liige kirjaliku avalduse juhatusele, 
teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 2 (kaks) nädalat. Juhatus on kohustatud avalduse läbi vaatama 7 
(seitse) kalendripäeva jooksul, arvates avalduse laekumise kuupäevast. Liige loetakse ühingust välja 
astunuks omal soovil juhatuse otsuse tegemise kuupäevast alates;

3.9. Ühingu Juhatus võib otsustada liikme staatuse äravõtmise juhul, kui:
3.9.1. Ühingu liige tegutseb Ühingu huvide vastaselt või rikub Ühingu head mainet;
3.9.2. Liige jättis tasumata liikmemaksu peale käesoleva rahandusaasta lõppemist, ja kui liige jättis 

tähelepanuta kaks meeldetuletust liikmemaksu tasumise kohta;
3.9.3. Tegemist on muude tähtsate põhjustega.

3.10. Väljaarvatud liikmel on õigus sellele vastu vaielda, esitades kaebuse maksimum ühe kuu jooksul alates 
liikme staatuse äravõtmisest üldkoosolekule. 

§ 4 Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. Osaleda otsuste vastuvõtmisel liikmete üldkoosolekul kas isiklikult või oma esindaja kaudu;
4.1.2. Saada teavet juhatuse kaudu liikmete üldkoosoleku toimumise ja päevakorra küsimustes;
4.1.3. Nõuda juhatuselt liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist seaduses ettenähtud tingimustel;
4.1.4. Esitada ettepanekuid ja arvamusi; 
4.1.5. Osaleda juhatuse liikmete valimises ja olla valitud juhatuse liikmeks;
4.1.6. Saada juhatuselt ühingu juhtimise kohta käivat teavet;
4.1.7. Esitada kirjalikke arupärimisi ja ettepanekuid ühingu juhtimisorganite tegevuse kohta;
4.1.8. Võtta osa ühingu tegevusest ja ühingu poolt korraldatavatest ning läbiviidavatest üritustest;

4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. Järgima käesoleva põhikirja nõudeid ning täitma ühingu juhtimisorganite otsuseid;
4.2.2. Hoidma talle usaldatud ühingu vara;
4.2.3. Tasuma ühingule liikme aastamakseid õigeaegselt.

§ 5 Liikmemaks

Aastase  liikmemaksu  suurus  määratakse  Juhatuse  ettepaneku  alusel  ning  lõplikult  otsustatakse  aastasel 
liikmete üldkoosolekul. Liikmemaksud tasutakse iga majandusaasta alguses Ühingu raamatupidamisosakonna 
poolt saadetud arve alusel. 

§ 6 Üldkoosolek

6.1. Liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgeim juhtimisorgan;
6.2. Igal liikmel on liikmete üldkoosolekul üks hääl;
6.3. Liikmete üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
6.3.1. Põhikirja muutmine;
6.3.2. Ühingu eesmärkide muutmine;
6.3.3. Juhatuse liikme või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu 
esindaja määramine;
6.3.4. Ühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine;
6.3.5. Ühingu likvideerimiskomisjoni liikmete valimine, nende volituste tähtaja ja töötasustamise korra 
määramine;
6.3.6. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
6.3.7. Presidendi ja Juhatuse liikmete valimine Juhatuse poolt tehtud ettepanekute alusel;
6.3.8. Eelarve ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
6.3.9. Otsuste tegemine kõikides muudes Juhatuse poolt püstitatud küsimustes;
6.3.10. Otsuse tegemine Ühingu laialisaatmise kohta.

6.4. Liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus majandusaasta aruande kinnitamiseks ja teistes põhikirjas ja 
seaduses sätestatud olulistes küsimustes otsuste vastuvõtmiseks, samuti juhtudel, kui seda nõuavad ühingu 
huvid või sellekohase põhjendatud kirjaliku taotluse on esitanud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest;
6.5. Liikmete üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teatab juhatus ühingu liikmetele vähemalt 2 (kaks) nädalat 
ette; 
6.6. Liikmete üldkoosolek on õigustatud võtma vastu otsuseid, kui liikmete üldkoosolekul osaleb või on 
esindatud üle poole ühingu liikmetest või nende esindajatest;



