
 
 
 
Mittetulundusühingu 
 

TEOTEATER 
PÕHIKIRI 

 
      I Üldsätted 
 

1. Teoteater (edaspidi:Teater) on avalikes huvides tegutsev kultuurilis-teatrialane 
mittetulundusühing. 

2. Teatri asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn, Vana-Kalamaja 9a. 
3. Teatri majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 
4. Teater on asutatud tähtajatult. 
5. Teater on eraõiguslik juriidiline isik, mis põhineb isikute vabatahtlikul ühinemisel, 

mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu 
saamine. 

6. Oma tegevuses juhindub Teater Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, 
vabahariduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja käesolevast põhikirjast. 

 
      II Teatri eesmärgid 
 
      7.   Teatri eesmärkideks on: 
      7.1. oma liikmetele võimalikult mitmekesise teatrialase tegevuse võimaldamine; 
      7.2. rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine teatrialase tegevuse kaudu 
      8.   Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Teater: 

8.1. teeb koostööd teatriorganisatsioonidega nii kodu-kui välismaal; 
8.2. osaleb koostööprojektides teiste ühendustega 
8.3. korraldab etendusi, teatrifestivale ja projekte, seminare, laagreid, konkursse,   
huvireise, korjandusi, ülevaatusi, loominguõhtuid ja muid üritusi; 
8.4. korraldab koolitust;  

      8.5. tellib lavateoseid ja teatrialaseid kirjutisi; 
      8.6. korraldab teatri tegevuse ajaloo uurimist ja arhiivi; 
      8.7. loob, sisustab ja hooldab teatri kodulehekülge; 

8.8. peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid; 
      8.9. teeb koostööd ajakirjandusega ning teavitab avalikkust Teatri tegevusest. 
       9.   Oma eesmärkide saavutamiseks võib teater arendada majandustegevust: 
      9.1.tegeleda piletimüügiga: 
      9.2. vallata, kasutada ja käsutada teatri vara; 

 9.3. omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid  ja muud 
vara; 

      9.4. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti vabariigi juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 
      9.5. asutada teatrikallakuga erakoole, lähtudes erakoolisedusest ja kooli põhimäärusest; 
       
      III Teatri liikmed, nende õigused ja kohustused 
 

 10. Teatri liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab Teatri eesmärke ja põhikirja   
ja tasub liikmemaksu. 

 11.  Teatri liikmeid võtab vastu juhatus. 
 12.   Liikmeks saada soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse. Juhatus vaatab 
esitatud avalduse läbi ja teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 3 kuu pärast. Kui juhatus 



keeldub taotlejat liikmeks võtmast, põhjendab ta otsust kirjalikult. 
13.  Teatri liikmel on õigus: 
13.1. valida ja olla valitud teatri juhatusse;        
13.2. esitada arupärimisi, avaldada arvamust ning teha ettepanekuid üldkogu ja juhatuse 
töö  kohta; 
13.3. saada teavet kõigis Teatri tegevust puudutavates küsimustes; 
13.4. Teatri liikmel on eelisõigus osaleda kõigil Teatri poolt korraldatud üritustel ja saada 
võimaluse korral soodustusi. 
14.  Teatri liikmed võivad teatrist lahkuda, informeerides sellest juhatust kirjalikult 
tähtajaga vähemalt  üks kuu. 
15.  Liikme teatrist väljaarvamine toimub vastavalt esitatud avaldusele juhatuse otsusega. 
16.  Juhatuse otsusega võib liikme Teatrist välja arvata põhikirjasätete täitmatajätmise või 
Teatrit olulisel määral kahjustamise tõttu. Väljaarvataval on õigus osaleda küsimuse 
arutamise juures.Väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjendustest teatatakse 
väljaarvatud liikmele kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemise 
päevast. 
17.  Juhatuse otsusega võib Teatri liikmele anda teistest erinevaid kohustusi, saades 
selleks eelnevalt liikme nõusoleku. 
18.  Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, on kohustus likvideerida liikmemaksu 
võlgnevused Teatri ees. 
 
