
Põhikiri 

 

Mittetulundusühing MIKSTEATER (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev 

vabatahtlikkuse alusel ühinenud kutseliste näitlejate mitte tulu taotlev ühendus.  

 

MTÜ MIKSTEATER on asutatud vastavalt 15. mail 2007 toimunud 

asutamiskoosolekul kinnitatud asutamislepinguga. 

 

I Üldsätted 

 

1.1. Ühingu ametlik nimi on Mittetulundusühing MIKSTEATER.  

 

1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn.  

 

1.3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.  

 

1.4. Ühing on asutatud tähtajatult.  

 

 

II Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid 

 

2.1. Ühingu eesmärk. MTÜ Miksteatri eesmärgiks on kõrgetasemeline ja omanäoline 

teatrikunst   noorele vaatajale Eestis ja välismaal. 

 

2.2. Selle elluviimiseks ühing:  

1) organiseerib etendusi, kontserte ja muid kultuuriüritusi; 

2) rikastab teatrikeelt uute väljendusvahenditega ja eksperimenteerib;  

3) organiseerib loomingulist väljaõpet ja enesetäiendamist;  

4) loob oma struktuuri, kasutab konsultantide ja spetsialistide teenuseid; 

5) edendab rahvusvahelist kultuurivahetust; 

6) teeb koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide 

ja liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude ühingu tegevusest huvitatud 

asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja 

teistes riikides; 

7) salvestab loomingut ja annab välja CDsid ja DVDsid; 

8) teostab kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud ühingu eesmärkide 

saavutamiseks. 

 

 

III Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ja väljaarvamise 

tingimused ja kord 

 

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib 

arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele 

kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja võtab aktiivselt osa 

ühingu tööst. 

 

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus. 

 

3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 



3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige:  

1) ei ole aktiivselt osalenud viimase kahe aasta jooksul ühingu tegevuses; 

2) ei ole kinni pidanud ühingu põhikirjast ega täitnud juhatuse otsuseid;  

3) ei ole suhtunud alalhoidlikult ja heaperemehelikult ühingu varasse;  

4) on oluliselt kahjustanud ühingu mainet. 

 

3.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades 

selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku 

toimumist. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse 

liikmetest. Otsusest teatatakse kirjalikult. 

 

3.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise 

küsimuse ümbervaatamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul. 

 

IV Liikmete õigused ja kohustused 

 

4.1. Ühingu liikmel on õigus:  

1) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;  

2) valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganite liikmeks;  

3) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;  

4) teha ettepanekuid ühingu tegevust puudutavates küsimustes;  

5) astuda ühingust välja. 

 

4.2. Ühingu liige on kohustatud:  

1) järgima ühingu tegevuses osalemisel ühingu põhikirja, seadustest tulenevaid 

kohustusi ning ühingu juhtimis-ja kontrollorganite otsuseid;  

2) võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;  

3) suhtuma alalhoidlikult ja heaperemehelikult ühingu varasse;  

4) hoidma ja kaitsma ühingu mainet. 

 

4.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Ühingu 

liikmed ei vastuta oma varaga ühingu varaliste kohustuste eest.  

 

 

V Üldkoosolek 

 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on 

üks hääl. 

 

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:  

1) põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;  

2) eesmärgi muutmine;  

3) juhatuse ja revidendi valimine;  

4) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamineja 

selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;  

5) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse. 

 

5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:  

1) aastaaruande kinnitamiseks;  



2) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu 

liikmetest; 

3) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

 

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva. 

 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole 

ühingu liikmetest. 

 

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul 

osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. 

 

5.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui 

otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed. 

 

5.8. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja 

eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. 

 

 

VI Juhatus 

 

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab alaliselt tegutsev juhatus, milles on 

minimaalselt 1 ja maksimaalselt 3 liiget. 

 

6.2. Juhatuse pädevusse kuulub kõigi nende küsimuste lahendamine, mis ei kuulu 

üldkoosoleku ega volinike koosoleku pädevusse.  

 

6.3. Juhatuse igal liikmel eraldi on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes. 

 

6.4. Juhatuse liikmed määrab ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek.  

 

6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.  

 

6.6. Ühingu finants-majandustegevuse kontrolliks valitakse üldkoosolekul revident, 

kes viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik 

üldkoosoleku ees. 

 

6.7. Juhatuse liikmed peavad hoidma ühingu ärisaladust. 

 

 

VII Ühingu lõpetamine 

 

7.1 Ühing lõpetatakse 

1) üldkoosoleku otsusega 

2) ühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne 

pankroti välja-kuulutamist; 

3) ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe; 

4) üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekus osalenud 

liikmetest. 

 



7.2. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. 

 

7.3. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed. 

 

7.4.  Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate  nõuete rahuldamist alles 

jäänud vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele või tulumaksusoodustusnimekirja 

kantud ühingutele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule. 

 

 