6.7. Ühingu liige võib osaleda ja hääletada liikmete üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja vahendusel, kellele 
on antud lihtkirjalik volikiri. Liikme esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige;
6.8. Liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole liikmete üldkoosolekul 
osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest;
6.9. Võrdse häälte arvu korral tehakse otsus heidetakse liisku;
6.10. Põhikirja muutmise ja ühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ning lõpetamise otsused on 
vastu võetud, kui nende poolt hääletab üle 2/3 liikmete üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende 
esindajatest;
6.11. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek. Sellel juhul liikmete 
üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
6.12. Liikmete üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta ka liikmete üldkoosolekut kokku kutsumata. Sel juhul 
saadab juhatus igale ühingu liikmele kirja teel otsuse projekti. Otsus on vastu võetud, kui sellele on kirjalikult 
andnud vastuse kõik ühingu liikmed;
6.13. Korraline liikmete üldkoosolek korraldatakse Juhatuse poolt;
6.14 Liikmete üldkoosolekul tehtud otsuste kohta koostatakse kirjalik aruanne, millele kirjutavad alla kaks 
Juhatuse liiget;

§ 7 Juhatus

7.1. Ühingu juhtimis- ja esindusorganiks on juhatus;
7.2. Juhatuses on vähemalt 2 (kaks) ja maksimaalselt 5 (viis) liige;
7.3. Ühingu Juhatuse esimees on President;
7.4. Juhatuse liige valitakse 2-ks (kaheks) aastaks;
7.5. Juhatus:
7.5.1. Teostab ühingu igapäevast juhtimist ja korraldab ühingu jooksvat tööd;
7.5.2.Tagab liikmete üldkoosoleku otsuste täideviimise;
7.5.3. Korraldab ühingu raamatupidamist;
7.5.4. Koostab majandusaasta aruande ja esitab selle liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks;
7.5.5. Vaatab läbi ühingu liikmeks astuda soovijate avaldused, võtab uusi liikmeid vastu Ühingusse ja rahuldab 
ühingu liikme liikmeskonnast lahkumise avaldused;
7.5.6. Peab arvestust ühingu liikmeskonna kohta;
7.5.7. Vastutab Ühingu ressursside haldamise ja kasutamise eest;
7.5.8. Kogub liikmete aastamakseid ning peab nende kohta arvestust;
7.5.9. Kutsub kokku liikmete üldkoosoleku;
7.5.10. Annab aru oma tegevusest liikmete üldkoosolekule;
7.5.11. Sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ühingu palgaliste töötajatega.

7.6. Juhatus võib otsuseid vastu võtta juhatuse koosolekul, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse 
liikmetest või nende esindajatest;
7.7. Juhatuse otsused võetakse vastu 3/4 häälteenamuse alusel. President esindab Ühingu, kui tegemist on 
kohtu- ja kohtuväliste asjadega;
7.8. Kõik Juhatuse liikmete kulud hüvitatakse Ühingu poolt; 
7.9. Presidendi valimiseks või muu Juhatuse ametikoha täitmiseks esitab Juhatus liikmete üldkoosolekule 
läbivaatamiseks ühe või rohkem kandidaate;
7.10. Põhikirja paranduste tegemine või Ühingu laialisaatmine toimub samuti Juhatuse poolt ettepaneku 
esitamise teel; 
7.11. Juhul, kui Ühingu suhtes tehakse kohustusliku tähendusega avaldus, peavad sellele alla kirjutama kaks 
Juhatuse liiget, kusjuures vähemalt üks nendest on Presidendi allkiri;
7.12. Juhatus võib korraldada ka erakorralise liikmete üldkoosoleku. Juhatus on kohustatud korraldama 
erakorralise kokkutuleku vastava kirjaliku teate edastamise ning sundivate põhjuste ja erakorralise 
kukkukutsumise eesmärkide teatamise teel, juhul, kui seda nõuavad kaks kolmandikku või rohkem Ühingu 
liikmetest. Sellisel juhul teatatakse Ühingu liikmetele kokkutulekust kirjaliku teate ja ürituse päevakorra 
esitamise teel vähemalt 1 (üks) nädal enne plaanitud erakorralise kokkutuleku kuupäeva;
7.13. Seltsi President on liikmete üldkoosoleku eesistujaks;
7.14. Juhul, kui mõni Juhatuse liige jätab oma ametikoha, pakub President välja vabastatud ametkohale kaks 
või rohkem kandidaati, kelle seast valitakse järgmisel liikmete üldkoosolekul lihthäälteenamusega uus Juhatuse 
liige;
7.15. Juhatuse poolt ja liikmete üldkoosolekul tehtud otsuste kohta koostatakse kirjalik aruanne, millele 
kirjutavad alla kaks Juhatuse liiget;

§8 Majandusaasta aruanne

8.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;



