
Mittetulundusühingu 
Balti Uuringute Instituut 

põhikiri 
 
 

Üldsätted 
 
1. MTÜ Balti Uuringute Instituut (edaspidi IBS) on mittetulundusühing, mis juhin-

dub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusak-
tidest ning käesolevast põhikirjast. 

 
2. Ühingu ametlik nimi on: 

eesti keeles: Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut  
 

Ühingu nime inglisekeelseks tõlkeks on Institute of Baltic Studies  ja ametlikuks lühi-
nimetuseks IBS. 

 
3. IBS on asutatud Tartus, 18. aprillil 1996.a. 
 
4. IBS-il on oma nimega sümboolika ja pitsat. 
 
5. IBS  juriidiline aadress on: Tartu, Eesti Vabariik. 
 
Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid 
 
6. IBS tegevuse eesmärkideks on: 

6.1. osalemine teadmistepõhise ühiskonna arendamisel; 
6.2. sotsiaal-majanduslikud uuringud, teadus- ja arendustegevus;  
6.3. Eesti ja teiste Läänemere regiooni riikide arengu ja kultuuri tutvustamine 

maailmale. 
 
7. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks IBS: 

7.1. arendab koostööd asjaomaste institutsioonidega nii Eestis kui välismaal; 
7.2. kogub, süstematiseerib, analüüsib ja levitab oma eesmärkide saavutami-

seks vajalikku informatsiooni; 
7.3. korraldab õppeseminare ja annab konsultatsioone; 
7.4. annab oma põhikirjalise tegevuse eesmärkide täitmiseks välja stipendiume. 

 
IBS liikmed 
 
8. IBS liikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud, kes tunnistavad ja järgivad IBS 

põhikirja. 
 
9. IBS liikmeks kandideerija esitab kirjaliku avalduse IBS juhatusele, märkides ära 

vähemalt ühe soovitaja IBS liikmete hulgast. Liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus. 
 
10. Liikmete õigused: 

10.1. võtta hääleõigusega osa IBS üldkoosolekutest; 
10.2. valida ja olla valitud IBS organitesse; 
10.3. soovitada IBS uusi liikmekandidaate; 
10.4. võtta osa kõigist IBS üritustest. 
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11. Liikmete kohustused: 

11.1. järgida põhikirja nõudeid ja täita IBS juhatuse otsuseid; 
11.2. osaleda aktiivselt IBS töös; 
11.3. kasutada IBS vahendeid heaperemehelikult; 
11.4. hoiduda tegevusest ja vältida käitumist, mis võiks kahjustada IBS mainet.  

 
12. IBS liikme ühingust välja astumine ja väljaarvamine: 

12.1. IBS-st välja astumiseks esitab liige kirjaliku sooviavalduse juhatusele, kes 
teeb avalduse teatavaks üldkoosolekul; 

12.2. liige arvatakse IBS-st välja juhatuse otsusega juhul, kui liige ei ole mõjuva 
põhjuseta täitnud talle juhatuse või üldkoosoleku otsusega pandud kohus-
tusi. Juhatus informeerib välja arvatud liiget väljaarvamise otsusest ja selle 
põhjustest viivitamatult ja kirjalikult. 

 
Organisatsiooniline ülesehitus  
 
13. IBS organiteks on üldkoosolek ja juhatus.  
 
14. IBS kõrgeimaks organiks on IBS üldkoosolek. Üldkoosoleku ainupädevusse kuu-

lub: 
14.1. IBS põhikirja vastuvõtmine ja sellesse muudatuste tegemine; 
14.2. juhatuse poolt esitatud tegevusstrateegia kinnitamine;  
14.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni või audiitori valimine ning nende aastaaru-

annete kinnitamine; 
14.4. IBS ühinemine, jagunemine ja lõpetamine. 

 
15. Üldkoosolekul võib arutada ka kõiki muid IBS tegevuse küsimusi, mis ei ole an-

tud teiste organite pädevusse. 
 
16. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku 

juhatus, teatades sellest kõigile liikmetele vähemalt seitse päeva ette. 
 
17. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik IBS liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu 

võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud liikmetest. Isiku 
valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 
Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Üldkoosoleku kohta peetakse proto-
kolli, millele kirjutab alla koosoleku juhataja. 

 
18. Üldkoosolekute vahelisel ajal korraldab IBS tegevust vähemalt üheliikmeline juha-

tus. 
 
19. IBS juhatus: 

19.1. valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe; 
19.2. korraldab IBS igapäevast tööd; 
19.3. teostab tehinguid IBS nimel ja kasutab IBS rahalisi vahendeid; 
19.4. juhatuse igal liikmel on õigus esindada IBS kõikides õigustoimingutes, kui 

seaduses ei ole sätestatud teisiti; 
19.5. korraldab IBS raamatupidamist. 
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20. IBS üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli, mis 
20.1. kontrollib IBS finantstegevust ja muu varalise vastutusega seotud tegevuse 

vastavust IBS põhikirjale ja Eesti seadusandlusele; 
20.2. esitab ettepanekuid juhatuse tegevuse hindamiseks. 

 
Vara ja selle kasutamine  
 
21. IBS omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste ees-

märkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega. 
 
22. IBS vara võib kasutada ainult IBS põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
 
23. IBS vara moodustub: 

23.1. organisatsioonide ja fondide eraldistest; 
23.2. muudest kodu- ja välismaistest eraldistest, laekumistest ja annetustest; 
23.3. lepingulistel alustel IBS kasutusse antud vahenditest; 
23.4. muudest seadusandlusega lubatud laekumistest, mis on vajalikud IBS põ-

hikirjalise tegevuse arendamiseks. 
 
24. IBS varalisi vahendeid käsutab juhatus. 
 
25. Finantseerija võib määrata vahendite sihtotstarbeliste kasutamise ning nõuda va-

hendite kasutamise kohta aruannet. 
 
26. IBS liikmel ei ole õigust ühingu varale, IBS-il ei ole õigust liikme varale. 
 
27. IBS ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei kanna va-

ralist vastutust IBS kohustuste eest. 
 
28. IBS vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. 
 
29. IBS peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse Eesti Vabariigi õigusakti-

dega sätestatud korras. 
 
Ühinemine, jagunemine, lõpetamine  
 
30. Ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusel või muul 

Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud alusel käesolevas põhikirjas ettenähtud 
korras. 

 
31. IBS lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomis-

jon ja määratakse ühingu likvideerimise ajakava. 
 
32. Likvideerimiskomisjon: 

32.1. lõpetab ühingu toimingud; 
32.2. rahuldab võlausaldajate varalised nõuded; 
32.3. esitab likvideerimise tähtaja lõpul üldkoosolekule lõppakti likvideerimise 

tulemuste kohta. 
 
33. Likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava ühingu arvel ja likvideerimiskomisjoni 

tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga. 
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34. Pärast kõigi kreeditoride nõuete rahuldamist järele jääv IBS vara antakse üldkoos-

oleku otsusega üle mittetulundusühingule või organisatsioonile, kes järgib likvi-
deeritava ühingu eesmärke. 

 
35. IBS tegevus kuulutatakse lõppenuks üldkoosoleku viimase koosoleku otsuse alu-

sel. Otsusega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt. 
 
 
Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 11. jaanuaril 2005. 
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