
 1

Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio 
põhikiri 

 
1. Üldsätted  
 
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Nukufilmi Lastestuudio.  
1.2. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio asukoht on Niine 11, Tallinn 10410, Eesti 
Vabariik.  
1.3. Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute iseseisev poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik kasumit 
mittetaotlev juriidiline isik. Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio juhindub oma tegevuses 
rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest, Eesti Vabariigis kehtivast 
seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühigusisestest otsustest 
ja lepingutest. 
1.4. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio majandusaasta on 1.jaanuarist 31. detsembrini.  
1.5. Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio on asutatud Tallinnas 21. detsembril 2001. aastal 
määramata ajaks. 
 
2. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevuse eesmärk ja selle saavutamine 
 
2.1. Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio on oma eesmärkideks seadnud: 
 
2.1.1. laste ja noorte filmialase tegevuse toetamine huviala-, üldharidus- ja kõrgkoolides ning 
koolieelsetes õppeasutustes; 
2.1.2. animatsioonist huvituvate lastele ja noortele arenguvõimaluste loomine õppestuudio 
korralduse kaudu; 
2.1.3. laste- ja noorte filmiprojektides, festivalidel, seminaridel, konverentsidel, meistrikursustel, 
filmilektooriumitel, töötubades osalemise toetamine; 
2.1.4. filmiprojektide, festivalide, seminaride, konverentside, meistrikursuste, õppepäevade, 
filmilektooriumite, töötubade jt. animatsiooni- ja filmikunstiga seonduvate ürituste ning 
tuluürituste korraldamine; 
 
2.2. Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio tegevused eesmärkide saavutamiseks: 
 
2.2.1. koostöö Eestis ja väljaspool Eestit asuvate animatsiooni- ja filmikoolituskeskustega; 
2.2.2. projektikonkurssidel ja koostööprojektides osalemine teiste ühingute ja ettevõtetega. 
2.2.3. animafilmi õppestuudio töö korraldamine, selle kaasaegse tehnilise baasi, õppevahendite 
ning erialase kirjandusega varustamine; 
2.2.4. animatsioonialase nõuandesüsteemi loomine; 
2.2.5. animatsiooni koolituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele, selleks vajalike 
metoodiliste materjalide ja –kirjanduse ning õppekavade koostamine; 
2.2.6. annetuste, toetuste, kingituste, stipendiumite, preemiate määramine ja vastuvõtmine; 
2.2.7. ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi 
oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või 
sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele 
Tulumaksuseaduse mõistes. 
 
3. Liikmelisus 
 
3.1. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga 
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juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkide ja põhimõtetega kooskõlas 
olevat tegevust.  
3.2. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmeks soovija peab esitama kirjaliku 
avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab liikmeks 
vastuvõtmisest või sellest keeldumisest. Liikmeks saamiseks tasub soovija rahalise või 
mitterahalise sisseastumismaksu, mille suuruse otsustab mittetulundusühingu Nukufilmi 
Lastestuudio juhatus. 
3.3. Mitterahaline sisseastumismaks võib olla ühingule teenuste osutamine, samuti vara ühingule 
või ühingu kasutusse üleandmine või deponeerimine. 
3.4. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmete liikmemaksu suuruse määrab juhatus.  
3.5. Kõik mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmed võivad mittetulundusühingust 
välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus kustutab pärast 
etteteatamisaja (30 päeva) möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast. 
3.6. Ühingu liikme võib mittetulundusühingust Nukufilmi Lastestuudio välja arvata juhatuse 
otsusega, kui:  
3.6.1. juhatus hindab liikme tegevuse vastukäivaks mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio 
põhikirjale ja sisekorra reeglitele, liikme tegevus ei ole kooskõlas mittetulundussektori heade 
tavade ja kommetega; 
3.6.2. liige kahjustab mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio head nime või mainet; 
3.6.3. liige on jätnud täitmata olulise kohustuse mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio ees 
või on tekitanud ühingule varalist kahju; 
3.6.4. liige ei ole aasta joosksul osalenud mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio töös või 
ühelgi ametlikul üritusel; 
3.6.5. liige on jätnud tähtajaliselt tasumata liikmemaksu; 
3.7. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut 
arutava koosoleku toimumisest ja küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 7 päeva 
ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise 
küsimuse arutamisel. Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest 
otsusest.  
3.8. Mittetulundusühingust Nukufilmi Lastestuudio väljaastumisel või –arvamisel on juhatusel 
õigus sisse nõuda ühingu kasuks ettenähtud maksed ja muud kohustused. 
 
4. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmete õigused ja kohustused 
 
4.1. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmetel on õigus:  
4.1.1. osaleda kõigil mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio korraldatavatel üritustel;  
4.1.2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio 
tegevust puudutavates küsimustes ning saada teavet ühingu tegevuse kohta;  
4.1.3. valida ja olla valitud mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio organitesse;  
4.1.4. osaleda hääleõigusega mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio üldkoosolekul; 
4.1.5. algatada kooskõlastatult mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio juhatusega ühingu 
programme, millega aidatakse kaasa mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio põhikirjaliste 
eesmärkide saavutamisele. 
 