8.2 Majandusaasta aruande esitab juhatus kinnitamiseks liikmete üldkoosolekule;
8.3 Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

§ 9 Lõpetamine

9.1. Ühing lõpetatakse liikmete üldkoosoleku otsusega;
9.2. Ühing lõpetatakse pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
9.3. Ühing lõpetatakse Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
9.4. Lõpetamise võib alati otsustada liikmete üldkoosoleku otsusega. Sel juhul esitab juhatus avalduse 
lõpetamise kandmiseks registrisse. Avaldusele tuleb lisada liikmete üldkoosoleku otsus;
9.5. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et ühingul on vara vähem, kui võetud kohustusi;
9.6. Lõpetamisel toimub ühingu likvideerimine;
9.7. Likvideerijad määrab liikmete üldkoosolek. Juhatuse avalduse alusel kantakse likvideerijad registrisse;
9.8. Likvideerijad lõpetavad ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, kui see on vajalik 
võlausaldajate nõuete rahuldamiseks või järelejäänud vara jaotamiseks õigustatud isikute vahel, rahuldavad 
võlausaldajate nõuded ja jaotavad allesjäänud vara enda poolt määratud üldkasulikuks otstarbeks;
9.9. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks; 
9.10. Likvideerijad määravad ühe endi hulgast, kelle kätte antakse hoiule ühingu dokumendid. Dokumentide 
hoidja nimi kantakse likvideerijate avalduse põhjal registrisse.

Mittetulundusühingu Noorte Organisatsioon Trajectorya põhikiri võeti vastu 01.04.2005.a. toimunud liikmete 
üldkoosolekul.

     
               
          



Mittetulundusühingu
Noorte Organisatsioon TRAJECTORYA
asutamisleping

Ljubov Lissina (47503070260) elu/asukohaga Läänemere tee 27-53, 13914 Tallinn ja Xavier Ignasi 
Baro Urbea (44013351) elu/asukohaga Collserola 21, 08035  Barcelona, Spain, edaspidi "asutajad" 
sõlmisid alljärgneva lepingu:

1. Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.
2. Mittetulundusühingu nimi on Noorte Organisatsioon TRAJECTORYA. 
3. Mittetulundusühingu asukohaks on Tallinn linn/vald ja aadress on Läänemere tee 27-53.
4. Mittetulundusühingu üldeesmärgiks on edendada eluaegset õppimist ja mitteformaalset haridus, kui 
vahendit kultuuridevaheliseks dialoogiks. Hakkame pakkuma treeninguid ja konsultatsioone mitte-
riiklikele organisatsioonidele ja hariduslikele institutsioonidele, kes töötavad noorte inimestega.

Noorte Organisatsiooni TRAJECTORYA eesmärgid:

• Edendada  inimõiguste  alast  haridust,  keskkonna  tunnetamist  ja  kultuuridevahelist 
dialoogi,  kui  eeltingimust  “rahu  kultuuri”  arendamisel  ning  olles  panuseks  stabiilse 
demokraatia saavutamisel;

• Pakkuda teadmisi,  oskusi ning seisukohti  noorsoo- organisatsioonidele  ja juhtidele, 
tugevdamaks tulevikus nende rolli kodanikuühiskonna ülesehitamisel;

• Innustada  noorsoo-organisatsioone  –  eriti  neid,  kes  töötavad  kõige  haavatavamate 
gruppidega -  välja arendama projekte, strateegiaid ja üritusi, mis hõlmaksid endas rassismi, 
ksenofoobia,  diskrimineerimise  ja  soolise  vägivalla  teemasid,  mille  mõju  võib  märgata 
inimestes ja nende elukeskkonnas;

• Edendada ja toetada eluaegset õppimist ning mitteformaalset haridust, kui kasulikku 
vahendit nende eesmärkide saavutamisel; 

• Pakkuda  noortega  tegelevatele  mitteriiklikele  organisatsioonidele  ja  hariduslikele 
institutsioonidele konsultatsioone ja toetada neid väärtushinnangutel  baseeruvate projektide 
arendamisel.

5. Asutajad kohustuvad maksma 1. Juuniks 2005 a. mittetulundusühingu sisseastumismaksu ja 
liikmemaksu 30 000 krooni selleks avatavale pangaarvele Hansa pangas.
6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja .
7. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks Ljubov Lissina ja Xavier Ignasi Baro 
Urbea. 

Asutamisleping on sõlmitud 9 Mai 2005 a. Tallinnas

Asutajad: Ljubov Lissina, Xavier Ignasi Baro Urbea

allkirjad: 