IV Üldkogu 
 
19.  Teatri kõrgemaks organiks on üldkogu. Üldkogul on iga teatri liige esindatud ühe 
häälega.Üldkogu tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. 
20.  Üldkogu pädevusse kuulub: 
20.1. põhikirja muutmine; 
20.2. eesmärgi muutmine; 
20.3. majandusaasta aruande kinnitamine; 
20.4. juhatuse valimine 
20.5. juhatuse esimehe kinnitamine juhatuse ettepanekul volitustega 2 aastaks; 
20.6. liikmemaksude kehtestamine; 
20.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 
organite pädevusse. 
21. Üldkogu kutsub kokku juhatus; 
21.1. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Teatri liikmetest; 
21.2. muudel juhtudel, kui teatri huvid seda nõuavad. 
22.  Üldkogu kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt 7 päeva. 
23.  Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole teatri 
liikmetest. 
24.  Kui üldkogu ei ole punktis 23 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub 
juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. 
25.  Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid,sõltumata üldkoosolekul osalenud või 
esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkogul osaleb või on esindatud 
vähemalt kolm Teatri liiget. 
26.  Üldkogu võtab vastu otsuseid küsimustes,mis on üldkogu kokkukutsumisel kirjalikult 
teatavaks tehtud. Muudes küsimustes on üldkogu õigustatud otsuseid vastu võtma ainult 
siis, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik Teatri liikmed. 
27.   Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogul 
osalenud Teatri liikmetest. 
28.   Teatri tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Teatri liikmete nõusolek. 
Üldkogul mitteosalenud Teatri liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 



29.  Üldkogu tööd juhib üldkogu poolt valitud juhataja. 
 
V Teatri juhtimine 
 
31.  Üldkogude vaheajal juhib Teatrit üldkogu poolt Teatri liikmete hulgast valitud 
vähemalt 3-liikmeline juhatus. Juhatuse arvu määrab üldkogu. Juhatuse volitused kehtivad 
2 aastat. 
32.   Juhatus: 
32.1 valib juhatuse esimehe lihthäälte enamusega; 
32.2. töötab reglemendi alusel; 
32.3. korraldab üldkogu otsuste täitmist, liikmete arvestust ja aruandlust; 
32.4. suunab Teatri rahaliste vahendite kasutamist; 
32.5. esindab teatrit riigiasutustes ja muudes organisatsioonides; 
32.6. esitab hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu üldkogule 
kinnitamiseks majandus-ja tegevusaruande lõppenud aasta kohta; 
32.7. annab teatri liikmetele teavet teatri juhtimise kohta; 
32.8. kinnitab Teatri tööplaani ja eelarve ja kontrollib nende täitmist; 
32.9. otsustab Teatri osalemise koostööprojektides ja liitumist teiste ühendustega; 
32.10. annab volitusi Teatri esindamiseks; 
32.11. annab juhatuse esimehele ja palgalistele töötajatele nõusoleku ning seab tingimused 
Teatri kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega 
koormamiseks; 
32.12. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadusest, Teatri põhikirjast või üldkogu 
otsustest. 
33.   Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks 
kord aastas. 
34.  Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. 
35.  Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab 2/3 kõigist juhatuse 
liikmetest. 
36.  Juhatuse koosoleku otsused protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik 
juhatuse koosolekul osalenud liikmed. 
37.  Juhatuse liikme võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üksnes kohustuste 
olulisel määral täitmata jätmise korral 
38.  Juhatuse esimees: 
38.1 juhib juhatuse tööd; 
38.2. valmistab ette ja kutsub kokku juhatuse koosolekuid; 
39. Juhatuse esimehe võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üksnes juhatus üldkogu 
otsusel. 
40.  Teatri finantstegevust korraldatakse vastavalt raamatupidamisseadustele. 
 
VI Teatri varad 
 
41.  Teatri vara ja rahalised vahendid moodustuvad: 
41.1. liikmemaksudest; 
41.2. Teatri eesmärkidega seotud majandustegevusest ja ürituste korraldamisest; 
41.3. annetustest ja toetustest; 
41.4. muudest tuludest. 
42.  Teatri vara käsutab Teatri juhatus. Juhatus võib Teatri kinnisasju või registrisse 
kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkogu otsusega ja selles 
ettenähtud tingimustel. 
 
 



 
VII Järelvalve 
 
43.  Teatri järelvalveorganiks on revident, kes valitakse üldkogu poolt kaheks aastaks. 
44.  Revident kontrollib: 
45. juhatuse tegevust üldkogu otsuste täitmisel; 
45.1. finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist; 
45.2. vara allesolemist ja abinõude rakendamist selle tagamiseks. 
46.  revident annab aru üldkogu ees. 
 
VIII Teatri ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 
 
47.  Teatri ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub kooskõlas mittetulundusühingute 
seadusega. 
48.  Teatri lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara 
üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele või tulumaksusoodustusnimekirja kantud 
ühingutele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule. 
 