4.2. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmed on kohustatud: 
4.2.1. järgima mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio põhikirja ja juhtorganite otsuseid, 
toetama mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevust; 
4.2.2. tasuma mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmemaksu juhatuse poolt 
kehtestatud korras; 
4.2.3. suhtuma heaperemehelikult ühingu varasse; 
4.2.4. teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed, elukoha aadressi ja 
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isikukoodi ning eeltoodud andmete muutumisel teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul 
pärast nende muutumist. 
 
5. Üldkoosolek 
 
5.1. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, 
millel iga ühingu liikmel on üks  hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku 
volitusega esindaja.  
5.2. Mittetulundusühingu korraline üldkoosolek peetakse üks kord majandusaasta jookul.  
5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
5.3.1. mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio põhikirja muutmine; 
5.3.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
5.3.3. revisjonikomisjoni või revidendi valimine, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest; 
5.3.4. mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevuse aastaaruande kinnitamine; 
5.3.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 
pädevusse. 
5.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 
5.5. Juhatus teatab mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio liikmetele hiljemalt kaks nädalat 
enne üldkoosoleku toimumispäeva selle toimumise aja, päevakorra ja koha, kus saab tutvuda 
arutamise alla tulevate küsimustega seotud dokumentide ja materjalidega.  
5.6. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või 
vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel 
teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse 
esitamist.  
5.7. Kui mittetulundusühingu liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel 
üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui kuu enne korralise 
üldkoosoleku toimumise aega.  
5.8. Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole mittetulundusühingu Nukufilmi 
Lastestuudio liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku 
otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga 
üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli 
saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb 
hääletamine läbi viia salaja.  
5.9 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi 
muutmiseks on vajalik 9/10 /kõigi ühingu liikmete nõusolek. 
 
6. Juhatus  
 
6.1. Juhatus juhib mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevust ja esindab ühingut 
õigustoimingutes. 
6.2. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio juhatusse kuulub 2-7 liiget, kes määratakse 
üldkoosoleku poolt ametisse viieks aastaks.  Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes 
korraldab juhatuse tööd. Juhatuses peab olema vähemalt kaks liiget ühingu liikmete hulgast. 
Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.  
6.3. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral 
otsustab esimehe hääl, tema puudumisel aseesimehe hääl. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal 
on 2/3 juhatuse liikmeist ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse 
liige. 
6.4. Juhatuse pädevusse kuulub: 
6.5.1. mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevuskava ja eelarve koostamine ning 
täitmise korraldamine; 
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6.5.2. üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle otsuste elluviimine; 
6.5.3. juhatuse esimehe ja aseesimehe määramine; 
6.5.4. liikmete mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio vastuvõtmise ja väljaarvamise üle 
otsustamine ning liikmete kohta arvestuse pidamine; 
6.5.5. mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse 
määramine, kogumine ning nende tasumise arvestuse korraldamine; 
6.5.6 mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio igapäevase tegevuse, raamatupidamise ja 
aruandluse korraldamine. 
6.5.7. mittetulundusühingule Nukufilmi Lastestuudio vajalike isikute tööle võtmine, kelle tegevus 
määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees; 
6.5.8. mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio sisekorrareeglite kehtestamine; 
6.5.9. revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muude 
revideerimisega seotud dokumentide esitamine; 
6.5.10. revidendile juhatuse koosoleku toimumisest teatamine; 
6.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. 
Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele vähemalt üks nädal enne selle 
toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 
kord kvartalis. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma 
sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning mittetulundusühingu 
Nukufilmi Lastestuudio liikmeid ja töötajaid.  
6.7. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus 
esindada ühingut ainuisikuliselt, teistel juhatuse liikmetel on esindusõigus vähemalt kahel 
juhatuse liikmel koos.  
 
7. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio järelvalve ja aruandlus 
 
7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib 
üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli seaduses sätestatud korras. 
7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab ühingu juhatus raamatupidamise aastaaruande ja 
tegevusaruande seaduses sätestatud korras.  
 
8. Ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine  
 
8.1. Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio ühinemine, jagunemine või tegevuse 
lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras 
8.2. Otsus mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio tegevuse lõpetamisest võetakse vastu 
üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolhäälte korral.  
8.3. Ühingu lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes: 
8.3.1. nõuab sisse võlad, müüb varad, rahuldab võlausaldajate nõuded; 
8.3.2. pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara ühinguga teisele 
sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule 
 
Mittetulundusühingu Nukufilmi Lastestuudio põhikiri on kinnitatud 14. jaanuaril 2011. aastal 
toimunud üldkoosolekul.  
 
Mait Laas 
juhatuse esimees 
 
Ruth-Helene Melioranski   Arvo Nuut 
juhatuse aseesimees    juhatuse lihtliige 


